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Sammanfattning 

Följande	  uppsats	  tar	  avstamp	  i	  den	  kritik	  som	  har	  riktats	  mot	  traditionella	  studier	  av	  

nyhetsproduktion,	  kritik	  som	  till	  mångt	  och	  mycket	  bottnar	  i	  att	  skapandet	  av	  nyheter	  inte	  

är	  en	  autonom	  institution	  utan	  snarare	  en	  process	  som	  berörs	  av	  många	  intressenter,	  i	  

vilken	  PR-‐konsulter	  utgör	  en	  vital,	  outforskad	  del.	  Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  söka	  svara	  

på	  vilka	  ekonomiska,	  etiska,	  organisatoriska	  och	  journalistrelaterade	  grundvalar	  PR-‐

konsulter	  deltar	  i	  den	  nyhetsskapande	  processen,	  och	  genom	  att	  göra	  det	  bidra	  till	  det	  

diskursteoretiska	  perspektivet	  och	  utöka	  förståelsen	  för	  hur	  nyheter	  skapas.	  Uppsatsens	  

teoretiska	  ramverk	  består	  dels	  av	  teorier	  som	  berör	  produktionen	  av	  affärsnyheter	  och	  

dels	  teorier	  som	  behandlar	  själva	  PR-‐området. 

 

För	  att	  kunna	  svara	  på	  uppsatsens	  frågeställning	  -‐	  På	  vilka	  ekonomiska,	  etiska,	  

organisatoriska	  och	  journalistrelaterade	  grundvalar	  deltar	  PR-‐konsulter	  i	  den	  

nyhetsskapande	  processen?	  -‐	  genomfördes	  en	  respondentintervjustudie	  med	  sju	  PR-‐

konsulter,	  för	  att	  på	  så	  vis	  fånga	  föreställningar	  och	  uppfattningar	  om	  deras	  del	  i	  den	  

nyhetsskapande	  processen. 

	   
Studiens	  resultat	  underbygger	  och	  stärker	  dess	  teoretiska	  ramverk	  och	  visar	  tydligt	  på	  att	  

PR-‐konsulterna	  idag	  arbetar	  närmare	  nyhetsorganisationer	  och	  utgör	  en	  större	  och	  

tydligare	  del	  i	  skapandet	  av	  affärsnyheter.	  Resultatet	  visar	  även	  det	  till	  stor	  del	  är	  

pekuniära	  intressen	  som	  styr	  deras	  arbete,	  vilket	  till	  viss	  del	  beror	  på	  vår	  tids	  teknologiska	  

konvergens. 

 

En	  slutsats	  man	  kan	  dra	  av	  resultatet	  –	  att	  PR-‐konsulter	  idag	  är	  en	  tydligare	  del	  i	  

produktionen	  av	  affärsnyheter	  –	  är	  att	  nyhetsredaktioner	  i	  större	  utsträckning	  tar	  in	  

kommersiellt	  material	  på	  redaktionell	  plats	  vilket	  tyder	  på	  att	  nyhetsredaktionerna	  håller	  

på	  att	  utarmas,	  något	  som	  på	  sikt	  skulle	  kunna	  ses	  som	  ett	  hot	  mot	  demokratin.	  Men	  ett	  

möjligt,	  mer	  positivt	  synsätt,	  är	  att	  dagens	  teknologiska	  landvinningar	  har	  banat	  väg	  för,	  

inte	  bara	  en	  teknologisk	  konvergens,	  utan	  också	  för	  en	  slags	  arbetskulturell	  konvergens	  

som	  kan	  möjliggöra	  och	  integrera	  tidigare	  osannolika	  arbetsområden	  med	  varandra. 

 Nyckelord: Affärsnyhetsproduktion, PR, PR-konsult. 



 

Abstract 

 

This	  following	  bachelor	  thesis	  has	  its	  starting	  point	  in	  the	  critic	  aimed	  towards	  the	  

traditional	  studies	  of	  business	  news	  production.	  A	  critic,	  which	  to	  a	  large	  extent,	  is	  rooted	  

in	  the	  making	  of	  business	  news	  as	  a	  non-‐autonomic	  institution,	  rather	  is	  it	  a	  process	  with	  

many	  stakeholders,	  a	  process	  in	  which	  PR	  consultants	  play	  a	  vital,	  unexplored	  part.	  The	  

purpose	  of	  this	  study	  is	  therefore	  to	  give	  an	  answer	  to	  which	  basis	  –	  economic,	  ethical,	  

organizational	  and	  journalism-‐related	  –	  PR	  consultants	  are	  participating	  in	  the	  process	  of	  

business	  news	  production.	  And	  by	  so	  doing	  contributing	  to	  the	  discourse	  theoretical	  

perspective	  and	  expand	  the	  understanding	  of	  how	  business	  news	  are	  created.	  The	  

theoretical	  framework	  of	  this	  thesis	  consists	  of	  theories	  related	  to	  the	  production	  of	  

business	  news	  as	  well	  as	  theories	  that	  deal	  with	  the	  public	  relations	  field. 

	   
In	  order	  to	  answer	  the	  question	  at	  issue,	  we	  conducted	  a	  respondent	  interview	  with	  seven	  

PR	  consultants.	  By	  doing	  so	  we	  could	  capture	  their	  beliefs	  and	  perceptions	  of	  their	  part	  in	  

the	  news	  creation	  process. 

	   
Results	  of	  the	  study	  reinforces	  and	  strengthens	  its	  theoretical	  framework	  and	  clearly	  

shows	  that	  PR	  consultants	  today	  are	  working	  closer	  to	  news	  organizations	  and	  constitutes	  

a	  larger	  and	  more	  significant	  part	  in	  the	  making	  of	  business	  news.	  And	  it	  is	  largely	  

pecuniary	  interests	  that	  govern	  their	  work,	  which	  to	  some	  extent	  depends	  on	  our	  era’s	  

technological	  convergence. 

	   
One	  conclusion	  to	  be	  drawn	  from	  the	  results	  -‐	  that	  PR	  consultants	  today	  constitutes	  a	  more	  

significant	  part	  in	  the	  making	  of	  business	  news	  –	  is	  that	  newsrooms	  are	  more	  keen	  on	  

publishing	  commercial	  material	  in	  editorial	  space,	  which	  indicates	  that	  newsrooms	  are	  

being	  depleted,	  something	  that	  could	  ultimately	  be	  seen	  as	  a	  democratic	  threat.	  But	  a	  

possible,	  more	  positive	  approach,	  is	  that	  today's	  technological	  advances	  have	  paved	  the	  

way	  for,	  not	  only	  a	  technological	  convergence,	  but	  also	  a	  kind	  of	  working-‐cultural	  

convergence	  that	  enables	  and	  integrates	  previously	  unimaginable	  work	  areas. 

Key words: Business news production, PR, PR consultant 
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Kapitel 1 – Inledning 

 

I	  inledningskapitlet	  beskrivs	  bakgrunden	  till	  studien,	  dess	  forskningsproblem,	  syfte	  och	  

avgränsning,	  hur	  studien	  kommer	  att	  genomföras	  samt	  dispositionen	  av	  uppsatstexten.	   

 

1.1 Bakgrund till studien  
Everyone	  needs	  news.	  In	  everyday	  life,	  news	  tells	  us	  what	  we	  do	  not	  experience	  directly	  and	  thus	  
renders	  otherwise	  remote	  happenings	  observable	  and	  meaningful.	  Conversely,	  we	  fill	  each	  other	  
in	  with	  news.	  Although	  those	  who	  make	  their	  living	  at	  newswork	  (reporters,	  copy	  editors,	  
publishers,	  typesetters	  etc.)	  have	  additional	  need	  for	  news,	  all	  individuals,	  by	  virtue	  of	  the	  ways	  
they	  attend	  to	  and	  give	  accounts	  of	  what	  they	  believe	  to	  be	  a	  pregiven	  world,	  are	  daily	  
newsmakers.	  News	  is	  thus	  the	  result	  of	  this	  invariant	  need	  for	  accounts	  of	  the	  unobserved,	  this	  
capacity	  for	  filling-‐in	  others,	  and	  the	  production	  work	  of	  those	  in	  the	  media.	  	  
(Molotch	  &	  Lester	  1974,	  citerad	  i	  Czarniawska	  2009,	  s.	  165) 

	   
Nu	  kanske	  inte	  alla	  medieforskare,	  Roger	  Silverstone	  bland	  andra,	  skulle	  hålla	  med	  om	  att	  

media	  och	  nyheters	  roll	  ser	  ut	  som	  citatet	  ovan	  påstår.	  Men	  fastän	  det	  inte	  råder	  konsensus	  

i	  forskningsvärlden	  gällande	  hur	  man	  ser	  på	  nyheter	  och	  medias	  roll	  i	  samhället,	  så	  vågar	  vi	  

ändå	  påstå,	  utan	  att	  genomföra	  en	  empirisk	  undersökning,	  att	  de	  flesta	  menar	  att	  media	  

och	  nyheter	  faktiskt	  spelar	  roll,	  en	  viktig	  sådan.	  Detta	  får	  till	  följd	  att	  på	  det	  sätt	  nyheter	  

produceras	  –	  själva	  nyhetsproduktionen	  –	  är	  av	  största	  vikt	  för,	  ja,	  ”everyone”,	  vilket	  också	  

medför	  att	  det	  är	  ett	  område	  som	  ständigt	  är	  ett	  föremål	  för	  granskning	  och	  forskning. 

 

Traditionella	  studier	  kring	  nyhetsproduktion	  tenderar	  att	  behandla	  ämnet	  som	  om	  det	  

enbart	  är	  journalisternas	  domän	  och	  har	  till	  stor	  del	  fokuserat	  på	  spänningen	  mellan	  

journalister	  och	  de	  verksamma	  inom	  affärsvärlden	  (exempelvis	  PR-‐konsulter)	  (Raviola	  

2013,	  s.	  1).	  I	  den	  typen	  av	  studier	  bottnar	  nyhetsproduktion	  allt	  som	  oftast	  i	  att	  

journalisters	  utförande	  av	  sitt	  nyhetsarbete	  görs	  på	  ett	  autonomt	  vis	  –	  de	  ses	  som	  aktörer	  

förankrande	  i	  ett	  system	  av	  professionella	  värderingar	  och	  normer	  (Grunberg	  &	  Pallas	  

2013,	  s.4).	  Deadlines,	  begränsade	  ekonomiska	  resurser	  och	  teknologiska	  och	  

organisatoriska	  aspekter	  är	  påverkansfaktorer	  som	  journalisterna	  förhåller	  sig	  till	  och	  

reflekterar	  kring	  på	  ett	  professionellt	  sätt	  så	  att	  deras	  arbete	  inte	  äventyras	  eller	  påverkar	  

produktionen	  av	  nyheter	  (Ibid).	  	   
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Men	  senare	  forskning	  visar	  att	  ett	  sådant	  synsätt,	  som	  nämnts	  i	  föregående	  stycke,	  inte	  

riktigt	  rimmar	  med	  hur	  det	  förhåller	  sig	  i	  verkligheten	  –	  kritik	  kring	  det	  traditionella	  

synsättet	  på	  nyhetsproduktion	  har	  uppkommit	  (Ibid).	  De	  olika	  typerna	  av	  kritik	  skiljer	  sig	  

en	  aning	  åt	  (mer	  om	  det	  under	  teoriavsnittet),	  men	  bottnar	  alla,	  mer	  eller	  mindre,	  i	  att	  

affärsnyhetsproduktion	  inte	  är	  en	  autonom	  process,	  utan	  att	  det	  snarare	  är	  ett	  förlopp	  

påverkat	  av	  en	  mängd	  olika	  faktorer,	  ett	  förlopp	  i	  vilket	  PR-‐konsulter	  och	  deras	  arbete	  

utgör	  en	  viktig	  påverkansfaktor	  (Grunberg	  &	  Pallas,	  2013,	  s.23).	  Men	  någon	  omfattande	  

forskning	  som	  fokuserar	  på	  hur	  PR-‐konsulter	  ser	  på	  sin	  roll	  som	  en	  bidragande	  faktor	  i	  den	  

nyhetsskapande	  processen	  existerar	  inte	  vad	  vi	  förstår,	  och	  det	  är	  just	  här	  vi	  finner	  en	  

lucka.	  Med	  PR	  avses	  det	  begrepp	  som	  syftar	  till	  organisationers	  relationer	  med	  sin	  omvärld	  

och	  publik	  (Larsson	  2005,	  s.19).	  För	  vidare	  definition	  av	  PR-‐konsult,	  se	  uppsatsens	  

teorikapitel. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Eftersom	  det	  förhåller	  sig	  på	  det	  vis	  som	  redogjorts	  för	  ovan	  finner	  vi	  här	  en	  kunskapslucka	  

och	  således	  en	  möjlighet	  för	  oss	  att	  bidra	  till	  forskningssamhället.	  Vi	  finner	  det	  mycket	  

intressant	  och	  inte	  minst	  viktigt	  att	  studera	  detta	  fenomen,	  hur	  PR-‐konsulter	  bidrar	  i	  

skapandet	  av	  affärsnyheter.	  Och	  vill	  med	  den	  här	  studien	  tillföra	  ny	  kunskap	  och	  förståelse	  

kring	  ämnet	  nyhetsproduktion	  -‐	  bidra	  med	  ytterligare	  ett	  perspektiv	  på	  varför	  nyheter	  ser	  

ut	  som	  de	  gör	  idag,	  och	  vilken	  inverkan	  och	  konsekvenser	  det	  har	  på	  vår	  världsbild	  och	  

våra	  liv.	  Uppsatsens	  frågeställning	  är	  således; 

	   
På	  vilka	  ekonomiska,	  etiska,	  organisatoriska	  och	  journalistrelaterade	  grundvalar	  deltar	  PR-‐

konsulter	  i	  den	  nyhetsskapande	  processen?	   

 

Genom	  att	  ge	  en	  inblick	  i	  hur	  PR-‐konsulter	  ser	  på,	  och	  resonerar	  kring	  sitt	  arbete	  utifrån	  de	  

givna	  grundvalarna	  ovan	  hoppas	  vi	  att	  i	  denna	  studie	  kunna	  bidra	  till	  det	  diskursteoretiska	  

perspektivet	  och	  utöka	  förståelsen	  för	  hur	  nyheter	  skapas.	  Vi	  ämnar	  besvara	  denna	  

frågeställning	  genom	  att	  utföra	  personliga	  samtalsintervjuer	  med	  sju	  stycken	  PR-‐konsulter	  

som	  jobbar	  mot	  affärsjournalistik.	  Detta	  eftersom	  den	  metoden	  lämpar	  sig	  väl	  när	  man	  rör	  
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sig,	  som	  i	  vårt	  fall,	  på	  ett	  relativt	  outforskat	  fält	  och	  söker	  svar	  på	  hur	  människor	  uppfattar	  

sin	  egen	  omvärld	  (Esaiasson	  2012,	  s.	  253). 

 

Vi	  har	  valt	  att	  benämna	  vår	  studie	  som	  explorativ,	  eftersom	  vi	  ämnar	  utforska	  PR-‐

konsulternas	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  processen.	  Eftersom	  de	  företrädande	  teorierna	  är	  

begränsade	  inom	  vårt	  område,	  kan	  studien	  ses	  som	  en	  typ	  av	  teorigenererande	  studie,	  i	  

enlighet	  med	  Esaiasson;	  ”om	  det	  till	  exempel	  är	  tunt	  med	  goda	  teorier	  eller	  hypoteser	  inom	  

det	  fält	  man	  intresserar	  sig	  för	  att	  undersöka	  är	  det	  lämpligt	  att	  börja	  med	  en	  

teorigenererande	  undersökning”	  (2009,	  s.	  297).	  Vi	  är	  dock	  försiktiga	  med	  att	  använda	  oss	  

av	  ordet	  teorigenererande,	  då	  vi	  utifrån	  den	  bestämda	  tidsramen	  inte	  har	  möjlighet	  att	  

konstruera	  och	  argumentera	  för	  nya,	  heltäckande	  teorier	  på	  området.	  Vår	  förhoppning	  är	  

att	  med	  denna	  studie	  explorativt	  studera	  och	  utforska	  vår	  frågeställning	  utifrån	  det	  resultat	  

och	  teori	  som	  uppsatsen	  redovisar	  för.	  Och	  på	  så	  vis	  bidra	  till	  den	  pågående	  diskussionen	  

kring	  hur	  nyheter	  skapas	  och	  hur	  olika	  samhällsaktörer,	  i	  detta	  fall	  PR-‐konsulter,	  bidrar	  till	  

den	  nyhetsskapande	  processen. 

 

1.3 Avgränsning  
I	  denna	  uppsats	  kommer	  vi	  inte	  att	  redogöra	  i	  detalj	  för	  vad	  en	  PR-‐konsult	  är	  eller	  vad	  PR	  

innebär,	  då	  vi	  utgår	  från	  att	  våra	  läsare	  har	  den	  förkunskapen.	  Det	  vi	  kommer	  att	  fokusera	  

på	  är	  studiens	  syfte	  -‐	  att	  beskriva	  och	  förklara	  PR-‐konsulternas	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  

processen.	  Vid	  insamling	  av	  data	  har	  vi	  valt	  kvalitativa	  intervjuer	  som	  metod,	  där	  sju	  PR-‐

konsulter	  utgör	  våra	  analysenheter.	  Dessa	  PR-‐konsulter	  jobbar	  alla	  på	  PR-‐byråer	  och	  är	  

inte	  anställda	  som	  PR-‐ansvariga	  av	  ett	  visst	  företag.	  Det	  eftersom	  att	  en	  konsult	  anställd	  av	  

ett	  särskilt	  företag	  kan	  ha	  en	  annorlunda	  ingång	  jämfört	  med	  konsulter	  som	  jobbar	  på	  

uppdrag	  av	  olika	  arbetsgivare.	   

 

Vidare	  har	  vi	  avgränsat	  oss	  till	  PR-‐konsulter	  verksamma	  inom	  Sverige	  och	  som	  jobbar	  mot	  

affärsjournalistik.	  Varför	  vi	  valt	  att	  avgränsa	  oss	  till	  den	  typ	  av	  PR	  beror	  på	  att	  vi	  är	  

intresserad	  av	  hur	  relationen	  mellan	  näringslivet	  och	  media	  ser	  ut	  ur	  ett	  PR-‐perspektiv,	  

och	  kommer	  således	  inte	  behandla	  den	  PR	  som	  sker	  inom	  intresseorganisationer	  eller	  

statliga	  företag. 
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Vad	  gäller	  frågeställningens	  grundvalar	  har	  vi	  utgått	  från	  de	  aspekter	  som	  våra	  teorier	  

redovisar	  för	  samt	  tagit	  hjälp	  av	  Carrolls	  CSR-‐pyramid	  (se	  metodavsnittet).	  Dessa	  

grundvalar	  ligger	  till	  grund	  för	  de	  teman	  som	  finns	  i	  uppsatsens	  intervjuguide,	  resultat	  och	  

analys.	  På	  grund	  av	  uppsatsens	  tidsram	  har	  vi	  inte	  haft	  möjlighet	  att	  lyfta	  fram	  och	  

redogöra	  för	  alla	  eventuella	  aspekter	  av	  PR-‐konsulternas	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  

processen,	  utan	  fokuserat	  på	  de	  aspekter	  vi	  anser	  är	  mest	  relevanta	  i	  förhållande	  till	  

uppsatsens	  syfte.	   

	   

Vad	  gäller	  kommunikation	  kommer	  vi	  endast	  att	  fokusera	  på	  extern	  kommunikation,	  det	  

vill	  säga	  hur	  PR-‐konsulterna	  jobbar	  i	  förhållande	  till	  sina	  kunder	  och	  mot	  journalister.	  Vi	  

kommer	  alltså	  inte	  studera	  hur	  de	  jobbar	  internt. 

 

1.4 Disposition  
I	  uppsatsen	  första	  kapitel	  beskriver	  vi	  bakgrunden	  till	  vår	  studie,	  var	  vi	  i	  

nyhetsproduktionen	  har	  hittat	  vår	  kunskapslucka.	  Vi	  redogör	  sedan	  för	  studiens	  syfte,	  

frågeställning	  samt	  vilka	  avgränsningar	  vi	  förhåller	  oss	  till.	  I	  efterföljande	  kapitel	  

presenterar	  vi	  de	  teorier	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  vår	  studie	  och	  som	  behandlar	  både	  

nyhetsproduktion	  och	  PR.	  Vi	  ger	  en	  kort	  förklaring	  varför	  vi	  valt	  just	  de	  teorierna	  för	  att	  

söka	  svar	  på	  vår	  forskningsfråga.	  I	  kapitel	  tre	  beskriver	  vi	  uppsatsens	  metod,	  varför	  vi	  valt	  

att	  utföra	  vår	  undersökning	  på	  det	  sätt	  vi	  gjort	  och	  hur	  det	  har	  gått	  till.	  Vi	  redogör	  även	  för	  

hur	  analysen	  av	  den	  insamlade	  datamaterialet	  kommer	  att	  ske.	  Resultatet	  av	  våra	  

intervjuer	  redovisas	  i	  kapitel	  fem	  och	  följs	  sedan	  upp	  i	  kapitel	  sex	  där	  vi	  i	  analysen	  kopplar	  

samman	  resultatet	  med	  uppsatsens	  teorier.	  I	  det	  avslutande	  kapitlet	  redogörs	  för	  våra	  

slutsatser	  och	  vidare	  forskning	  på	  området. 
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Kapitel 2 – Teoretiskt ramverk 

 

I	  teorikapitlet	  beskrivs	  de	  företrädande	  teorier	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  själva	  studien.	  

Kapitlet	  är	  uppdelat	  i	  två	  delar,	  där	  den	  första	  delen	  avhandlar	  teorier	  kring	  produktionen	  av	  

affärsnyheter	  och	  syftar	  till	  att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  ämnet	  och	  påvisa	  att	  PR-‐konsulter	  är	  

en	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  processen.	  Den	  andra	  delen	  tar	  upp	  teorier	  som	  behandlar	  själva	  

PR-‐området	  och	  mer	  precis	  om	  hur	  PR-‐konsulter	  jobbar	  mot	  media.	   

 

2.1 Teori om nyhetsproduktion 

Nyhetsproduktion	  är	  något	  som	  kan	  studeras	  ur	  en	  mängd	  olika	  perspektiv,	  man	  kan	  till	  

exempel	  välja	  att	  se	  nyhetsproduktion	  ur	  ett	  samhällsperspektiv,	  som	  en	  historisk,	  social	  

och	  ekonomisk	  institution.	  Man	  kan	  också	  ha	  en	  mer	  specialiserad,	  tillämpad	  ingång	  till	  

ämnet	  med	  syfte	  att	  utveckla	  nyhetsproduktionen	  i	  sig.	  Men	  man	  kan	  också,	  som	  i	  det	  här	  

fallet,	  ha	  ett	  diskursteoretiskt	  perspektiv	  med	  förhoppningen	  om	  att	  utveckla	  den	  

teoretiska	  dimensionen. 

 

Traditionell	  forskning	  kring	  nyhetsproduktion	  är	  oftast	  inriktad	  på	  att	  studera	  vilken	  

påverkan	  media	  har	  på	  sin	  publik	  och	  bygger	  på	  vad	  som	  i	  engelskan	  kallas	  för	  agenda	  

setting-‐teorier.	  Omfattande	  studier	  har	  gjorts	  kring	  ämnet,	  men	  väldigt	  lite	  fokus	  har	  lagts	  

på	  ett	  omvänt	  synsätt	  -‐	  vad	  det	  är	  som	  påverkar	  media,	  nyheter	  och	  nyhetsproduktion	  

(Carroll	  &	  Deephouse	  2013,	  s.	  1-‐2).	  Och	  det	  är	  vid	  den	  senare	  typen	  av	  synsätt	  som	  den	  här	  

studien	  uppehåller	  sig	  vid,	  närmare	  bestämt	  produktionen	  av	  affärsnyheter. 

 

Pierre	  Bourdieu	  var	  en	  fransk	  sociolog,	  kulturantropolog	  och	  medieteoretiker	  som	  låg	  i	  

framkant	  och	  bedrev	  omfattande	  forskning	  i	  mitten	  och	  slutet	  på	  1900-‐talet.	  Hans	  

forskning	  vidrörde	  bland	  annat	  något	  han	  valde	  att	  kalla	  för	  det	  ”journalistiska	  fältet”,	  där	  	   

”journalistikens	  värld	  är	  ett	  mikrokosmos	  med	  sina	  egna	  lagar,	  definierade	  av	  sin	  position	  i	  

den	  stora	  världen	  samt	  av	  de	  attraktioner	  och	  repulsioner	  den	  är	  utsatt	  för	  från	  andra	  

mikrokosmos	  inom	  denna”	  (Bourdieu	  1998,	  s.	  37).	  Av	  det	  att	  döma	  kan	  man	  dra	  slutsatsen	  

att	  han	  såg	  det	  journalistiska	  fältet	  och	  därmed	  nyhetsproduktion	  som	  en	  slags	  autonom	  
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institution,	  där	  ordet	  autonom	  eller	  autonomi	  betyder	  oberoende	  självbestämmanderätt,	  

vilket	  i	  det	  här	  fallet	  skulle	  betyda	  att	  nyhetsproduktion	  är	  självbestämmande	  och	  

oberoende.	  Deadlines,	  begränsade	  ekonomiska	  resurser	  samt	  teknologiska	  och	  

organisatoriska	  aspekter	  är	  alla	  yttre	  faktorer	  som	  den	  professionella	  journalisten	  kan	  

reflektera	  över	  på	  ett	  sätt	  att	  det	  faktiska	  arbetet	  inte	  äventyras.	  	   

 

2.1.1 Vad blir en nyhet? 

Kritik	  har	  uppkommit	  mot	  den	  typen	  av	  synsätt	  som	  redogjorts	  för	  ovan.	  What	  business	  

news	  is	  fit	  to	  print?	  –	  The	  V4T	  framework	  of	  comapny	  news	  content	  and	  five	  levels	  of	  influence	  

on	  business	  news	  production,	  är	  en	  rapport	  som	  behandlar	  affärssnyheter.	  Här	  talar	  Carroll	  

och	  Deephouse	  om	  en	  agenda	  building-‐teori	  -‐	  vad	  som	  påverkar	  nyheter,	  och	  gör	  så	  genom	  

att	  applicera	  Shoemaker	  och	  Reeses	  teoretiska	  ramverk,	  vilket	  rymmer	  fem	  olika	  

påverkansaspekter	  på	  nyhetsproduktion;	  Individual,	  Media	  Routines,	  News	  organization,	  

Outside	  the	  news	  organization	  och	  Ideologi	  (Carroll	  &	  Deephouse	  2013,	  s.	  6-‐10).	   

 

Den	  individuella	  aspekten	  bygger	  på	  att	  en	  journalists	  sociologiska,	  psykologiska	  och	  

demografiska	  egenskaper	  är	  med	  och	  formar	  det	  material	  en	  journalist	  producerar.	  Medias	  

rutiner	  avser	  de	  standardiserande	  förfaranden	  journalister	  använder	  sig	  av	  för	  att	  utföra	  

sitt	  arbete	  så	  effektivt	  som	  möjligt	  -‐	  till	  exempel	  hur	  journalister	  har	  rutinerat	  och	  

standardiserat	  vad	  som	  egentligen	  utgör	  en	  nyhet.	  Vad	  gäller	  nyhetsorganisationerna	  

menar	  Potter	  att	  de	  använder	  sig	  av	  tre	  olika	  strategier;	  affärs-‐,	  marknadsförings-‐	  och	  

anställningsstrategier,	  “These	  strategies,	  in	  turn,	  lead	  to	  media	  outcomes	  through	  their	  

manifestation	  in	  (...)	  organizational	  structures	  (...)”	  (Potter	  citerad	  i	  Carroll	  &	  Deephouse	  

2013,	  s.	  9).	  Strategier	  som	  också	  genom	  de	  kommersiella	  inslagen	  reducerar	  risken	  för	  ett	  

misslyckande,	  vilken	  är	  stor	  vad	  gäller	  mediala	  meddelanden	  (Ibid).	  Vad	  gäller	  

påverkansfaktorer	  utanför	  nyhetsorganisationen	  så	  är	  det	  många.	  Carrol	  och	  Deephouse	  

identifierar	  allt	  ifrån	  enskilda	  personliga	  informationskällor	  till	  större	  intressegrupper	  och	  

sociala	  institutionella	  källor	  så	  som	  företag	  och	  regeringar	  som	  påverkar	  

nyhetsproduktionen	  (häri	  är	  PR-‐konsulten	  en	  tydlig	  del).	  Ideologi,	  den	  femte	  och	  sista	  

aspekten	  i	  det	  teoretiska	  ramverket,	  säger	  Carroll	  och	  Deephouse	  är	  en	  spegling	  av	  vad	  
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som	  ses	  som	  uppenbart	  och	  naturligt	  på	  en	  samhällelig	  nivå	  -‐	  till	  exempel	  mediesystemet	  

för	  det	  land	  en	  nyhetsorganisation	  verkar	  i	  (2013,	  s.	  10).	   

 

Det	  ska	  sägas	  att	  även	  om	  PR-‐konsulten	  bara	  utgör	  en	  explicit	  del	  i	  en	  av	  

påverkansfaktorerna	  -‐	  outside	  the	  news	  organization	  -‐	  så	  kan	  denne	  ändå	  förhålla	  sig	  till	  

och	  anpassa	  sitt	  arbete	  även	  efter	  de	  andra	  påverkansaspekterna,	  och	  därigenom	  blir	  en	  

del	  i	  en	  cirkulär	  process,	  vilket	  vi	  återkommer	  till	  senare.	   

