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Abstract 

Titel: Public relations – Negative, positive or something in between? A comparative study 

of young and elder peoples attitudes about public relations.  

 

The public relations business has grown from almost nothing to a large international industry the 

last decades. Throughout the history the industry has struggled with a lot of critique and public 

relations has become a negative symbol for manipulation of information. Because of this 

negative view of the industry and the medial change taking place, the purpose of this study is to 

investigate how two different generations think about public relations. More accurate, the study 

will through a qualitative interview study explore how young people from a highschool in Luleå 

and elder people from Luleå township thinks about pubic relations, and most imortant why they 

have this particular view. By creating four focus groups, two with men and two with women, this 

also enables a comparative study between the gender.  

 

The focus groups were later analyzed and compared to two selected groups of theories on public 

relations, the theories were positive and critical theories compound in two categories. Critical 

theories was Habermas on the public sphere (2003), Weaver, Motion och Roper on democratic 

issues (2006), Jahansoozi on trancparency and dialogue (2006) and Davis also on democratic 

issues (2007). The positive or normative theories was Grunig (1992) and Cutlip (2000) on a over 

all positive perspective. In the study all the focus groups tended to, more or less, have a critical 

view on public relations. The elder men were by far most critical and argued abour risks, 

problems and public relations as a tool for lying. On the other hand the younger men were the 

most liberal and positive to public relations, meaning that along with the risks, public relations 

creates a lot of good opportunities such as publicity and attention. The other two focus groups 

with women were somewhere in between. The younger women were, as the younger men, a lot 

more positive than the elder ones.   
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1. Inledning 

Samtidigt som medielandskapet breder ut sig i Sverige och öppnar upp för nya möjligheter 

utvecklas parallellt en annan bransch. Detta är Public relations- och informationsbranschen. Den 

kommer till stor grad att grunda sitt arbete på mediernas redaktionella publikationer, för att föra 

ut kunders eller den egna organisationens budskap till allmänheten (Hadenius et. al, 2009:332). 

Men riktigt så har det inte alltid varit. Under de tidiga åren (1940-60) hade de flesta verksamma 

titeln pressombudsmän och jobbade ofta statligt eller för intresseorganisationer i Stockholms stad. 

Deras uppgifter var rutinarbete såsom informationsspridning eller informativa event (Larsson, 

2005:63). I slutet av 50-talet början på 60-talet utvecklas deras arbetsuppgifter och public 

relations (PR) framträder som begrepp. Under denna tid stöter branschen på hård kritik från 

journalistkåren. Man väljer att förklara PR liknande: “Vi har tidigare givit uttryck åt misstanken 

att PR-verksamhet egentligen endast är en ren form av reklam, propaganda åt företaget och i 

stor utsträckning försök till att smussla in denna reklam som text i tidningarna” (Larsson, 

2005:66f). Från och med mitten av 60-talet till sent 80-tal expanderar den privata PR- och 

informationsbranschen. Attityden mot PR-branschen tycks dock vara oföränderlig och man har 

svårt att bli av med bilden som manipulatörer av information. PR-avdelningar blir 

informationsavdelningar och PR-konsulter byter titel till informationschefer i försök att tvätta 

bort negativa associationer och samtidigt öka förtroendet.  

 

På grund av en långvarig högkonjunktur under 1990-talet expanderar de fristående byråerna och 

stora kommunikationsföretag utvecklas i Sverige. Journalistiken får också nya avgreningar där 

företag anställer journalister endast för att arbeta med författande av pressmeddelanden, 

reklamtexter eller medieträning (Larsson, 2005:112). Omfattande debatter startas inom 

journalistikkåren där man ställer sig högst kritisk till den nya utvecklingen av konsultjournalister 

(ibid). Kritiken mot de verksamma informatörerna och pressombudsmän som florerat under 

tidigare decennier upphör och fokuseras istället på de fristående PR-konsulterna. Rikstäckande 

tidningar såsom Aftonbladet lyfter kritiska debatter om PR-konsulternas inverkan på demokratin. 

Man diskuterar främst lobbyism som en ny påtryckningsmakt som syftar till att styra 

samhällsutvecklingen i Sverige (Larsson, 2005:123).  
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Från början av PR-branschens startpunkt har den kritiserats hårt för sina metoder och effekter på 

samhället fram tills idag av både journalistkåren och av allmänheten. I många avseenden har PR-

branschen kvar sina negativa konnotationer trots försök att bli av med dessa. En studie på 

Göteborgs universitet genomförd av SOM-institutet (2004) visar att allmänheten har mycket lågt 

förtroende för PR-konsulter, informatörer och reklamarbetare (Larsson, 2005:141).  Med 

utgångspunkt i PR-branschens expansion och utveckling från en minimal marknad till en 

världsomspännande bransch är det därför intressant att jämföra två generationers syn på public 

relations utifrån positiva och kritiska teoribildningar. Detta för att undersöka hur dagens 

generella inställning är till public relations mellan generationerna. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att jämföra och undersöka två, åldersmässigt, skilda generationers attityder 

till public relations och vad generationerna anser om arbetssättets betydelse för den demokratiska 

processen. Med utgångspunkt i två teoretiska perspektiv; positivt eller kritiskt perspektiv på 

public relations kommer generationerna analyseras och jämföras. Utifrån detta syfte har fyra 

frågeställningar skapats. 

 

3. Frågeställningar 
● Hur resonerar gymnasieelever från årskurs 3 i Luleå kring public relations? 

● Hur resonerar äldre (50+) i Luleå kring public relations? 

● Hur ser generationerna på public relations betydelse för den demokratiska processen? 

● Finns det några skillnader mellan män och kvinnor i synen på public relations? 
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4. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs för vilka teorier och tidigare forskning som utgör studiens teoretiska ram. 

Underlaget är nödvändigt för att skapa en ökad förståelse för teorierna samt möjliggöra en 

referenspunkt till analys och slutdiskussion där resultat och argument ställs mot teorierna. 

Inledningsvis lyfts tidigare forskning fram från Larsåke Larsson och Coy Callison, därefter två 

teoretiska perspektiv för både positiv och kritisk syn PR.  

 

4.1.1 SOM-undersökning: Synen på PR-och reklamkonsulter 

När det kommer till tidigare vetenskapliga studier eller undersökningar finns det flertalet 

intressanta perspektiv på hur människor ser på PR. En undersökning som berör uppsatsens 

frågeställningar gjordes i SOM-undersökningen av Larsåke Larsson år 2002. I den fokuserade 

Larsson på att undersöka vad Sveriges medborgare anser om PR-konsulter, informatörer samt 

människor som arbetar med reklam. Redan i inledningen beskrivs en hypotes där Larsson 

föreslår att samhällets syn på PR-konsulter är associerade med negativa konnotationer trots den 

neutrala yrkesbeskrivningen; “... begreppet står för public relations som syftar på̊  relationen 

mellan en organisation och dess målgrupper/intressenter och då helst skapandet av goda 

välfungerande relationer.” (Larsson, 2002). PR-konsulter och reklamare hamnar i den absoluta 

botten i undersökningen. Det finns med andra ord mycket lågt förtroende för dessa yrkesgrupper 

i Sverige där reklampersoner hamnar längst ner. Från ytterligare en SOM-undersökning, gjord 

2000, kan man utläsa att förtroendet för dessa har fortsatt att sjunka till 2002 (Larsson, 2002). 

Här kan man också se att det finns en skillnad kring förtroendet för dessa yrkesgrupper beroende 

på respondentens ålder. Generellt blir skepticismen högre med åldern och är vanligast hos män. 

Äldre män är den grupp som ställer sig mest kritiska till dessa yrkesgrupper medan yngre 

kvinnor är de som är har det största förtroendet (Larsson, 2002). Man ska dock ha i åtanke att 

resultaten i den här frågan hela tiden ligger på minussidan. 