 

2.1.2 Bilden av journalister 

Elena	  Raviola	  är	  en	  annan	  forskare	  som	  genom	  att	  studera	  den	  italienska	  

nyhetsorganisationen	  Il	  Sole-‐23	  Ore,	  också	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  journalisters	  arbete	  och	  

själva	  nyhetsproduktionen	  inte	  är	  någon	  autonom	  process.	  I	  hennes	  rapport,	  We	  have	  never	  

been	  pure.	  Negotiations	  between	  journalism	  and	  business	  in	  newspaper	  organizaions	  gör	  hon	  

följande	  gällande,	  webb	  2.0	  (van	  Dijk	  2012,	  s.	  70,	  108,	  229)	  och	  nyhetsproduktion	  –	   

 

While	  media	  scholars	  and	  practitioners	  have	  associated	  the	  realm	  of	  the	  web	  with	  the	  blurring	  
between	  business	  and	  journalism	  as	  opposed	  to	  practices	  of	  separation	  –	  from	  advertising,	  
management	  and	  ownership,	  my	  study	  shows	  that	  purity	  preached	  at	  the	  level	  of	  theory	  while	  
practices	  present	  themselves	  as	  much	  more	  inclined	  to	  blur	  diffrent	  logics,	  wheter	  on	  the	  
newspaper	  or	  on	  the	  web. 
(2013,	  s.	  28) 

 

Hon	  talar	  här	  om	  purity	  och	  avser	  med	  det	  en	  slags	  renhet	  i	  hur	  journalister	  jobbar,	  ju	  

högre	  renhet	  ju	  närmre	  idealbilden	  –	  den	  professionella	  journalisten	  som	  den	  moraliska	  

väktaren	  som	  värderar	  oberoendehet	  och	  sanningsförpliktelser	  högre	  än	  allt	  annat.	  Ett	  

eftersträvansvärt	  ideal,	  men	  något	  som	  gör	  sig	  gällande	  snarare	  i	  teorin	  än	  i	  praktiken.	  Den	  

vanliga	  synen	  på	  relationen	  mellan	  det	  journalistiska	  arbetet	  och	  affärsvärlden	  (PR-‐

konsulter)	  är	  att	  det	  rör	  sig	  om	  ett	  slags	  antagonistförhållande,	  i	  alla	  fall	  sett	  ur	  ett	  

journalistperspektiv	  –	  ”the	  distinction	  between	  journalism	  and	  business	  and	  the	  upholding	  

of	  boundaries	  between	  the	  two	  is	  of	  highest	  importance	  for	  journalists,	  whose	  professional	  

culture	  prizes	  independence	  above	  all”	  (Raviola	  2013,	  s.	  1).	   

Även	  Bourdieu	  talar	  om	  att	  det	  finns	  ett	  motsatsförhållande	  mellan	  kultur	  och	  handel	  i	  den	  

sfär	  som	  nyhetstidningar	  hör	  hemma,	  ”There	  is	  a	  strong	  opposition	  between	  culture	  and	  
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commerce,	  and	  the	  value	  of	  each	  of	  these	  sides	  comes	  from	  the	  opposition”,	  (Bourdieu	  

1977	  citerad	  i	  Raviola	  2013,	  s.	  28).	  Och	  absolut	  finns	  det	  poänger	  i	  ett	  sådant	  resonemang,	  

men	  förändring	  sker	  och	  med	  den	  i	  vår	  tid	  frammanade	  teknologiska	  konvergensen	  blir	  ett	  

synsätt	  likt	  det	  Bourdieu	  argumenterar	  för	  inte	  längre	  gångbart	  i	  samma	  utsträckning.	  Och	  

det	  är	  just	  här	  som	  Raviola	  har	  sin	  främsta	  poäng.	  Hon	  menar	  nämligen	  att	  det	  i	  mötet	  

mellan	  det	  analoga	  (tidningar)	  och	  digitala	  (internettidningar)	  uppstår	  nya	  förutsättningar	  

för	  journalism	  och	  handel	  att	  existera,	  inte	  längre	  som	  antagonister,	  utan	  snarare	  i	  en	  

symbios	  med	  varandra.	   

 

Med	  reservation	  för	  att	  låta	  allt	  för	  teknologiedeterministisk	  skulle	  man	  kunna	  säga	  att	  vår	  

tids	  teknologiska	  landvinningar	  har	  banat	  väg,	  inte	  bara	  för	  teknologisk	  konvergens,	  utan	  

också	  för	  en	  slags	  arbetskulturell	  konvergens	  som	  möjliggör	  och	  integrerar	  tidigare	  

otänkbara	  arbetsområden	  med	  varandra.	  På	  gott	  och	  ont.	   

 

2.1.3 Ett nytt synsätt på produktionen av affärsnyheter 

I	  Beyond	  the	  newsdesk	  –	  the	  embeddedness	  of	  business	  news	  (Grünberg	  &	  Pallas	  2013)	  talar	  

författarna,	  i	  likhet	  med	  Raviola,	  om	  en	  traditionell	  syn	  på	  nyhetsproduktion	  som	  bör	  

förkastas.	  Ett	  synsätt	  som	  innebär	  att	  man	  ser	  på	  nyhetsproduktion	  som	  enbart	  

journalisternas	  lilla	  bubbla	  där	  de	  är	  skyddade	  av	  yrkesprofessionella	  normer,	  och	  som	  

bottnar	  i	  journalisters	  autonomier	  –	  ”The	  traditional	  perspective	  implies	  that	  media	  

operate	  under	  professional	  autonomy	  and	  under	  the	  reign	  of	  news	  ideology	  or,	  in	  the	  

words	  of	  Altheide	  and	  Snow,	  the	  media	  logic”	  (Grünberg	  &	  Pallas	  2013,	  s.	  4).	  Och	  vidare	  

kommer	  författarna	  fram	  till	  att	  om	  man	  väljer	  att	  se	  på	  nyhetsproduktion	  utifrån	  det	  

traditionella	  perspektivet	  innebär	  det	  att	  man	  kan	  förstå	  det,	  dels	  som	  en	  process	  som	  

uppstår	  på	  nyhetsredaktionen,	  men	  också	  som	  något	  som	  bygger	  på	  journalistiska	  

bedömningar,	  “that	  even	  if	  influenced	  and	  constrained	  by	  sourrounding	  conditions	  are	  

relatively	  autonomous”	  (Ibid).	   

 

Därefter	  kommer	  författaren	  in	  på	  att	  sådant	  synsätt	  som	  redogjorts	  för	  ovan	  har	  utmanats,	  

kritik	  har	  uppstått.	  Ett	  komplext	  synsätt	  på	  embeddedness	  (Grünberg	  &	  Pallas	  2013,	  s.	  23)	  

introduceras,	  vilket	  innebär	  att	  den	  lilla	  bubbla	  skyddad	  av	  yrkesprofessionella	  normer	  
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som	  journalister	  verkar	  i	  måste	  ses	  i	  en	  vidare	  kontext	  av	  ett	  ömsesidigt	  förhållande	  mellan	  

tekniska	  aspekter,	  professionella	  organisationer	  och	  sociala	  system	  som	  påverkar	  den	  

nyhetsskapande	  processen.	  En	  process	  i	  vilken	  fackmannamässiga	  PR-‐konsulter	  är	  en	  del	  

av,	  i	  det	  att	  de	  jobbar	  med	  att	  producera	  idéer	  för	  hur	  nyhetsmaterial	  ska	  produceras	  och	  

spridas.	  Ett	  nyhetsmaterial	  som	  sedan	  produceras	  utefter	  standardiserade	  normer	  så	  att	  

det	  enkelt	  kan	  spridas,	  tolkas	  och	  återanvändas	  av	  andra	  organisationer.	  Detta	  får	  följden	  

att	  nyhetsproduktionsprocessen	  inte	  är	  linjär	  utan	  snarare	  cirkulär,	  vilket	  på	  engelska	  

kallas	  för	  recursive	  mediation	  –	  ”(...)	  a	  circulation	  of	  news	  material	  that	  is	  constantly	  used	  

and	  re-‐used”	  (Ibid). 

 

2.2 Teori om PR 

Eftersom	  vi	  i	  denna	  studie	  söker	  svar	  på	  hur	  PR-‐konsulterna	  tar	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  

processen	  -‐	  vilket	  ovanstående	  teori	  visar	  på	  och	  argumenterar	  för	  -‐	  anser	  vi	  att	  det	  behövs	  

en	  kort	  introduktion	  liksom	  relevanta	  teorier	  kring	  PR.	  Detta	  för	  att	  kunna	  få	  en	  

övergripande	  bild	  av	  området,	  som	  vi	  sedan	  analyserar	  och	  angriper	  utifrån	  vår	  

huvudingång,	  nyhetsproduktion.	  	  

	  

”Ledare	  och	  makthavare	  har	  i	  alla	  tider	  tagit	  hjälp	  av	  kommunikativa	  specialister”	  (Larsson	  

2005,	  s.	  13),	  inleder	  det	  första	  kapitlet	  i	  boken	  Upplysning	  och	  propaganda	  –	  Utvecklingen	  

av	  svensk	  PR	  och	  information,	  vars	  författare	  förklarar	  information-‐	  och	  PR-‐branschen	  ur	  

två	  perspektiv.	  Det	  första	  ur	  ett	  organisationsperspektiv,	  där	  branschen	  förklaras	  som	  en	  

väletablerad	  funktion	  som	  svarar	  för	  företags,	  myndigheters	  och	  intresseorganisationer	  

informerande	  och	  relationsmässiga	  arbete.	  Det	  andra	  perspektivet	  ser	  på	  PR-‐branschen	  

som	  ett	  samhälls-‐	  och	  demokratifenomen,	  där	  verksamheten	  har	  blivit	  en	  betydelsefull	  

aktör	  inom	  den	  politikiska,	  ekonomiska,	  kulturella	  och	  sociala	  arenan	  (Larsson	  2005,	  s.	  14).	  	  

	  

Vidare	  förklarar	  författaren	  att	  branschen	  inte	  utgör	  någon	  egen	  näringslivsgren	  utan	  är	  

integrerad	  i	  alla	  samhälls-‐	  och	  näringslivssektorer,	  vilket	  gör	  den	  svår	  av	  avgränsa	  mot	  

andra	  yrkesområden,	  inte	  minst	  marknadsföring	  och	  journalistik.	  Samtidigt	  som	  PR-‐



 10	  

konsulter	  är	  experter	  på	  kommunikation	  är	  de	  likväl	  metaexperter	  då	  de	  fungerar	  inom	  

många	  andra	  expertområden	  (Larsson	  2005,	  s.16f).	  	  

	  

Enligt	  Giddens	  ser	  förhållandet	  mellan	  informatör	  och	  PR-‐konsult	  ut	  som	  följande;	  

informatören	  är	  den	  allmänna	  och	  primära	  kommunikativa	  experten,	  vars	  verksamhet	  

föddes	  i	  samband	  med	  industrialismen	  i	  det	  moderna	  samhällets	  tidiga	  skede,	  medan	  PR-‐

konsulten	  tar	  rollen	  som	  den	  sekundära	  experten	  (Giddens	  1997,	  citerad	  i	  Larsson	  2005,	  s.	  

23).	  Den	  senare	  tillhör	  yrkesgruppen	  som	  vuxit	  fram	  ur	  informationsbranschen	  de	  senaste	  

årtionden	  med	  specialisering	  mot	  den	  privata	  sektorn	  men	  som	  också	  på	  senare	  tid	  fått	  

mer	  tillträde	  till	  den	  offentliga	  sektorn.	  	  	  

 

Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  Magnus	  Dahls	  definition	  av	  PR-‐yrket	  som	  lyder;	  “PR-‐	  och	  

kommunikationskonsulter	  driver	  affärsverksamhet,	  som	  syftar	  till	  att	  sälja	  kunskap	  och	  

service	  till	  företag	  och	  organisationer”	  (Dahl,	  2004).	  Det	  finns	  olika	  typer	  av	  PR-‐

konsultroller,	  allt	  ifrån	  lobbyister	  (som	  jobbar	  med	  Public	  Affairs)	  till	  rådgivare	  och	  

kampanjmakare	  (Stegö-‐Chiló,	  2004,	  s.	  8).	  Yrkestiteln	  är	  inte	  skyddad,	  vilket	  betyder	  att	  

vem	  som	  helst	  kan	  kalla	  sig	  PR-‐konsult	  och	  erbjuda	  PR-‐konsulttjänster	  tjänster	  (Dahl	  

2004).	  De	  som	  utgör	  PR-‐konsulternas	  kunder	  och	  uppdragsgivare	  är	  företag,	  myndigheter,	  

intresseorganisationer,	  politiska	  partier	  och	  branschorgan,	  främst	  från	  den	  privata	  sektorn	  

(Larsson	  2005,	  s.	  53),	  men	  att	  det	  rent	  generellt	  går	  att	  säga	  att,	  “PR-‐konsulterna	  i	  

huvudsak	  hjälper	  redan	  inflytelserika	  företag	  och	  organisationer	  att	  modernisera	  och	  

effektivisera	  sitt	  kommunikations-‐	  och	  samhällskontaktarbete”	  (Stegö-‐Chiló	  2004,	  s.	  7). 

 

Vidare	  frågar	  sig	  Magnus	  Dahl	  om	  PR-‐konsulter	  måste	  vara	  personligt	  engagerade	  i	  sin	  sak,	  

eller	  om	  det	  är	  bara	  ren	  professionalism	  som	  de	  säljer.	  Utifrån	  sin	  egen	  erfarenhet	  efter	  16	  

år	  i	  branschen,	  fastslår	  han	  att	  bäst	  resultat	  uppnås	  genom	  ”renodlat	  professionellt	  

engagemang”,	  vilket	  inte	  behöver	  utesluta	  att	  man	  som	  konsult	  känner	  sympati	  för	  sin	  

kund	  och/eller	  är	  personligt	  engagerad	  i	  de	  uppdrag	  man	  utför	  (Dahl,	  2004).	   
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2.2.1 Opinionsbildning 

”Att	  skaffa	  sin	  uppdragsgivare	  publicitet	  är	  den	  mest	  lysande	  ledstjärnan	  och	  

målsättningen	  i	  PR-‐verksamheten”	  (Larsson	  2005,	  s.	  64). 

	   
Lite	  forskning	  har	  gjorts	  sett	  till	  PR-‐konsulternas	  del	  i	  nyhetsproduktionen,	  både	  

internationellt	  och	  i	  Sverige.	  Larsåke	  Larsson	  skriver	  i	  sin	  bok,	  Opinionsmakarna	  om	  

relationen	  mellan	  PR-‐konsulter	  och	  journalister	  utifrån	  ett	  demokratiskt	  perspektiv.	  Han	  

menar	  på	  att	  tidigare	  forskning	  främst	  studerat	  journalisters	  påverkan	  av	  institutionellt	  

positionerade	  makthavare	  och	  inte	  PR-‐aktörernas	  (Larsson	  2005,	  s.	  16).	  Larsson	  beskriver	  

det	  senare	  som	  ett	  relativt	  outforskat	  område,	  varför	  han	  också	  genomfört	  en	  studie	  vid	  

Örebro	  universitet	  under	  åren	  2000-‐2005,	  med	  fokus	  på	  just	  PR-‐konsulternas	  

opinionsbyggande	  och	  opinionsbildande	  aktiviteter	  i	  ett	  demokratiskt	  perspektiv	  (Larsson	  

2005,	  s.	  7). 
 

Trots	  att	  vi	  i	  den	  här	  studien	  valt	  att	  rikta	  oss	  mot	  PR-‐konsulter	  som	  jobbar	  mot	  

affärsjournalistikjournalistik	  och	  inte	  samhällsjournalistik	  anser	  vi	  det	  relevant	  och	  

oundvikligt	  att	  benämna	  opinionsbildning,	  då	  detta	  fenomen	  genomsyrar	  alla	  PR-‐

konsultverksamheter	  på	  olika	  plan.	  “Konsulterna	  strävar	  efter	  att	  skapa	  opinioner	  i	  

samhället	  som	  påverka	  beslutsfattare	  att	  fatta	  beslut	  i	  önskad	  riktning”	  (utifrån	  PR-‐

konsulternas	  uppdragsgivare)	  (Larsson	  2005,	  s.	  22). 

	   
Vidare	  fastslår	  Larsson	  att	  medierna	  och	  journalistiken	  är	  i	  särklass	  den	  vanligaste	  och	  

viktigaste	  vägen	  för	  information	  och	  influens	  i	  samhället,	  varför	  också	  mediearbetet	  

(kontakter,	  relationer	  och	  påverkansaktiviteter	  gentemot	  medierna)	  har	  fått	  en	  alltmer	  

central	  roll	  för	  PR-‐aktörerna	  (2005,	  s.	  32).	  Något	  som	  ligger	  i	  linje	  med	  den	  svenska	  

branschorganisationen	  PRECIS	  undersökning	  från	  2004,	  då	  en	  innehållsanalys	  

genomfördes	  av	  34	  svenska	  PR-‐byråers	  hemsidor.	  Resultatet	  visade	  att	  medierelationer	  

och	  mediehantering	  utgör	  den	  största	  tjänstetypen	  enligt	  PR-‐byråernas	  egna	  

presentationer	  på	  sina	  hemsidor	  (Larsson	  2005,	  s.	  49).	  På	  andra	  plats	  kom	  

samhällskommunikation,	  ofta	  refererat	  som	  Public	  Affairs	  och	  som	  inbegriper	  hela	  

området	  av	  lobbying	  och	  opinionsbildande	  aktiviteter	  (Larsson	  2005,	  s.	  49).	  Tjänsterna	  
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som	  PR-‐konsulterna	  erbjuder	  tas	  fram	  genom	  processuella	  arbetsformer	  såsom	  

omvärldsbevakning,	  planering,	  strategihantering,	  produktion,	  utvärderingar	  och	  analyser	  

etc.	  (Larsson	  2005,	  s.	  49). 

 

2.2.2 PR i relation till nyhetsproduktion 

PR-‐konsulternas	  nyhetsstyrande	  arbete	  bygger	  på	  strategin	  att	  producera	  och	  servera	  

material	  till	  medierna	  som	  underlättar	  för	  parternas	  instrumentella	  syfte.	  Detta	  kan	  ske	  i	  

form	  av	  pressreleaser,	  presskonferenser	  men	  också	  genom	  långsiktigt	  agendabyggande	  

med	  multipla	  metoder	  (Larsson	  2005,	  s.	  34). 

	   
Falkheimer	  listar	  tre	  strategier	  som	  används	  inom	  PR-‐	  och 

opinionsbildningsarbetet.	  Den	  första	  benämns,	  faktastrategin	  och	  beskriver	  det	  arbete	  där	  

material	  produceras	  (såsom	  fakta,	  data,	  mätningar	  och	  ekonomiska	  index)	  som	  ligger	  i	  linje	  

med	  journalistikens	  objektivitetsnorm.	  Den	  andra	  har	  fått	  namnet	  den	  journalistiska	  

strategin	  och	  ser	  till	  arbetet,	  ”spridning	  av	  information	  som	  direkt	  söker	  offentligheten	  

utanför	  mediernas	  filter”	  (Larsson	  2005,	  s.	  63).	  Den	  tredje	  och	  sista	  strategin	  heter	  den	  

direkta	  PR-‐strategin	  och	  avser	  jobbet	  som	  sker	  med	  direkt	  påverkan	  på	  journalister,	  

exempelvis	  pressmeddelanden	  och	  pressresor	  (Ibid). 

	   
För	  att	  lyckas	  med	  dessa	  påverkanstrategier	  (vars	  syfte	  är	  att	  styra	  nyhetsinnehållet	  i	  

medierna),	  krävs	  det	  sju	  förmågor	  enligt	  Manning,	  vilka	  är;	  1)	  kunna	  ge	  tillförlitlig	  

information,	  2)	  känna	  till	  de	  redaktionella	  villkoren,	  3)	  ha	  förståelse	  för	  nyhetsvärderingar	  

och	  berättarformer,	  4)	  stå	  nära	  de	  ledare	  som	  de	  företräder,	  5)	  ständigt	  kontaktbar	  för	  

medierna,	  6)	  ha	  goda	  relationer	  med	  journalister	  och	  redaktörer	  och,	  7)	  övervaka	  

mediernas	  nyhetsutfall	  för	  att	  kunna	  tillrättalägga	  misshaglig	  publicitet	  (2001,	  citerad	  i	  

Larsson	  2005,	  s.	  35).	  Dessa	  förmågor	  ligger	  i	  linje	  med	  det	  relativt	  nya	  begreppet,	  ”news	  

management”	  som	  syftar	  på	  PR-‐aktörers	  och	  andra	  professionella	  källors	  strategier	  för	  att	  

styra	  nyhetsinnehållet	  i	  medierna	  (Pfetsch	  1998,	  citerad	  i	  Larsson	  2005,	  s.	  34). 

	   
Enligt	  flera	  forskare	  är	  det	  den	  politiska	  sfären	  och	  offentliga	  organisationer	  som	  får	  mest	  

utrymme	  i	  dagspress,	  medan	  PR-‐konsulter	  som	  företräder	  uppdragsgivare	  inom	  affärs-‐	  och	  
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näringslivet	  har	  svårare	  att	  få	  utrymme	  i	  nyhetsmedierna	  (Larsson	  2005,	  s.	  33).	  En	  orsak	  

till	  varför	  de	  istället	  väljer	  att	  rikta	  sig	  till	  affärspressen	  för	  att	  få	  publicitet	  (Ibid).	  

Relationen	  ser	  ut	  som	  sådan;	  PR-‐aktörerna	  tillhandahåller	  journalisterna	  med	  

(nyhetsvärdigt)	  material	  och	  får	  i	  utbyte	  medieutrymme.	  Ett	  ömsesidigt	  beroende,	  vars	  syn	  

på	  utfall	  och	  följder	  gällande	  de	  “organisatoriska	  intressenas	  påverkan	  och	  parternas	  

samverkan”	  skiljer	  sig	  mellan	  forskare	  utifrån	  demokratiskt	  perspektiv	  (Larsson	  2005	  s.	  

33). 
	   

Sett	  till	  pressreleaser	  levereras	  de	  ofta	  i	  färdigt	  artikelskick,	  vilket	  underlättar	  det	  

redaktionella	  arbetet	  och	  sänker	  deras	  produktionskostnader.	  Det	  här	  fenomenet	  ligger	  

bakom	  teorin	  om	  information	  subsidy,	  vilken	  innebär,	  ”efforts	  by	  policy	  actors	  to	  increase	  

the	  consumption	  of	  persuasive	  messages	  by	  reducing	  costs”	  enligt	  Gandy	  (1992,	  citerad	  i	  

Larsson	  2005	  s.	  34). 

	   
Fenomenet	  ovan	  kan	  beskrivas	  som	  en	  konsekvens	  av	  nyhetsredaktionernas	  affärsmodell,	  

som	  enligt	  Butterick	  inte	  håller	  ekonomiskt	  sett	  i	  dagens	  samhälle.	  Traditionellt	  tryckta	  

medier	  går	  igenom	  strukturella	  förändringar	  i	  och	  med	  intåget	  av	  ny	  teknik	  samtidigt	  som	  

företag	  väljer	  att	  annonsera	  i	  andra	  kanaler,	  oftast	  online	  (2011,	  s.	  215).	  Påföljden	  blir	  

således	  att	  intäkterna	  minskar,	  redaktioner	  tvingas	  skära	  ner,	  och	  för	  att	  kunna	  producera	  

samma	  mängd	  nyheter	  med	  mindre	  resurser	  används	  allt	  mer	  material	  producerat	  av	  PR-‐

konsulter.	  Vidare	  anser	  Butterick	  att	  på	  grund	  av	  denna	  utveckling,	  borde	  det	  ställas	  högre	  

krav	  på	  PR-‐konsulterna	  –	  att	  de	  tar	  ansvar	  och	  ser	  till	  att	  det	  material	  som	  de	  skickar	  till	  

journalister	  håller	  en	  hög	  standard	  och	  inte	  utnyttjar	  situationen	  inom	  nyhetsindustrin	  

(2011,	  s.	  77). 

  

2.2.3 Ny teknik 

Intåget	  av	  ny	  teknik,	  såsom	  webb	  2.0,	  har	  skapat	  nya	  förutsättningar	  för	  PR-‐industrin.	  I	  takt	  

med	  att	  journalistlandskapet	  förändras	  -‐	  fler	  tidningar	  går	  online	  och	  erbjuder	  sina	  läsare	  

ett	  större	  utbud	  på	  kanaler	  för	  att	  få	  nyheter	  (Hemsidor,	  Twitter,	  Bloggar,	  Youtube,	  

Facebook,	  Instagram	  etc.)	  –	  anpassar	  även	  PR-‐konsulterna	  sina	  uppdrag	  efter	  detta	  

(Butterick	  2011,	  s.	  215).	  Buttericks	  förklarar	  förändringen	  mot	  fler	  specialiserade	  
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nyhetshemsidor	  som	  en	  explosion	  av,	  ”hyper	  local	  news	  sites”(2011,	  s.	  215),	  vilket	  medför	  

att	  det	  blir	  lättare	  för	  PR-‐konsulter	  att	  finna	  och	  kommunicera	  med	  sin	  kunds	  specifika	  

målgrupp,	  via	  flera	  kanaler	  såsom	  Facebook	  och	  Twitter	  (Ibid). 

	   
The	  greatest	  challenge	  facing	  the	  PR	  industry	  is	  how	  it	  collectively	  responds	  to	  the	  technological	  
changes	  and	  the	  consequent	  structural	  challenges	  presented	  by	  new	  electronic	  distribution	  
(Butterick	  2011	  s.	  215). 

	   
Trots	  att	  Buttericks	  teorier	  till	  stor	  del	  bygger	  på	  forskning	  och	  praktiska	  erfarenheter	  av	  

den	  brittiska	  marknaden,	  anser	  vi	  att	  de	  är	  värdefulla	  i	  vår	  studie.	  Främst	  för	  att	  de	  berör	  

aspekter	  som	  ligger	  i	  linje	  med	  vår	  frågeställning,	  men	  också	  för	  att	  de	  tillhör	  den	  nyaste	  

litteraturen	  på	  det	  relativt	  outforskade	  området	  (boken,	  Introducing	  Public	  Relations	  utgavs	  

år	  2011).	  Genom	  att	  använda	  oss	  av	  den	  brittiska	  forskarens	  teorier	  uppnår	  vi	  även	  ett	  

internationellt	  perspektiv	  på	  vår	  studie,	  då	  vi	  genom	  att	  jämföra	  dem	  med	  våra	  egna	  

resultat	  kan	  se	  ifall	  de	  är	  applicerbara	  och	  går	  att	  använda	  för	  att	  förklara	  ställningen	  i	  

Sverige.	   

 

2.2.4 Regler och normer i PR-branschen 

PR-‐konsultbranschen	  är	  inte	  reglerad	  av	  staten,	  utan	  har	  specifika	  branschnormer	  som	  

verksamma	  personer	  inom	  PR-‐industrin	  kan	  välja	  att	  följa	  (Stegö-‐Chiló,	  2004,	  s.	  18).	  Dessa	  

normer	  framtogs	  av	  konsulternas	  branschföring	  PRECIS	  (Public	  Relations	  Konsultföretag	  i	  

Sverige)	  år	  2002,	  och	  förser	  anslutna	  PR-‐företag	  med	  normer	  och	  stadgar	  som	  reglerar	  

konsultrollen,	  sekretessen	  och	  förhållandet	  till	  samhället	  (Larsson	  2005,	  s.	  55).	  Dessa	  

branschnormer	  finns	  alltså	  till	  som	  vägledning	  för	  konsultföretag	  och	  deras	  medarbetare	  i	  

sin	  yrkesutövning,	  och	  är	  inte	  obligatoriska. 

	   
Ett	  exempel	  på	  en	  punkt	  ur	  branschnormerna	  är	  1D	  som	  tar	  upp	  PR-‐konsultföretagets	  

relation	  till	  uppdragsgivarens	  sak	  gällande	  engagemanget,	  ”PR-‐konsultföretaget,	  som	  

företag,	  har	  i	  regel	  inget	  eget	  intresse	  i	  de	  frågor	  som	  de	  driver	  för	  uppdragsgivarens	  

räkning,	  men	  företagen	  har	  en	  uttalad	  professionell	  skyldighet	  att	  se	  till	  att	  

uppdragsgivarens	  intressen	  gynnas”	  (Stegö-‐Chiló	  2004,	  s.	  18). 
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Magnus	  Dahl	  skriver	  i	  boken	  Lobbyisterna	  (2004)	  att	  trots	  att	  det	  finns	  flera	  likheter	  mellan	  

PRECIS	  branschnormer	  och	  advokatsamfundets	  regler	  för	  affärssed,	  så	  har	  PR-‐branschen,	  

som	  är	  verksam	  inom	  ”professional	  services”,	  inte	  lyckats	  skapa	  samma	  legitimitet	  som	  

advokatbranschen.	  Dock	  tror	  han	  att	  det	  går	  åt	  rätt	  riktning	  eftersom	  de	  som	  har	  lyckats	  

bäst	  och	  haft	  störts	  tillväxt	  har	  haft	  inställningen	  att	  de	  säljer	  kunskap	  och	  professionellt	  

engagemang,	  men	  inte	  har	  några	  egna	  intressen	  som	  vägledning	  (Dahl	  2004). 

  

2.2.5 PR och etik 

”The	  PR	  industry	  cannot	  avoid	  the	  questions	  of	  ethics,	  as	  it	  is	  central	  to	  its	  operation	  at	  both	  

an	  individual	  and	  industry	  level”	  (2011,	  s.	  75)	  skriver	  Keith	  Butterick	  i	  sin	  bok,	  Introducing	  

Public	  Relations	  Theory	  and	  Practice.	  Han	  tar	  upp	  tre	  huvudpunkter	  som	  har	  fått	  mest	  kritik	  

gällande	  PR-‐branschens	  etiska	  förhållningssätt.	  Den	  första	  tar	  upp	  frågor	  kring	  PR-‐

branschens	  rykte	  som	  industri,	  om	  det	  anses	  etiskt	  att	  över	  huvud	  taget	  utföra	  det	  arbete	  

som	  PR-‐konsulter	  utför.	  Den	  andra	  punkten	  är	  riktad	  mot	  den	  enskilde	  konsultens	  etiska	  

beteende	  och	  den	  tredje	  tar	  upp	  relationen	  mellan	  PR	  och	  CSR	  (Corporate	  Social	  

Responsibility),	  en	  engelsk	  förkortning	  som	  står	  för	  ett	  företags	  sociala	  ansvar	  (Butterick	  

2011,	  s.	  75).	  Dessa	  ligger	  i	  linje	  med	  de	  tre	  dimensionerna	  som	  de	  holländska	  etikforskarna	  

van	  Es	  och	  Meijlink	  identifierar	  som;	  personlig,	  professionell	  och	  samhällsetisk	  (2000,	  

citerad	  i	  Larsson	  2005,	  s.	  104).	  Sett	  till	  den	  svenska	  branschens	  visar	  resultat	  från	  den	  

tidigare	  nämnda	  studien,	  (genomförd	  av	  Larsåke	  Larsson)	  att	  PR-‐konsulter	  utgår	  från	  den	  

personliga	  etiken	  i	  sitt	  arbete	  och	  tar	  sällan	  hänsyn	  till	  samhället	  (Larsson	  2005,	  s.	  104).	  