 

I studien prövar Larsson att byta ut titeln “PR-konsulter” och frågar istället hur de tillfrågade 

känner inför ‘konsulter för information och kommunikation’. I detta fall ställer samtliga grupper 

sig positiva till yrkesgruppen och menar att det är ‘mycket eller ganska bra’ att näringslivet 

använder sig av dessa. Även här finns en skillnad i attityd mellan olika åldrar, där män och 

kvinnor i åldrarna 15-29 anser att det är ett ‘Bra förslag’ att använda dessa konsulter medan 
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samma grupper i åldrarna 50-75 tycker att det är ‘Varken eller’ (Larsson, 2002). Studien 

behandlar fler frågor om reklampersoner eller informatörer, men trots detta slår Larsson fast att 

svenska allmänheten är mycket negativt inställd till PR-konsulter när man fokuserar på 

respondenternas förtroende till yrkesgruppen.  

 

4.1.2 The good, the bad and the ugly: Perceptions of Public relations 

practictioners  

Coy Callison är en medieforskare som intresserat sig för hur den Amerikanska allmänheten ser 

på verksamma inom PR. Han tar avstamp från tidigare undersökningar som visat, i linje med 

Larssons forskning i Sverige, på ett mycket negativ förhållningssätt till denna yrkesgrupp hos 

den Amerikanska befolkningen. De menar att PR-verksamma inte är särskilt trovärdiga samt att 

yrkesgruppen verkar som osäkra källor bakom de flesta nyheter som dyker upp (Callison, 2004). 

Callison kritiserar dessa undersökningars metod, urval av respondenter och genomförande, i 

vilket han anser resultatet från dessa mycket svaga. Utifrån denna kritik genomförde Callison en 

egen survey med den Amerikanska populationen för att undersöka liknande frågor, varav 

undersökningen grundas i 593 respondenter. Med flertalet hypoteser om PR, mynnade 

undersökningen ut i ett intressant resultat. Allmänheten menade att källor som har en koppling 

till aktören inte anses som lika trovärdiga och etiskt ansvarstagande som en källa oberoende av 

aktören. Med andra ord menar Callison att PR-konsulter inte innehar lika stor trovärdighet som 

exempelvis en journalist (Callison, 2004). Det är emellertid viktigt att betona Callisons definition 

av ’källan med koppling till aktören’ som han definierar som PR-konsulter, VD’s eller 

företagsadvokater. Detta ger utrymme för kritik där inställningen till övriga titlar hos 

respondenten kan spela in på Callison resultat av just PR-konsulten. I studien granskar dock 

Callison även vilken intern källa som har högst trovärdighet. Resultatet visar på ett förtydligande 

där den Amerikanska befolkningen anser att det är minst lika osannolikt att en PR-verksam 

berättar sanningen som VD eller företagsadvokat, jämfört med ett medium eller en journalist. I 

frågan om hur sanningsenliga PR-konsulter är kunde Callison inte se någon skillnad i vad den 

yngre gruppen (42år och yngre) eller den äldre ansåg (42 år och äldre) (Callison, 2004). I frågan 

om PR är moraliskt kunde Callison inte heller se någon märkbar skillnad mellan de två 

åldersgrupperna, men där män såg PR-verksamma som mindre moraliska än kvinnorna (ibid). 

Samma skillnader upprepades i frågan om vem som är mest sanningsenlig, där männen visade 
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sig mer kritiskt inställda. Det är dock viktigt att den statistiska skillnaden i dessa frågor inte är 

radikal, endast 2 av 30 jämförelser visade på detta resultat. Callison själv, menar att dessa siffror 

inte bör övertolkas utan kan ses som en mindre tendens i synen på PR mellan könen, men att det 

egentligen inte har någon betydelse för den stora konklusionen (Callison, 2004). 

4.2 Public Relations 

Public relations, som hädan efter benämns PR skapar många läger där flera teoretiker och 

verksamma menar att definitionen inte är helt tydlig. Konsulternas egna åsikter och 

arbetsbeskrivningar går isär där man å ena sidan menar att PR är till för att manipulera mottagare 

av information (Grunig, 1992:6f) medan andra ser arbetet som varumärkesfrämjande och 

ledningsinriktade frågor (Larsson, 2005:56f). I den här uppsatsen diskuteras och benämns PR 

som ett verktyg för att kommunicera och skapa relationer med sina publiker via medierna 

(Grunig, 1992 & Cutlip et.al, 2000). 

 

4.2.1 Positiva perspektiv på PR 

James E. Grunig menar att PR är bredare än de kommunikationsverktyg eller speciella PR-

metoder såsom genererar publicitet och medierelationer. PR omfattar ett mer strategiskt 

perspektiv där aktiviteter såsom planering, utförande och utvärdering är centrala delar för en 

organisations kommunikation med externa och interna målgrupper. (Grunig, 1992:4f) Det ideala 

arbetssättet menar Grunig är där PR fungerar som ett symmetriskt verktyg där både 

organisationen och målgruppen kan interagera med varandra och få ut något av situationen. Med 

andra ord menar han att PR bör skapa en tvåvägskommunikation som verkar för att upprätthålla 

förståelse och kunskap mellan de inblandade aktörerna (Grunig, 1992:9). 

 

Excellence-projektet är kanske det mest erkända Grunig och hans efterföljare författat. Projektet 

omfattar bland annat fyra modeller som genom en positiv teori beskriver hur PR kan praktiseras 

och förbättras (Grunig & Grunig, 1992:291). Modellerna beskriver även fyra olika synsätt på hur 

PR kan betraktas, där den första modellen kallas för the one-way Press agentry model, fritt 

översatt till publicistmodellen. Denna enkelriktade modell beskriver PR som ett verktyg för att 

erhålla publicitet i medierna, hur det än görs. Transparens och objektivitet är inte något som 

prioriteras i denna propagandamodell där fokus ligger på att övertala sin publik. The one-way 

Public information model eller informations-PR är en enkelriktad modell som förklarar hur man 
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bearbetar journalister och förser dessa med noga utvald objektiv - men fördelaktig - information 

för den egna organisationen. Den två-vägs asymmetriska PR-modellen eller two-way 

asymmetrical PR model förklarar hur den egna organisationen samlar in information om sin 

målgrupp för att sedan kunna påverka dessa i önskad riktning vad gäller attityder och beteende. 

Grunig och Hunt menar att den här modellen snarare inriktar sig på övertalning än dialog 

(Grunig & Grunig, 1992:289). Den två-vägs asymmetriska modellen är även den mest utbredda 

och använda under vår tid. Den har också på grund av sitt genomförande bidragit till negativa 

konnotationer som PR associeras med, eftersom den anses som en modell för manipulation och 

övertalning (Grunig, 1992:39f). Gemensamt för de tre nämnda modellerna är att de alla söker 

förändra sin publik utan att ändra den egna organisationen, så kallade enkelriktade modeller 

(Heide et.al, 2008:51). Till skillnad från ovanstående modeller beskriver Grunig den fjärde 

modellen som the two-way symmetrical model. Här beskrivs PR genom att samla information om 

målgruppen för att sedan hålla en dialog med publiken. På detta sätt får organisationen större 

insikt i målgruppen och kan på längre sikt bygga upp en stabil relation där förståelse är grunden i 

arbetssättet. Denna modell kan jämfört med de tre ovanstående också påverka den egna 

organisationen då meningsskapande tvåvägskommunikation är centralt (Heide et.al, 2008:55).  

 

Grunig anser sammanfattningsvis att samtliga asymmetriska modeller inte kan användas för att 

bedriva PR på ett ansvarsfullt sätt (Grunig & White, 1992:40). Detta eftersom att det bara är den 

symmetriska modellen som prioriterar mottagarnas åsikter och feedback. På så sätt är den mer 

etisk och innehar enligt ett perspektiv av socialt ansvarstagande, jämfört med de andra 

modellerna (Grunig, 1992:10).  

 

Ytterligare en teoretiker som sympatiserar med positiva tankegångar kring PR är teoretikern 

Scott M. Cutlip. Cutlip kan påstås ha ett systemteoretiskt perspektiv på PR vilket innebär att man 

tar hänsyn till en större omgivning som inte bara fokuserar på den egna publikens behov utan 

också på andra system som berör organisationen. Detta kan till exempel vara aktieägare, 

investerare, intresseorganisationer och myndigheter som berörs av organisationens PR-arbete. 

Med detta i åtanke menar Cutlip att PR är en funktion som skapar och behåller fördelaktiga 

relationer mellan en organisation och dess publiker (Cutlip et.al, 2000:8).  
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Publicitet är något som Cutlip menar har blivit synonymt med PR i dagens samhälle. Mycket av 

det som finns i medierna är således publicitet men det har också sin grund i PR-arbetet som 

består av en omfattande bakomliggande process (Cutlip et.al, 2000:9). Publicitet är således inte 

PR per definition utan den metod en organisation kan använda för att föra fram sina budskap 

kostnadsfritt (men också utan kontroll över vilken vinkel som journalisten kommer välja) till en 

önskad publik (Cutlip et.al, 2000:10).  

 

Cutlip med flera uppmärksammar dock etiska problem som finns med PR och menar att fler 

verksamma borde visa socialt ansvar. Detta eftersom att arbetssättet ofta blir bedömt på grund av 

vilken inverkan det har på samhället och oss medborgare. PR bör enligt teoretikern intressera sig 

för tre centrala ansvarsfrågor. PR-verksamma bör enligt Cutlip (1) eftersträva att ständigt lyfta 

fram fria, etiska och jämlika åsikter, idéer, personer eller institutioner i den offentliga debatten. I 

PR-arbetet bör även (2) aktörerna arbeta transparent med källor och målsättningar som ligger till 

grund för att påverka allmänheten och (3) arbeta med att upprätthålla normer i samhället (ibid).  

 

4.2.2 Kritiska perspektiv på PR  

Enligt Jürgen Habermas är PR ett verktyg för eliten att ta sig in i medierna och föra fram dolda 

budskap till allmänheten (Habermas, 2003:185f). Till skillnad från reklamen som vänder sig till 

privatpersoner som möjliga konsumenter, fokuserar PR på den breda allmänheten med dolda 

affärsmässiga metoder (ibid). Enligt Habermas måste en fungerande demokrati byggas på 

gräsrotsopinion, inte från organisationerna som har kunskap och ekonomiska medel att tränga in 

i det offentliga rummet. I detta fall ska medborgare själva eller med kritiskt granskade nyheter 

som utgångspunkt ha möjlighet att diskutera fram till en opinion på ett öppet sätt. Detta blir 

problematiskt menar Habermas då nyheterna inte längre är journalistiskt granskat arbete som 

allmänheten kan ta del av. Här finns en påverkansmakt från aktörerna som på ett sätt påverkar 

allmänheten till att bli konsumenter av färdiga åsikter, istället för att producera dem själva 

(Habermas, 2003:19f). Han menar med andra ord att allmän opinion inte längre kommer från 

folket utan produceras till folket genom kommersiella medier som okritiskt publicerat aktörernas 

framgångsrika PR och reklam (Habermas 2003:22).  
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Utöver Habermas kritiska förhållningssätt på PR finns det flera kritiker till de enkelriktade 

kommunikationsformerna. Weaver, Motion och Roper anser att modellerna för 

envägskommunikation som Grunig menar är mest utbredda i vårt samhälle, syftar till att påverka 

en passiv publik till ett önskat beteende, alltså ren manipulation av en större publik (Weaver et.al, 

2006:10). Fler och fler studier visar också att den normativa synen på PR hos verksamma är mest 

lik den tvåvägs-asymmetriska modellen, som enligt Grunig själv syftar till att övertala publikerna 

till att bete sig som organisationen önskar (Weaver et.al, 2006:13f). På så sätt menar Weaver att 

det inte bara används propagandamodeller i demokratiska samhällen men också att den 

världsbild många PR-verksamma har, är att denna typ av enkelriktad kommunikation är 

försvarbar (Weaver et.al, 2006:14f). Teoretikerna menar att PR kan förstås som ett verktyg att 

kontrollera agendan för den offentliga debatten genom att påverka innehållet som ska debatteras. 

Detta eftersträvas för att vinna ekonomiska, sociala eller politiska fördelar till den egna 

organisationen (Weaver et.al, 2006:17). 

 

Ännu en kritiker, Julia Jahansoozi (2006) menar att PR syftar till att främja relationer mellan 

organisationen och publiken. Problemet är bara att forskning kring PR inte tagit hänsyn till 

följande relationsbegrepp som är högst centrala för yrkesutövandet; dialog och transparens. 

Dessa två begrepp är betydande för en organisations sunda förhållande till sin publik, utesluter 

man något av dem drar organisationen mer åt övertalning där avsändaren vill påverka mottagaren 

och relationen är inte längre ömsesidig. Jahansoozi menar att en dialog är en central faktor för att 

överhuvudtaget en relation ska kunna uppstå mellan en organisation och dess publiker. Även 

organisationens transparens har inverkan på relationerna till sina publiker. Transparensen i 

organisationen kan liknas vid tillit, ansvarstagande och samverkan till sin publik och vice versa 

(Jahansoozi, 2006:61). Ytterligare problematik som diskuteras är hur branschen undergräver de 

möjligheter som är signifikant för ett demokratiskt samhälle. Aeron Davis (2002 & 2007) 

diskuterar sambandet mellan PR och den demokratiska processen med en kritisk utgångspunkt. 

Till att börja med menar Davis att en demokrati ska erbjuda medier som presenterar objektiv 

information som allmänheten kan bilda egna uppfattningar från och en arena som medborgare 

kan diskutera fritt på (Davis, 2002:4f). Men tyvärr ser det inte ut så i alla demokratiska 

samhällen där istället gynnade grupper har större inflytande än andra över massmedierna (Ibid). 

Utöver detta menar han att, om ett samhälle går mot ett marknadsstyre och vissa institutioner blir 
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privatiserade bildas social ojämlikhet och i sin tur en försvagad demokrati (Davis, 2007:18). 

Davis menar att det rådande marknadstrycket har resulterat i att nyhetsredaktioner tvingats skära 

ner på arbetskraft och i allt högre grad blivit mer beroende av korrupt men färdigpacketerad 

information (ibid). Han frågar sig om det kan finnas ett demokratiskt samhälle när den publika 

agendan ständigt påverkas och ibland utgörs till fullo av skräddarsydda nyheter som snarare är 

sprungna ur marknadens behov än ‘the public good’ (ibid).  

 

4.3 Avslutande reflektioner 

Genom att beröra ovanstående teoretiker som har olika perspektiv på PR och inställning till 

demokratiska effekter är uppsatsens frågeställningar och syfte är väl underbyggt. På detta sätt 

kan den senare analysen knyta an till teoretiska utgångspunkterna för att tydligare visa på 

respondenternas syn på PR. Detta är speciellt viktigt då jag inte söker statistisk generaliserbarhet 

utan analytisk generaliserbarhet med studien. Ett positivt perspektiv från Grunig och Cutlip ställs 

mot ett kritiskt från Habermas med flera. På detta sätt kan både kritisk samt positiv respons från 

respondenterna analyseras och jämföras med utgångspunkt i teorierna.  
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5. Material och metod 

Kapitlet syftar till att beskriva vem studien avser att undersöka samt vilka avgränsningar som har 

gjorts för studieobjekten. Utöver detta redogörs även vilka vetenskapliga metoder som används 

för att samla in och analysera material, för och nackdelar med metoderna, vad som bör 

förberedas inför datainsamlingen samt en genomgång av hur själva datainsamlingen 

genomfördes. 