Vidare	  skriver	  KG	  Rickhamre,	  byråchef	  vid	  Coast	  Communications,	  i	  sin	  text,	  Hjärta	  eller	  

Hjärna	  –	  påverkas	  etiken?	  att	  -‐	  ”etik	  är	  ofrånkomligen	  ett	  subjektivt	  förhållningssätt	  färgat	  

av	  personliga	  värderingar”	  och	  menar	  på	  att	  det	  som	  en	  person	  uppfattar	  som	  moraliskt	  

kan	  för	  en	  annan	  ses	  som	  omoraliskt	  (Rickhamre	  2004). 

	   
Kritiken	  mot	  att	  PR-‐branschen	  som	  helhet	  är	  oetisk	  grundar	  sig	  på	  dess	  påverkan	  på	  media,	  

som	  anses	  vara	  ensidig,	  förvrängd	  och	  partisk.	  Eftersom	  PR-‐konsulters	  huvudsakliga	  syfte	  

handlar	  om	  att	  uppnå	  god	  publicitet	  för	  sina	  uppdragsgivare,	  förser	  de	  journalister	  med	  

material	  som	  endast	  verkar	  till	  kundens	  fördel	  (Butterick	  2011,	  s.	  75).	  Enligt	  Cecilia	  Stegö-‐

Chilò	  utgörs	  dessa	  kunder	  till	  stor	  del	  av	  redan	  framträdande	  och	  inflytelserika	  
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företag.	  ”Rent	  generellt	  går	  det	  dock	  att	  säga	  att	  PR-‐konsulterna	  i	  huvudsak	  hjälper	  redan	  

inflytelserika	  företag	  och	  organisationer	  att	  modernisera	  och	  effektivisera	  sitt	  

kommunikations-‐	  och	  samhällskontaktarbete”	  (2004,	  s.	  7).	  Och	  hur	  PR-‐konsulter	  väljer	  att	  

utföra	  ett	  uppdrag	  beror	  på	  dess	  bevekelsegrunder,	  enligt	  Jacob	  Hellman;	  ”de	  som	  utför	  

uppdragen	  har	  olika	  bevekelsegrunder,	  vilket	  uppdragsgivaren	  självklart	  måste	  ha	  i	  åtanke”	  

(Hellman	  2004).	   

	   
En	  annan	  faktor	  som	  pekar	  på	  att	  relationen	  mellan	  PR-‐konsulter	  och	  journalister	  är	  

korrumperad,	  bottnar	  i	  de	  aktiviteter	  som	  PR-‐konsulter	  lägger	  fram	  till	  journalister.	  Dessa	  

tar	  form	  i	  allt	  från	  pressevents,	  luncher	  och	  resor	  till	  gratisprodukter.	  Butterick	  fastslår	  att	  

båda	  parterna	  är	  med	  och	  spelar	  spelet;	  PR-‐konsulten	  med	  utgångspunkten	  att	  bygga	  en	  

bra	  relation	  till	  journalisten	  för	  att	  den	  i	  sin	  tur	  ska	  skriva	  gott	  om	  företaget	  PR-‐konsulten	  

representerar,	  och	  på	  andra	  sidan	  finns	  journalisten	  som	  vet	  om	  PR-‐konsultens	  motiv	  och	  

får	  ta	  del	  av	  events	  och	  produkter	  utan	  kravet	  att	  behöva	  skriva	  (positivt)	  om	  företaget	  

(2011,	  s.	  77).	  Detta	  tillsammans	  med	  en	  mer	  intim	  relation,	  byggd	  på	  förtroende	  kan	  hota	  -‐	  

vad	  medieforskare	  anser	  vara	  mediernas	  viktigaste	  funktion	  -‐	  att	  sätta	  agenda.	  Malmsten	  

skriver	  i	  sin	  bok,	  Mediebilden	  i	  verkligheten	  att	  rollen	  som	  agendasättare	  ligger	  allt	  mer	  hos	  

PR-‐konsulterna	  idag	  jämfört	  med	  20	  år	  sedan	  (2002,	  s.	  12). 

	   
En	  annan	  viktig	  aspekt	  att	  ta	  upp	  är	  enligt	  Butterick	  PR-‐konsulternas	  relation	  till	  sina	  

kunder.	  Han	  menar	  nämligen	  att	  den	  relationen	  ser	  annorlunda	  ut	  jämfört	  med	  andra	  

konsulter	  verksamma	  inom	  andra	  områden,	  exempelvis	  reklam	  (2011	  s.	  75).	  Vanligtvis	  

använder	  företag	  sig	  av	  externa	  konsulter	  under	  en	  viss	  tidsperiod,	  för	  att	  erhålla	  en	  

speciell	  kompetens	  på	  ett	  specifikt	  område.	  I	  PR-‐branschen	  ter	  sig	  relationen	  annorlunda	  

då	  PR-‐konsulter	  oftast	  jobbar	  väldigt	  intimt	  med	  sina	  uppdragsgivare,	  inte	  sällan	  med	  dess	  

ledningsgrupp	  och	  får	  känslan	  av	  att	  vara	  en	  del	  av	  företaget	  (2011,	  s.	  75).	  Detta	  kan	  anses	  

vara	  problematiskt,	  när	  man	  återgår	  till	  frågan	  kring	  professionalitet	  och	  engagemang.	  En	  

fråga	  som	  Cecilia	  Stegö-‐Chilò	  ställer	  sig	  om	  PR-‐branschen	  är	  hur	  PR-‐konsultföretag	  ska	  

kunna	  agera	  efter	  sin	  kunds	  bästa	  och	  “vara	  professionella	  som	  de	  älskar	  att	  kalla	  det”	  

(2004	  s.	  8),	  utan	  att	  känna	  engagemang	  i	  kundens	  sak.	   
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Kapitel 3 – Metod 

 

I	  detta	  kapitel	  beskriver	  vi	  vårt	  tillvägagångssätt	  gällande	  undersökningens	  genomförande,	  

val	  av	  intervjupersoner	  samt	  analys	  av	  intervjuerna.	  Vi	  kommer	  även	  att	  behandla	  hur	  vi	  valt	  

att	  förhålla	  oss	  till	  begreppen	  validitet	  och	  reliabilitet. 

 

3.1 Bakgrund och val av metod  
Bakgrunden	  till	  vårt	  uppsatsarbete	  ligger	  i	  kritiken	  som	  riktats	  mot	  nyhetsproduktionen	  

som	  en	  autonom	  process.	  Vi	  har	  med	  vårt	  inledande	  teoretiska	  ramverk	  synliggjort	  denna	  

kritik	  och	  sedan	  fördjupat	  oss	  i	  en	  av	  påverkansfaktorerna	  som	  utgörs	  av	  PR-‐konsulter.	  Vi	  

var	  ganska	  tidigt	  överens	  om	  att	  vi	  ville	  försöka	  ta	  reda	  på	  hur	  yrkesverksamma	  PR-‐

konsulter	  tänker	  och	  förhåller	  sig	  till	  sin	  roll	  i	  nyhetsproduktionen,	  därför	  kändes	  valet	  av	  

kvalitativ	  studie	  med	  intervjuer	  som	  metod	  bäst.	  Valet	  av	  metod	  stämmer	  även	  överens	  

med	  vårt	  undersökningsområde,	  Esaiasson	  säger,	  ”om	  man	  går	  in	  i	  relativt	  outforskat	  fält	  

för	  att	  söka	  svar	  på	  hur	  människor	  uppfattar	  sin	  egen	  omvärld	  passar	  samtalsintervjuer”	  

(2012,	  s.	  253).	   

	   
Hade	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  en	  kvantitativ	  studie,	  i	  form	  av	  exempelvis	  enkäter,	  hade	  vi	  

kunnat	  samla	  in	  data	  från	  fler	  respondenter	  och	  fått	  en	  mer	  täckande	  analys	  som	  berör	  ett	  

bredare	  fält	  (Esaiasson	  2012,	  s.	  259).	  Vi	  hade	  fått	  svar	  på	  det	  vi	  frågat	  om	  –	  men	  inte	  

kunnat	  tränga	  in	  i	  intervjupersonens	  tankar	  på	  det	  sätt	  vi	  med	  kvalitativa	  intervjuer	  kan	  

göra.	  ”Personlig	  intervju	  gör	  det	  möjligt	  att	  ställa	  många	  och	  relativt	  komplexa	  frågor	  och	  

kontrollera	  över	  svarssituationen”	  (Esaiasson	  2012,	  s.	  267).	  Vi	  var	  således	  inte	  

intresserade	  av	  att	  statistiskt	  se	  hur	  stor	  procentandel	  av	  svenska	  PR-‐konsulter	  tyckte	  si	  

eller	  så	  om	  en	  viss	  fråga,	  utan	  ville	  veta	  deras	  resonemang	  kring	  vår	  frågeställning.	  ”I	  

samtalsintervjuundersökningar	  är	  det	  inte	  personerna	  utan	  de	  olika	  uppfattningar	  och	  

tankekategorier	  som	  personerna	  ger	  uttryck	  för	  som	  står	  i	  centrum”	  (Esaiasson	  2012,	  s.	  

260). 
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Utifrån	  studiens	  syfte	  har	  vi	  valt	  att	  tillgå	  intervjuformen	  som	  Kvale	  och	  Brinkmann	  

benämner,	  ”den	  halvstrukturerade	  livsvärldsintervjun”	  vars	  mål	  är	  att	  ”erhålla	  

beskrivningar	  av	  intervjupersonens	  livsvärld	  i	  syftet	  att	  sedan	  tolka	  innebörden	  av	  de	  

beskrivna	  fenomenen”	  (2009	  s.	  19).	  Vidare	  föll	  valet	  på	  personlig	  intervju	  framför	  

fokusgruppsintervju,	  då	  den	  senare	  typen	  av	  kvalitativ	  metod	  lämpar	  sig	  bättre	  för	  att	  

diskutera	  olika	  ämnen	  inom	  ett	  område	  och	  få	  fram	  olika	  uppfattningar	  i	  en	  fråga	  

(Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  166),	  vilket	  i	  vårt	  fall	  inte	  var	  poängen.	  Vi	  ville	  se	  hur	  enskilda	  

PR-‐konsulter	  jobbar	  mot	  medierna,	  på	  vilka	  bevekelsegrunder	  de	  gör	  sina	  val	  –	  inte	  få	  fram	  

åsikter	  eller	  attityder	  gentemot	  detta.	  Det	  senare	  ser	  vi	  som	  en	  senare	  studie,	  som	  kan	  utgå	  

från	  det	  resultat	  vi	  fått	  fram. 

	   
Slutligen	  bör	  det	  nämnas	  att	  valet	  av	  metod	  ligger	  i	  linje	  med	  vår	  analys,	  där	  vi	  söker	  

kvalitéer	  (hur	  PR-‐konsulter	  resonerar	  kring	  våra	  frågor)	  och	  inte	  kvantiteter	  (hur	  vanliga	  

deras	  resonemang/kvaliteterna	  är)	  (Esaiasson	  2012,	  s.	  260).	  Det	  senare	  är	  också	  ett	  förslag	  

på	  en	  framtida	  studie,	  för	  att	  kunna	  dra	  mer	  generella	  resultat	  av	  vår	  studie.	   

 

3.2 Urval av respondenter  
Vårt	  urval	  av	  respondenter	  har	  gjorts	  systematiskt	  utifrån	  tre	  kriterier	  vi	  ansett	  passa	  

uppsatsens	  syfte.	  Dessa	  kriterier	  är	  1)	  att	  respondenterna	  ska	  vara	  yrkesverksamma	  och	  

etablerade	  inom	  PR-‐branschen,	  2)	  de	  ska	  arbeta	  på	  en	  PR-‐byrå	  och	  inte	  vara	  anställda	  som	  

PR-‐ansvarig	  på	  ett	  företag,	  3)	  de	  ska	  arbeta	  mot	  affärsnyheter	  och	  journalistik. 

	   
Då	  vi	  valt	  ett	  kvalitativt	  urval	  av	  sju	  respondenter	  kan	  representativitet	  inte	  uppnås	  i	  

statistisk	  mening.	  Vi	  har	  istället	  försökt	  få	  bredd	  i	  vår	  studie	  genom	  att	  i	  möjligaste	  mån	  

uppnå	  variation	  av	  relevanta	  individ-‐	  och	  yrkesegenskaper	  (kön,	  ålder,	  yrkeserfarenhet,	  

företagstillhörighet).	  Vår	  önskan	  från	  början	  var	  att	  genomföra	  åtta	  respondentintervjuer	  –	  

hälften	  kvinnor,	  hälften	  män.	  Men	  med	  tanke	  på	  tidsåtgång	  och	  det	  faktum	  att	  PR	  är	  en	  

mansdominerad	  bransch	  gjorde	  vi	  det	  bästa	  av	  situationen.	  Alla	  respondenterna	  

representerar	  sig	  själva	  och	  är	  väldigt	  representativa	  –	  det	  är	  det	  vi	  finner	  värdefullt	  i	  vår	  

studie.	   
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Via	  Google	  tog	  vi	  fram	  olika	  PR-‐byråer	  som	  kunde	  passa	  vår	  studie.	  Vi	  använde	  oss	  av	  

sökorden	  “PR-‐byrå”,	  “ekonomi”	  och	  “media”,	  i	  linje	  med	  vår	  avgränsning,	  och	  genom	  de	  

uppsökta	  hemsidorna	  skapade	  vi	  oss	  sedan	  en	  uppfattning	  av	  respektive	  hemsida	  utifrån	  

vilka	  tjänster	  de	  erbjöd.	  Därefter	  ringde	  vi	  upp	  personer	  som	  vi	  ansåg	  passa	  våra	  kriterier.	  I	  

vissa	  fall	  ställde	  de	  upp	  själva	  och	  i	  andra	  fall	  tipsade	  de	  om	  andra	  personer	  på	  samma	  

företag	  som	  de	  trodde	  skulle	  passa	  vår	  studie	  bättre.	  Av	  de	  sju	  personer	  som	  vi	  intervjuade	  

innehar	  fyra	  personer	  titeln	  PR-‐konsult,	  två	  personer	  är	  VD	  över	  PR-‐konsultbyråer	  och	  en	  

har	  titeln	  “account	  executive”,	  som	  är	  en	  typ	  av	  PR-‐konsult	  där	  fokus	  ligger	  mer	  på	  att	  

producera	  material	  och	  texter	  till	  journalister	  än	  att	  skapa	  strategier	  för	  företag	  i	  deras	  

kommunikationsarbete.	  Endast	  två	  av	  respondenterna	  jobbar	  på	  samma	  byrå,	  en	  som	  PR-‐

konsult	  och	  den	  andra	  som	  account	  executive.	  Vi	  ansåg	  dock	  att	  detta	  var	  av	  mindre	  

betydelse	  eftersom	  de	  representerar	  sig	  själva	  och	  inte	  sin	  arbetsplats	  i	  vår	  studie	  och	  

deras	  kvaliteter	  låg	  i	  linje	  med	  vad	  vi	  var	  ute	  efter. 

 

Geografiskt	  sett	  är	  alla	  våra	  intervjupersoner	  verksamma	  i	  Uppsala	  och	  Stockholm.	  Varför	  

det	  är	  så	  beror	  dels	  på	  vår	  önskan	  att	  genomföra	  face	  to	  face-‐intervjuer,	  något	  som	  inte	  

hade	  varit	  möjligt	  ifall	  respondenterna	  hade	  befunnit	  sig	  för	  långt	  ifrån	  Uppsala.	  En	  annan	  

förklaring	  ligger	  i	  att	  de	  flesta	  större	  byråerna	  håller	  till	  i	  just	  Stockholm,	  och	  eftersom	  vi	  

sökte	  kvalité	  hos	  våra	  respondenter	  kändes	  det	  viktigt	  att	  vända	  oss	  till	  erkända	  PR-‐byråer.	   

	   
För	  presentation	  av	  respondenterna,	  se	  appendix. 

3.3 Tillvägagångssätt  

En	  intervjuguide	  konstruerades	  (se	  validitet	  och	  reliabilitet)	  utefter	  vårt	  framtagna	  

analytiska	  ramverk.	  Alla	  sju	  intervjuer	  genomfördes	  under	  en	  tidsram	  på	  tre	  dagar,	  med	  

den	  inbördes	  fördelningen	  att	  en	  av	  oss	  gjorde	  tre	  och	  den	  andre	  fyra.	  Fem	  av	  dem	  

genomfördes	  på	  respektive	  arbetsplats,	  en	  av	  dem	  genomfördes	  på	  Ekonomikum	  vid	  

Uppsala	  universitet	  och	  den	  sista	  genomfördes	  per	  telefon.	  Sex	  av	  dem	  var	  alltså	  face	  to	  

face-‐intervjuer,	  en	  över	  telefon.	   
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Inför	  intervjuerna	  förberedde	  vi	  oss	  genom	  att	  skapa	  oss	  en	  förförståelse	  av	  uppsatsens	  

ämnesområde	  och	  vår	  identifierade	  kunskapslucka.	  Vi	  lärde	  oss	  de	  teoretiska	  begrepp	  som	  

förekommer	  inom	  media	  och	  PR	  för	  att	  kunna	  vara	  så	  smidiga	  och	  alerta	  som	  möjligt	  under	  

intervjumomentet	  och	  inte	  bli	  förvirrade	  av	  okända	  yrkesbegrepp.	  Vidare	  övervägde	  vi	  de	  

relevanta	  forskningsetiska	  sidorna	  av	  vår	  undersökning	  utifrån	  de	  principer	  humanistisk-‐

samhällsvetenskapliga	  forskningsrådet	  (numera	  Vetenskapsrådet	  VR)	  har	  tagit	  fram.	  Dessa	  

ingår	  i	  individskyddskravet	  och	  består	  av	  fyra	  olika	  principer,	  vilka	  är;	  krav	  på	  information,	  

samtycke,	  konfidentialitet	  och	  nyttjande	  (Vetenskapsrådet	  VR).	  Följande	  visar	  hur	  vi	  förhöll	  

oss	  till	  ovanstående	  principer;	  samtidigt	  som	  vi	  kontaktade	  våra	  intervjupersoner	  för	  

första	  gången	  gav	  vi	  information	  om	  vår	  undersökning	  (krav	  på	  information).	  Vi	  berättade	  

om	  vårt	  forskningssyfte	  och	  att	  vi	  som	  forskare	  är	  intresserade	  av	  att	  får	  höra	  deras	  

resonemang	  och	  tankar	  kring	  våra	  frågor.	  De	  fick	  även	  veta	  att	  intervjuerna	  skulle	  spelas	  in	  

och	  transkriberas	  för	  att	  sedan	  kunna	  användas	  vid	  vår	  analys	  och	  inte	  för	  kommersiellt	  

bruk	  eller	  andra	  icke-‐	  vetenskapliga	  syften	  (krav	  på	  nyttjande).	  Till	  sist	  frågade	  vi	  om	  de	  

kunde	  tänka	  sig	  att	  ställa	  upp	  på	  en	  intervju	  (krav	  på	  samtycke),	  och	  försäkrade	  dem	  om	  att	  

det	  var	  helt	  okej	  att	  avbryta	  processen	  när	  som	  helst.	  Konfidentialitetskravet	  uppfyllde	  vi	  

genom	  att	  hantera	  vårt	  insamlade	  material	  på	  ett	  konfidentiellt	  sätt,	  så	  att	  etiskt	  känsliga	  

uppgifter	  om	  våra	  intervjupersoner	  inte	  kan	  identifieras.	   

 

Vi	  klargjorde	  för	  våra	  respondenter	  att	  det	  är	  helt	  okej	  att	  ställa	  upp	  eller	  svara	  på	  vissa	  

frågor	  anonymt.	  Då	  tre	  av	  våra	  respondenter	  önskade	  detta,	  tog	  vi	  beslutet	  att	  låta	  alla	  våra	  

intervjupersoner	  vara	  anonyma	  med	  fingerade	  namn	  och	  arbetsplats.	  Detta	  för	  att	  få	  ett	  så	  

enhetligt	  resultat	  som	  möjligt	  mellan	  respondenterna	  och	  inte	  värdera	  eller	  behandla	  icke-‐

anonyma	  röster	  mer	  än	  anonyma,	  eller	  tvärtom.	  Vidare	  ansåg	  vi	  att	  det	  beslutet	  inte	  utgör	  

något	  hinder	  för	  vår	  undersökning,	  då	  våra	  intervjupersoner	  inte	  är	  intressanta	  som	  

individer	  (och	  specifika	  källor)	  utan	  utifrån	  vad	  de	  representerar	  på	  en	  generell	  nivå.	  

Eftersom	  vi	  har	  valt	  att	  se	  på	  den	  kunskap	  som	  våra	  intervjuer	  frambringar	  utifrån	  ett	  

resenärsperspektiv,	  där	  vi	  som	  resenärer	  utforskar	  de	  väsentliga	  teoriområdena	  och	  

samtalar	  med	  intervjupersonerna	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  65)	  anser	  vi	  att	  vår	  

undersökning	  med	  anonyma	  respondenter	  behåller	  sin	  trovärdighet	  (Esaiasson	  2009,	  s.	  

290).	  Vi	  vill	  snarare	  tvinna	  samman	  intervjun	  med	  analysen	  och	  producera	  ny	  kunskap	  
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inom	  området	  i	  motsats	  till	  malmletarperspektivet	  som	  söker	  efter	  absoluta	  sanningar.	  I	  

det	  senare	  fallet	  hade	  utlovad	  anonymitet	  begränsat	  undersökningens	  trovärdighet,	  då	  

respondenterna	  ses	  som	  viktiga	  källor	  med	  specifik	  kunskap	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  

65). 

 

Enligt	  Esaiasson	  ska	  intervjuer	  genomföras	  tills	  forskaren	  anser	  att	  den	  uppnått	  teoretisk	  

mättnad,	  vilket	  betyder	  att	  ytterligare	  intervjuer	  inte	  skulle	  tillföra	  ytterligare	  aspekter	  

eller	  väsentlig	  information	  kring	  det	  studerade	  fenomenet	  (2009,	  s.	  294).	  Denna	  

bedömning	  är	  således	  subjektiv	  och	  beror	  på	  hur	  forskaren	  tolkar	  sitt	  material.	  I	  vårt	  fall	  

genomfördes	  totalt	  sju	  intervjuer.	  Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  vi	  genom	  sju	  intervjuer	  troligtvis	  

inte	  fått	  fram	  resultat	  som	  redogör	  för	  alla	  aspekter	  och	  vinklar	  av	  vårt	  studerade	  fenomen.	  

Men	  med	  tanke	  på	  den	  tidsramen	  som	  stod	  till	  vårt	  förfogande,	  genomförde	  vi	  intervjuer	  

tills	  att	  vi	  fått	  fram	  så	  pass	  mycket	  material	  att	  vi	  skulle	  kunna	  genomföra	  en,	  vad	  vi	  tycker,	  

gedigen	  analys.	   

 

Intervjuernas	  längd	  varierade	  mellan	  30-‐55	  minuter,	  beroende	  på	  hur	  dialogen	  såg	  ut	  

mellan	  oss	  och	  våra	  intervjupersoner.	  Intervjuerna	  var	  av	  den	  typ	  att	  de	  hade	  en	  lägre	  grad	  

av	  standardisering	  (Esaiasson	  2012,	  s.	  259),	  vilket	  innebär	  att	  beroende	  på	  

intervjusituation	  ändrade	  vi	  frågornas	  ordningsföljd	  och	  formuleringar.	  Vi	  transkriberade	  

de	  intervjuer	  som	  vi	  själva	  genomfört,	  valde	  ut	  centrala	  citat	  som	  speglade	  alla	  sidor	  av	  

respondenternas	  svar	  och	  sammanställde	  dessa	  i	  en	  resultat	  del.	  	   

 

Det	  metodologiska	  problemet	  som	  vi	  stötte	  på	  var	  vid	  transkriberingen.	  Det	  berodde	  på	  att	  

vi	  i	  intervjusituationen	  gjorde	  avvägningar	  och	  i	  enskilda	  fall	  hoppade	  över	  en	  fråga	  om	  vi	  

ansåg	  att	  respondenten	  redan	  hade	  svarat	  på	  den	  i	  tidigare	  utläggningar.	  Vi	  var	  därför	  

tvungna	  att	  i	  transkriberingen	  och	  i	  sammanställningen	  av	  resultatet	  vara	  extra	  

uppmärksamma	  på	  detta. 

 

3.4 Analytiskt ramverk och analys  
För	  att	  underlätta	  och	  tydliggöra	  analysdelen	  utformades	  en	  tematiserad	  intervjuguide	  som	  

låg	  till	  grund	  för	  intervjuerna	  (se	  appendix).	  Denna	  intervjuguide	  är	  baserad	  på	  uppsatsens	  
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teoretiska	  ramverk,	  liksom	  fyra	  aspekter;	  ekonomiska,	  juridiska,	  etiska	  och	  filantropiska,	  

aspekter	  som	  tillsammans	  utgör	  grunden	  i	  Carrolls	  CSR-‐pyramid	  (1991,	  s.	  4).	  Det	  senare	  är	  

ingen	  teori	  som	  används	  vid	  analysen	  av	  vår	  studie	  utan	  fungerar	  endast	  som	  en	  

utgångspunkt	  vid	  konstruktionen	  av	  uppsatsens	  analytiska	  ramverk.	  Detta	  då	  dessa	  fyra	  

skikt,	  som	  i	  Carrolls	  teori	  syftar	  till	  ett	  företags	  sociala	  ansvar	  och	  är	  rangordnade	  efter	  vad	  

som	  är	  viktigast	  (Carroll	  1991,	  s.	  4),	  ligger	  i	  linje	  med	  vår	  frågeställning	  i;	  På	  vilka	  

ekonomiska,	  etiska,	  organisatoriska	  och	  journalistrelaterade	  grundvalar	  deltar	  PR-‐konsulter	  

i	  den	  nyhetsskapande	  processen?	  Vi	  vill	  också	  poängtera	  att	  Carrolls	  CSR-‐pyramid	  endast	  är	  

en	  utgångspunkt	  för	  vårt	  analytiska	  ramverk	  (något	  vi	  blivit	  inspirerade	  av)	  och	  inte	  en	  

teori	  vi	  använder	  vid	  analysen	  av	  uppsatsens	  resultat.	  Det	  eftersom	  vi	  anser	  att	  dess	  fokus	  

på	  ansvar	  liksom	  dess	  pyramidiska	  form	  (rangordningen	  av	  ansvarsfälten)	  inte	  skulle	  

tillföra	  eller	  möjliggöra	  det	  för	  oss	  att	  dra	  ytterligare	  slutsatser	  kring	  vårt	  

forskningsområde.	   

	   
Vi	  har	  således	  adopterat	  CSR-‐pyramiden,	  anpassat	  den	  till	  vår	  studie	  genom	  att	  ta	  ett	  

individperspektiv	  istället	  för	  ett	  företagsperspektiv,	  och	  bakat	  in	  viktiga	  aspekter	  utifrån	  

uppsatsen	  teoretiska	  ramverk,	  exempelvis	  teori	  kring	  nyhetsproduktion. 

De	  olika	  temata/parametrarna	  i	  det	  analytiska	  ramverket	  utgör	  tillsammans	  en	  relativt	  

heltäckande	  bild	  av	  vad	  som	  ingår	  i	  ett	  arbete	  (PR-‐konsulternas	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  

processen).	  Nedan	  följer	  en	  illustrering	  av	  hopslagningen	  av	  Carrolls	  CSR-‐pyramid	  och	  vårt	  

teoretiska	  ramverk	  som	  tillsammans	  bildar	  vårt	  analytiska	  ramverk. 
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Själva	  analysen	  utfördes	  efter	  att	  materialet	  blivit	  transkriberat.	  Därefter	  genomfördes	  en	  

närläsning	  av	  materialet	  för	  att	  utefter	  de	  olika	  temana	  hitta	  likheter	  och	  olikheter	  

respondenterna	  emellan	  och	  sedan	  återkoppla	  dessa	  till	  uppsatsens	  teoretiska	  ramverk.	  En	  

typ	  av	  hermeneutisk	  meningstolkning	  genomfördes	  av	  materialet	  där	  enskilda	  delar	  (citat)	  

tolkades	  från	  en	  intuitiv	  uppfattning	  om	  texten	  som	  helhet	  och	  sedan	  relaterar	  till	  helheten	  

(Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  226). 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Validitet	  och	  reliabilitet	  är	  teoretiska	  begrepp	  som,	  beroende	  på	  vilken	  bakgrund	  man	  har	  

och	  vilken	  typ	  av	  forskare	  man	  är,	  kan	  definieras	  på	  olika	  vis.	  Vissa	  hävdar	  att	  det	  är	  långt	  
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viktigare	  att	  förhålla	  sig	  till	  dessa	  begrepp	  vid	  genomförandet	  av	  kvantitativa	  studier	  

(Østbye	  2004,	  s.	  40-‐41),	  medan	  andra	  forskare	  har	  avfärdat	  dem	  helt	  och	  hållet	  när	  det	  

kommer	  till	  kvalitativa	  studier	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  262). 

	   
Vi	  kommer	  att	  i	  vår	  studie	  förhålla	  oss	  till	  begreppen	  på	  det	  vis	  som	  Brinkmann	  och	  Kvale	  

argumenterar	  för	  i	  sin	  bok,	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun,	  där	  reliabilitet	  

innebär	  ”forskningsresultatens	  konsistens	  och	  tillförlitlighet”	  (2009,	  s.	  262)	  och	  handlar	  

om	  ifall	  det	  är	  möjligt	  att	  reproducera	  samma	  resultat	  vid	  ett	  annat	  tillfälle.	  Alltså	  -‐	  en	  

försäkran	  om	  att	  respondenterna	  skulle	  ge	  samma	  svar	  vid	  olika	  tillfällen,	  till	  olika	  

intervjuare,	  ett	  alternativ	  som	  för	  oss	  är	  ohållbart	  att	  genomföra	  i	  relation	  till	  den	  tidsram	  

vi	  har	  att	  förhålla	  oss	  till.	  För	  att	  på	  bästa	  vis	  säkra	  vår	  studies	  reliabilitet	  uttryckte	  vi	  får	  

respondenterna	  vikten	  av	  att	  utgå	  från	  sig	  själva	  och	  inte	  svara	  på	  frågorna	  som	  

representant	  för	  sina	  arbetsgivare.	  Detta	  då	  syftet	  med	  vår	  studie	  inte	  är	  att	  dra	  generella	  

slutsatser	  utan	  att	  undersöka	  hur	  respondenterna	  uppfattar	  sin	  egen	  livsvärld	  (Esaiasson	  

2012,	  s.	  253)	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  122).	   