  

5.1 Komparativ metod 

Med studiens syfte som utgångspunkt, där två generationer syn på PR jämfördes, var en 

komparativ metod därför användbar (Denk, 2002:38). Den komparativa metoden syftade i detta 

fall att ta fram vilka skillnader eller likheter som fanns mellan och i de olika generationerna i 

Luleå. Det finns ett flertal underarter av komparativa metoder om man utgår från Harry 

Ecksteins typologi (Denk, 2002: 39ff). Utifrån Ecksteins olika tillvägagångssätt användes en 

komparativ fallstudie i denna studie. Det innebär att forskaren försökte ta reda på samband 

gällande förståelse och betydelse hos respondenterna utifrån givna teorier (Denk, 2002:40). I en 

komparativ fallstudie bör forskaren vara vaksam med hur studien genomförs och analyseras. På 

grund av exogena faktorer, med andra ord bakomliggande omständigheter, kan studiens resultat 

påverkas. Generationerna som jämfördes med varandra i den här studien var i många avseenden 

olika. Exogena faktorer kunde exempelvis vara; olika medievanor, värderingar, sätt att tolka och 

ställa sig kritisk till information. Detta är faktorer som kan bidra till att deras attityd till PR 

grundats på olika omständigheter (Denk, 2002:50). Med andra ord var det viktigt att ha ett 

ödmjukt förhållningssätt till vad som låg till grund för respondenternas åsikter och inte tolka 

resultatet alltför ordagrant. 

  

5.2 Urval 

För att möjliggöra en komparativ fallstudie har två huvudgrupper fastslagits. Urvalet för studien 

blev ett extremurval gällande ålder. Detta eftersom att respondenterna räknades som helt 

åldersmässigt skilda, och med det, gav en tydlig bild av respektive generations attityd (Ekström 

& Larsson, 2000:56f). Om generationerna hade legat för nära varandra åldersmässigt kunde det 

blivit problematiskt att motivera skillnader eller likheter mellan dessa. Trots att det primära syftet 
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för studien var att ställa generationerna mot varandra, var det orimligt att ta för givet att 

generationerna skulle ha en homogen uppfattning om PR. Därför blev en komparativ fallstudie 

högst intressant där också skillnader och likheter även kunde uppstå inom de bestämda 

generationerna. 

  

Den första huvudgruppen var ungdomar. För att precisera urvalet valdes två gymnasieklasser 

från Luleå gymnasieskola; Samhällsvetarprogrammet årskurs 3 med inriktning på medier och 

kommunikation samt Samhällsvetarprogrammet med inriktning på sport. De medverkande i 

dessa grupper var samtliga från Luleå gymnasieskola årskurs 3 och representerade den yngre 

generationens syn på PR. Den andra valda huvudgruppen var äldre personer från 50 år och äldre. 

I denna huvudgrupp deltog äldre män från Luleå kommun samt äldre kvinnor från Svenska 

kyrkan i Luleå. För att möjliggöra en komparativ analys mellan könen delades även 

generationerna upp i kvinnor och män. Urvalet av fokusgrupper baseras ofta på någon typ av 

homogenitet för att respondenterna ska utgöra en enhetlig grupp (Krueger, 1994:77). Gruppernas 

urval var till största del baserat på deras ålder. I den första gruppen, gymnasieungdomar var även 

deras utbildning en homogen punkt. För den andra gruppen var ytterligare en sammankopplande 

omständighet deras arbetsplats respektive religiös förening. Samtliga som medverkade i studien 

var 24 personer. 

  

5.3 Avgränsning 

Studien avsåg att undersöka två åldersmässigt skilda generationers syn och attityder till PR. Med 

det sagt undersökte studien inte gruppernas kunskapsgrad i PR. Studien hade en öppen ingång 

och inkluderade många olika typer av personliga åsikter om hur branschen arbetar, vad de 

tillfrågade associerade med PR och om man ställde sig kritisk eller inte till branschen. Studien 

sökte heller inte professionella eller PR-verksammas åsikter utan riktade sig endast till en 

bredare publik som ansågs ha en allmän relation till begreppet och branschen. 

  

5.4 Fokusgrupper 

En forskare kan angripa sina frågeställningar från olika håll. Den kvalitativa metoden är 

passande då forskaren vill förstå människors sätt att se på världen eller ett ämne, resonera kring 
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det samt hitta mönster hos respondenterna på ett djupare plan (Trost, 2010:32). 

  

För att få fram attityder, åsikter eller värderingar hos studieobjekten menar Ingrid Hylander, 

assisterande professor inom klinisk och social psykologi, att kvalitativa intervjuer i form av 

fokusgrupper är ett passande tillvägagångssätt att samla in material (Hylander, 2001:2). Med 

bakgrund i studiens syfte samt de valda fokusgrupperna lämpade sig därför en kvalitativ intervju 

med fokusgrupper eftersom att studien sökte ta reda på hur generationerna resonerade kring PR. I 

intervjuer gjorda via telefon eller per mail där intervjuaren sitter ensam med respondenten finns 

ofta en föreställning att hen redan har en åsikt om ämnet som ska diskuteras. Detta har visats sig 

problematiskt då vissa människor behöver höra andras resonemang för själva kunna ta ställning i 

en fråga (Krueger, 1994:11 & Trost, 2010:45). Med tanke på studieobjektens ’allmänna relation’ 

till PR var det därför lämpligt att diskutera i en fokusgrupp där deltagarna kunde bygga vidare på 

varandras resonemang och på så sätt få en djupare insikt i frågan. Antalet medverkande i 

fokusgruppen bör ligga på 10-12 personer (Krueger, 1994:17). Men för att varje individ i 

fokusgrupperna skulle få utrymme att resonera och diskutera reducerades antalet medverkande i 

denna studie vid varje enskild intervju (Morgan, 1996:146). Varje generation intervjuades två 

gånger där fokusgrupperna bestod av 5-7 personer. På detta sätt blev det slutgiltiga antalet 

intervjuade trots allt 10-14 personer per huvudgrupp.  

  

5.5 Inför intervjutillfället 

Inför intervjuerna med fokusgrupperna skapades en intervjuguide. En intervjuguide syftar till att 

assistera moderatorn samt strukturera upp intervjuerna så de följer en viss tematik. Den redogör i 

stora drag vilka ämnen eller teman som ska diskuteras för stunden men utgör inte en slavisk lista 

som ska prickas av i exakt ordning (Kvale, 1997:121). Beroende på vilken typ av intervjuform 

studien avser används också guiden på olika sätt. Man kan kortfattat säga att ju mer 

välorganiserad en intervju är, blir desto mer exakta och precisa guider värdefulla. En öppen och 

löst strukturerad intervju behöver också en intervjuguide. Intervjuaren är dock inte lika beroende 

av att följa alla punkter som förberetts utan kan snarare låta respondenterna styra diskussionen. 
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5.6 Genomförande  

Intervjuformen som användes var en strukturerad intervju med öppna svar (Trost, 2010:42) även 

kallad semistrukturerad intervju i många fall. Med andra ord fanns flertalet frågor och teman 

förberedda vid intervjutillfället. Däremot var det upp till de intervjuade att dela med sig av sina 

åsikter och därmed också svara öppet med sina erfarenheter på frågan. När diskussionen svävade 

iväg åt annat håll och slutade i något helt annat användes intervjuguiden som en slags vägvisare 

som fick samtalet på rätt spår igen. På så sätt fick samtliga intervjuer högt standardiserade frågor 

och utgångspunkter för diskussion, men låg grad av standardisering för svaren som var högst 

personliga. Då svaren var någorlunda öppna blev frågan om moderatorns roll i diskussionen 

högst relevant. Det är svårt att veta när en fråga nått sitt slut och nästa ska påbörjas, därför 

närvarade en moderator vid fokusgrupperna som var väl insatt i studien samt nyfiken på PR och 

respondenternas åsikter. Det är enligt Krueger viktigt att moderatorn har en nära relation till 

ämnet, gärna nyfiken men kunnig för att följa upp respondenternas resonemang (Krueger, 

1994:101f). I denna studie var jag själv moderator. Men eftersom frågorna ställdes med hög 

standardisering ansågs alla respondenter ha samma förutsättningar att uttrycka sig.  