 

Viktigt	  är	  också	  att	  intervjuerna	  utförs	  på	  ett	  likadant	  vis	  så	  att	  alla	  respondenter	  har	  

samma	  förutsättningar.	  Detta	  säkrade	  vi	  genom	  att	  utföra	  sex	  av	  sju	  intervjuer	  på	  ett	  face	  

to	  face-‐manér,	  ett	  tillvägagångsätt	  som	  lämpar	  sig	  väl	  i	  det	  att	  man	  som	  intervjuare	  lätt	  kan	  

observera	  och	  ta	  till	  sig	  ickespråklig	  information	  –	  kroppsspråk	  och	  reaktioner	  från	  

respondenterna	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  165).	  Vad	  gäller	  den	  sjunde	  och	  sista	  

intervjun	  som	  utfördes	  via	  telefon	  –	  en	  intervjutyp	  som	  kanske	  inte	  är	  att	  föredra	  eftersom	  

man	  som	  intervjuare	  missar	  alla	  gester	  och	  ansiktsuttryck	  –	  gjorde	  vi	  övervägningen,	  att	  

eftersom	  respondenten	  i	  fråga	  hade	  en	  så	  pass	  gedigen	  erfarenhet	  och	  bakgrund	  inom	  vårt	  

forskningsfält,	  skulle	  den	  intervjun,	  fastän	  den	  skulle	  göras	  via	  telefon,	  tillföra	  mer	  till	  

studien	  än	  en	  face	  to	  face-‐intervju	  med	  en	  person	  som	  inte	  har	  samma	  erfarenhet.	  För	  att	  

ytterligare	  säkra	  hög	  reliabilitet	  var	  vi	  som	  intervjuare	  i	  största	  mån	  objektiva,	  använde	  

intervjuguiden	  under	  samtliga	  intervjuer,	  men	  inte	  alla	  gånger	  följd	  till	  punkt	  och	  pricka,	  

eftersom	  att	  det	  är	  en	  explorativ	  studie	  och	  –	  	  
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Även	  om	  det	  är	  önskvärt	  att	  öka	  intervjuresultatens	  reliabilitet	  för	  att	  motverka	  godtycklighet	  
och	  subjektivitet,	  kan	  en	  för	  stark	  tonvikt	  på	  reliabilitet	  dock	  motverka	  kreativitet	  och	  
variationsrikedom.	  De	  blir	  mer	  resultatet	  då	  intervjuaren	  får	  använda	  sin	  egen	  intervjustil	  och	  
improvisera,	  följa	  upp	  lovande	  nya	  infall	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  263-‐264). 

 

Vad	  gäller	  validitet	  så	  kan	  man	  hänföra	  det	  till	  att	  studien	  undersöker	  det	  den	  verkligen	  

påstår	  sig	  undersöka	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  263-‐264)	  och	  att	  det	  görs	  på	  ett	  giltigt	  

och	  trovärdigt	  vis	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  s.	  263-‐266).	  För	  att	  säkra	  studiens	  validitet	  

har	  vi	  låtit	  ett	  validitetstänk	  genomsyra	  hela	  studien,	  från	  tematisering	  till	  rapportering	  

(ibid).	  Vi	  var	  noga	  med	  att	  frågorna	  till	  respondenterna	  hade	  tydlig	  koppling	  till	  vårt	  

teoretiska	  ramverk	  för	  att	  på	  så	  vis	  generera	  ett	  empiriskt	  material	  som	  svarar	  mot	  vår	  

frågeställning.	   
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Kapitel 4 - Resultat 

	   
I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  en	  sammanställning	  av	  undersökningens	  resultat.	  Vi	  kommer	  

således	  inte	  att	  avhandla	  all	  insamlad	  data	  från	  våra	  intervjuer	  utan	  kommer	  att	  fokusera	  på	  

de	  resultat	  som	  är	  mest	  relevanta	  i	  förhållande	  till	  studiens	  syfte,	  problem	  och	  frågeställning.	  

Svaren	  kommer	  att	  presenteras	  utifrån	  fyra	  olika	  teman,	  vilka	  utgör	  vårt	  analytiska	  ramverk. 

4.1 Professionalism - en fråga om lagar, regler, normer och värderingar 
Under	  vårt	  första	  tema	  Professionalism	  ställde	  vi	  fyra	  frågor	  som	  dels	  sökte	  svar	  på	  hur	  de	  

tänker	  kring	  begreppen	  professionalism	  och	  personligt	  engagemang	  i	  sitt	  yrkesutövande,	  

men	  också	  om,	  och	  i	  sådana	  fall	  vilka	  lagar	  och	  riktlinjer	  de	  följer	  i	  sitt	  arbete. 

4.1.1 Utgår från kunden  

När	  vi	  bad	  dem	  definiera	  begreppet	  professionalism	  med	  hjälp	  av	  frågan,	  ”vad	  är	  

professionalism	  för	  dig?”,	  fick	  vi	  svar	  som	  alla	  innehöll	  beskrivningar	  av	  begreppet	  utifrån	  

vad	  som	  presterades	  och	  levererades	  till	  kunden	  så	  som;	  ”proffsigt,	  i	  tid	  och	  på	  bästa	  

möjliga	  sätt	  som	  passar	  kunden”	  (David	  2012)	  och	  ”att	  ge	  goda	  råd	  till	  kunderna	  om	  vad	  de	  

egentligen	  behöver,	  och	  sedan	  genomföra	  det	  på	  det	  sättet”	  (Johan	  2012).	   

 

Mårten	  drog	  även	  in	  vinstaspekten	  i	  sammanhanget,	  ”kombination	  av	  kundnytta	  och	  

affärsmannaskap.	  Att	  hela	  tiden	  tänka	  vad	  är	  bra	  för	  uppdragsgivaren,	  och	  att	  kunna	  ta	  

betalt	  för	  det”	  (2012),	  men	  återigen	  handlar	  det	  i	  grunden	  om	  att	  göra	  ett	  så	  bra	  jobb	  som	  

möjligt	  gentemot	  sin	  kund	  för	  att	  den	  ska	  vilja	  betala	  för	  det. 
	   

Lennart	  lyfte	  in	  ordet	  integritet	  när	  han	  definierade	  begreppet,	  ”integritet	  tycker	  jag	  är	  ett	  

viktigt	  ord	  där,	  med	  integritet	  här	  menar	  jag	  att	  man	  inte	  ser	  pengarna	  här	  i	  varje	  ögonblick,	  

utan	  att	  man	  säger	  ifrån	  när	  det	  är	  något	  kasst”	  (2012),	  något	  som	  även	  Oskar	  pekade	  på	  

när	  han	  förklarade	  professionalism	  i	  relation	  till	  en	  journalist,	  ”jag	  vill	  aldrig	  sälja	  in	  en	  

dålig	  nyhet	  till	  en	  journalist.	  Gör	  jag	  det	  en	  gång,	  då	  är	  mitt	  förtroende	  borta.	  Det	  jag	  säljer	  

in,	  säljer	  jag	  in	  personligen,	  så	  jag	  tycker	  det	  är	  jätteviktigt	  att	  man	  har	  ett	  förtroende	  där	  
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emellan”	  (2012).	  Han	  syftade	  på	  situationer	  där	  kunden	  har	  propsat	  på	  för	  att	  få	  in	  en	  

nyhet	  i	  en	  tidning,	  men	  att	  han	  då	  försökt	  avleda	  handlingen	  för	  att	  inte	  skada	  hans	  

förtroende	  till	  en	  journalist.	  ”Det	  är	  att	  alltid	  ge	  bra	  råd	  tycker	  jag,	  och	  att	  arbeta	  på	  ett	  

förtroendeskapande	  sätt.	  Jag	  tror	  att	  allting	  i	  den	  här	  branschen,	  om	  man	  bryter	  ner	  det,	  

handlar	  om	  förtroende.	  Utan	  det	  så	  kommer	  man	  ingen	  vart.”	  (Oskar	  2012). 

	  	   
Endast	  en	  av	  respondenterna,	  Lisa,	  tog	  upp	  etik	  och	  moral	  som	  viktiga	  aspekter	  i	  begreppet	  

professionalism,	  ”etik	  och	  moral	  är	  viktiga	  aspekter	  för	  mig	  när	  det	  handlar	  om	  

professionalism”	  (2012).	  Viktigt	  att	  nämna	  är	  att	  detta	  inte	  behöver	  betyda	  att	  de	  andra	  

inte	  anser	  att	  dessa	  aspekter	  är	  viktiga	  för	  att	  uppnå	  ett	  professionellt	  yrkesutövande,	  dock	  

var	  det	  bara	  Lisa	  som	  nämnde	  dem. 

	   
Beata	  var	  den	  enda	  respondenten	  som	  tryckte	  på	  ordet,	  engagemang	  i	  sitt	  uttalande,	  ”att	  

man	  är	  engagerad,	  det	  är	  en	  kund	  men	  man	  ska	  liksom	  ha	  den	  inställningen	  att	  går	  det	  bra	  

för	  kunden,	  så	  går	  det	  bra	  för	  oss”	  (Beata	  2012),	  något	  som	  vidare	  diskuterades	  i	  nästa	  

fråga. 

4.1.2 Viktigt att känna sig personligt engagerad 

På	  vår	  andra	  fråga,	  ifall	  det	  är	  viktigt	  att	  känna	  personligt	  engagemang	  gentemot	  det	  

uppdrag	  de	  utför,	  skilde	  sig	  svaren	  mellan	  våra	  respondenter.	  Lennart	  sa	  endast,	  ”det	  är	  

enormt	  viktigt”	  (2012),	  medan	  Beata	  uttryckte,	  ”mycket	  viktigare	  än	  vad	  jag	  hade	  trott”	  

(2012).	  Mårten	  tyckte	  även	  han	  att	  det	  är	  mycket	  viktigt	  och	  tillade	  sedan,	  ”man	  ska	  gå	  till	  

jobbet	  för	  att	  det	  är	  roligt,	  och	  har	  man	  inte	  ett	  jobb	  som	  man	  tycker	  är	  roligt	  så	  ska	  man	  

byta	  jobb”	  (2012).	  Han	  sa	  även	  (utifrån	  ett	  företagsperspektiv): 

	   
Vi	  tror	  att	  det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  man	  sympatiserar	  med	  uppdragsgivarens	  verksamhet,	  för	  
om	  man	  inte	  gör	  det	  så	  får	  man	  känslokalla	  och	  kundointresserade	  konsulter	  som	  är	  mer	  
intresserade	  av	  att	  maximera	  fakturan	  än	  att	  nå	  kostnadseffektiv	  resultat. 
(Mårten	  2012) 

	   
Oskar	  ansåg	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  känna	  personligt	  engagemang,	  men	  att	  han	  inte	  alltid	  gör	  

det.	  ”Rent	  krasst	  så…	  Det	  är	  viktigt	  att	  känna	  personligt	  engagemang	  även	  om	  jag	  kanske	  
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inte	  alltid	  gör	  det.	  Ibland	  kan	  det	  vara	  frågor	  som	  jag	  tycker	  inte	  är	  speciellt	  intressanta”	  

(2012). 

	   
För	  de	  övriga	  respondenterna	  utgjorde	  det	  personliga	  engagemanget	  en	  inte	  lika	  viktig	  del,	  

utan	  var	  mer	  något	  som	  bidrog	  till	  glädje	  -‐	  ”det	  är	  klart	  det	  blir	  roligare	  om	  man	  gör	  det”	  

(Lisa	  2012)	  -‐	  och	  förhöjd	  kvalitet	  på	  tjänsten,	  ”jag	  gör	  ju	  helt	  ärligt	  ett	  bättre	  jobb	  när	  jag	  

känner	  att	  det	  är	  någonting	  som	  jag	  står	  för	  till	  100	  %	  och	  någonting	  som	  jag	  kan	  

identifiera	  mig	  med”	  (David	  2012). 

4.1.3 De förhåller sig olika till lagar och regler 

Frågan,	  ”följer	  du	  några	  yrkesmässiga	  lagar	  och	  regler?”	  kan	  uppfattas	  som	  en	  kuggfråga,	  

då	  det	  i	  PR-‐branschen	  inte	  existerar	  några	  specifika	  lagar	  eller	  regelverk	  (Larsson	  2005,	  

s.54).	  Vad	  vi	  ville	  få	  fram	  med	  den	  här	  frågan	  var	  deras	  spontana	  resonemang	  och	  

förhållningssätt	  till	  lagar,	  regler,	  riktlinjer	  etc.	  Detta	  kan	  således	  förklara	  de	  något	  oklara	  

och	  luddiga	  svar	  som	  gavs,	  i	  stil	  med,	  ”bra	  fråga…	  ja	  insiderlagar	  och	  så	  vidare,	  

börspåverkan	  och	  information,	  det	  måste	  vi	  följa”	  (Oskar	  2012).	  Johan	  inledde	  med	  

orden,	  ”ja	  du…	  det	  finns	  ju	  en	  del	  om	  olika	  branscher	  liksom,	  börsnoterade	  företag,	  

läkemedelsföretag”	  (2012)	  och	  menade	  på	  att	  de	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  lagar	  och	  regler	  som	  

gäller	  i	  den	  bransch	  som	  deras	  kunder	  representerar,	  något	  som	  även	  Beata	  nämnde	  då	  

hon	  jobbar	  med	  företag	  som	  säljer	  alkohol. 

	   

Utifrån	  de	  svar	  som	  PR-‐konsulterna	  gav,	  kan	  man	  dra	  slutsatsen	  att	  de	  vet	  om	  att	  det	  finns	  

riktlinjer	  i	  branschen	  -‐	  ”det	  finns	  ju	  väldigt	  mycket	  marknadsetiska	  regler”	  (Beata	  2012)	  -‐	  

men	  att	  de	  inte	  hade	  kunskap	  kring	  hur	  dessa	  såg	  ut	  eller	  om	  de	  följde	  dem. 

	   
Vissa	  menade	  på	  att	  det	  som	  står	  om	  PR-‐branschen	  är	  sådant	  som	  de	  omedvetet	  redan	  

följer,	  eftersom	  det	  är	  självklart;	  ”men	  mycket	  av	  det	  som	  sägs	  där	  är	  rätt	  självklart,	  det	  är	  

inte	  så	  man	  känner,	  oj	  nu	  kan	  vi	  inte	  göra	  det	  här”	  (Lennart	  2012).	  ”Om	  man	  försöker	  vara	  

juste	  i	  största	  allmänhet	  så	  klarar	  man	  av	  det	  där,	  så	  det	  är	  inget	  någon	  av	  oss	  tänker	  på	  

tror	  jag”	  (Johan	  2012). 
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Lennart	  svarade	  att	  han	  inte	  bara	  följer	  riktlinjer	  utan	  att	  han	  även	  går	  snävare	  än	  vad	  de	  

säger;	  ”jag	  borde	  ju	  svara	  ja	  på	  den	  frågan…	  det	  finns	  ju	  riktlinjer	  och	  så	  som	  jag	  följer,	  men	  

jag	  skulle	  tro	  att	  jag	  är	  ännu	  lite	  snävare	  än	  vad	  riktlinjerna	  säger”	  (2012). 

	   
Mårten	  var	  den	  enda	  av	  respondenterna	  som	  berättade	  att	  de	  hade	  egna	  självpåtagna	  

interna	  policys	  som	  de	  följer,	  vilka	  finns	  att	  läsa	  på	  deras	  hemsida.	  ”När	  det	  gäller	  

utförandet	  av	  PR-‐arbetet	  så	  är	  det	  inte	  lagreglerat	  idag	  och	  då	  har	  vi	  självpåtagna	  

öppenhetskrav	  exempelvis”	  (2012). 

4.1.4 De vet om att de finns men kan dem inte utantill 

Alla	  våra	  respondenter	  visste	  om	  att	  PRECIS	  branschnormer	  finns,	  men	  ingen	  kunde	  dem	  

utantill.	  ”Jag	  kan	  inte	  rabbla	  dem	  utantill,	  men	  jag	  känner	  till	  dem”	  (Lennart	  2012),	  ”nej,	  jag	  

vet	  att	  de	  finns	  men	  jag	  skulle	  inte	  kunna	  rabbla	  upp	  dem”	  (Oskar	  2012).	  Lisa	  svarade;	  ”ja	  

gud	  jag	  har	  hört	  om	  dem	  när	  jag	  pluggade”	  men	  tillade	  sedan	  ”det	  är	  inget	  jag	  har	  liggande	  

som	  jag	  förhåller	  mig	  till”	  (2012).	  Det	  som	  är	  viktigt	  att	  nämna	  här	  är	  att	  trots	  att	  de	  inte	  

vet	  hur	  PRECIS	  branschnormer	  ser	  ut,	  betyder	  det	  inte	  att	  de	  inte	  följer	  dem.	  Detta	  ligger	  i	  

linje	  med	  vad	  flera	  av	  respondenterna	  uttryckte	  i	  förgående	  fråga,	  att	  det	  som	  står	  i	  dem	  är	  

så	  självklart	  att	  de	  följder	  dem	  utan	  att	  veta	  om	  det,	  eller	  som	  Lennart	  uttrycker	  det,	  ”men	  

att	  ligga	  etiskt	  helt	  rätt	  ät	  så	  jäkla	  viktigt	  för	  hela	  byrån,	  något	  annat	  finns	  inte”	  (2012). 

	   
David,	  Johan,	  Lennart	  och	  Mårten	  sa	  explicit	  att	  de	  inte	  är	  med	  i	  PRECIS,	  ifall	  de	  övriga	  

respondenterna	  är	  med	  vet	  vi	  inte. 

	   
Mårten	  uttryckte	  i	  sitt	  svar	  hur	  de	  som	  företag	  förhåller	  sig	  till	  PRECIS	  branschnormer	  

enligt: 

	   
Ja	  oh	  ja.	  Vi	  går	  längre	  än	  PRECIS	  och	  sen	  i	  vissa	  avseenden	  tar	  vi	  avstånd	  från	  det.	  Vi	  tar	  avstånd	  
från	  de	  delarna	  som	  handlar	  om	  det	  egna	  engagemanget.	  PRECIS	  snarare	  trycker	  på	  att	  man	  
inte	  ska	  vara	  personligt	  engagerad,	  för	  att	  kunna	  ge	  objektiv	  rådgivning,	  och	  det	  är	  någonting	  
vi	  bryter	  mot	  dagligen.	  Med	  tanke	  på	  hur	  mycket	  vi	  trycker	  på	  eget	  engagemang.	  Engagemang	  
skulle	  jag	  säga	  är	  det	  viktigaste	  av	  våra	  fyra	  värdeord.	  	  
(2012)	  
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4.2 Etik och filantropi 
Vi	  inledde	  ämnet	  Etik	  och	  filantropi	  med	  en	  fråga	  om	  öppenhet,	  huruvida	  de	  anser	  sig	  vara	  

öppna	  i	  sitt	  arbete	  i	  förhållande	  till	  journalister	  gällande	  redovisning	  av	  källor,	  material	  och	  

vilka	  kunder	  de	  representerar.	  Detta	  efterföljdes	  sedan	  med	  frågor	  kring	  moral,	  om	  de	  

ställts	  inför	  något	  som	  de	  anser	  är	  moraliskt	  tvivelaktigt	  och	  ifall	  det	  hänt	  att	  

uppdragsgivaren	  vill	  att	  de	  ska	  modifiera	  sanningen.	  Temat	  avslutades	  sedan	  med	  en	  fråga	  

om	  samhällsansvar. 

4.2.1 Olika tankar och förhållningssätt till öppenhet 

På	  frågan;	  ”hur	  ställer	  du	  dig	  till	  öppenhet	  i	  din	  bransch?”,	  uttryckte	  de	  flesta	  sina	  svar	  i	  

relation	  till	  journalister	  så	  som,	  ”öppenhet	  är	  A	  och	  O,	  framförallt	  vid	  arbetet	  mot	  

journalister”	  (Lisa	  2012).	  Johan	  berättade	  att	  i	  arbete	  mot	  journalister	  är	  de	  alltid	  helt	  

öppna	  med	  vad	  de	  gör	  och	  säger	  då,	  ”journalister	  är	  så	  vana	  att	  vi	  ringer,	  så	  de	  bryr	  sig	  nog	  

inte	  längre”	  (2012),	  något	  som	  även	  Mårten	  säger	  ingår	  i	  deras	  ”självpåtagna	  

öppenhetskrav”	  (2012),	  där	  de	  kontinuerligt	  redovisar	  exakt	  vilka	  kunder	  de	  jobbar	  med	  

för	  tillfället. 

	   
I	  Lennarts	  fall	  säger	  han	  att	  valet	  av	  öppenhet	  ligger	  hos	  kunden,	  ”det	  finns	  två	  skolor,	  

öppen	  och	  inte	  öppen.	  Westander	  till	  exempel,	  förespråkar	  full	  öppenhet,	  vi	  har	  inte	  varit	  

öppna	  och	  det	  är	  kunden	  som	  får	  avgöra	  det	  tycker	  jag”	  (2012),	  ett	  svar	  som	  liknar	  hur	  

Johan	  ser	  på	  ämnet,	  ”jaa..	  det	  finns	  ju	  de	  PR-‐byråer	  som	  alltid	  slår	  på	  trumman	  för	  det,	  och	  

gör	  en	  stor	  poäng	  av	  det	  (…)	  Vi	  har	  inget	  hemligt	  i	  vilka	  vi	  jobbar	  med,	  i	  det	  att	  det	  skulle	  

vara	  känsligt,	  däremot	  så	  är	  vi,	  av	  rent	  affärsmässiga	  skäl	  lite	  återhållsamma”	  (2012).	  Johan	  

förklarar	  att	  varför	  de	  väljer	  att	  vara	  återhållsamma	  beror	  på	  konkurrensen	  om	  kunder,	  att	  

genom	  att	  vara	  öppna	  med	  vilka	  de	  arbetar	  med	  också	  avslöjar	  potentiella	  kunder	  för	  

andra	  PR-‐byråer. 

	   
I	  Oskars	  fall	  är	  öppenhet	  något	  som	  uttrycks	  via	  en	  överenskommelse	  mellan	  honom	  och	  en	  

journalist,	  och	  som	  färjas	  av	  journalistens	  förhållningsregler	  -‐	  ”det	  viktiga	  för	  mig	  är	  att	  ett	  
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handslag	  eller	  muntlig	  överenskommelse	  till	  exempel	  med	  en	  journalist,	  den	  gäller	  alltid,	  

för	  de	  har	  sina	  etiska	  regler	  att	  följa.	  Så	  jag	  tror	  liksom	  jag	  är	  färgad	  av	  det”	  (2012).	  Detta	  

ligger	  i	  linje	  med	  Beatas	  svar,	  som	  uttrycker	  att	  öppenhet	  är	  något	  som	  krävs	  i	  jobbet	  mot	  

journalister,	  för	  att	  deras	  material	  ska	  kunna	  användas	  i	  nyhetsproduktionen. 

	   
Om	  vi	  säger	  att,	  såhär	  är	  det,	  så	  behöver	  vi	  också	  kunna	  styrka	  varför,	  för	  journalisterna	  gör	  ju	  
så,	  och	  vi	  måste	  också	  kunna	  uppfylla	  det.	  För	  att	  om	  inte	  jag	  uppfyller	  det	  och	  lämnar	  material	  
till	  en	  journalist	  så	  kommer	  ju	  den	  journalisten	  inte	  vilja	  ha	  det	  materialet	  för	  att	  det	  når	  inte	  
upp	  till	  hans	  eller	  hennes	  standard. 
(Beata	  2012) 

	   
Både	  Lennart	  och	  Oskar	  nämnde	  att	  de	  har	  vänner	  som	  jobbar	  på	  nyhetsredaktioner	  och	  

att	  de	  vid	  luncher	  med	  dessa	  vänner	  alltid	  håller	  ”öppen	  agenda”	  och	  är	  ärliga	  med	  vad	  de	  

vill	  och	  vilka	  de	  jobbar	  för. 
	   

Om	  jag	  lunchar	  med	  någon,	  vilket	  händer	  då	  och	  då	  (alltså	  någon	  journalist),	  det	  gör	  jag	  dels	  av	  
jobbskäl	  för	  att	  jag	  behöver	  hålla	  mig	  uppdaterad	  om	  vad	  som	  händer	  inne	  på	  redaktionerna	  
och	  dels	  för	  att	  jag	  har	  mycket	  goda	  vänner	  kvar,	  jag	  försöker	  liksom	  hålla	  det	  här	  vid	  liv,	  och	  
har	  jag	  någonting,	  för	  det	  kan	  hända	  att	  jag	  går	  till	  en	  lunch	  med	  dold,	  eller	  inte	  dold	  agenda,	  
men	  att	  jag	  har	  något	  i	  bakfickan,	  då	  säger	  jag	  det,	  jag	  kör	  inte	  med	  dolda	  agendor	  (…)	  För	  sen	  
när	  jag	  har	  dragit	  något	  som	  jag	  tror	  håller	  då	  är	  det	  upp	  till	  journalisten	  att	  göra	  den	  
bedömningen	  om	  det	  är	  tillräckligt	  intressant… 
(Lennart	  2012) 

  

4.2.2 Utför helst inte arbete som känns moraliskt tvivelaktigt 

”Har	  du	  ställts	  inför	  något	  som	  du	  tycker	  är	  fel	  rent	  moraliskt?”	  var	  vår	  andra	  fråga	  på	  

temat	  Etik	  och	  filantropi.	  Medan	  Mårten	  svarade	  på	  frågan	  som	  VD	  på	  PR-‐byrån	  Röd	  –	  ”då	  

tackar	  vi	  nej,	  alltid”,	  ”principen	  är	  att	  om	  vi	  som	  företag	  inte	  kan	  stå	  för	  uppdraget,	  då	  ska	  vi	  

inte	  ta	  det”	  (2012)	  –	  svarade	  de	  andra	  utifrån	  sig	  själva	  som	  individer. 

	   
Alltifrån	  korta	  ”nej”	  (Lennart	  2012),	  till	  längre	  utdrag	  gällande	  ämnet	  i	  stil	  med	  Lisas,	  ”det	  

är	  många	  projekt	  jag	  inte	  kan	  tänka	  mig	  att	  vara	  en	  del	  av,	  då	  är	  det	  okej	  att	  jag	  säger	  det	  

här	  vill	  inte	  jag	  göra”	  (2012).	  Alla	  respondenter	  svarade	  att	  deras	  arbetsgivare	  accepterar	  

ifall	  de	  väljer	  att	  avstå.	  Vissa	  menade	  även	  att	  det	  finns	  chefer	  som	  ser	  det	  som	  något	  

positivt	  och	  istället	  uppmuntrar	  sina	  anställda	  att	  avstå,	  i	  de	  fall	  uppdraget	  eller	  
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uppdragsgivarens	  verksamhet	  inte	  känns	  okej.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  vad	  Mårten	  

uttryckte,	  i	  sin	  roll	  som	  VD	  på	  PR-‐byrån	  Röd	  –	  	  

	  

vi	  tror	  att	  det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  man	  sympatiserar	  med	  uppdragsgivarens	  verksamhet,	  för	  
om	  man	  inte	  gör	  det	  så	  får	  man	  känslokalla	  och	  kundointresserade	  konsulter	  som	  är	  mer	  
intresserade	  av	  att	  maximera	  fakturan	  än	  att	  nå	  kostnadseffektiva	  resultat.	  
(Mårten	  2012) 

	   
Under	  själva	  samarbetet	  mellan	  PR-‐konsult	  och	  kund	  uttryckte	  Beata	  att	  det	  ofta	  uppstår	  

situationer	  där	  de	  är	  oense	  gällande	  vad	  som	  är	  okej	  att	  göra	  eller	  inte,	  ”det	  har	  varit	  

situationer	  där	  en	  kund	  har	  propsat	  på	  att	  såhär	  vill	  jag	  ha	  det.	  Och	  då	  vet	  jag	  att	  det	  liksom,	  

kommer	  inte	  att	  fungera,	  och	  då	  har	  man	  hamnat	  i	  en	  situation	  där.	  Och	  det	  händer	  ju	  ofta”	  

(2012).	  Detta	  var	  även	  något	  som	  Oskar	  tog	  upp,	  att	  det	  under	  samarbeten	  med	  kunder	  kan	  

uppstå	  situationer	  som	  han	  har	  ifrågasatt,	  ”jag	  har	  ifrågasatt	  saker	  och	  ting	  några	  gånger,	  

men	  det	  har	  aldrig	  varit	  något	  sådant	  etiskt	  dilemma	  jag	  har	  ställts	  inför,	  som	  jag	  själv	  

känner	  att	  jag	  inte	  kan	  stå	  för.	  Däremot	  så	  vet	  jag	  att	  det	  förekommer	  i	  den	  här	  branschen	  

och	  även	  här”	  (Oskar	  2012).	  Han	  slår	  fast	  att	  det	  förekommer	  tveksamheter	  i	  branschen,	  

något	  som	  kanske	  förklarar	  Davids	  syn	  på	  det	  hela;	  ”generellt	  kan	  jag	  ha	  en	  moralisk	  

tveksamhet	  att	  överhuvudtaget	  jobba	  med	  PR,	  men	  det	  skulle	  inte	  hjälpa	  mig	  att	  sluta	  jobba	  

med	  PR,	  om	  man	  säger	  så”	  (2012). 

4.2.3 “Man behöver inte säga hela sanningen, men man får aldrig ljuga” 

Vi	  frågade	  våra	  respondenter	  ifall	  de	  jobbat	  med	  uppdragsgivare	  som	  vill	  att	  de	  ska	  skruva	  

på	  sanningen,	  och	  i	  så	  fall	  hur	  de	  ställt	  sig	  inför	  det.	  Svaren	  vi	  fick	  var	  mycket	  lika	  

respondenterna	  emellan,	  där	  de	  fokuserade	  på	  hur	  de	  väljer	  att	  framställa	  sin	  kund	  eller	  en	  

nyhet.	  ”Man	  behöver	  inte	  säga	  hela	  sanningen,	  men	  man	  får	  aldrig	  ljuga”	  (Mårten	  

2012),	  ”alltså,	  det	  är	  klart	  att	  alla	  framhåller	  sina	  fördelar	  och	  om	  det	  finns	  nackdelar	  så	  

berättar	  man	  inte	  det,	  och	  det	  är	  ju	  en	  vinkling	  bara	  det”	  (Johan	  2012),	  ”men	  förvränga	  

sanningen,	  det	  är	  väl	  snarare	  så	  att	  man	  kanske	  försöker	  mörka	  ibland”	  (Lennart	  2012). 

	   
Det	  är	  klart	  att	  man	  vill	  ge	  en	  så	  bra	  bild	  som	  möjligt	  av	  företaget	  som	  man	  jobbar	  med.	  Om	  
det	  är	  en	  krishantering	  så	  är	  det	  såklart	  att	  man	  liksom,	  man	  kanske	  skriver	  om	  det	  handlar	  
om	  en	  nedläggning	  av	  en	  fabrik,	  så	  kanske	  man	  skriver	  att	  det	  handlar	  om	  en	  effektivisering	  
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istället	  för	  att	  200	  pers	  får	  gå.	  Och	  det	  kan	  man	  ha	  vissa	  tveksamheter	  kring,	  men	  ingenting	  
jag	  tänker	  på	  jättemycket. 
(David	  2012) 

	   

Beata	  svarade,	  ”det	  beror	  på	  helt	  vad	  det	  är	  för	  någonting”	  men	  tillade	  sedan,	  i	  linje	  med	  

ovan	  nämnda	  citat,	  ”alla	  har	  ju	  justerat	  ett	  uttalande,	  för	  att	  det	  ska	  låta	  bättre,	  till	  exempel.	  

Och	  det	  är	  ju	  egentligen	  att	  modifiera	  det”	  (2012). 

	   
Det	  var	  endast	  en	  av	  respondenterna	  som	  sa	  att	  han	  aldrig	  skulle	  acceptera	  det.	  ”Nej	  det	  

skulle	  jag	  inte	  acceptera.	  Dels	  har	  vi	  den	  moraliska	  aspekten	  att	  det	  inte	  är	  okej	  att	  ljuga	  

men	  för	  det	  andra	  så	  tycker	  jag	  att	  ljuga	  kan	  falla	  tillbaka	  på	  kunden	  tusenfalt.”	  (Oskar	  

2012).	  Frågan	  man	  kan	  ställa	  sig	  här	  är	  ifall	  ljuga	  är	  detsamma	  som	  att	  undanhålla	  viss	  

information	  kring	  en	  händelse	  eller	  beskrivning,	  liksom	  vinkla	  en	  story	  till	  

uppdragsgivarens	  fördel.	  Kort	  sagt;	  var	  gränsen	  går	  mellan	  lögn	  och	  ”professionella	  

avväganden”? 

4.2.4 Är medvetna om sitt samhällsansvar  

Vår	  sista	  fråga	  under	  temat	  Etik	  och	  filantropi	  tog	  upp	  aspekten	  samhällsansvar.	  Vi	  ville	  

veta	  vad	  och	  hur	  PR-‐konsulterna	  ser	  på	  sitt	  ansvar	  gentemot	  samhället	  med	  frågan;	  ”vad	  

anser	  du	  att	  du	  som	  PR-‐konsult	  har	  för	  ansvar	  ur	  ett	  samhällsperspektiv?”. 

	   
Alla	  respondenter	  ansåg	  att	  de	  har	  ett	  samhällsansvar,	  ”ja	  verkligen,	  ett	  jättestort	  ansvar	  

och	  det	  är	  jag	  väldigt	  medveten	  om	  och	  tänker	  på	  jättemycket”	  (Lisa	  2012).	  De	  flesta	  

kopplade	  detta	  ansvar	  till	  deras	  påverkan	  på	  samhället,	  ”PR-‐branschen	  har	  stort	  inflytande	  

på	  samhällsutvecklingen	  och	  därmed	  har	  vi	  också	  ett	  stort	  ansvar”	  (Mårten	  2012).	  De	  

beskrev	  sig	  själva	  som	  samhällsinformerande,	  ”man	  hjälper	  till	  att	  informera	  och	  skapa	  

opinion	  och	  liksom	  transparens	  i	  saker	  och	  ting	  i	  mångt	  och	  mycket”,	  sett	  till	  deras	  jobb	  att	  

skapa	  publicitet	  för	  deras	  kunder	  och	  dess	  budskap,	  ”man	  hjälper	  företag	  att	  få	  ut	  sina	  

budskap	  och	  det	  i	  sin	  tur	  är	  ju	  lite	  samhällsinformerande”	  (Oskar	  2012). 

Även	  Lisa	  vidhöll	  att	  hon	  som	  PR-‐konsult	  har	  ett	  slags	  samhällsansvar	  då	  hon	  är	  med	  och	  

skapar	  agendan	  över	  vad	  som	  syns	  och	  hörs	  i	  medierna,	  ”man	  är	  med	  och	  sätter	  någon	  

slags	  agenda	  och	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  den	  uppfattning	  folk	  har	  av	  saker	  och	  ting”	  
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(2012).	  Denna	  tes	  förekom	  även	  hos	  Beata	  som	  arbetar	  mer	  mot	  produktplacering,	  ”jag	  

tror	  att	  det	  är	  många	  som	  inte	  fattar	  hur	  mycket	  som	  är	  placerat	  av	  PR-‐konsulter”	  (2012). 

	   
Vidare	  var	  det	  flera	  av	  respondenterna	  som	  tog	  upp	  att	  deras	  ansvar	  ligger	  i	  att	  ge	  rätt	  

information	  till	  journalisterna,	  i	  linje	  med	  vad	  Johan	  uttryckte;	  ”PR-‐konsulter	  har	  ett	  ansvar	  

att	  inte	  gå	  ut	  med	  felaktig	  information”	  (2012),	  och	  vidare	  -‐ 

	   
Ta	  till	  exempel	  ett	  tobaksbolag	  som	  går	  ut	  med	  helt	  korrekt	  information,	  då	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  
okej	  (…)	  Det	  vi	  ska	  göra	  är	  ju	  att	  vara	  informationsförmedlare,	  att	  vara	  bra	  på	  att	  formulera	  det	  
som	  företagen	  har	  att	  komma	  med	  på	  ett	  sätt	  som	  passar	  medierna…	  Och	  det	  tycker	  jag	  man	  
ska	  kunna	  göra	  för	  alla	  egentligen,	  faktiskt.	  Däremot	  tycker	  jag	  inte	  att	  det	  är	  okej	  att	  säga	  
något	  som	  inte	  stämmer. 
(Johan	  2012) 

	   
Lennart,	  David	  och	  Johan	  berättade	  om	  uppdragsgivare	  som	  de	  själva	  eller	  deras	  

branschkollegor	  arbetat	  med	  och	  som	  stridit	  emot	  deras	  egna	  etiska	  och	  moraliska	  

värderingar.	  I	  Davids	  fall	  handlade	  det	  om	  en	  välkänd	  livsmedelsjätte	  som	  under	  åren	  fått	  

mycket	  kritik	  för	  hur	  de	  sköter	  sina	  affärer	  i	  utvecklingsländer.	  Trots	  att	  han	  är	  väl	  

medveten	  om	  att	  deras	  sett	  att	  sköta	  företaget	  inte	  rimmar	  med	  hans	  egna	  värderingar,	  

anser	  han	  att	  det	  inte	  påverkar	  hans	  val	  i	  att	  jobba	  för	  dem. 

	   
Vi	  jobbar	  ju	  med	  X	  och	  de	  har	  fått	  mycket	  skit	  för	  grejer.	  Samtidigt	  så	  finns	  det	  väldigt	  många	  
företag	  som	  fått	  skit	  för	  grejer	  och	  vi	  vet	  ju	  inte	  mer	  om	  vad	  X	  gör	  än	  vilket	  annat	  företag	  som	  
helst.	  Vi	  vet	  vilka	  produkter	  de	  vill	  sälja	  och	  vi	  hjälper	  dem	  att	  sälja	  dem.	  Sen	  kan	  inte	  vi	  ha	  
någon	  stenkoll	  på	  exakt	  hur	  de	  sköter	  sig	  ur	  ett	  samhällsperspektiv	  liksom. 
(David	  2012) 

	   
David	  förklarar	  sedan	  att	  hans	  ansvar	  ligger	  i	  kommunikationsdelen,	  i	  hur	  de	  får	  ut	  sina	  

produkter	  i	  media,	  och	  kan	  således	  inte	  ansvara	  för	  hur	  de	  väljer	  att	  sköta	  sitt	  företag	  i	  

övrigt.	  Å	  andra	  sidan	  motsätter	  sig	  detta	  vad	  han	  tidigare	  i	  intervjun	  uttryckt,	  ”vet	  man	  att	  

en	  kund	  beter	  sig	  på	  ett	  speciellt	  sätt	  som	  inte	  stämmer	  överens	  med	  det	  man	  tycker	  är	  bra	  

för	  samhället,	  då	  är	  det	  klart	  att	  man	  inte	  borde	  jobba	  med	  den	  kunden”	  (2012). 

	   
I	  Johans	  fall	  handlade	  de	  om	  ett	  läkemedelsföretag	  som	  han	  arbetet	  för,	  vars	  produkter	  

visade	  sig	  vara	  farliga.	  Han	  ansåg	  dock	  att	  han	  i	  detta	  fall	  inte	  kan	  lastas,	  eftersom	  han	  var	  

omedveten	  om	  hur	  det	  låg	  till	  och	  menar	  –	  
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säger	  ett	  företag,	  så	  här	  är	  det,	  då	  måste	  vi	  tro	  på	  det.	  Samtidigt	  är	  det	  ett	  dilemma,	  det	  är	  
väldigt	  vanligt	  att	  ett	  företag	  kommer	  till	  oss	  och	  säger	  att,	  vi	  har	  den	  här	  produkten	  och	  vi	  är	  
ensamma	  om	  den,	  men	  hur	  vet	  vi	  om	  det	  är	  sant?	  Och	  än	  värre,	  hur	  vet	  en	  journalist	  om	  det	  är	  
sant?	  	  
(2012) 

4.3 Ekonomi, teknik och organisation 
Under	  temat	  Ekonomi,	  teknik	  och	  organisation	  ställdes	  frågor	  som	  hör	  ihop	  med	  PR-‐

branschens	  organisatoriska	  delar	  såsom	  ersättning,	  teknik,	  organisation	  och	  hur	  dessa	  

faktorer	  påverkar	  och	  styr	  arbetet. 

4.3.1 Utfört uppdrag i relation till ersättning 

”Påverkas	  uppdraget	  du	  utför	  beroende	  på	  hur	  mycket	  ersättning	  du	  får?	  -‐	  om	  ja,	  hur?”,	  var	  

den	  första	  frågan	  vi	  ställde	  till	  våra	  respondenter	  på	  det	  tredje	  temat.	  Tyvärr	  landande	  den	  

frågan	  inte	  riktigt	  som	  vi	  hade	  planerat.	  Vår	  tanke	  var	  att	  söka	  svar	  om	  PR-‐konsulterna	  

lägger	  ner	  mer	  energi	  på	  ett	  uppdrag	  som	  betalar	  mer	  än	  på	  ett	  uppdrag	  som	  betalar	  

mindre,	  även	  om	  uppdragen	  i	  sig	  är	  lika	  omfattande.	  Dock	  svarade	  de	  flesta	  av	  

respondenterna	  på	  frågan	  mer	  pragmatiskt,	  och	  såg	  det	  som	  en	  självklarhet	  att	  uppdraget	  

de	  utför	  påverkas	  av	  den	  ersättning	  de	  får	  –	  får	  man	  mer	  betalt	  kan	  man	  lägga	  fler	  timmar	  

och	  på	  så	  vis	  höjs	  också	  kvaliteten	  på	  uppdraget	  som	  utförs.	  ”Det	  påverkar	  så	  till	  vida	  att	  

de	  betalar	  oss	  per	  timme	  och	  desto	  mer	  de	  betalar	  desto	  mer	  timmar	  läggs	  det	  ner”	  (Oskar	  

2012)	  och	  ”ja,	  i	  och	  med	  att	  vi	  har	  arvoden	  som	  räknar	  utifrån	  timmar	  vi	  lägger	  på	  ett	  

uppdrag	  så	  är	  det	  ju	  så.	  Får	  vi	  20	  000	  för	  att	  skriva	  ett	  pressmeddelande	  så	  blir	  det	  säkert	  

bättre	  än	  om	  vi	  får	  10	  000	  för	  det”	  (David	  2012). 

	  	   
Bara	  en	  av	  respondenternas	  svar	  avvek	  från	  de	  andras;	  ”nej,	  det	  borde	  göra	  det	  men	  det	  

funkar	  inte	  så	  (...)	  krävs	  det	  10	  timmar	  till	  så	  får	  dem	  det	  (gällande	  ett	  uppdrag	  som	  utförs)”	  

(Lennart	  2012).	  Och	  varför	  hans	  svar	  avvek	  beror	  på	  att	  det	  företag	  som	  Lennart	  är	  

verksam	  för	  har	  ett	  lite	  annorlunda	  avtal	  med	  sina	  kunder.	  De	  använder	  sig	  av	  en	  modell	  

där	  PR-‐konsult	  och	  kund	  kommer	  överens	  om	  ett	  fast	  pris	  för	  ett	  visst	  uppdrag.	  Sen	  om	  det	  
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visar	  sig	  att	  uppdraget	  tar	  fler	  arbetstimmar	  än	  vad	  avtalet	  anger	  så	  är	  det	  inget	  som	  

faktureras. 

4.3.2 Arbetets påverkan av ny teknik 

”Har	  ditt	  arbete	  förändrats	  i	  och	  med	  intåget	  av	  ny	  teknik	  (webb	  2.0)?”	  var	  nästa	  fråga	  i	  

ordningen	  som	  ställdes.	  Tre	  stycken	  av	  respondenterna	  är	  ännu	  inte	  fyllda	  30	  år	  och	  har	  

därför	  inte	  riktigt,	  arbetsmässigt	  sett,	  varit	  med	  om	  den	  stora	  omvälvning	  som	  

informationssamhället	  (van	  Dijk	  2012,	  s.	  24)	  och	  den	  medieteknologiska	  konvergensen	  

(van	  Dijk	  2012,	  s.	  50)	  har	  medfört.	  Trots	  att	  så	  är	  fallet	  hade	  dessa	  respondenter	  ändå	  

tankar	  kring	  frågan,	  men	  naturligt	  blir	  att	  de	  som	  yrkesmässigt	  upplevt	  utvecklingen	  har	  

en	  bättre	  inblick	  i	  hur	  arbetet	  har	  förändrats.	  Lennart	  och	  Mårten	  som	  båda	  har	  varit	  

verksamma	  länge	  inom	  branschen	  menar	  att	  den	  största	  skillnaden	  är	  att	  det	  idag	  går	  

mycket	  lättare	  och	  framförallt	  snabbare	  att	  ta	  fram	  relevant	  information;	  ”den	  nya	  

tekniken	  har	  gjort	  det	  mycket	  enklare	  att	  överblicka”	  (Lennart	  2012),	  ”det	  går	  snabbare,	  

och	  att	  det	  blir	  mer	  transparent”	  (Mårten	  2012). 

	   
Flertalet	  av	  de	  tillfrågade	  pekar	  också	  på	  att	  det,	  i	  och	  med	  den	  nya	  tekniken,	  numera	  finns	  

experter	  överallt,	  som	  tar	  över	  journalisternas	  roll;	  ”det	  finns	  många	  andra	  experter	  nu,	  

både	  på	  Twitter	  och	  nischade	  bloggar	  som	  är	  verkliga	  opinionsbildare	  och	  nästan	  mer	  

trovärdiga	  än	  journalister”	  (Johan	  2012)	  och	  ”plötsligt	  har	  du	  9	  miljoner	  Janne	  Josefsson	  

ute	  i	  stugorna	  som	  är	  jäkligt	  bra	  utrustade	  (…)	  gör	  du	  fel	  idag	  får	  du	  på	  skallen	  direkt”	  

(Lennart	  2012).	  Att	  det	  plötsligt	  finns	  experter	  överallt	  är	  något	  som	  Johan	  ser	  som	  något	  

positivt,	  men	  att	  det	  också	  kan	  vara	  problematiskt	  eftersom	  alla	  ”experter”	  inte	  har	  samma	  

arbetsmässiga	  regelverk	  att	  förhålla	  sig	  till	  som	  journalister.	  Mårten	  menar	  också	  att	  deras	  

(PR-‐konsulternas)	  arbete	  har	  blivit	  lättare	  i	  och	  med	  teknikutvecklingen,	  men	  att	  det	  har	  

sitt	  pris	  –	  	  

 

Det	  är	  ett	  större	  medieutrymme	  som	  ska	  fylla,	  dessutom	  ska	  det	  normalt	  fyllas	  till	  lägre	  kostnad	  
därför	  att	  konkurrensen	  har	  ökat	  mellan	  olika	  nyhetsförmedlare.	  Och	  det	  blir	  lättare	  och	  
lättare	  för	  oss	  som	  rådgivare	  till	  de	  här	  professionella	  avsändarna	  att	  bestämma	  vad	  som	  blir	  
nyheter,	  när	  det	  blir	  nyheter	  och	  hur	  det	  blir	  nyheter.	  Så	  vårt	  jobb	  har	  ju	  i	  den	  meningen	  blivit	  
enklare.	  Sen	  har	  vårt	  jobb	  också	  blivit	  mer	  efterfrågat,	  det	  faktum	  att	  det	  ställs	  allt	  högre	  krav	  
på	  snabb,	  god	  kommunikation,	  gör	  det	  svårare	  att	  ducka,	  svårare	  att	  huka	  sig	  i	  



 37	  

samhällsdebatten.	  Företag,	  organisationer	  är	  mer	  granskade	  idag,	  det	  förväntas	  att	  man	  ska	  ta	  
mer	  plats	  och	  visa	  högre	  grad	  av	  öppenhet. 
(2012) 

	   

Beata	  som	  arbetar	  för	  PR-‐byrå	  Grön	  menar	  att	  arbetet	  har	  förflyttats	  från	  det	  analoga	  till	  

det	  digitala,	  något	  som	  limmar	  med	  Oskars	  erfarenhet	  av	  att	  hantera	  ett	  företags	  

kriskommunikation	  –	   

	   
Jag	  har	  varit	  med	  i	  flera	  fall	  där	  det	  har	  hänt	  saker	  och	  då	  har	  huvudkanalen	  för	  att	  
kommunicera,	  med	  exempelvis	  kunder,	  varit	  Facebook,	  så	  hela	  krisen	  har	  hanterats	  genom	  
Facebook	  snarare	  än	  att	  skicka	  ut	  ett	  pressmeddelande	  och	  sitta	  i	  en	  tidning	  dagen	  efter	  liksom.	  
Kanalerna	  har	  accelererat	  upp	  tempot	  kraftigt,	  men	  enligt	  mig	  så	  är	  det	  en	  naturlig	  utveckling	  
och	  man	  kan	  inte	  göra	  någon	  skillnad. 
(Oskar	  2012) 

	   

Oskar	  menar	  också	  på	  att	  det	  inte	  är	  någon	  skillnad	  på	  gamla	  och	  nya	  medier,	  ”för	  mig	  är	  

det	  exakt	  samma	  sak,	  det	  är	  bara	  att	  det	  är	  online,	  en	  tidning	  online	  är	  som	  en	  tidning	  i	  

print,	  det	  är	  ingen	  skillnad”	  (2012). 

4.3.3 Faktorer som styr arbetet 

Omständigheter	  som	  styr	  en	  PR-‐konsults	  arbete,	  såsom	  chefen,	  uppdragsgivaren,	  den	  

utsatta	  budgeten,	  tekniska	  begränsningar	  eller	  övriga	  aspekter,	  var	  vad	  vi	  försökte	  röna	  ut	  

under	  följande	  tema.	  Lennart,	  Johan	  och	  Mårten	  är	  alla	  sina	  egna	  chefer,	  så	  naturligt	  blir	  att	  

de	  till	  stor	  del	  själva	  sätter	  sina	  begränsningar.	  Men	  vad	  gäller	  de	  tre	  som	  precis	  nämnts	  så	  

bottnar	  alla	  i	  ett	  ganska	  liknande	  resonemang	  om	  att	  det	  är	  samtalet	  med	  kunden	  som	  styr	  

det	  mesta	  av	  arbetet.	  Johan	  talar	  också	  om	  medierna	  som	  en	  viktig	  aspekt,	  ”det	  är	  

framförallt	  samtalet	  med	  kunden	  som	  styr	  arbetet,	  men	  också	  vad	  medierna	  skriver	  om.	  

Om	  vi	  ska	  skriva	  om	  ett	  visst	  ämnesområde	  och	  sen	  ser	  jag	  att	  nu	  börjar	  det	  skrivas	  om	  

den	  här	  typen	  av	  ämnen,	  då	  är	  det	  klart	  att	  det	  påverkar	  mitt	  arbete”	  (	  2012). 

 

Lisa	  och	  Oskar	  säger	  båda	  att	  deras	  arbete	  inte	  styrs	  speciellt	  mycket	  av	  deras	  chef,	  utan	  

att	  chefen	  snarare	  fungerar	  som	  en	  mentor	  och	  ett	  slags	  bollplank	  för	  idéer.	  Lisa	  säger	  att	  

det	  är	  tid	  och	  budget	  som	  styr	  arbetet	  mest	  och	  påpekar	  att	  det	  är	  en	  stressig	  bransch. 
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David	  som	  jobbar	  för	  PR-‐byrå	  Grön	  uttrycker	  sig	  så	  här	  gällande	  vad	  hans	  arbete	  styrs	  

av;	  ”min	  chef	  säger	  till	  mig	  att	  nu	  har	  vi	  det	  här	  uppdraget	  med	  den	  här	  budgeten,	  kan	  du	  

fixa	  det	  här	  och	  det	  här,	  och	  då	  blir	  det	  att	  jag	  frågar	  hur	  många	  timmar	  ska	  jag	  lägga	  på	  det”	  

(2012).	  Och	  tidsaspekten	  är	  även	  något	  som	  Beata	  tar	  upp	  i	  sitt	  svar;	  ”de	  tre	  är	  nog	  ganska	  

viktiga,	  plus	  också	  timingen,	  alltså	  tidsaspekten”	  (2012). 

 

4.4 Nyhetsproduktion 

Under	  detta	  tema	  var	  det	  inte	  alla	  respondenter	  som	  svarade	  på	  alla	  frågor.	  Det	  eftersom	  

att	  de	  tre	  första	  frågorna,	  som	  alla	  berör	  nyhetsproduktion,	  ibland	  gick	  in	  i	  varandra.	  Det	  

vill	  säga	  att	  vi	  som	  intervjuare	  i	  vissa	  fall	  gjorde	  bedömningen	  att	  en	  respondents	  svar	  på	  

den	  första	  av	  de	  tre	  frågorna,	  var	  så	  på	  pass	  täckande	  att	  det	  inte	  fanns	  någon	  anledning	  

att	  ställa	  frågan	  som	  enligt	  intervjuguiden	  var	  den	  nästa.	  Ibland	  var	  det	  också	  så	  att	  det	  

svar	  vi	  fick	  på	  en	  fråga	  inte	  riktigt	  svarade	  på	  frågan	  i	  sig	  utan	  berörde	  något	  annat,	  men	  

som	  ändå	  var	  av	  intresse	  för	  vår	  analys	  och	  därför	  redogörs	  för. 

4.4.1 PR-konsulter och nyhetsproduktion 

På	  frågan;	  ”tror	  du	  att	  det	  arbete	  du	  gör	  påverkar	  nyhetsproduktionen?”,	  kan	  man	  

konstatera	  att	  alla	  respondenternas	  svar	  var	  väldigt	  enhälligt,	  ja	  –	  ”absolut,	  det	  tror	  jag,	  

absolut”,	  ”jag	  tror	  att	  hela	  kommunikationsindustrin	  är	  till	  stor	  del	  de	  som	  tar	  fram	  

nyheter.	  Många	  PR-‐byråer	  är	  de	  som	  lyfter	  varumärken	  och	  gör	  att	  det	  skapas	  trender,	  

precis	  lika	  mycket	  som	  journalisterna	  gör”	  (Beata	  2012).	   

	   
Ja	  oh	  ja.	  Som	  jag	  sa	  tidigare,	  nyhetsförmedlingen	  sker	  snabbare	  än	  tidigare,	  större	  nyhetsvolym	  
och	  redaktionerna	  är	  tunnare	  idag	  än	  vad	  de	  var	  tidigare.	  För	  att	  den	  ekvationen	  ska	  gå	  ihop	  
så	  måste	  en	  professionell	  avsändare	  (företag),	  de	  som	  ville	  skapa	  nyheter	  av	  olika	  skäl,	  så	  måste	  
de	  idag	  ha	  mycket	  lättare	  än	  vad	  man	  hade	  för	  10-‐20	  år	  sen. 
(Mårten	  2012) 

	   

Även	  David	  håller	  med	  om	  att	  så	  är	  fallet	  och	  talar	  om	  att	  tidningar	  ibland	  tar	  in	  material,	  

exempelvis	  pressreleaser,	  rakt	  av	  som	  han	  producerat,	  men	  att	  det	  då	  oftast	  är	  

branschtidningar	  som	  gör	  det.	  Han	  poängterar	  också	  att	  det	  inte	  hör	  till	  vanligheten,	  och	  

menar	  att	  det	  oftast	  görs	  någon	  ändring	  av	  journalisten.	  Vidare	  talar	  han	  om	  att	  han	  ibland	  

ringer	  och	  frågar	  en	  journalist	  om	  den	  vill	  ha	  exklusivitet	  till	  ett	  visst	  material	  och	  menar	  -‐	  
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“då	  är	  det	  ju	  lite	  som	  om	  man	  ringer	  som	  privatperson	  och	  har	  ett	  nyhetstips	  bara	  att	  det	  

här	  är	  mer	  utifrån	  vad	  våra	  kunder	  vill	  att	  det	  ska	  skrivas.”	  (2012) 

 

Lennart	  påtalade	  vikten	  av	  känna	  till	  hur	  en	  nyhet	  bör	  utformas	  för	  att	  en	  journalist	  ska	  

vara	  benägen	  att	  publicera	  den	  –	  ”Folk	  som	  inte	  har	  jobbat	  inom	  den	  redaktionella	  världen	  

har	  en	  ganska	  skum	  uppfattning	  om	  vad	  som	  är	  en	  nyhet	  och	  inte”	  (2012). 

	   

Också	  vad	  gäller	  frågan,	  ”tänker	  du	  på	  att	  det	  arbete	  du	  gör	  påverkar	  nyhetsproduktionen?	  

Och	  hur	  ser	  du	  på	  det?”	  råder	  det	  ett	  rungande	  samfällt	  ja-‐konsensus	  kring	  våra	  

respondenter.	  Men	  resonemangen	  kring	  hur	  de	  ser	  på	  att	  deras	  arbete	  påverkar	  

nyhetsproduktionen	  skiljer	  sig.	  Vissa	  hade	  en	  positiv	  inställning	  till	  det	  hela	  –	  ”Ja,	  självklart.	  

Det	  är	  en	  yrkesskada,	  man	  tittar	  på	  nyheterna	  på	  kvällen	  och	  så	  ser	  man	  att	  åh,	  det	  

lyckades	  jag	  bra	  med”	  (Mårten	  2012)	  –	   
	   

Asså…	  det	  är	  just	  det	  vi	  gör,	  man	  märker	  det	  ju	  inte	  så	  fort	  man	  öppnar	  en	  tidning	  att	  man	  kan	  
sitta	  och	  peka	  på	  just	  det	  vi	  har	  gjort.	  Men	  däremot	  blir	  man	  ju	  mycket	  mer	  medveten	  om	  vilket	  
material	  i	  tidningen	  som	  är	  initierat	  av	  en	  PR-‐byrå,	  som	  Apollos	  senaste	  undersökning	  kring	  
svenskarnas	  resvanor	  så	  vet	  man	  att	  det	  är	  en	  PR-‐byrå	  som	  har	  kontaktat	  tidningen	  (…)	  nu	  har	  
ju	  jag	  lyckats	  få	  ett	  löp	  en	  gång,	  och	  då	  blir	  man	  ju	  väldigt	  såhär,	  det	  där	  fick	  jag	  på	  löpet	  
liksom.	  Och	  det	  är	  ju	  skitkul,	  och	  då	  känner	  man	  verkligen	  att	  man	  har	  påverkat	  vad	  tidningen	  
skriver	  om. 
(David	  2012) 

	   
Beata	  och	  Johan	  påtalar	  ansvarsbiten	  i	  och	  med	  att	  nyhetsproduktionen	  påverkas	  av	  deras	  

arbete,	  ”Det	  är	  klart	  jag	  förstår	  att	  jag	  har	  ett	  ansvar,	  men	  samtidigt	  är	  det	  ju	  inte	  en	  person	  

som	  styr	  allt	  som	  sker	  i	  nyheterna,	  och	  det	  är	  ju	  inte	  som	  alla	  nyheter	  kommer	  från	  PR-‐

byråer	  eller	  liknande.	  Men	  det	  är	  klart	  att	  visst	  ansvar	  har	  man	  ju	  för	  att	  se	  till	  att	  det	  man	  

säger	  är	  sant.”	  (Beata	  2012),	  ”Ibland	  ser	  man	  nåt	  och	  tänker,	  herregud	  det	  där	  var	  en	  

okritisk	  journalist	  som	  släppte	  igenom	  något	  som	  en	  PR-‐konsult	  har	  tuta	  i	  dom,	  lite	  så	  

faktiskt”	  (Johan	  2012).	  Oskar	  talar	  om	  att	  han	  kan	  skönja	  en	  förändring	  i	  branschen	  –	   

	   
Min	  tes	  är	  att	  linjen	  mellan	  journalist	  och	  PR-‐konsult	  kommer	  att	  suddas	  ut.	  En	  journalist	  skulle	  
typ	  ta	  gift	  om	  den	  hörde	  det	  där	  (…)	  men	  jag	  som	  ändå	  är	  lite	  yngre	  branschen	  ser	  att	  det	  är	  en	  
förändring	  på	  gång,	  speciellt	  när	  man	  arbetar	  med	  yngre	  journalister	  också,	  de	  har	  ett	  annat	  
förtroende	  för	  en	  PR-‐konsult,	  de	  har	  högre	  förtroende	  än	  äldre.(…)	  De	  ser	  fördelarna	  nu.	  (…)	  nu	  
blir	  nästan	  jag	  kontaktad	  av	  journalister	  som	  frågar	  har	  du	  något	  kul	  på	  gång,	  de	  har	  ju	  en	  



 40	  

tidning	  som	  måste	  fyllas	  också	  (…)	  framförallt	  yngre	  journalister	  ser	  en	  fördel,	  de	  är	  inte	  rädda	  
för	  att	  samarbeta.	  Och	  då	  är	  vi	  tillbaka	  på	  förtroende	  igen,	  utan	  det	  skulle	  det	  aldrig	  funka.	  Och	  
om	  jag	  någon	  gång	  skulle	  sälja	  in	  en	  dålig	  nyhet,	  då	  är	  det	  förtroendet	  bränt. 
(2012) 

	   
Lisa	  pratar	  om	  hur	  hennes	  syn	  på	  nyheter	  har	  förändrats	  efter	  det	  att	  hon	  utbildat	  sig	  inom	  

PR	  och	  media	  och	  nu	  aktivt	  jobbar	  som	  PR-‐konsult	  –	   

	   
Ja	  verkligen..	  efter	  utbildning	  inom	  media	  och	  arbetet	  i	  branschen	  så	  ser	  jag	  på	  nyheter	  på	  ett	  
helt	  annat	  sätt	  (...)	  Klassiskt	  tänker	  man	  att	  det	  bara	  är	  pressmeddelanden	  som	  påverkar	  
journalisterna	  –	  att	  de	  får	  ett	  pressmeddelande	  som	  de	  skriver	  utifrån,	  men	  så	  behöver	  det	  ju	  
inte	  alls	  vara. 
(2012) 

När	  vi	  frågade	  ifall	  de	  ser	  sig	  själva	  som	  en	  aktiv	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  processen,	  fick	  

vi,	  av	  naturliga	  skäl,	  inte	  lika	  uttömmande	  svar.	  Flertalet	  av	  respondenterna	  hade	  redan	  

svarat	  på	  frågan,	  ihop	  med	  tidigare	  resonemang	  i	  de	  två	  förgående	  frågorna.	  Men	  av	  de	  

svaren	  vi	  fick	  så	  var	  det	  många	  som	  såg	  sig	  själva	  som	  någon	  som	  föreslår	  nyheter	  snarare	  

än	  en	  aktiv	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  processen,	  ”Aa,	  fast	  en	  ganska	  liten	  del	  i	  själva	  

nyhetsskapandet,	  det	  känns	  ju	  mer	  som	  man	  är	  en	  nyhetsföreslagare,	  man	  liksom	  föreslår	  

nyheter.	  Och	  jag	  väljer	  att	  se	  det	  som	  man	  är	  ytterligare	  en	  källa	  till	  nyheter	  liksom”	  (David	  

2012).	   