 

När samtliga intervjuer var genomförda gjordes en transkribering av intervjuerna från 

fokusgrupperna. Med hjälp av ljudupptagning kunde varje intervju ordagrant bearbetas och 

sammanfattas bokstavligt. Ljudupptagningen användes endast i syfte att säkra upp svaren från 

fokusgrupperna för att minska chanserna för misstolkning. Transkriberingen av intervjuerna 

skedde alltså endast från ljudinspelningarna och inkluderade därmed inte videoupptagning. Detta 

eftersom att Trost menar att videoupptagningar kan påverka deltagare att medverka i intervjuer, 

vilket inte var önskvärt (Trost, 2010:147). Angående transkribering finns det dock få modeller att 

utgå ifrån på förhand när det kommer till kvalitativa intervjuer. Självklart användes god 

källhänvisning till respondenters uttalanden, citaten framfördes ordagrant samt återkommande 

källhänvisning till teorier (Trost, 2010:148). Utöver detta användes dock en metod där 

ljudupptagningarna transkriberades, sammanfattades och omstrukturerades till den förberedda 

intervjuguiden. Detta gjordes med anledning av att kategorisera materialet och effektivisera 

analysen. Genom att strukturera och sammanfatta intervjuerna på detta sätt kunde överflödigt 

material som inte hade någon direkt koppling till frågorna som diskuterades exkluderas. Följande 

genomfördes i linje med Trosts resonemang, som pekar på att en liknande transkribering blir mer 



  14	  

renodlad och fokuserad på studiens frågeställningar och syfte (Trost, 2010:150). 

 

5.8 Metoddiskussion 

Kvalitativa studier har som bekant inte alltid betraktats som helt transparenta. Jan Trost menar att 

de oftast får stå tillbaka för kvantitativa studiers objektivitet och beaktas i många fall som 

låtsasstudier (Trost, 2010, 31). Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet är tre återkommande 

begrepp inom vetenskapen som syftar till att beskriva det empiriska materialets kvalitet. 

Generaliserbarhet återkommer frekvent då man talar om att studien ska kunna visa på generella 

resultat som gäller för en större population och inte bara slutsatser som gäller i specifika fall 

(Ekström & Larsson, 2000:13). I samband med denna studie var det viktigt att förstå att statistisk 

generaliserbarhet, såsom i kvantitativa resultat inte låg i fokus. Däremot var analytisk 

generaliserbarhet något som ständigt eftersträvades där resultat och argument var underbyggda 

av relevanta teorier (Kvale, 1997:210). På detta sätt presenteras argument och resonemang i 

analysen där läsaren själv får ta ställning om generaliseringarna är godtagbara eller inte. 

Reliabiliteten i studien var till skillnad från kvantitativa studier grundad hos intervjuaren som 

genomförde intervjuerna. I denna studie var det därför av vikt att inte intervjuaren ställde 

ledande frågor så resultatet därmed blev vinklat (Kvale, 1997:213). Vissa menar att frågan ska 

vara så pass objektivt formulerad att svaret från respondenten blir exakt detsamma vid varje 

tillfälle. Trost menar dock det motsatta. Detta eftersom att människor utgör grunden för 

fokusgrupper där deras föreställningar, värderingar och kunskaper kan ändras från ett 

intervjutillfälle till ett annat (Trost, 2010, 132f). På detta sätt blev reliabiliteten med andra ord 

inte ett verktyg för tillförlitliga mätningar utan snarare en indikation på intervjuarens agerande 

vid intervjuerna. Validiteten i studien grundar sig i att studien ska undersöka exakt det den utgör 

sig för att göra (Krueger, 1994:12). Problematik som möjligtvis kunde uppstått vid intervjuerna 

med fokusgrupperna var att respondenterna inte gav sin egen bild av PR utan snarare gav den syn 

som gruppen hade av det. Vissa tankebanor eller attityder kunde blivit framträdande och påverka 

gruppen i stort, vilket i så fall skulle gett en inkorrekt bild av studiens resultat (Ibid). Men då 

samtliga deltagare var bekanta med sina fokusgrupper, upplevdes ingen direkt risk med detta.  
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6. Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras det inhämtade materialet från fokusgrupperna, med andra ord en 

resultatredovisning. Denna presenteras hand i hand med analysen eftersom analysen behöver en 

diskussionsform som återkopplar till tidigare forskning och teorier för att stärka tolkningar som 

gjorts. Alla frågor från intervjuerna presenteras ej, detta för att avgränsa analysen till de 

bestämda frågeställningarna. För att koppla analysen till syfte och frågeställningar har specifika 

teman lyfts fram där båda generationernas attityder presenterats, detta för att tydliggöra om det 

fanns några skillnader i deras syn på PR. Samtidigt har varje generation delats upp i både män 

och kvinnor. I och med detta möjliggjordes en komparativ analys av generationerna men också 

en analys i skillnader eller likheter inom generationerna mellan kvinnor och män.  

 

6.1 Inledande tankar om Public relations 

Den yngre gruppen kvinnor från Luleå gymnasieskola kan inledningsvis påstås ha ett positivt 

förhållningssätt till PR. Detta är bland annat grundat i den liberala syn som går att utläsa ur deras 

svar från teman som rör PR på ett övergripande plan. Svaren kan liknas Grunigs resonemang om 

vilka möjligheter som uppstår bara aktören vet hur hen ska uppträda och framställa sig i den 

offentliga debatten. Deras någorlunda positiva inställning till PR kan också kopplas till Larssons 

forskning om jämförelser görs med de andra grupperna (Se 4.1.1). En intressant notering är att 

kvinnorna genomgående i svaren tenderade att utgå från aktören som bedriver PR, alltså den 

egna aktören istället för den enskilda konsumenten som mottagare. Samtliga i gruppen menade 

att PR är något positivt där aktören kan skapa affärsmässiga möjligheter. Endast en person i 

gruppen menade att PR kunde leda till något negativt. 

 

“Jag tänker på det här uttrycket all PR är bra PR, vet man liksom hur man ska 

marknadsföra sig så är det ju bra” (Yngre kvinna 4) 

 

“Jag tänker väl på reklam och marknadsföra något nytt, ett märke eller sig själv. Ja, men 

jag tycker att det är bra med bra PR så man kommer i fokus, men det finns ju också 

negativa situationer” (Yngre kvinna 5) 
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De yngre männen från Luleå gymnasieskola inleder resonerande kring vad de associerar 

med PR. Samtliga ser PR som något positivt, där de likt Cutlip talar om ett samband 

mellan PR och publicitet som möjliggör stor exponering och spridning av ett budskap 

eller varumärke, helt kostnadsfritt (Se 4.2.1). Ytterligare respondenter fyller i och ser PR 

som något positivt, men menar samtidigt att det finns en baksida med arbetssättet. En av 

respondenterna ställer sig mer kritiska än de andra till hur PR bedrivs idag. Han anser att 

PR har en förmåga att vinkla och vrida budskap till sin egen fördel. Det här kan visa på 

tydlig kritik till övertalande och manipulerande arbete likt Weavers resonemang om 

enkelriktade PR-modeller (Se 4.2.2). Med utgångspunkt i det senare resonemanget kan 

detta även tyda på ett kritiskt förhållningssätt där respondenten likt Jahansoozi 

ifrågasätter avsaknaden av dialog och transparens där kommunikationen snarare går över 

till övertalan (Se 4.2.2). På grund av respondenternas resonerande är det dock 

inledningsvis svårt att fastställa om de förhåller sig kritiska eller positiva till PR. Utifrån 

responsen nedan kan dock deras svar tolkas som positivt sett ur aktörens perspektiv.  