 

Men	  det	  var	  också	  de	  som	  såg	  på	  sitt	  arbete	  som	  en	  självklar	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  

processen,	  ”Absolut.	  Det	  är	  ju	  vårt	  jobb.	  Vi	  hjälper	  våra	  uppdragsgivare	  att	  skapa	  

publicitet.”	  (Mårten	  2012)	  och	  ”Det	  är	  lite	  hybris	  och	  säga	  kanske,	  men	  man	  säljer	  ju	  in	  en	  

del	  nyheter	  (…)	  så,	  ja”	  (Oskar	  2012). 

 

4.4.2 Relationen till journalister 

Under	  temat	  nyhetsproduktion	  valde	  vi	  även	  att	  ställa	  frågor	  kring	  deras	  relation	  till	  

journalister	  –	  hur	  den	  ser	  ut	  idag	  –	  och	  hur	  den	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  framtiden.	  Gällande	  

dagsläget	  svarade	  flera	  av	  respondenterna	  att	  deras	  relationer	  till	  journalister	  enbart	  är	  

professionell,	  ”jag	  tycker	  knappt	  att	  man	  ska	  bli	  kompis	  med	  en	  journalist,	  då	  tycker	  jag	  att	  

det	  är	  en	  dålig	  journalist	  i	  så	  fall”	  (Johan	  2012).	  Men	  i	  vissa	  fall	  kände	  PR-‐konsulterna	  

journalister	  redan	  sen	  innan	  de	  började	  arbeta	  som	  just	  PR-‐konsulter,	  och	  i	  de	  fallen	  
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förhåller	  sig	  respondenterna	  lite	  olika.	  Lennart	  jobbade	  25	  år	  på	  en	  nyhetsredaktion	  innan	  

han	  sadlade	  om	  till	  PR-‐konsult.	  Detta	  har	  medfört	  att	  han	  har	  många	  vänner	  kvar	  och	  

känner	  de	  flesta	  inom	  nyhetsbranschen	  i	  den	  stad	  där	  han	  är	  verksam	  i.	  Han	  talar	  också	  

om	  att	  det	  finns	  en	  uppfattning	  om	  en	  typ	  av	  antagonistförhållande	  PR-‐konsulter	  och	  

journalister	  emellan,	  men	  att	  han	  bara	  en	  gång	  under	  sin	  karriär	  upplevt	  en	  slags	  

motsättning	  –	   

	   
Det	  enda	  som	  jag	  har	  upplevt	  är	  när	  jag	  kom	  upp	  till	  Xs	  redaktion	  för,	  kan	  det	  vara	  ett	  år	  sedan,	  
och	  satt	  och	  surrade	  över	  en	  kopp	  kaffe	  med	  ett	  par	  stycken	  gamla	  kollegor	  och	  Conny	  
Brännström	  som	  är	  kommun/ekonomi-‐reporter	  säger,	  ”aah	  vafan,	  du	  menar	  väl	  inte	  att	  vi	  har	  
skrivit	  en	  massa	  som	  du	  ligger	  bakom?”,	  och	  det	  är	  enda	  gången	  jag	  märkt,	  för	  han	  (Conny)	  
kände	  liksom,	  jävlar,	  här	  är	  det	  ett	  intrång. 
(2012) 
	   

Lisa	  känner	  också	  journalister	  men	  ser	  en	  problematik	  i	  det,	  och	  menar	  att	  om	  man	  

kommer	  med	  tips	  till	  en	  journalist	  som	  man	  känner	  sen	  tidigare	  är	  kravet	  på	  att	  allt	  är	  

korrekt	  extra	  viktigt	  (2012).	  Medan	  andra	  inte	  ser	  någon	  problematik	  med	  det	  hela	  och	  

snarare	  menar	  att	  de	  borde	  arbeta	  närmare	  varandra,	  ”vi	  är	  ändå	  ett	  kvalitetsfilter	  på	  

något	  sätt	  för	  att	  sälja	  in	  nyheter.	  Jag	  menar,	  man	  kan	  nästan	  säga…	  att	  vi	  tillför	  någonting”	  

(Oskar	  2012),	  ”jag	  har	  ju	  pluggat	  journalistik	  och	  känner	  ganska	  många	  journalister,	  och	  

de	  jag	  känner	  på	  redaktioner	  där	  man	  har	  en	  möjlighet	  att	  få	  in	  någonting,	  då	  är	  det	  ju	  mer	  

att	  man	  ringer	  som	  en	  kompis”	  (David	  2012). 
	   

De	  sista	  svaren	  som	  gavs	  på	  intervjun	  rörde	  frågan,	  ”vad	  är	  dina	  tankar	  kring	  hur	  PR-‐

konsulterna	  och	  journalisternas	  relation	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  framtiden?”.	  Det	  som	  är	  

genomgående	  för	  svaren	  på	  den	  frågan	  är	  de	  yngre	  respondenternas	  svar.	  De	  menar	  alla	  att	  

journalister	  och	  PR-‐konsulter	  kommer	  att	  stå	  varandra	  ännu	  närmare	  i	  framtiden,	  och	  är	  i	  

huvudsak	  positiva	  till	  det.	  Lisa	  talar	  om	  hur	  PR-‐konsulter	  tidigare	  har	  målats	  upp	  som	  

djävulen	  på	  journalistutbildningar	  men	  att	  ”nya	  journalister	  som	  kommer	  ut	  i	  branschen	  

ser	  ett	  värde	  av	  att	  ha	  kontakter”	  (2012)	  och	  att	  relationen,	  PR-‐konsulter	  och	  journalister	  

emellan	  definitivt	  håller	  på	  att	  förändras.	  De	  yngre	  respondenterna	  menar	  att	  

journalisterna	  i	  framtiden	  kommer	  behöva	  PR-‐konsulterna	  lika	  mycket	  som	  PR-‐

konsulterna	  idag	  behöver	  journalisterna	  –	  ”Vi	  hjälper	  journalister	  i	  deras	  dagliga	  arbete	  på	  
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något	  sätt,	  med	  det	  dem	  gör.	  Det	  har	  aldrig	  kommit	  ut	  en	  tidning	  där	  det	  står	  på	  framsidan	  

idag	  har	  vi	  inga	  nyheter”	  (Oskar	  2012).	  Men	  alla	  såg	  inte	  lika	  positivt	  på	  denna	  förändring.	  

Mårten	  talar	  såhär	  –	  	   

Jag	  tycker	  det	  talas	  alldeles	  för	  lite	  om	  mediernas	  demokratiska	  uppdrag.	  Mediernas	  
demokratiska	  uppdrag	  är	  att	  man	  diskuterar	  på	  journalistutbildningen	  och	  sen	  verkar	  det	  inte	  
som	  man	  pratar	  så	  mycket	  mer	  om	  det	  på	  redaktionerna,	  då	  handlar	  det	  om	  att	  man	  ska	  fylla	  
en	  tidning,	  eller	  fylla	  en	  sändning	  och	  göra	  det	  på	  ett	  så	  kostnadseffektivt	  sätt	  som	  möjligt	  (…)	  
Något	  slags	  tydlighetsavstånd	  till	  dem	  som	  vill	  påverka	  politiker,	  ska	  journalister	  ha	  något	  
slags	  tydlighetsavstånd	  till	  dem	  som	  vill	  påverka	  innehållet	  i	  nyhetsförmedlingen.	  Så	  att	  det	  
inte	  blir	  så	  kladdigt	  (…)	  jag	  tror	  att	  det	  kommer	  att	  bli	  kladdigare	  och	  kladdigare.	  Jag	  är	  inte	  
alls	  optimist	  i	  det	  här	  avseendet,	  tyvärr. 
(2012) 
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Kapitel 5 - ANALYS 

 

I	  detta	  kapitel	  analyseras	  resultaten	  från	  undersökningen	  utifrån	  de	  teorier	  vi	  redogör	  för	  i	  

kapitel	  två.	  Vi	  inleder	  med	  att	  kort	  beskriva	  analysens	  upplägg	  för	  att	  därefter	  följa	  upp	  med	  

själva	  analysen. 

 

Under	  själva	  intervjutillfällena	  valde	  vi	  att	  först	  ställa	  frågor	  som	  berörde	  PR-‐konsulternas	  

sätt	  att	  arbeta,	  för	  att	  sedan	  fråga	  mer	  explicit	  om	  hur	  de	  uppfattar	  sig	  själva	  som	  en	  del	  i	  

den	  nyhetsskapande	  processen.	  Vi	  valde	  att	  strukturera	  intervjuerna	  på	  det	  viset	  för	  att	  

respondenternas	  svar	  gällande	  deras	  arbete	  skulle	  vara	  så	  objektiva	  som	  möjligt,	  och	  inte	  

färgade	  av	  svaren	  på	  frågorna	  kring	  nyhetsproduktion.	  Men	  här,	  i	  själva	  analysdelen,	  anser	  

vi	  det	  mer	  lättfattligt	  om	  vi	  först	  analyserar	  den	  data	  som	  berör	  nyhetsproduktion.	  Det	  

eftersom	  de	  efterföljande	  ämnena	  berörs	  utifrån	  ett	  nyhetsproduktionsperspektiv.	  Alltså	  –	  

studiens	  data	  analyseras	  i	  enlighet	  med	  dess	  analytiska	  ramverk.	  Först	  nyhetsproduktion,	  

därefter,	  professionalism	  (lagar,	  regler,	  normer	  och	  värderingar),	  etik	  och	  filantropi	  och	  sist,	  

ekonomi	  teknik	  och	  organisation. 

  

5.1 Nyhetsproduktion  
Även	  om	  vi	  i	  denna	  studie	  inte	  har	  utrönt	  alla	  de	  faktorer	  som	  påverkar	  

nyhetsproduktionen,	  utan	  bara	  studerat	  en	  del	  –	  PR-‐konsulterna	  –	  så	  tycker	  vi	  ändå	  att	  det	  

förefaller	  tydligt	  att	  det	  traditionella	  synsättet	  som	  hävdar	  att	  journalisters	  arbete	  och	  

produktionen	  av	  nyheter	  är	  en	  autonom	  process,	  är	  ett	  förlegat	  synsätt.	  En	  av	  frågorna	  i	  vår	  

intervjuguide	  lydde	  –	  ”tror	  du	  att	  det	  arbete	  du	  gör	  påverkar	  nyhetsproduktionen?”	  –	  en	  

fråga	  som	  vi	  fick	  erfaret,	  många	  gånger,	  kom	  att	  kännas	  överflödig	  eftersom	  PR-‐

konsulterna	  själva	  ansåg	  det	  som	  en	  självklarhet	  att	  deras	  arbete	  påverkar	  

nyhetsproduktionen.	  Vid	  denna	  frågeställning	  lyfte	  respondenter	  också	  fram	  åsikter	  om	  att	  

nyhetsorganisationer	  inte	  längre	  har	  samma	  resurser	  idag	  som	  de	  kanske	  hade	  för	  tjugo	  år	  

sedan.	  Samtidigt	  som	  själva	  produktionen	  av	  nyheter	  tack	  vare/på	  grund	  av	  ny	  teknik	  och	  

en	  större	  konkurrens,	  måste	  ske	  långt	  snabbare	  än	  för	  tjugo	  år	  sedan.	  På	  tidigare	  nämnda	  

fråga	  fick	  vi	  även	  detta	  svar	  – 
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Ja	  oh	  ja.	  Som	  jag	  sa	  tidigare,	  nyhetsförmedlingen	  sker	  snabbare	  än	  tidigare,	  större	  nyhetsvolym	  
och	  redaktionerna	  är	  tunnare	  idag	  än	  vad	  de	  var	  tidigare.	  För	  att	  den	  ekvationen	  ska	  gå	  ihop	  så	  
måste	  en	  professionell	  avsändare	  (företag),	  de	  som	  vill	  skapa	  nyheter	  av	  olika	  skäl,	  så	  måste	  de	  
idag	  ha	  mycket	  lättare	  än	  vad	  man	  hade	  för	  10-‐20	  år	  sen. 
(Mårten	  2012) 

	   
Utifrån	  citatet	  ovan	  förstår	  man	  att	  den	  nya	  tekniken	  (som	  möjliggör	  snabbare	  

nyhetsförmedling)	  tillsammans	  med	  en	  större	  konkurrens	  tidningarna	  emellan,	  gör	  det	  

lättare	  för	  företag	  att	  ”få	  in”	  och	  ”lyfta”	  saker	  i	  nyhetsproduktionen.	  Vilket	  också	  förutsätter	  

att	  det	  finns	  en	  annan	  typ	  av	  relation	  professionella	  avsändare	  (företag	  via	  PR-‐konsulter)	  

och	  journalister	  emellan	  (mer	  om	  det	  följer	  längre	  ner)	  än	  vad	  det	  kanske	  fanns	  för	  tjugo	  år	  

sedan.	   

 

Uttalandet	  som	  redogjorts	  för	  ovan	  kan	  man	  lämpligen	  återkoppla	  till,	  och	  sammanfoga	  

med	  en	  av	  uppsatsens	  teorier,	  Beyond	  the	  newsdesk	  –	  the	  embeddedness	  of	  business	  new,	  och	  

närmare	  bestämt	  det	  resonemang	  som	  författarna	  för	  kring,	  embeddedness.	  Ett	  begrepp	  

som	  syftar	  till	  att	  journalisters	  utförande	  av	  sitt	  arbete	  på	  ett	  autonomt	  vis	  inte	  är	  en	  grund	  

för	  vilken	  en	  rättvis	  bild	  av	  produktionen	  av	  affärsnyheter	  kan	  vila	  på	  –	  	  

	  

What	  does	  however	  make	  up	  a	  foundation	  of	  the	  news	  production	  is	  the	  continuous	  and	  
structured	  exchange	  of	  these	  texts.	  We	  pledge	  therefore	  for	  a	  perspective	  on	  the	  business	  news	  
production	  as	  embedded,	  through,	  technologies,	  relations	  and	  organizations,	  in	  inter-‐
organizational	  contexts.	  (Grünberg	  &	  Pallas	  2013,	  s.	  23).	   

 

Författarna	  menar	  alltså	  att	  man	  ska	  se	  den	  sfär	  där	  nyheter	  skapas,	  ur	  ett	  större	  

perspektiv.	  Ett	  perspektiv	  ur	  vilket	  ett	  ömsesidigt	  förhållande	  mellan	  tekniska	  aspekter,	  

professionella	  organisationer	  och	  sociala	  system	  är	  faktorer	  som	  påverkar	  den	  

nyhetsskapande	  processen.	  Ett	  perspektiv,	  som	  man	  kan	  se	  ovan	  (i	  citatet),	  styrktes	  av	  

respondenternas	  resonemang	  -‐	  den	  nya	  tekniken	  i	  kombination	  med	  relationen,	  

professionella	  avsändare	  (PR-‐konsulter)	  och	  journalister,	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  

nyheter	  ska	  levereras	  på	  ett	  så	  snabbt	  och	  kostnadseffektivt	  vis	  som	  dagens	  nyhetsklimat	  

kräver,	  vilket	  stärker	  vad	  Grünberg	  och	  Pallas	  avser	  med,	  embeddedness	  of	  business	  news	  

(Ibid).	  	   
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En	  annan	  intressant	  aspekt	  av	  den	  nyhetsskapande	  processen	  är	  hur	  relation	  PR-‐konsulter	  

och	  journalister	  emellan	  ser	  ut,	  och	  hur	  PR-‐konsulter	  tror	  att	  den	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  

framtiden.	  En	  åsikt	  respondenterna	  uttryckte	  var	  att	  de	  såg	  en	  viss	  problematik	  i	  att	  arbeta	  

med,	  eller	  att	  ha	  vänner	  som	  arbetar	  inom,	  journalistbranschen,	  eftersom	  den	  

journalistiska	  objektiviteten	  kan	  ta	  skada.	  Intervjuerna	  gav	  också	  uttryck	  för	  att	  PR-‐

konsulter,	  om	  än	  inte	  längre,	  tidigare	  har	  setts	  som	  en	  slags	  djävulsfigur	  och	  motpol	  till	  

journalister.	  Ett	  resonemang	  som	  bekräftar	  bilden	  av	  ett	  antagonistförhållande	  PR-‐

konsulter	  och	  journalister	  emellan	  -‐	  precis	  som	  Bourdieu	  menade,	  att	  det	  finns	  en	  

motsättning	  mellan	  kulturella	  och	  kommersiella	  krafter	  (Bourdieu	  1977	  citerad	  i	  Raviola	  

2013,	  s.	  28).	  Men	  respondenterna	  menade	  att	  det	  är	  lite	  av	  en	  föråldrad	  bild,	  och	  att	  

journalister	  idag	  kan	  förstå	  värdet	  av	  att	  ha	  kontakter	  inom	  PR-‐branschen.	  Ett	  intressant	  

resonemang	  i	  det	  att	  det	  går	  att	  koppla	  till	  Elena	  Raviolas	  teori	  om	  journalisters	  purity	  

(Raviola	  2013,	  s.	  28),	  som	  handlar	  om	  hur	  de	  värdesätter	  självständighet	  i	  sitt	  arbete.	  

Purity	  kan	  ses	  som	  en	  slags	  renhet	  i	  hur	  journalister	  jobbar,	  ju	  högre	  renhet	  ju	  närmare	  

idealbilden	  –	  den	  professionella	  journalisten	  som	  den	  moraliska	  väktaren	  som	  värderar	  

oberoendehet	  och	  sanningsförpliktelser	  högre	  än	  allt	  annat.	  Men	  Raviola	  menar	  att	  det	  är	  

ett	  ideal	  som	  snarare	  gäller	  i	  teoretiska	  sammanhang	  än	  i	  verkliga	  arbetslivet.	  Vilket	  också	  

blev	  tydligt	  under	  fortlöpandet	  av	  intervjuerna,	  i	  alla	  fall	  sett	  ur	  vårt	  perspektiv.	   

 

Man	  skulle	  kunna	  använda	  sig	  av	  en	  restaurangmetafor	  för	  att	  beskriva	  relationen	  mellan	  

PR-‐konsulter	  och	  journalister	  –	  PR-‐konsulten	  är	  servitören	  och	  journalisten	  är	  den	  mer	  

eller	  mindre	  kräsna	  matgästen.	  Där	  maten,	  istället	  för	  kött	  och	  potatis,	  utgörs	  av	  ett	  

material	  bestående	  av	  allt	  från	  simpla	  tips,	  och	  pressreleaser	  till	  ett	  långsiktigt	  

agendabyggande	  (Larsson	  2005,	  s.	  34).	  Och	  vad	  vi	  förstod	  utifrån	  respondenternas	  

beskrivningar	  utförs	  servitörernas	  (PR-‐konsulternas)	  arbete	  ofta	  utefter	  vad	  Larsson	  skulle	  

kalle	  den	  direkta	  PR-‐strategin,	  som	  innebär	  direkt	  påverkan	  på	  journalister	  (Larsson	  2005,	  

s.	  63).	  Respondenter	  sa,	  att	  när	  de	  har	  något	  (ett	  material),	  ringer	  eller	  mailar	  de	  till	  

journalister	  och	  ibland	  händer	  det	  att	  tidningar	  tar	  in	  materialet	  rakt	  av	  som	  de	  producerat,	  

även	  om	  det	  inte	  hör	  till	  vanligheten	  så	  förekommer	  det.	  En	  av	  respondenterna	  berättade	  

på	  ett	  entusiastiskt	  vis	  att	  han	  till	  och	  med	  fått	  en	  löpsedel	  på	  en	  av	  kvällstidningarna	  

utifrån	  ett	  material	  som	  han	  skrivit.	  Men	  som	  sagt	  –	  även	  om	  vi	  bara	  har	  fått	  se	  ena	  sidan	  av	  
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myntet	  i	  denna	  studie	  tyder	  det	  på	  att	  vad	  Raviola	  avser	  med	  purity	  är	  giltigt	  i	  teorin	  

snarare	  än	  i	  praktiken.	  Men	  för	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  få	  in	  material	  i	  en	  tidning	  

påtalade	  respondenterna,	  i	  likhet	  med	  Mannings	  teori,	  att	  man	  dels	  behöver	  goda	  

relationer	  gentemot	  journalister,	  men	  också	  att	  man	  har	  en	  förståelse	  för	  hur	  nyheter	  

utformas	  och	  hur	  de	  redaktionella	  villkoren	  ser	  ut,	  samt	  att	  det	  material	  som	  produceras	  är	  

sanningsenligt.	   

 

Man	  kan	  också	  härleda	  respondenternas	  resonemang	  och	  Mannings	  teori	  till	  Carrolls	  och	  

Deephouses	  artikel,	  What	  business	  news	  is	  fit	  to	  print?	  och	  närmare	  bestämt	  de	  olika	  

påverkansaspekter	  på	  nyhetsproduktionen	  -‐	  exempelvis	  Medias	  rutiner,	  som	  i	  likhet	  med	  

vad	  Manning	  talar	  om,	  syftar	  till	  att	  det	  finns	  ett	  slags	  standardiserat	  förfarande	  för	  hur	  en	  

nyhet	  bör	  utformas.	  Något	  PR-‐konsulter	  förhåller	  sig	  till	  för	  att	  “underlätta”	  både	  deras	  och	  

journalister	  arbete	  -‐	  “Vi	  hjälper	  journalister	  i	  deras	  dagliga	  arbete	  på	  något	  sätt,	  med	  det	  

dem	  gör”	  (Oskar	  2012).	  Följande	  citat	  stärker	  också	  vad	  Carroll	  och	  Deephouse	  säger	  om	  

Medias	  rutiner	  -‐	  ”Folk	  som	  inte	  har	  jobbat	  inom	  den	  redaktionella	  världen	  har	  en	  ganska	  

skum	  uppfattning	  om	  vad	  som	  är	  en	  nyhet	  och	  inte”	  (Lennart	  2012).	   

	   
Vi	  kunde	  också	  skönja	  en	  entusiasm	  bland	  respondenterna,	  i	  det	  att	  deras	  arbetsskrå	  idag	  

jobbar	  närmare	  journalister	  än	  tidigare	  –	  ”nya	  journalister	  som	  kommer	  ut	  i	  branschen	  ser	  

ett	  värde	  av	  att	  ha	  kontakter”	  (Lisa	  2012).	  Men	  det	  fanns	  också	  en	  skepticism	  gällande	  

närmandet	  av	  PR-‐konsulter	  och	  journalister.	  Så	  här	  uttryckte	  sig	  en	  av	  respondenterna	  – 

	   
Jag	  tycker	  det	  talas	  alldeles	  för	  lite	  om	  mediernas	  demokratiska	  uppdrag.	  Mediernas	  
demokratiska	  uppdrag	  är	  att	  man	  diskuterar	  på	  journalistutbildningen	  och	  sen	  verkar	  det	  inte	  
som	  man	  pratar	  så	  mycket	  mer	  om	  det	  sen	  på	  redaktionerna,	  då	  handlar	  det	  om	  att	  man	  ska	  
fylla	  en	  tidning,	  eller	  fylla	  en	  sändning	  och	  göra	  det	  på	  ett	  så	  kostnadseffektivt	  sätt	  som	  möjligt	  
(…)	  Något	  slags	  tydlighetsavstånd	  till	  dem	  som	  vill	  påverka	  politiker,	  ska	  journalister	  ha,	  liksom	  
något	  slags	  tydlighetsavstånd	  till	  dem	  som	  vill	  påverka	  innehållet	  i	  nyhetsförmedlingen.	  Så	  att	  
det	  inte	  blir	  så	  kladdigt	  (…)	  Jag	  tror	  att	  det	  kommer	  att	  bli	  kladdigare	  och	  kladdigare.	  Jag	  är	  
inte	  alls	  optimist	  i	  det	  här	  avseendet,	  tyvärr. 
(Mårten	  2012) 

	   
En	  tydlig	  skillnad	  respondenter	  emellan	  var	  att	  de	  äldre	  såg	  en	  farlighet	  i	  det	  att	  

journalister	  och	  PR-‐konsulter	  verkar	  komma	  allt	  närmare	  varandra	  i	  sitt	  arbete.	  Medan	  de	  
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yngre	  i	  huvudsak	  var	  positiva	  till	  den	  typen	  av	  förändring.	  Och	  varför	  det	  föreföll	  på	  det	  

viset	  tror	  vi	  helt	  enkelt	  beror	  på	  en	  kombination	  av	  en	  generationsskillnad	  och	  olika	  lång	  

erfarenhet	  i	  branschen. 

 

5.2 Ekonomi, teknik, organisation 

Den	  sammanhållna	  bilden	  vi	  fick	  av	  respondenterna	  när	  vi	  pratade	  om	  ny	  teknik	  och	  dess	  

påverkan	  på	  deras	  arbete,	  var	  att	  de	  var	  positiva	  till	  dess	  inverkan.	  De	  menade	  att,	  ”Den	  nya	  

tekniken	  har	  gjort	  det	  mycket	  enklare	  att	  överblicka”	  (Lennart	  2012),	  och	  framförallt	  så	  har	  

den	  medfört	  att	  arbetet	  ”(…)	  går	  snabbare,	  och	  är	  mer	  transparent”	  (Johan	  2012).	  Den	  här	  

transparensen	  är	  en	  följd	  av	  att	  det	  idag	  finns	  ”(…)	  nio	  miljoner	  Janne	  Josefsson	  ute	  i	  

stugorna	  (…)”	  (Lennart	  2012),	  som	  tack	  vare	  den	  nya	  tekniken	  har	  en	  utrustning	  som	  gör	  

det	  lättare	  att	  överblicka	  medielandskapet.	  Och	  på	  så	  vis	  snabbare	  kan	  upptäcka	  om	  företag	  

och	  organisationer	  i	  deras	  arbete	  sysslar	  med	  några	  oegentligheter,	  och	  kan	  då	  direkt	  

synliggöra	  det	  för	  en	  stor	  allmänhet.	   

 

Men	  intressant	  är	  att	  det	  rådde	  ett	  slags	  konsensus	  respondenterna	  emellan	  om	  att,	  

antingen	  har	  deras	  arbete	  blivit	  lättare	  eller	  så	  har	  det	  inte	  inneburit	  någon	  skillnad,	  i	  och	  

med	  ny	  teknik	  –	  ”för	  mig	  är	  det	  exakt	  samma	  sak,	  det	  är	  bara	  att	  det	  är	  online,	  en	  tidning	  

online	  är	  som	  en	  tidning	  i	  print,	  det	  är	  ingen	  skillnad”	  (Oskar	  2012).	  Varför	  deras	  arbete	  

har	  underlättats	  (Nordin	  &	  Rudbäck	  s.	  42)	  beror	  på	  att	  den	  nya	  tekniken	  har	  medfört	  ett	  

diversifierat	  fält	  av	  publiker	  snarare	  än	  en	  publik.	  Människor	  tar	  inte	  längre	  till	  sig	  nyheter	  

bara	  genom	  dagspress.	  Sociala	  medier	  såsom	  Facebook,	  Twitter	  och	  bloggar	  utgör	  en	  stor	  

del	  vari	  man	  idag	  konsumerar	  nyheter	  (Butterick	  2011	  s.	  215).	  ”Det	  är	  ett	  större	  

medieutrymme	  som	  ska	  fyllas,	  dessutom	  ska	  den	  normalt	  fyllas	  till	  lägre	  kostnad	  därför	  att	  

konkurrensen	  har	  ökat	  mellan	  olika	  nyhetsförmedlare”	  (Mårten	  2012),	  vilket	  i	  sin	  tur	  

underlättar	  för	  professionella	  avsändare	  att	  få	  in	  material	  i	  tidningar.	   

 

Men	  –	  att	  PR-‐konsulternas	  arbete	  har	  blivit	  lättare	  i	  och	  med	  ny	  teknik,	  har	  också	  en	  

baksida.	  Nyhetsredaktionerna	  har	  sänkt	  kraven	  för	  kommersiella	  inslag	  på	  redaktionell	  

plats	  vilket	  tyder	  på	  att	  nyhetsredaktionerna	  håller	  på	  att	  utarmas	  (Buttrick	  2011,	  s.	  215)	  –	  

en	  i	  längden	  ohållbar	  affärsmodell.	  Och	  om	  dagspressen	  försvinner,	  eller	  helt	  tappar	  
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trovärdighet,	  innebär	  det	  stora	  omvälvningar	  för	  PR-‐yrket.	  Och	  det	  är	  häri	  som	  Buttrick	  

menar	  att	  PR-‐konsulternas	  största	  utmaning	  ligger	  –	  ”The	  greatest	  challenge	  facing	  the	  PR	  

industry	  is	  how	  it	  collectively	  responds	  to	  the	  technological	  changes	  and	  the	  consequent	  

structural	  challenges	  presented	  by	  new	  electronic	  distribution”	  (2011,	  s.	  215).	  En	  

problematik	  våra	  respondenter	  antingen	  förbisett,	  eller	  inte	  reflekterat	  över,	  eftersom	  den	  

ligger	  så	  pass	  långt	  fram	  i	  tiden.	  Eller	  kanske	  anser	  de	  att	  det	  inte	  är	  ett	  problem	  att	  

anpassa	  sig	  efter	  rådande	  medieklimat.	  Och	  i	  enlighet	  med	  Raviola	  menar	  att	  det	  i	  mötet	  

mellan	  det	  analoga	  och	  digitala	  uppstår	  nya	  förutsättningar	  för	  det	  gamla	  och	  nya	  att	  

samverka	  (Raviola	  2013,	  s.	  29). 