 

“Alltså det är väl positivt att kunna göra PR, de får ju synas. Man brukar ju säga att all 

PR är bra PR. Får man sitt varumärke visat i hela Sverige är det ju gratisreklam” 

(Yngre man 6) 

 

“Jag tycker ändå att det är positivt så man får reklam. Men det är ju ändå det här med 

PR, de kan ju liksom vrida och vända det hur de vill. De kan ju få det att se ut bra ut men 

att det egentligen är jättedåligt…” (Yngre man 2) 

 

De äldre männen visar på en förståelse för varför PR bedrivs men är trots detta återhållsamma 

och kritiska till hur man som aktör försöker hitta vägar runt vanliga distributionskanaler. Precis 

som Larssons tidigare forskning visar på inleder de äldre männen med ett kritiskt synsätt på PR 

(Se 4.1.1). Det står tydligt hos gruppen att PR bedrivs genom att nå fram med affärsmässiga 

budskap på alternativa sätt som vi konsumenter inte förmår att förstå eller kritiskt granska (Se 

4.2.2). Med detta i åtanke kan paralleller dras till Davis (2002) där demokratiska problem uppstår 

när medierna inte bistår med objektiva nyheter. I linje med Davis kan nedanstående respons med 

andra ord tolkas som att gruppen ser svårigheter med att urskilja om något är ett strategiskt 
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budskap från en aktör eller om det är en objektiv nyhet, som man som konsument blir påverkad 

av.  

 

“Man kanske är sådär negativ till reklam, att man så fort ser att det är reklam då stänger 

man för, men det här läser man och tar åt sig och då har de ändå nått dig” (Äldre man 

1) 

 

“Det är ju bara att titta på det här när man sätter ute på brevlådan 'ingen reklam', vad 

händer då? Jo, då kommer en morgontidning, då har de ju hittat en ny distributionskanal” 

(Äldre man 2) 

 

De äldre kvinnorna har inledningsvis en neutral alternativt kritisk inställning till PR när ämnet 

diskuteras brett. När det handlar om PR associeras begreppet med att söka uppmärksamhet, 

traditionell reklam samt informationshantering. Kvinnorna menar att man som konsument alltid 

ska tänka kritiskt när det gäller PR, beroende på vilken kanal och form det har. Kopplingar kan 

här dras till Callisons forskning då de äldre kvinnorna likt hans resultat visar på en skepticism 

mot PR-näringen (Se 4.1.2). Ytterligare en respondent visar på ett kritiskt förhållningssätt där 

hon ställer sig tveksam till om konsumenter ens kan undvika att bli påverkade av PR. Hon 

resonerar vidare och menar att konsumenter inte orkar ställa sig kritiska hela tiden, då detta i så 

fall skulle ta upp majoriteten av deras tid. Resonemanget kan visa på en kritisk attityd till PR 

som ständigt är närvarande i vardagslivet och oftast har en avsikt att påverka konsumenter i en 

önskad riktning om dessa inte förhåller oss kritiskt och synar den bakomliggande strategin. Även 

här kan paralleller göras till Davis resonemang om demokratiska problem där allmänheten inte 

längre kan bygga åsikter av nyheter utan att bli påverkad av en aktörs budskap (Se 4.2.2).  

 

“Nä nå är det reklam, men samtidigt upp till var och en att själv vara kritiska. Men det 

beror ju helt och hållet på var det kommer” (Äldre kvinna 6) 

 

“Men kan vi som konsumenter värja oss överhuvudtaget för sånt här? Vi orkar inte vara 

kritiska hela tiden till sånt här, så känner jag i alla fall. Då måste vi ägna all energi till 

bara sånt” (Äldre kvinna 1) 
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Inledningsvis visar respondenterna på en varierad syn på PR. Den yngre generationen tenderar 

till att förhålla sig mer positiva till arbetssättet än den äldre. Som redan nämnt utgår de yngre 

från aktörens perspektiv medan de äldre ställer sig mer kritiska ur ett perspektiv som konsument 

och mottagaren av information. Intressant nog förändras många av dessa resonemang när 

diskussionen sedermera fokuserade på PR ur konsumentens perspektiv. 

 

6.2 “Konsumenternas” perspektiv på Public relations 

När diskussionen under intervjuerna går över till att fokusera på hur fokusgrupperna ser på PR ur 

konsumentens ögon visar de unga kvinnorna på ett kritiskt förhållningssätt. De diskuterar PR 

med utgångspunkt i det mediedrev som kretsade kring klädkedjan American Apparels senaste 

produktframställning under år 2013 (DN, 2013). De yngre kvinnorna ställer sig i denna fråga 

kritiska till hur aktörerna bedriver PR och vilken genomslagskraft det får när det presenteras i 

medierna. I linje med Habermas och Davis tolkas de yngre kvinnornas respons som att medierna 

har en stor påverkanskraft på oss som konsumenter, framför allt på våra åsikter, vårt utseende 

och önskat socialt beteende. Här kan paralleller dras till Habermas resonemang om att 

medborgare reducerats till konsumenter av mediernas framställningar istället för att själva skapa 

egen gräsrotsopinon, genom att komma ihop och som grupp och diskutera (Se 4.2.2). Även om 

diskussionen kring denna fråga i mångt och mycket kretsade kring en given händelse ändras 

gruppens positiva förhållningssätt som de inledningsvis uppvisat. Responsen nedan tolkas som 

kritisk vilket instämmer med perspektiven som återfinns i kritiska teorier, gällande vilka effekter 

PR kan ha på den demokratiska processen, när det presenteras via medierna.  

 

“Ja gud, det påverkar oss ju jättemycket om idealen, alltså skönhetsidealen. Vi blir 

påverkade hur vi tjejer ska vara men också hur vi ska tycka och tänka som människor, 

egentligen hur man ska vara som människa när man egentligen borde få skaffa en egen 

uppfattning” (Yngre kvinna 3).  

 

“Det är ju inte så konstigt att vi har världens diskussion i samhället när medierna målar 

upp det; så här ska vi bete oss, så här ska vi se ut och så här ska vi göra” (Yngre kvinna 

2) 
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De yngre männen som visat ett positivt förhållningsätt till PR vänder perspektiv i diskussionen 

om PR ur konsumentens ögon. En respondent utmärker sig nyanserat, om än kritiskt. Han menar 

att PR är ett positivt verktyg för aktören men att PR-verksamma inte arbetar transparent nog för 

att gynna konsumenterna. I samma argumentation menar han att PR genom medierna är ett 

effektivare arbetssätt än traditionell reklam. Resonemanget kan kopplas till Habermas 

resonemang om PR och reklam, som menar att reklamen har en tydlig utformning som öppet 

riktar sig till möjliga konsumenter, medan PR riktar sig till allmänheten som journalistiska 

nyheter men med dolda budskap (Se 4.2.2). Ytterligare kritik riktas mot arbetssättet där en av 

respondenterna menar att aktören har en förmåga att vinkla budskap på ett förmånligt sätt men 

utlämnar annan viktig information som kan visa på något helt annat (Se 6.1, unga män).  

 

“Nä jag vet inte, men det måste ju vara så att all sorts PR måste vara bra PR. Det här 

måste ju vara extra bra när de får det på ett sånt här sätt (publicerade nyheter i 

medierna). Hade det här bara varit en reklam hade det inte varit samma grej. Jag tror att 

PR är väldigt bra för företagen men inte lika gynnsamt för vanliga människor, så för 

företagen finns det väl inget negativt med PR egentligen” (Yngre man 1) 

 

De äldre männen uppvisar en klar och tydlig skepticism mot PR och speciellt det sätt som det 

bedrivs på idag, med en klar antydan på att aktörer lurar sina publiker när de bedriver PR. Detta 

resonemang kan kopplas till Grunigs två-vägs asymmetriska modell som Weaver menar är 

vanligt förekommande hos PR-verksamma idag (Se 4.2.2). Respondenterna anser att det spelar 

stor roll för hur kommunikationen är utformad då man som konsument inte är helt uppmärksam 

och insatt att PR kan ta form som ”vanliga” nyheter och därmed bli lurad. Likt Habermas 

resonerar männen om svårigheten att syna affärsmässiga strategier som ser ut som rena nyheter 

(Se 4.2.2). De förtydligar även att man alltid ska förhålla sig kritisk när man konsumerar någon 

typ av reklam, speciellt när PR går genom nyhetsflödet, då är det extra svårt att syna aktörernas 

intentioner. 

 

“Alltså, jag är ju ärligt talat lite allergiskt mot all reklam överhuvudtaget. Nä, men det är 

ju att lura folk” (Äldre man 2) 
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“Så länge man inte vet om det... är det ju svårt när man inte vet, då känner man sig lurad” 

(Äldre man 4) 

 

För att se hur de äldre kvinnorna ser på PR ur konsumentens ögon diskuterades även hur arbetet 

påverkar oss konsumenter, vilket tidigare fastslagits att det gör. Gruppen menar att man definitivt 

blir påverkad av det mesta och att det inte alltid är så positivt. En av respondenterna anser att 

konsumenter lätt blir påverkade på grund av sin mottaglighet. Trots att man ställer sig kritisk till 

PR så blir man ändå påverkad, det är helt oundvikligt. Resultaten menar hon bland annat blir 

ökad konsumtion där fokus läggs på varumärken som gång på gång exponerats för en. Även här 

kan paralleller dras till Habermas argument om vissa aktörers inflytande över mediernas 

rapportering med strategiska artiklar som kan missleda konsumenterna i tron om att det är rena 

nyheter (Se 4.2.2). Trots kritiska röster invänder en av respondenterna och menar att PR ändå har 

en viktig roll för konsumenterna. Även om hon anser att PR-arbetet bör begränsas finns det trots 

detta viktiga funktioner där PR uppmärksammar konsumenterna. Likt Grunig & Jahansoozis 

resonemang om dialog visar detta på ett positivt förhållningssätt, där respondenten menar på att 

både aktören och mottagaren bör få ut något av kommunikationen (Se 4.2.1). 

 

“Sen tror jag att vi köper mycket som är onödigt för att vi är lätt mottagliga... även om 

jag säger att jag är kritisk men så faller jag dit, jag tror inte det finns någon som inte 

ökar sin konsumtion på grund av sånt här. Vi väljer ju istället märken före något annat 

som vi då har sett gång på gång... det blir helt oundvikligt” (Äldre kvinna 4) 

 

“Ja men PR måste ju ändå finnas där som information, kanske ska begränsas i viss mån, 

men vissa information genom PR är ju faktiskt viktigt. Hade man inte fått viss PR hade 

man kanske inte blivit upplyst och; inte gått dit” (Äldre kvinna 2) 

 

I denna fråga står visserligen den äldre generationen fast vid sin kritiska inställning till PR. 

Intressant nog byter den yngre generationen perspektiv och resonerar snarare kritiskt än positivt 

om PR när de utgår från konsumenten eller mottagaren. Samtliga grupper riktar sin kritik till hur 

arbetet bedrivs idag och menar i många avseenden att PR har en negativ inverkan på den 

enskilde mottagaren. Detta eftersom konsumenten, enligt grupperna, lätt misstar arbetet för 
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vanliga nyheter och på så sätt undermedvetet påverkas av affärsmässiga strategier.  

 

6.3 Det ideala arbetssättet 

För att komma närmare respondenternas syn på PR diskuterades även frågan hur grupperna 

själva anser att aktörer bör bedriva PR. Samtliga unga kvinnliga respondenter instämde i att 

aktörer som bedriver PR bör reflektera över vad de kommunicerar. Med paralleller till 

symmetrisk PR tolkas respondenternas respons likt Jahansoozi att aktörerna bör främja 

relationen mellan aktören och dess publik. Genom att sätta sig in i konsumentens perspektiv och 

fokusera på hur hen kommer uppfatta budskapet kan en aktör bedriva god PR (Se 4.2.2). Främjar 

man som aktör inte den goda relationen finns chansen att man hamnar i en mediestorm med en 

otillfredsställd publik, uttrycker en yngre kvinna.  

 

“Man ska ju tänka på vad man gör för något, man ska lyfta fram positiva saker om 

företaget och ändå tänka hur konsumenterna kommer uppfatta det. Alltså vara medveten 

och hela tiden tänka hur de kommer uppfatta det, man vill ju inte hamna i en mediestorm” 

(Yngre kvinna 2) 

 

Majoriteten av de yngre männen anser att det är viktigt att sticka ut och vara en kontroversiell 

aktör på marknaden för att allmänheten ska bli uppmärksammade på dennes arbete. 

Respondenterna menar samtidigt att uppseendeväckande utspel såsom vissa artister gör för att få 

uppmärksamhet inte alltid är det mest strategiska, men att huvudsyftet uppnås. Huvudsyftet 

tolkas enligt responsen nedan synonymt med publicitet och uppmärksamhet som ligger till grund 

för ökad försäljning. En av de mer liberala respondenterna menar också att det finns en 

problematik med PR. En av respondenterna menar också PR som bedrivs effektivt (vilket tolkas 

synonymt med reaktioner och uppmärksamhet) sällan sker helt rättvist. Detta skulle kunna 

kopplas till Grunigs mer manipulativa modeller som enligt teoretikern själv inte är de mest etiska 

ur konsumentens perspektiv (Se 4.2.1). När de yngre männen själva får beskriva hur PR ska 

bedrivas visar de med andra ord ett tydligt positivt förhållningssätt där publicitet, 

uppmärksamhet och exponering är centrala faktorer som aktören bör fokusera på.  

 

“Skapa mycket! Vad säger man, om det ska bli kontroversiellt så måste man ju göra 
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något radikalt som skapar, så alla får upp ögonen och får uppmärksamhet” (Yngre man 

5) 

 

“Så använder sig ju många artister, de gör galna grejer så folk ska få upp ögonen, hon 

(Miley Cyrus) gjorde ju galna saker, det blev PR för henne. Alla fick ju upp ögonen så 

hennes låter spelades ännu mera. Sen kanske hon inte gjorde de klokaste grejerna, men 

det fungerade ju” (Yngre man 1) 

 

För att komma närmare hur de äldre männen ser på PR diskuterades också hur de själva anser att 

PR ska bedrivas. En av respondenterna anser att en fundamental faktor som inte återfinns i 

dagens PR är transparens och öppenhet. Likt Jahansoozis (Se 4.2.2) resonemang om dialog och 

transparens riktar de äldre männen kritik till dagens PR-arbete och påpekar att aktören 

åtminstone bör kunna stå för vilket budskap som kommuniceras och lyfta fram avsändaren i 

fråga. Samtliga respondenter instämmer i kritiken och menar att öppenhet såsom att ange källan 

från aktören som står bakom kommunikationsinsatsen bör lyftas fram.  

 

“Nä det är inte OK, de borde ju kunna ange någon källa” (Äldre man 3) 

 

“Ja men alltså visst, men man borde ju få veta vem som är avsändaren. På nätet idag 

tycker ju en väldig massa folk, men anonymt och det kan jag tycka inte är rätt. Man ska 

väl stå för sina åsikter och det ska PR också göra. Att man går ut med avsändaren, det 

tycker jag är fundamentalt” (Äldre man 2) 

 

Likt de äldre männen lyfter de äldre kvinnorna inte heller upp några förslag på hur de anser att 

PR bör bedrivas utan kritiserade fortsättningsvis hur PR bedrivs idag. Responsen kan tolkas som 

att gruppen är eniga om man inte arbetar på ett etiskt hållbart sätt i dagsläget och styrker i och 

med detta sin kritiska inställning till PR. Likt Habermas, Jahansoozi och Davis anmärker 

gruppen på avsaknaden av öppenhet och transparens. Respondenterna menar i linje med kritiska 

teorier att det är svårt att veta vad man som konsument läser. PR som arbetssätt är så pass utbrett 

och formerna är olika vilket gör det svårt för gruppen att veta om det är journalistiskt granskade 

nyheter eller affärsmässiga budskap man ska ta ställning till och fatta sina beslut ifrån. En av de 

äldre kvinnorna fortsätter och menar att PR måste begränsas eftersom aktörer påverkar 
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konsumenten undermedvetet, på ett sätt som man inte förmår att uppfatta som konsument. 