	   
Vad	  gäller	  organisatoriska	  faktorer	  och	  pengar	  som	  en	  del	  i	  vad	  som	  styr	  PR-‐konsulternas	  

arbete,	  så	  gav	  respondenterna	  uttryck	  för	  att	  det	  i	  stor	  utsträckning	  är	  kunden	  och	  dess	  

budget	  som	  styr.	  Hur	  man	  utformar	  ett	  material	  så	  att	  det	  passar	  nyhetsproduktionen	  

(Czarniawska	  2009,	  s.	  111-‐113)	  är	  också	  av	  stor	  vikt	  -‐	  ”Folk	  som	  inte	  har	  jobbat	  inom	  den	  

redaktionella	  världen	  har	  en	  ganska	  skum	  uppfattning	  om	  vad	  som	  är	  en	  nyhet	  och	  inte”	  

(Lennart	  2012).	  Vilket	  går,	  som	  nämnts	  tidigare,	  i	  linje	  med	  de	  förmågor	  Manning	  (2001,	  

Larsson	  2005,	  s.	  35)	  talar	  om	  för	  att	  kunna	  påverka	  nyhetsproduktionen	  –	  bland	  annat	  att	  

man	  ska	  känna	  till	  de	  redaktionella	  villkoren	  och	  ha	  förståelse	  för	  nyhetsvärderingar	  och	  

berättarformer.	  En	  annan	  aspekt	  som	  styr	  arbetet	  är	  också	  de	  tidsramar	  man	  har	  att	  

förhålla	  sig	  till. 

 

Men	  ett	  annat	  perspektiv,	  som	  Manning	  inte	  nämner	  bland	  de	  sju	  förmågor	  vars	  syfte	  är	  att	  

styra	  nyhetsinnehållet	  i	  medierna,	  som	  lyftes	  under	  våra	  intervjuer,	  var	  att	  arbetet	  också	  

styrs	  av	  vad	  medierna	  skriver	  om.	  Det	  betyder	  till	  exempel	  –	  om	  en	  PR-‐konsult	  har	  fått	  i	  

uppdrag	  av	  en	  kund	  att	  lyfta	  ett	  visst	  material	  i	  en	  av	  de	  största	  dagstidningarna,	  och	  sen	  

uppmärksammar	  att	  tidningarnas	  agenda	  för	  stunden	  inte	  går	  i	  linje	  med	  det	  material	  PR-‐

konsulten	  har	  fått	  i	  uppdrag	  att	  lyfta.	  Då	  påverkar	  det	  arbetet	  så	  till	  vida	  att	  denne	  vid	  det	  

tillfället	  inte	  jobbar	  för	  att	  lyfta	  materialet,	  eftersom	  som	  chansen	  då	  är	  mindre	  att	  

tidningarna	  släpper	  igenom	  det.	  Utan	  istället	  väntar	  tills	  det	  finns	  ett	  typ	  av	  momentum.	  Så	  

–	  för	  att	  man	  som	  PR-‐konsult	  ska	  kunna	  vara	  med	  och	  bygga	  agendan,	  styra	  innehållet	  i	  

medierna,	  måste	  man	  också	  förhålla	  sig	  till	  vad	  medierna	  skriver	  om	  just	  för	  tillfället.	  Vilket	  
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förefaller	  aningen	  paradoxalt	  eftersom	  det	  skulle	  innebära	  att	  man	  måste	  bli	  styrd	  för	  att	  

kunna	  styra.	  Vilket	  i	  sin	  tur	  skulle	  kunna	  betyda	  att	  PR-‐konsulterna	  till	  viss	  del	  bygger	  sin	  

egen	  agenda	  genom	  att	  påverka	  nyheter	  som	  sedan	  påverkar	  dem	  själva.	  Vi	  är	  medvetna	  

om	  ett	  sådant	  resonemang	  kanske	  är	  att	  dra	  det	  till	  sin	  spets.	  Men	  det	  tyder	  i	  alla	  fall	  på	  att	  

det	  finns	  ett	  samspel	  PR-‐konsulter	  och	  journalister	  emellan	  vid	  skapandet	  av	  nyheter.	  

Något	  som	  i	  sin	  tur	  är	  ett	  ytterligare	  tecken	  och	  bevis	  på	  att	  nyhetsproduktion	  inte	  är	  en	  

linjär,	  utan	  snarare	  en	  cirkulär	  process	  (Czarniawska	  2009,	  s.	  147-‐167,	  153,	  161,	  163)	  -‐	  

recursive	  mediation	  som	  Grüberg	  och	  Pallas	  kallar	  det,	  vilket	  innebär	  att	  skapandet	  av	  

affärsnyheter	  bygger	  på,	  ”(…)	  highly	  organized	  interactions	  between	  interested	  actors”,	  

(2013,	  s.	  23)	  i	  det	  här	  fallet	  PR-‐konsulter	  och	  journalister. 

 

5.3 Professionalism - lagar, regler, normer och värderingar 
Då	  vi	  i	  vår	  undersökning	  studerar	  på	  vilka	  bevekelsegrunder	  PR-‐konsulter	  bidrar	  i	  den	  

nyhetsskapande	  processen	  ansåg	  vi	  det	  viktigt	  att	  ställa	  frågor	  kring	  professionalitet.	  Vi	  

ville	  veta	  hur	  de	  ser	  på	  begreppet	  utifrån	  deras	  yrke	  och	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  det.	  Detta	  

för	  att	  kunna	  lyfta	  upp	  viktiga	  aspekter	  som	  nämns	  och	  som	  har	  indirekt	  och	  direkt	  

påverkan	  på	  nyhetsproduktionen. 

	   
Utifrån	  vårt	  empiriska	  material	  kan	  man	  dra	  slutsatsen	  att	  PR-‐konsulter	  kopplar	  samman	  

begreppet	  professionalitet	  med	  den	  kommunikativa	  tjänsten	  de	  utför	  åt	  sina	  kunder,	  i	  

enlighet	  med	  uttrycket;	  ”proffsigt,	  i	  tid	  och	  på	  bästa	  möjliga	  sätt	  som	  passar	  kunden”	  (David	  

2012).	  Det	  anses	  viktigt	  att	  ge	  goda	  råd	  och	  tips	  till	  kunden,	  och	  visa	  på	  att	  man	  som	  PR-‐

konsult	  har	  kunskap	  inom	  sitt	  område	  -‐	  ”att	  jag	  kan	  det	  jag	  säger	  att	  jag	  kan	  gentemot	  

kunden.	  För	  att	  få	  bästa	  genomslagskraft	  ska	  vi	  göra	  på	  det	  här	  sättet”	  (Lisa	  2012).	  Vi	  tror	  

att	  förklaringen	  till	  varför	  de	  så	  starkt	  förknippar	  professionalitet	  med	  vad	  de	  levererar	  till	  

kunden	  bottnar	  i	  deras	  verksamhets	  syfte,	  som	  är	  att	  gå	  med	  vinst.	  Och	  denna	  vinst	  är	  

beroende	  av	  uppdrag	  från	  kunder	  -‐	  alltså	  hur	  mycket	  av	  deras	  kunskap	  och	  service	  (Dahl,	  

2004)	  som	  ”säljer”.	  ”Kombination	  av	  kundnytta	  och	  affärsmannaskap.	  Att	  hela	  tiden	  tänka	  

vad	  är	  bra	  för	  uppdragsgivaren,	  och	  att	  kunna	  ta	  betalt	  för	  det”	  (Mårten	  2012). 
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Vidare	  togs	  även	  professionalitet	  upp	  i	  förhållande	  till	  en	  annan	  intressent,	  journalister.	  Att	  

det	  likväl	  där	  är	  viktigt	  att	  producera	  bra	  material	  med	  nyhetsvärde,	  ”jag	  vill	  aldrig	  sälja	  in	  

en	  dålig	  nyhet	  till	  en	  journalist.	  Gör	  jag	  det	  en	  gång,	  då	  är	  mitt	  förtroende	  borta.	  Det	  jag	  

säljer	  in,	  säljer	  jag	  in	  personligen,	  så	  jag	  tycker	  det	  är	  jätteviktigt	  att	  man	  har	  ett	  förtroende	  

där	  emellan”	  (Oskar	  2012).	  Vi	  tolkade	  detta	  som	  att	  trots	  att	  PR-‐konsulter	  egentligen	  ”bara”	  

utgör	  länken	  mellan	  dess	  uppdragsgivare	  och	  media,	  så	  är	  materialet	  direkt	  kopplat	  till	  

dem	  personligen.	  Att	  de	  som	  PR-‐konsulter	  har	  ett	  slags	  rykte	  i	  journalistsammanhang,	  och	  

att	  det	  till	  hög	  grad	  påverkar	  hur	  resultatet	  blir	  till	  deras	  kunder,	  det	  vill	  säga;	  lyckas	  de	  

skapa	  god/bra	  publicitet	  för	  dem	  eller	  ej?	  Orden	  integritet,	  etik	  och	  moral	  togs	  också	  upp	  i	  

sammanhanget,	  vilket	  ytterligare	  visar	  på	  att	  PR-‐konsulter	  tar	  hänsyn	  till	  de	  aspekter	  när	  

de	  utför	  jobb	  åt	  sina	  kunder. 

	   
Som	  vi	  nämnde	  i	  resultatet	  kan	  vår	  fråga	  ifall	  de	  följer	  något	  regelverk	  ses	  som	  en	  

kuggfråga	  då	  PR-‐branschen	  inte	  är	  reglerad	  av	  staten	  (Stegö	  Chiló	  2004,	  s.	  18).	  Detta	  kan	  

förklara	  de	  erhållna	  svaren	  som	  skiljde	  sig	  mellan	  PR-‐konsulterna	  och	  var	  tämligen	  oklara	  -‐	  

det	  verkar	  som	  att	  de	  inte	  har	  full	  koll	  på	  läget;	  ”bra	  fråga…	  ja	  insiderlagar	  och	  så	  vidare,	  

börspåverkan	  och	  information,	  det	  måste	  vi	  följa”	  (Oskar	  2012),	  ”ja	  du…	  det	  finns	  ju	  en	  del	  

om	  olika	  branscher	  liksom,	  börsnoterade	  företag,	  läkemedelsföretag”	  (Johan	  2012).	  De	  

benämner	  lagar	  och	  regler	  de	  måste	  förhålla	  sig	  till	  gällande	  den	  bransch	  deras	  kund	  är	  

verksam	  i	  –	  men	  inget	  som	  är	  direkt	  kopplad	  till	  dem	  som	  PR-‐utövare.	  Detta	  visar	  tydligt	  på	  

att	  ingen	  tänker	  på	  -‐	  eller	  förhåller	  sig	  till	  -‐	  de	  branschnormer	  som	  PRECIS	  erbjuder	  

anslutna	  PR-‐företag	  (Larsson	  2005	  s.	  55),	  vilket	  för	  oss	  över	  till	  intervjuns	  nästa	  fråga	  

rörande	  just,	  PRECIS. 
	   

Utifrån	  våra	  svar	  kan	  man	  se	  att	  PR-‐konsulter	  känner	  till	  PRECIS	  branschnormer,	  de	  vet	  om	  

att	  de	  existerar	  men	  kan	  dem	  inte	  utantill	  -‐	  ”nej,	  jag	  vet	  att	  de	  finns	  men	  jag	  skulle	  inte	  

kunna	  rabbla	  upp	  dem”	  (Oskar	  2012),	  ”Jag	  kan	  inte	  rabbla	  dem	  utantill,	  men	  jag	  känner	  till	  

dem”	  (Lennart	  2012).	  Detta	  behöver	  dock	  inte	  betyda	  att	  de	  inte	  följer	  dem,	  eller	  som	  en	  

respondent	  svarade:	  ”men	  mycket	  av	  det	  som	  sägs	  där	  är	  rätt	  självklart,	  det	  är	  inte	  så	  man	  

känner,	  oj	  nu	  kan	  vi	  inte	  göra	  det	  här”	  (Lennart	  2012). 
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Vi	  tolkar	  detta	  som	  så	  att	  eftersom	  branschen	  i	  sig	  inte	  är	  reglerad,	  och	  att	  de	  flesta	  PR-‐

konsulter	  inte	  explicit/direkt	  tar	  hänsyn	  till	  PRECIS	  branschnormer	  i	  sitt	  arbete	  –	  ligger	  

(den	  potentiella)	  regleringen	  hos	  PR-‐konsulterna	  själva.	  Detta	  var	  dock	  något	  som	  endast	  

togs	  upp	  av	  en	  respondent	  med	  benämningen,	  ”självpåtagna	  öppenhetskrav”;	  ”när	  det	  

gäller	  utförandet	  av	  PR-‐arbetet	  så	  är	  det	  inte	  lagreglerat	  idag	  och	  då	  har	  vi	  självpåtagna	  

öppenhetskrav	  exempelvis”	  (Mårten	  2012). 

	   
Slutligen	  kan	  resultatet	  från	  vår	  studie	  gällande	  PR-‐konsulters	  riktlinjer	  förklara	  varför	  PR-‐

branschen	  anses	  ha	  ett	  dåligt	  rykte.	  De	  har	  inte	  lyckats	  skapa	  samma	  legitimitet	  i	  sitt	  yrke	  

jämfört	  med	  advokaterna,	  vilka	  Magnus	  Dahl	  menar	  har	  stadgar	  och	  regler	  liknande	  

PRECIS	  i	  ett	  advokatsamfund	  (Dahl	  2004,	  s.	  19). 

	   
Vidare	  skriver	  Magnus	  Dahl	  att	  bäst	  resultat	  uppnås	  av	  ”renodlat	  professionellt	  

engagemang”,	  med	  eller	  utan	  sympati	  för	  uppdragsgivarens	  sak	  (2004),	  vilket	  följer	  samma	  

linje	  som	  PRECIS	  branschnorm	  1D	  att	  ”PR-‐konsultföretaget,	  som	  företag,	  har	  i	  regel	  inget	  

eget	  intresse	  i	  de	  frågor	  som	  de	  driver	  för	  uppdragsgivarens	  räkning,	  men	  företagen	  har	  en	  

uttalad	  professionell	  skyldighet	  att	  se	  till	  att	  uppdragsgivarens	  intressen	  gynnas”	  (Dahl	  

2004).	  Båda	  förespråkar	  professionellt	  engagemang,	  men	  att	  detta	  inte	  behöver	  -‐	  eller	  rent	  

av	  bör	  -‐	  vara	  kopplat	  till	  att	  PR-‐konsulten	  personligen,	  eller	  PR-‐konsultföretaget	  brinner	  

för	  en	  sak	  eller	  fråga. 

	   
Vi	  frågade	  våra	  respondenter	  ifall	  de	  tycker	  att	  de	  är	  viktigt	  att	  känna	  personligt	  

engagemang	  gentemot	  det	  uppdrag	  de	  utför	  och	  fick	  svaren	  att	  det	  är,	  ”oerhört	  viktigt	  att	  

man	  sympatiserar	  med	  uppdragsgivarens	  verksamhet”	  (Mårten	  2012),	  men	  att	  de	  inte	  

alltid	  känner	  sig	  engagerade	  i	  det	  de	  driver.	  Varför	  de	  ansåg	  det	  viktigt	  tror	  vi	  hör	  ihop	  med	  

kvaliteten	  på	  tjänsten,	  att	  det	  blir	  ett	  bättre	  samarbete	  och	  resultat	  ifall	  kunden	  och	  PR-‐

konsulten	  sympatiserar,	  eller	  som	  en	  respondent	  uttryckte;	  ”jag	  gör	  ju	  helt	  ärligt	  ett	  bättre	  

jobb	  när	  jag	  känner	  att	  det	  är	  någonting	  som	  jag	  står	  för	  till	  100	  %	  och	  någonting	  som	  jag	  

kan	  identifiera	  mig	  med”	  (David	  2012).	  Trots	  att	  detta	  säger	  emot	  både	  Dahls	  resonemang	  

angående	  professionalism,	  men	  likväl	  PRECIS,	  vars	  branschnorm	  1D	  stadgar	  att	  man	  som	  

PR-‐konsultföretag	  i	  regel	  inte	  ska	  ha	  eget	  intresse	  i	  de	  frågor	  man	  driver. 
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Men	  trots	  att	  PRECIS	  ser	  på	  personligt	  engagemang	  utifrån	  ett	  företagsperspektiv	  tror	  vi,	  

utifrån	  vårt	  resultat,	  att	  det	  är	  svårt	  som	  PR-‐konsult	  att	  utföra	  uppdrag	  utan	  att	  vara	  

personligt	  engagerad.	  Om	  det	  sedan	  är	  att	  vara	  professionell	  eller	  inte	  är	  en	  senare	  fråga,	  

ämnad	  för	  en	  annan	  studie,	  eller	  som	  Stegö	  Chilò	  uttrycker	  det,	  ”alla	  PR-‐konsultföretag	  vill	  

agera	  för	  sin	  kunds	  bästa,	  vara	  professionella	  som	  de	  älskar	  att	  kalla	  det,	  men	  går	  det	  utan	  

engagemang	  i	  kundens	  sak,	  eller	  tvärtom,	  bara	  med	  hjälp	  av	  distans	  och	  kyla?”.	  Slutligen	  

vill	  vi	  även	  ta	  upp	  att	  hur	  man	  ser	  på	  och	  förhåller	  sig	  till	  personligt	  engagemang,	  till	  stor	  

del	  beror	  på	  ifall	  man	  jobbar	  med	  opinionsbildning	  eller	  produkt-‐PR,	  eftersom	  vi	  tror	  att	  

det	  är	  svårt	  att	  hjälpa	  ett	  politiskt	  parti	  (opinionsbildning)	  som	  går	  tvärt	  emot	  ens	  egna	  

politiska	  åsikter,	  jämfört	  med	  om	  man	  jobbar	  med	  att	  få	  ut	  ett	  företags	  produkter. 

 

5.4 Etik och filantropi 
Etik	  är	  ett	  begrepp	  som	  vi	  förstår	  som	  aningen	  komplicerat	  när	  det	  kommer	  till	  PR-‐

branschen.	  Detta	  tror	  vi	  beror	  på	  att	  PR-‐branschens	  påverkan	  på	  nyhetsindustrin,	  i	  linje	  

med	  vad	  Larsson	  skriver,	  är	  ett	  relativt	  outforskat	  fält	  (2005,	  s.	  16)	  och	  vidare,	  i	  vad	  som	  

synliggjorts	  ovan;	  att	  detta	  fält	  inte	  har	  några	  tydliga	  riktlinjer	  (lagar	  eller	  regler)	  i	  hur	  PR-‐

konsulter	  ska	  utföra	  sitt	  arbete.	  Vad	  som	  är	  rätt	  eller	  fel	  i	  branschen	  blir	  då	  en	  avvägning	  

hos	  den	  enskilde	  PR-‐konsulten.	  Detta	  resonemang	  var	  även	  något	  som	  styrktes	  i	  våra	  

direkta	  frågor	  kring	  etik	  och	  filantropi,	  vilket	  vi	  redogör	  för	  härnäst. 
	   

Vi	  frågade	  våra	  intervjupersoner	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  öppenhet.	  Vi	  valde	  att	  inte	  rikta	  

frågan	  till	  en	  specifik	  intressent	  (såsom	  kunder,	  journalister	  etc.),	  utan	  var	  mer	  

intresserade	  av	  hur	  de	  valde	  att	  prata	  kring	  ämnet.	  Överlag	  kan	  man	  se	  att	  de	  i	  arbetet	  mot	  

journalister	  förespråkar	  öppenhet,	  ”öppenhet	  är	  A	  och	  O,	  framförallt	  vid	  arbetet	  mot	  

journalister”	  (Lisa	  2012),	  vilket	  troligtvis	  beror	  på	  att	  de	  är	  ett	  grundläggande	  krav	  för	  att	  

deras	  material	  över	  huvud	  taget	  har	  en	  chans	  att	  bli	  publicerat.	  Respondenterna	  pratar	  om	  

att	  hålla	  ”öppen	  agenda”	  gentemot	  journalisten,	  men	  också	  följa	  deras	  etiska	  riktlinjer	  och	  

standard. 
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Om	  vi	  säger	  att,	  såhär	  är	  det,	  så	  behöver	  vi	  också	  kunna	  styrka	  varför,	  för	  journalisterna	  gör	  ju	  
så,	  och	  vi	  måste	  också	  kunna	  uppfylla	  det.	  För	  att	  om	  inte	  jag	  uppfyller	  det	  och	  lämnar	  material	  
till	  en	  journalist	  så	  kommer	  ju	  den	  journalisten	  inte	  vilja	  ha	  det	  materialet	  för	  att	  det	  når	  inte	  
upp	  till	  hans	  eller	  hennes	  standard. 
(Beata	  2012) 

	   
Å	  andra	  sidan	  kan	  man	  se	  en	  motsättning	  i	  detta	  när	  de	  senare	  diskuterade	  situationer	  där	  

eventuella	  uppdragsgivare	  vill	  skruva	  på	  sanningen.	  I	  de	  svar	  som	  gavs,	  drar	  vi	  slutsatsen	  

att	  det	  anses	  okej	  att	  undanhålla	  viss	  fakta,	  eller	  vinkla	  materialet	  åt	  ett	  särskilt	  håll,	  till	  

uppdragsgivarens	  fördel.	  ”Man	  behöver	  inte	  säga	  hela	  sanningen,	  men	  man	  får	  aldrig	  ljuga”	  

(Mårten	  2012),	  liksom,	  ”alltså,	  det	  är	  klart	  att	  alla	  framhåller	  sina	  fördelar	  och	  om	  det	  finns	  

nackdelar	  så	  berättar	  man	  inte	  det,	  och	  det	  är	  ju	  en	  vinkling	  bara	  det”	  (Johan	  2012). 

	   
Svaren	  ger	  en	  tydlig	  koppling	  till	  Buttericks	  teorier	  kring	  PR-‐branschens	  etik	  som	  fått	  kritik	  

just	  för	  att	  dess	  påverkan	  på	  media	  anses	  vara	  ensidig,	  förvrängd	  och	  partisk	  (2011,	  s.	  75),	  

något	  som	  kan	  bekräftas	  genom	  studiens	  resultat.	  Frågan	  man	  kan	  ställa	  sig	  blir	  således	  -‐	  

när	  en	  PR-‐konsult	  väljer	  att	  inte	  ge	  alla	  information,	  eller	  vinkla	  ett	  material	  till	  kundens	  

fördel	  -‐	  är	  det	  att	  vara	  öppen? 

	   
I	  de	  fall	  då	  PR-‐konsulter	  legitimerar	  sitt	  beteende	  av	  att	  ”skruva	  på	  sanningen”,	  kan	  en	  

förklaring	  vara	  deras	  grundläggande	  ekonomiska	  ansvar	  gentemot	  sina	  respektive	  

arbetsgivare.	  De	  måste	  erhålla	  nöjda	  kunder	  för	  att	  kunna	  driva	  in	  pengar	  åt	  företaget	  de	  

jobbar	  för.	  Detta	  kan	  också	  förklara	  vad	  vi	  redovisar	  för	  ovan,	  att	  de	  anses	  viktigt	  att	  känna	  

personligt	  engagemang	  i	  de	  uppdrag	  de	  utför	  –	  de	  vill	  att	  det	  ska	  gå	  bra	  för	  deras	  kunder	  

och	  att	  mediebilden	  ska	  framställas	  på	  ett	  så	  bra	  sätt	  som	  möjligt.	  Vi	  ser	  detta	  engagemang	  

som	  en	  förklaring	  till	  vad	  Butterick	  menar	  med	  att	  PR-‐konsulter	  ofta	  blir	  en	  del	  av	  företaget	  

de	  jobbar	  för	  (Butterick	  2011,	  s.	  75). 
	   

Vidare	  visar	  resultaten	  på	  att	  PR-‐konsulter	  helst	  inte	  utför	  uppdrag	  som	  känns	  moraliskt	  

tvivelaktiga.	  Och	  att	  det	  är	  något	  som	  ofta	  ses	  som	  positivt	  hos	  cheferna.	  Detta	  visar	  än	  en	  

gång	  att	  det	  anses	  viktigt	  att	  jobba	  med	  saker	  som	  ligger	  i	  linje	  med	  ens	  egna	  moraliska	  

kompass,	  liksom	  engagemang.	  Och	  bara	  för	  att	  en	  individ	  inte	  vill	  jobba	  med	  alkohol,	  kan	  

det	  kännas	  helt	  okej	  –	  och	  till	  om	  med	  mycket	  roligt,	  för	  någon	  annan,	  vilket	  ligger	  i	  linje	  
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med	  Pickhamres	  teori	  om	  etik	  och	  moral.	  Det	  är	  våra	  personliga	  värderingar	  som	  styr	  vårt	  

subjektiva	  förhållningssätt	  till	  etik,	  och	  vad	  som	  är	  moral	  för	  en	  person	  kan	  vara	  omoral	  för	  

en	  annan	  (2004). 

	   
Vårt	  resultat	  visar	  att	  PR-‐konsulter	  anser	  att	  de	  har	  ett	  ansvar	  gentemot	  samhället	  -‐	  ”ja	  

verkligen,	  ett	  jättestort	  ansvar	  och	  det	  är	  jag	  väldigt	  medveten	  om	  och	  tänker	  på	  

jättemycket”	  (Lisa	  2012).	  De	  beskriver	  sig	  själva	  som	  samhällsinformerare	  och	  

agendabyggande	  och	  är	  medvetna	  om	  att	  de	  via	  sitt	  mediearbete	  skapar	  opinioner	  i	  

samhället,	  aspekter	  som	  alla	  tas	  upp	  i	  Larssons	  teori	  om	  opinionsbildning	  (2005,	  s.	  32).	  Att	  

de	  är	  medvetna	  om	  sitt	  samhällsansvar	  behöver	  dock	  inte	  betyda	  att	  de	  tar	  hänsyn	  till	  det.	  

Dessvärre	  frågade	  vi	  aldrig	  hur	  de	  arbetar	  med	  sitt	  samhällsansvar,	  eller	  CSR	  som	  Butterick	  

väljer	  att	  benämna	  den	  tredje	  punkten	  PR-‐konsulter	  måste	  förhålla	  sig	  till	  gällande	  etik	  

(2011,	  s.	  75).	  För	  vad	  Larssons	  studie	  visar	  tar	  PR-‐konsulterna	  sällan	  hänsyn	  till	  samhället	  

när	  de	  är	  yrkesverksamma	  (2005),	  eller	  vad	  van	  Es	  och	  Meijlink	  refererar	  till	  som	  

samhällsetik	  (2000,	  citerad	  i	  Larsson	  2005,	  s.	  104). 
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Kapitel 6 - Slutsats 

 

I	  sista	  kapitlet	  sammanfattar	  vi	  vår	  analys	  och	  drar	  slutsatser	  som	  förklarar	  hur	  vår	  analys	  

besvarar	  uppsatsens	  frågeställning;	  “På	  vilka	  ekonomiska,	  etiska,	  organisatoriska	  och	  

journalistrelaterade	  grundvalar	  deltar	  PR-‐konsulter	  i	  den	  nyhetsskapande	  processen?”.	  Vi	  

börjar	  med	  att	  redovisa	  grundvalarna	  i	  de	  olika	  aspekterna,	  för	  att	  sedan	  dra	  slutsatser	  kring	  

vilken	  av	  de	  fyra	  aspekterna	  som	  väger	  tyngst	  när	  PR-‐konsulter	  utför	  sitt	  jobb.	  I	  sista	  stycket	  

ger	  vi	  en	  inblick	  i	  framtiden.	  Och	  därefter	  beskriver	  vi	  metodologiska	  brister	  och	  etiska	  

aspekter	  vi	  stött	  på,	  liksom	  ger	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  inom	  området.	   

 

Vi	  steg	  in	  i	  vårt	  forskningsfält	  med	  bakomliggande	  teorier	  som	  kritiserar	  den	  traditionella	  

synen	  på	  nyhetsproduktion,	  i	  det	  att	  det	  inte	  är	  en	  autonom	  process.	  Vår	  studie	  tog	  

avstamp	  i	  en	  av	  påverkansfaktorerna	  -‐	  PR-‐konsulterna.	  Vi	  ville	  undersöka	  deras	  del	  i	  

nyhetsproduktionen,	  genom	  att	  synliggöra	  deras	  tankar	  kring	  hur	  de	  gör	  sina	  val	  utifrån	  de	  

olika	  aspekterna,	  ekonomi,	  etik,	  organisation	  och	  i	  arbetet	  mot	  journalister.	  Den	  slutsats	  

som	  förefaller	  tydligast	  utifrån	  studiens	  resultat	  stödjer	  uppsatsens	  teoretiska	  bakgrund,	  

att	  produktionen	  av	  affärsnyheter	  inte	  är	  en	  autonom	  institution	  utan	  snarare	  en	  process	  

som	  involverar	  PR-‐konsulter.	  Denna	  slutsats	  genomsyrar	  resultaten	  från	  alla	  aspekter	  i	  

vilka	  PR-‐konsulterna	  gör	  sina	  grundvalar.	  Vi	  kan	  därför	  förkasta	  de	  traditionella	  teorier	  

som	  bottnar	  i	  att	  produktionen	  av	  nyheter	  skulle	  vara	  just	  en	  autonom	  process,	  eftersom	  

PR-‐konsulter	  idag,	  mer	  än	  någonsin,	  är	  en	  del	  i	  skapandet	  av	  affärsnyheter.	  

	  

Följande	  bör	  också	  sägas	  –	  inledningsvis	  i	  uppsatsen	  förklaras	  att	  vi	  identifierar	  vår	  

kunskapslucka	  i	  avsaknaden	  av	  studier	  kring	  PR-‐konsulters	  roll	  som	  en	  bidragande	  faktor	  i	  

den	  nyhetsskapande	  processen	  –	  vilket	  är	  mycket	  riktigt.	  Men	  vi	  vill	  även	  vara	  nyanserade	  

och	  poängtera	  att	  vi	  genom	  denna	  studie	  inte	  kan	  fylla	  hela	  den	  nämnda	  kunskapsluckan.	  

Det	  eftersom	  vi	  bara	  studerat	  en	  del	  i	  informationsbranschen	  (PR-‐konsulterna)	  som	  utgör	  

ena	  sida	  av	  myntet.	  För	  att	  till	  fullo	  fylla	  den	  nämnda	  kunskapsluckan	  bör	  även	  andra	  

informatörer,	  liksom	  journalister,	  och	  hur	  de	  ser	  på	  PR-‐konsulternas	  roll	  i	  

nyhetsproduktionen	  studeras.	  Alltså	  –	  det	  slutsatser	  som	  dras	  i	  följande	  kapitel	  är	  
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grundade	  endast	  på	  de	  intervjuer	  som	  vi	  genomfört	  och	  de	  teorier	  som	  utgör	  vårt	  

teoretiska	  ramverk	  i	  den	  här	  uppsatsen.	  	  

 

6.1 Slutsatser om frågeställningens aspekter  
Vi	  ser	  utifrån	  vår	  analys	  att	  PR-‐konsulternas	  arbete	  till	  stor	  del	  styrs	  av	  den	  utsatta	  

budgeten	  och	  de	  intäkter	  firman	  får	  från	  dess	  uppdragsgivare.	  Detta	  då	  PR-‐

konsultbranschen	  är	  en	  verksamhet	  med	  vinstsyfte,	  vars	  huvudsakliga	  ansvar	  ligger	  i	  att	  gå	  

med	  vinst	  (Dahl	  2004).	  Detta	  kan	  således	  förklara	  hur	  PR-‐konsulter	  ser	  på	  begreppet	  

professionalism	  -‐	  de	  anser	  sig	  vara	  professionella	  när	  de	  gör	  ett	  så	  bra	  jobb	  som	  möjligt	  för	  

deras	  uppdragsgivare,	  vilket	  kan	  vara	  att	  skapa	  opinion,	  publicitet	  eller	  ge	  information	  i	  

linje	  med	  företagets	  syfte.	  Detta	  påverkar	  nyhetsproduktion	  på	  så	  vis,	  att	  det	  material	  som	  

presenteras	  för	  journalister	  är	  skapat	  med	  en	  bakomliggande	  agenda	  och	  blir	  således	  

subjektivt.	  Trots	  att	  PR-‐konsulter	  förespråkar	  full	  öppenhet	  i	  deras	  arbete	  mot	  journalister,	  

motsäger	  det	  deras	  syn	  på	  att	  det	  är	  okej	  att	  modifiera	  och	  vinkla	  information	  till	  kundens	  

fördel.	  Eftersom	  journalisterna	  är	  väl	  medvetna	  om	  hur	  det	  ligger	  till	  och	  blir	  bland	  annat	  

bjudna	  på	  luncher,	  resor	  och	  produkter,	  är	  det	  ett	  tydligt	  tecken	  på	  vad	  Butterick	  uttrycker	  

som,	  “de	  är	  med	  och	  spelar	  spelet”	  (2011,	  s.	  77).	  Frågan	  som	  kvarstår	  och	  som	  även	  kom	  

upp	  under	  intervjuerna	  lyder:	  vem	  blir	  vinnaren? 

	   
Utifrån	  vår	  analys	  kan	  man	  se	  att	  PR-‐konsulter	  har	  lättare	  att	  nå	  ut	  i	  medierna	  idag	  än	  för	  

tjugo	  år	  sedan.	  Respondenternas	  svar	  styrkte	  författarens	  teori	  i,	  Beyond	  the	  newsdesk	  –	  the	  

embeddedness	  of	  business	  new,	  som	  menar	  på	  att	  dagens	  nyhetsskapande	  process	  måste	  ses	  

ur	  ett	  vidare	  perspektiv	  med	  påverkan	  av	  faktorer	  såsom	  tekniska	  aspekter,	  professionella	  

organisationer	  och	  sociala	  system.	  Den	  nya	  tekniken	  har	  medfört	  strukturella	  förändringar	  

på	  nyhetsredaktionerna	  där	  annonsörer	  väljer	  att	  annonsera	  i	  nya	  kanaler,	  vilket	  minskar	  

intäkterna	  och	  redaktionerna	  tvingas	  skära	  ner	  (Butterick	  2011,	  s.	  215).	  Behovet	  av	  att	  

fylla	  en	  tidning	  med	  nyheter	  kvarstår,	  och	  för	  att	  lyckas	  med	  detta	  används	  mer	  material	  

från	  utomstående	  källor	  såsom	  PR-‐konsulter.	  Resultatet	  av	  vår	  studie	  visar	  att	  det	  skapas	  

en	  slags	  beroenderelation	  journalister	  och	  PR-‐konsulter	  emellan	  -‐	  PR-‐konsulten	  som	  

servitör	  och	  journalisten	  som	  gäst,	  beroende	  av	  servitören	  för	  att	  få	  sin	  mat.	  PR-‐

konsulterna	  vet	  att	  de	  påverkar	  nyhetsförmedlingen	  –	  och	  genom	  att	  upprätthålla	  en	  viss	  
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standard	  efter	  Mannings	  sju	  förmågor	  (2001,	  Larsson	  2005,	  s.	  35)	  hjälper	  de	  journalisterna	  

i	  sitt	  arbete.	  Vad	  tidigare	  forskning	  visat	  -‐	  att	  det	  främst	  är	  politiska	  partier	  och	  offentliga	  

organisationer	  som	  får	  tillträde	  i	  media	  (Larsson	  2005,	  s.	  33)	  (Carroll	  &	  Deephouse	  2013,	  s.	  

9-‐10)	  –	  kan	  man	  utifrån	  vår	  analys	  dra	  slutsatsen	  att	  det	  har	  skett	  en	  skiftning	  mot	  fler	  

representanter	  från	  näringslivet. 

	   
Den	  nya	  tekniken	  har	  inte	  bara	  medfört	  strukturella	  förändringar	  på	  nyhetsredaktionerna	  

utan	  har	  även	  lett	  till	  förändringar	  gällande	  PR-‐konsulternas	  arbete.	  Resultatet	  av	  vår	  

undersökning	  visar	  att	  PR-‐konsulterna	  till	  stor	  del	  ser	  positivt	  på	  denna	  utveckling,	  

eftersom	  ett	  större	  utbud	  av	  kanaler	  ökar	  (och	  förenklar)	  deras	  möjlighet	  att	  nå	  ut	  till	  sin	  

kunds	  målgrupp. 

	   
Trots	  att	  medierna	  och	  journalistiken	  utgör	  den	  vanligaste	  och	  viktigaste	  vägen	  för	  företag	  

och	  organisationer	  att	  nå	  ut	  med	  information	  och	  influens	  i	  samhället	  (Larsson	  2005	  s.	  32),	  

behöver	  det	  inte	  betyda	  att	  så	  är	  läget	  i	  framtiden.	  Bara	  det	  senaste	  decenniet	  har	  

medielandskapet	  genomgått	  stora	  förändringar,	  i	  vad	  som	  redovisats	  för	  ovan,	  och	  om	  

utvecklingen	  fortsätter	  i	  den	  riktningen	  kommer	  våra	  tidningar	  att	  allt	  mer	  fyllas	  av	  

subjektivt	  och	  icke-‐kritiserat	  material,	  från	  yttre	  källor	  med	  egna	  intressen.	  Det	  minskade	  

nyhetsvärdet	  till	  följd	  av	  PR-‐konsulternas	  ökande	  inflytande	  över	  tidningarnas	  agenda,	  

kommer	  troligtvis	  leda	  till	  att	  läsarna	  vänder	  sig	  till	  andra	  kanaler	  för	  att	  finna	  information.	  

Och	  det	  är	  dessa	  kanaler	  som	  PR-‐konsulterna	  också	  kommer	  att	  jobba	  mot.	  Idag	  utgör	  

bloggar	  ett	  sådant	  exempel	  på	  ett	  alternativ	  till	  de	  traditionella	  medierna. 

	   
Trots	  att	  PR-‐konsulterna	  anser	  sig	  medvetna	  om	  sitt	  samhälleliga	  ansvar,	  kan	  vi	  utifrån	  

analysen	  dra	  slutsatsen	  att	  de	  kanske	  inte	  alltid	  tar	  hänsyn	  till	  det	  i	  utförandet	  av	  sitt	  

arbete.	  I	  första	  hand	  är	  det	  den	  personliga	  etiken	  som	  styr	  deras	  val,	  som	  är	  subjektivt	  och	  

påverkas	  till	  hög	  grad	  av	  det	  personliga	  engagemanget	  liksom	  relationen	  till	  sin	  

uppdragsgivare.	  Vi	  tror	  att	  de	  indirekt	  legitimerar	  sitt	  yrkesutövande	  genom	  att	  jobba	  med	  

uppdrag	  och	  uppdragsgivare	  som	  de	  sympatiserar	  med.	  Och	  eftersom	  branschen	  inte	  är	  

reglerad	  av	  lagar	  eller	  regler,	  blir	  det	  också	  det	  som	  ligger	  till	  grund	  och	  utgör	  deras	  egna	  
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riktlinjer.	  PR-‐konsulten	  och	  dess	  kund	  gör	  sina	  val	  utifrån	  andra	  bevekelsegrunder	  jämfört	  

med	  journalister	  vilket	  påverkar	  nyhetsproduktionen. 

 

Om	  vi	  återgår	  till	  uppsatsens	  frågeställning,	  -‐	  På	  vilka	  ekonomiska,	  etiska,	  organisatoriska	  

och	  journalistrelaterade	  grundvalar	  deltar	  PR-‐konsulter	  i	  den	  nyhetsskapande	  processen?	  -‐	  så	  

visar	  resultatet	  att	  alla	  grundvalar	  är	  viktiga	  aspekter	  för	  PR-‐konsulter	  att	  förhålla	  sig	  till	  i	  

sitt	  arbete.	  Men	  att	  det	  till	  mångt	  och	  mycket	  är	  de	  pekuniära	  intressena	  som	  är	  det	  

primära,	  den	  drivande	  faktorn	  i	  deras	  arbete.	  Etiska	  och	  filantropiska	  grundvalar	  blir	  

således	  sekundära,	  vad	  som	  kommer	  i	  andra	  hand.	  Även	  om	  alla	  respondenterna	  

uttryckligen	  sa	  att	  de	  inte	  skulle	  göra	  något	  som	  är	  oetiskt,	  är	  det	  ändå	  svårt	  att	  avgöra	  

detta	  eftersom	  frågan	  om	  vad	  som	  är	  oetiskt	  och	  inte	  blir	  helt	  subjektiv	  i	  frånvaron	  av	  ett	  

tydligt	  regelverk.	   

 

6.2 Nyhetsproduktionens framtid 

Ur	  uppsatsens	  resultat	  och	  analys	  kan	  vi	  således	  härleda	  en	  framtidsspaning,	  en	  spaning	  vi	  

finner	  dystopisk	  och	  därför	  särskilt	  viktig	  att	  belysa	  för	  att	  kunna	  motverka;	  om	  

utvecklingen	  av	  nyhetsproduktionen	  eskalerar	  i	  samma	  riktning	  -‐	  att	  PR-‐konsulter,	  i	  en	  

större	  konkurrenssituation	  och	  i	  en	  större	  utsträckning,	  sätter	  pekuniära	  intressen	  före	  

etiska	  och	  filantropiska	  värden,	  samtidigt	  som	  de	  får	  en	  större	  inverkan	  på	  

nyhetsproduktionen	  så	  leder	  det	  till	  att	  nyhetsorganisationer	  och	  redaktioner	  utarmas.	  

Något	  som	  med	  största	  sannolikhet	  skulle	  innebära	  att	  mängden	  objektiva,	  

samhällskritiska	  nyheter	  minskar.	  Bara	  gratistidningar,	  till	  största	  delen	  finansierad	  av	  

annonser	  och	  exklusiva	  specialinriktade	  tidningar	  skulle	  finnas	  kvar.	  Den	  bredare,	  mer	  

objektiva	  dagstidningen	  med	  ett	  högt	  nyhetsvärde	  som	  gör kvalificerad information och 

debatt lika lättillgänglig för både rika och fattiga, kommer att ha nått vägs ände.	  Vilket	  i	  sin	  tur,	  

på	  sikt,	  skulle	  kunna	  bli	  ett	  hot	  mot	  demokratin.	  Det	  ska	  också	  sägas	  att	  det	  inte	  är	  PR-‐

konsulterna	  som	  skulle	  stå	  som	  ytterst	  ansvariga	  för	  en	  sådan	  typ	  av	  utveckling.	  Snarare	  

skulle	  det	  bero	  på	  ett	  förlopp	  av	  många	  olika	  dynamiska	  samhällsförändringar,	  ett	  förlopp	  i	  

vilket	  den	  nya	  tekniken	  utgör	  en	  viktig	  faktor.	   
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Men	  vad	  skulle	  man	  då	  kunna	  göra	  för	  att	  motverka	  den	  typen	  av	  utveckling?	  Ett	  alternativ	  

kanske	  skulle	  vara	  att	  skapa	  ett	  tydligare	  regelverk	  för	  hur	  PR-‐konsulters	  arbete	  får	  utföras.	  

Men	  frågan	  är	  om	  det	  verkligen	  skulle	  hjälpa,	  med	  tanke	  på	  hur	  konkurrens-‐	  och	  

ekonomiesituationen	  ser	  ut	  för	  nyhetsredaktioner	  idag.	  En	  annan	  lösning	  skulle	  kunna	  vara	  

ett	  utökat	  statsstöd	  för	  tidningar,	  om	  det	  finns	  ett	  utrymme	  för	  det.	  Men	  vi	  är	  inte	  heller	  

säkra	  på	  att	  det	  är	  den	  rätta	  vägen	  att	  gå.	  Kanske	  skulle	  man	  kunna	  inrätta	  någon	  form	  av	  

public-‐servicemodell	  för	  tidningar,	  för	  att	  på	  så	  vis	  avlägsna	  beroendet	  av	  kommersiella	  

intäkter.	  Dock	  finns	  det	  också	  en	  risk	  med	  statsstyrda	  nyheter,	  makten	  kan	  centraliseras	  till	  

några	  få	  aktörer	  och	  slå	  ut	  mindre	  medier,	  vilket	  även	  det	  kan	  hota	  demokratin.	   

 

Men	  man	  skulle	  även	  kunna	  ha	  en	  framtidsspaning	  som	  är	  av	  mer	  positiva	  ordalag	  -‐	  med	  

reservation	  för	  att	  låta	  alltför	  teknologiedeterministisk	  skulle	  man	  kunna	  säga	  att	  vår	  tids	  

teknologiska	  landvinningar	  har	  banat	  väg,	  inte	  bara	  för	  teknologisk	  konvergens,	  utan	  också	  

för	  en	  slags	  arbetskulturell	  konvergens	  som	  möjliggör	  och	  integrerar	  tidigare	  otänkbara	  

arbetsområden	  med	  varandra	  (PR-‐konsulter	  och	  journalister).	  Och	  att	  det	  på	  sikt,	  istället	  

för	  ett	  hot	  mot	  demokratin,	  leder	  till	  något	  helt	  nytt.	  Man	  kanske,	  om	  än	  lite	  förenklat,	  

skulle	  kunna	  jämföra	  nyhetsproduktionens	  stundande	  omvälvningar	  med	  den	  metamorfos	  

som	  vårt	  samhälle	  stod	  inför	  och	  gick	  igenom	  i	  och	  med	  industrialiseringen.	  Som	  krasst	  sett	  

innebar	  att	  människor	  ersattes	  av	  maskiner.	  Och	  om	  man	  nu,	  (förhoppningsvis)	  liksom	  då,	  i	  

en	  större	  utsträckning	  börjar	  konkurrera	  med	  varandra,	  kan	  det	  på	  sikt	  leda	  till	  en	  högre	  

kompetens	  och	  kunskapsnivå,	  som	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  något	  positivt.	  De	  vi	  vill	  poängtera	  är,	  

att	  hur	  dystopisk	  en	  framtidssyn	  än	  må	  vara,	  får	  man	  aldrig	  glömma	  den	  häpnadsväckande	  

förmåga	  människan	  har	  att	  förändra,	  utveckla	  och	  anpassa	  sig	  till	  nya	  omständigheter	  och	  

rådande	  samhällsförhållanden.	  

 

6.3 Metodologiska brister och etiska aspekter   

I	  linje	  med	  vad	  vi	  redogjort	  för	  tidigare	  (se	  metod)	  kan	  vi	  med	  den	  här	  undersökningen	  

aldrig	  uppnå	  resultat	  i	  statistisk	  mening.	  Vi	  kan	  således	  inte	  dra	  generella	  slutsatser,	  utifrån	  

det	  strategiska	  urvalet	  av	  sju	  personer,	  utan	  ger	  istället	  en	  inblick	  som	  är	  viktig	  i	  

sammanhanget	  då	  det	  saknas	  kunskap	  om	  hur	  PR	  är	  involverat	  i	  nyhetsproduktionen. 
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Vad	  gäller	  studiens	  reliabilitet	  kan	  vi	  inte	  försäkra	  oss	  om	  ifall	  de	  svar	  som	  respondenterna	  

gav	  skulle	  vara	  samma	  svar	  vid	  en	  senare	  undersökning,	  genomförd	  av	  en	  annan	  forskare.	  

Vi	  kan	  heller	  inte	  veta	  ifall	  svaren	  speglar	  hur	  de	  faktiskt	  tänker	  och	  resonerar	  kring	  sitt	  

arbete,	  eller	  om	  de	  visar	  hur	  de	  vill	  tänka	  och	  framhålla	  sig	  själva.	  Å	  andra	  sidan	  anser	  vi	  att	  

denna	  möjliga	  brist	  minskade,	  i	  och	  med	  att	  vi	  utlovade	  respondenterna	  anonymitet.	  Deras	  

uttalande	  kan	  således	  inte	  “skada”	  dem	  i	  senare	  sammanhang,	  eller	  spåras	  till	  det	  företag	  

som	  de	  arbetar	  för.	   
 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  med	  en	  framtida	  studie	  se	  om	  våra	  resultat	  är	  generella.	  Ifall	  

de	  tankar,	  resonemang	  och	  idéer	  som	  redovisas	  i	  vårt	  resultat	  och	  sedan	  analyseras	  utifrån	  

vårt	  teoretiska	  ramverk	  stämmer	  i	  ett	  vidare	  perspektiv.	  Detta	  skulle	  kunna	  genomföras	  

med	  en	  kvantitativ	  studie	  i	  form	  av	  enkäter.	  Genom	  att	  ställa	  frågor	  till	  ett	  slumpmässigt	  

urval	  av	  PR-‐konsulter	  skulle	  vi	  kunna	  generalisera	  våra	  resultat	  till	  hela	  PR-‐

konsultbranschen	  (Esaiasson	  2009,	  s.	  260),	  vilket	  vi	  i	  vår	  kvalitativa	  

samtalsintervjuundersökning	  inte	  har	  möjlighet	  till. 

	   
En	  annan	  möjlighet	  att	  prova	  våra	  slutsatser	  kring	  PR-‐konsulternas	  del	  i	  den	  

nyhetsskapande	  processen	  skulle	  vara	  med	  hjälp	  av	  en	  undersökning	  av	  informantkaraktär	  

(Esaiasson	  2009,	  s.	  297).	  Istället	  för	  att	  låta	  individerna	  (PR-‐konsulterna)	  stå	  i	  centrum,	  

skulle	  vi	  här	  övergå	  till	  PR-‐byråerna	  och	  låta	  dem	  utgöra	  våra	  analysenheter.	  Och	  genom	  

att	  intervjua	  anställda	  vid	  respektive	  PR-‐byrå	  se	  om	  den	  information	  de	  lämnar	  kring	  hur	  

de	  jobbar	  stämmer	  överens	  med	  de	  resonemang	  och	  tankar	  vår	  undersökning	  med	  

respondentkaraktär	  givit.	  Denna	  undersökning	  skulle	  även	  kunna	  kompletteras	  med	  annan	  

dokumentation	  kring	  riktlinjer,	  årsredovisning	  etc.,	  för	  att	  på	  så	  vis	  styrka	  slutsatserna	  

(Esaiasson	  2009,	  s.	  296). 

	   
Slutligen	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  studera	  hur	  journalister	  ser	  på	  PR-‐konsulternas	  del	  i	  

nyhetsproduktionen,	  ifall	  det	  resultat	  som	  studien	  visar	  stämmer	  överens	  med	  

journalisternas	  syn	  på	  den	  nyhetsskapande	  processen.	  Vem	  vet,	  de	  kanske	  inte	  alls	  håller	  

med	  om	  att	  gränsen	  mellan	  PR-‐konsult	  och	  journalist	  håller	  på	  att	  suddas	  ut,	  liksom	  att	  
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journalisterna	  mer	  och	  mer	  blir	  beroende	  av	  PR-‐konsulternas	  material	  för	  att	  fylla	  deras	  

tidningar.	  Vi	  har	  i	  denna	  undersökning	  trots	  allt	  bara	  sett	  till	  ena	  sidan	  av	  myntet	  –	  PR-‐

konsulterna,	  och	  inte	  satt	  deras	  resultat	  i	  relation	  till	  journalister,	  vilket	  kan	  också	  vara	  ett	  

förslag	  på	  en	  framtida	  studie. 
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Appendix 

 

Presentation av intervjupersonerna 

 

Observera att namn och företag air fingerade.     

 

Beata, 28 år, PR-konsult på PR-byrån Grön, där hon har positionen som projektledare. Hon har 

en mediamanagementutbildning samt en diplomutbildning på IHM business school. Beata har 

varit verksam inom PR-branschen i tre år. PR-byrån Grön håller till i både Göteborg och 

Stockholm och är främst riktade mot konsument-PR. Beata jobbar på deras Stockholmskontor. 

  

David, 26 år, account Executive på PR-byrån Grön. Han förklarar sitt jobb enligt; ”man är den 

som producerar, mer av ett hands on arbete”. David har en filosofiekandidatexamen i medie- 

och kommunikationsvetenskap och har varit verksam inom PR-branschen i snart tre år. David 

sitter på Gröns Stockholmskontor.  

 

Johan, 38 år, PR-konsult på sitt egna PR-företag, Brun. Johan har en magisterexamen i medie- 

och kommunikationsvetenskap och en informatörsexamen från en folkhögskola. Har varit aktiv 

inom PR-branschen i 10 år. Brun är verksamma i Stockholm och är specialiserade på 

medierelationstjänster.  

 

Lennart, 56 år, PR-ansvarig på den strategiska reklambyrån Blå. Har jobbat med PR i tre år, 

dessförinnan 25 år inom den redaktionella världen. Företaget Blå är verksamma i Uppsala och 

arbetar med PR, reklam och webbdesign. 

 

Lisa, 26 år, PR-konsult på kommunikationsbyrån Rosa. Lisa har en kandidatexamen i medie- 

och kommunikationsvetenskap och har jobbat som PR-konsult i ett år. Företaget Rosa startades 

som en nischad byrå mot universitet och högskolor, men är idag aktiv inom flera branscher.  

  

Mårten, 49 år, VD på PR-byrå Röd, där han ”hjälper kollegor göra ett så bra jobb som möjligt”. 

Utbildad civilekonom, har varit verksam inom PR-branschen i 12 år. PR-byrån Röd jobbar bland 

annat mot politik, där de hjälper samhällsaktörer att nå ut i media.  
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Oskar, 30 år, PR-konsult på PR-byrån Gul. Har en ekonomimagister i företagsekonomi och läst 

till copywriter på Berghs. Har varit verksam inom PR-branschen i sex år. Gul har över 100 

medarbetare och blir således en av Sveriges största PR-byråer som jobbar med 

företagskommunikation. Huvudkontoret är placerat i Stockholm.  

 

 

Intervjuguide 

 

Tema	  1	  –	  uppvärmningsfrågor 

·	  	  	  	  	  	  Hur	  gammal	  är	  du? 

·	  	  	  	  	  	  Vad	  har	  du	  för	  utbildning? 

·	  	  	  	  	  	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  inom	  PR-‐branschen? 

·	  	  	  	  	  	  Vilken	  är	  din	  huvudsakliga	  sysselsättning? 

-‐	  	  	  	  	  	  	  Hur	  skulle	  du	  konkret	  beskriva	  det	  arbete	  du	  gör? 

·	  	  	  	  	  	  Varför	  har	  du	  valt	  att	  arbeta	  med	  det	  du	  gör? 

-‐	  	  	  	  	  	  	  Vad	  är	  positivt? 

-‐	  	  	  	  	  	  	  Vad	  är	  negativt? 

·	  	  	  	  	  	  Vad	  anser	  du	  är	  viktigast	  med	  ditt	  arbete? 

·	  	  	  	  	  	  Vad	  tänker	  du	  generellt	  kring	  det	  arbete	  du	  gör? 

 

Tema	  2	  –	  Professionalism	  (lagar	  och	  regler,	  normer	  och	  värderingar) 

·	  	  	  	  	  	  Vad	  är	  professionalism	  för	  dig? 

·	  	  	  	  	  	  Är	  det	  viktigt	  för	  dig	  att	  känna	  personligt	  engagemang	  gentemot	  de	  uppdrag	  du	  utför? 

·	  	  	  	  	  	  Följer	  du	  några	  yrkesmässiga	  lagar	  och	  regler? 

·	  	  	  	  	  	  Känner	  du	  till	  PRECIS	  branschnormer? 

-‐	  	  	  	  	  	  	  Om	  ja,	  vad	  tänker	  du	  om	  dem? 

 

Tema	  3	  –	  Etik	  och	  filantropi 

·	  	  	  	  	  	  Hur	  förhåller	  du	  dig	  till	  öppenhet	  I	  din	  bransch? 
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·	  	  	  	  	  	  Har	  du	  ställts	  inför	  en	  situation	  där	  jobbet	  kräver	  något	  av	  dig	  som	  du	  egentligen	  tycker	  är	  

fel	  (rent	  moraliskt)? 

-‐	  	  	  	  	  	  	  Exemplifiera! 

·	  	  	  	  	  	  Hur	  ställer	  du	  dig	  till	  en	  uppdragsgivare	  som	  vill	  att	  du	  modifierar	  sanningen? 

·	  	  	  	  	  	  Åtar	  du	  dig	  uppdrag	  där	  dina	  värderingar	  och	  åsikter	  inte	  ligger	  i	  linje	  med	  

uppdragsgivarens? 

-‐	  	  	  	   Varför/varför	  inte? 

·	  	  	  	  	  	  Vad	  anser	  du	  att	  du	  som	  PR-‐konsult	  har	  för	  ansvar	  ur	  ett	  samhällsperspektiv? 

 

Tema	  4	  -‐	  Ekonomi	  teknik	  organisation 

·	  	  	  	  	  	  Påverkas	  uppdraget	  du	  utför	  beroende	  på	  hur	  mycket	  ersättning	  du	  får? 

-‐	  	  	  	  	  	  	  Om	  ja,	  hur	  då? 

·	  	  	  	  	  	  Hur	  har	  ditt	  arbete	  förändrats	  i	  och	  med	  intåget	  av	  ny	  teknik	  (webb	  2.0)? 

·	  	  	  	  	  	  Hur	  mycket	  styrs	  ditt	  arbete	  av,	  1)	  din	  chef?	  2)	  din	  uppdragsgivare?	  3)	  av	  utsatt	  budget	  

(pengar)? 

·	  	  	  	  	  	  Är	  det	  några	  andra	  faktorer	  (organisatoriskt)	  som	  styr	  ditt	  arbete? 

 

Tema	  5	  –	  Nyhetsproduktion 

·	  	  	  	  	  	  Tänker	  du	  på	  att	  det	  arbete	  du	  gör	  påverkar	  nyhetsproduktionen? 

-‐	  	  	  	  	  	  	  Hur	  ser	  du	  på	  det? 

·	  	  	  	  	  	  Ser	  du	  dig	  själv	  som	  en	  aktiv	  del	  i	  den	  nyhetsskapande	  processen? 

·	  	  	  	  	  	  Hur	  ser	  din	  relation	  till	  journalister	  ut? 

·	  	  	  	  	  	  Vad	  är	  dina	  tankar	  kring	  hur	  PR-‐konsulterna	  och	  journalisternas	  relation	  kommer	  se	  ut	  i	  

framtiden? 

·	  	  	  	  	  	  Har	  du	  något	  du	  vill	  tillägga? 

·	  	  	  	  	  	  Är	  det	  okej	  om	  jag	  återkommer	  om	  det	  är	  något	  som	  behöver	  kompletteras? 
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Pressrelease, 2013.01.07 

 

PR-konsulten - den nya journalisten?  
Höstens uppmärksammade artikelserie i DN, ”Vad är en tidning?” (2012), bestod av sex 
delar som lyfte upp tidningens framtid och som om ett väsen, både i pappersform och på 
nätet. Det var den sista artikeln i serien, “Kris på djupet när färre går mot strömmen” 
(Wredén 2012), som väckte tankarna till liv hos Uppsalastudenterna som bestämde sig för 
att skriva en uppsats på ämnet nyhetsproduktion.  
 
”Vi var ganska tidigt överens om att vi ville skriva om nyheter men med en annan ingång än 
journalisternas”, säger Olov Nordin, som tillsammans med sin uppsatspartner Amy Rudbäck har 
studerat hur PR-konsulter jobbar mot nyhetsproduktion. Ett aktuellt ämne som inte bara prytt 
kultursidorna i DN utan även diskuterats runt om världen. 
 
Genom att intervjua yrkesverksamma PR-konsulter har studenterna fått fram resultat som visar 
att konsulterna absolut ser sig som en aktiv del i nyhetsproduktionen. Att de som representanter 
för sina kunder har god kontakt med journalister och förser dessa med material som de själva 
utformat. Vissa menar även att det är en daglig företeelse för de större PR-byråerna; att i 
morgontidningar eller på TV se nyheter som de själva ligger bakom. I linje med vad Åke Wredén 
redovisar för tror Nordin och Rudbäck att detta är en följd av tidningens döende affärsmodell, 
där annonsörer byter till nya kanaler och tvingar redaktionerna att skära ner (2012). Kvar står 
behovet av att fylla en tidning – och det är där PR-konsulterna finner sin lucka. 
 
De genomförda intervjuerna visar också att PR-branschen i motsats till journalistiken inte har ett 
specifikt regelverk eller normer att förhålla sig till, utan att dessa, liksom vad som är rätt och fel, 
avgörs av den enskilde konsulten. Något som kan komma att ge konsekvenser i framtiden, då allt 
mer nyhetsmaterial produceras av PR-konsulter. Ifall medias samhälleliga ansvar blir åsidosatt 
av intressen från kommersiella krafter är en fråga värd - och inte minst viktig - att ställa. 
 

För mer information, var vänlig kontakta uppsatsförfattarna: 

Olov Nordin, olov.nordin.7426@student.uu.se	   

Amy Rudbäck, amy.rudback.3526@student.uu.se	   