Hennes respons likar den kritik Weaver och Davis riktar mot Grunigs enkelriktade modeller som 

syftar till att övertala publiken i en önskad riktning, än att främja dialogen mellan publikerna (Se 

4.2.2).  

 

“Tveksamt, hur många exempel som går förbi vet vi aldrig för det framställs som en 

artikel. Det känns inte helt rätt, men det är nog så vanligt så vi vet inte om det, att vi tror 

att vi vet vad vi läser men inte gör det. Det borde framgå vem som är avsändare” (Äldre 

kvinna 3) 

 

“Att man kanske inte märker det, men att det finns där i det undermedvetna: att man ska 

köpa och köpa, det måste ju finnas någon gräns också” (Äldre kvinna 7) 

 

Samtliga grupper förutom de yngre männen riktar i denna fråga tydlig kritik till branschens 

arbete med transparens och dialog. Centrala resonemang från grupperna uppmuntrar till ökad 

transparens och ett förtydligande från aktörernas sida när PR förmedlas genom medierna. De 

yngre männen visar till skillnad från de andra grupperna på ett mycket positivt förhållningssätt 

där gruppen menar att aktörer bör arbeta kontroversiellt med sensationella arbeten för att få ökad 

uppmärksamhet. För att förtydliga hur respondenterna tänkte kring detta arbete diskuterades 

fortsättningsvis mediernas användning av PR-arbete och framför allt pressmeddelanden. 

 

6.4 Mediernas användning av pressmeddelanden 

För att fördjupa dialogen i respondenternas attityder kring PR-arbetet diskuterades även 

användningen av pressmeddelanden som verktyg för att föra in aktörers budskap i medierna. De 

unga kvinnorna ansåg att liknande arbete, där övertydligt positiva artiklar publiceras i medierna 

utan någon kritisk motvikt tappar trovärdighet och intresse. Trots Cutlips liberala förhållande till 

PR liknar respondenternas svar hans etiska diskussion, att aktörerna ska sträva efter att lyfta fram 

jämlika åsikter och idéer. Samtliga respondenter anser att det ideala PR-arbetet beror på om det 

finns en balans i åsikterna som presenteras i arbetet. (Se 4.2.1)  

 

“Det blir ju ingen diskussion direkt, alltså man får ju ingen möjlighet att se andra vinklar 
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om en nyhet. Liksom lägg in mer om vad journalisten tycker och var mer kritisk”. (Yngre 

kvinna 1) 

 

“Det bästa är ju om det finns med andra åsikter, även om man vill få fram något positivt 

kan man ju lägga in något negativt för att förstärka sin egna…” (Yngre kvinna 2) 

 

De yngre männen var tydliga med att kritisera att liknande arbete ger en missvisande bild av vad 

som rapporteras. Detta eftersom att endast en vinkel av nyheten eller händelsen framförs och 

därmed kan man som konsument inte själv ta ställning till all information utan måste grunda sina 

åsikter på en artikel som egentligen är ”reklam” men ser ut som en vanlig artikel (Se 4.2.2). 

Andra resonemang som lyfts fram är huruvida respondenterna tycker att pressmeddelanden 

påverkar oss som konsumenter. En av respondenterna menar att pressmeddelanden är svåra att 

upptäcka och att man inte förhåller sig kritisk varje gång man läser nyheter. Men även om man 

anar att det kan vara PR-arbete så lägger man som konsument inte så stor vikt vid att reflektera 

över det. Ytterligare respondenter menar att PR-arbete finns i det mesta och att det är relativt 

enkelt att syna sådant arbete eftersom pressmeddelanden oftast har överdrivet positiva vinklar. 

Deras resonemang tolkas neutrala där några menar att man som konsument inte lägger så stor 

vikt vid PR och pressmeddelanden eftersom arbetet är så pass utbrett och ofrånkomligt. En annan 

åsikt är problematiken med pressmeddelandes partiska vinkel och brist på transparens, vilket gör 

deras resonemang svåra att generalisera. 

 

”Man får ju en felvinklad uppfattning. Det hade ju varit annars om det stod att det var 

reklam, om det kom upp som en reklam. Men nu kommer det ju upp som en artikel där de 

(Aftonbladet) har ställt frågor” (Yngre man 6) 

 

“Man anar ju att det kan vara något men det är inget man går och reflekterar över sen. 

Man läser artiklar och sen är det, det är ju ingenting man bryr sig om det egentligen. 

Även om man läser artikeln börjar man ju ana att det är något, men man går ju inte och 

funderar över sånt varje gång man läser en artikel” (Yngre man 1) 

 

Samtliga av de äldre männen ställer sig fortsättningsvis kritiska till PR och även med verktyg 
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som pressmeddelanden. Flera av respondenterna uttrycker tydligt sina kritiska åsikter där man 

menar att arbetssättet är att ljuga för sina konsumenter eller att det kan liknas med traditionell 

reklam. Men samtidigt som de menar att man kan bli lurad av pressmeddelanden, diskuterar 

gruppen även PR ur ett perspektiv med fokus på vetenskap, där en respondent medger att 

vetenskapligt uppbackade artiklar och pressmeddelanden på ett sätt är mer acceptabelt då det är 

uppbyggt på ‘ren fakta’. Intressant nog invänder en av respondenterna och menar att sådan fakta 

likt väl kan vara vinklad på ett fördelaktigt sätt för att gynna den egna aktören. Förutom 

vetenskapligt belagda artiklar anser en av respondenterna att så länge konsumentens egna 

värderingar står i samklang med aktörens budskap kommer konsumenten troligtvis inte uppleva 

några problem med PR eller pressmeddelanden. Men så fort budskapet skiljer sig från ens egna 

värderingar blir situationen annorlunda. I dessa resonemang kan responsen tydligt tolkas som 

kritisk där männen riktar kritik mot enkelriktade PR-modeller som syftar till att övertala sin 

publik snarare än att skapa dialog, som dessutom är de modeller som både Weaver och Grunig 

påstår är mest förekommande i branschen (Se 4.2.2).  

 

“Ja men om de kommer med ren fakta, om saker är miljöfarliga. Men det är ju fakta, då 

är det ju helt OK” (Äldre man 4)  

 

“Egentligen, fakta och statistik går ju och vinkla olika //...// det är ju om det passar in på 

ens egna värderingar, tycker man att det är en bra grej då är det väl OK, men så fort 

man inte tycker det är nå bra så är det mindre OK. Sen kan det ju vara precis samma 

fenomen man har framför ögonen” (Äldre man 1) 

 

Även de äldre kvinnorna ställer sig kritiska till användningen av pressmeddelanden sett ur 

konsumentens perspektiv. Till och börja med anser samtliga att ett pressmeddelande i dagens 

medielandskap är svåra att syna på egen hand, om inte helt omöjligt. Förutom att 

pressmeddelanden inte bara är svåra att granska menar gruppen att de även är vilseledande och 

oftast partiska. På detta sätt bidrar de inte till en balanserad journalistik utan där endast ena sidan 

av frågan får komma till tals och föra fram sin åsikt vilket de ser som problematiskt. Detta 

eftersom att man som konsument då bara har en sida att grunda sina åsikter på. Dessa 

resonemang liknar i många avseenden Weavers, Davis och Habermas resonemang kring 
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demokratiska problem där vissa aktörer har för stort inflytande över dagordningen och vilka 

effekter detta medför för samhället i stort. (Se 4.2.2) 

 

“Det är inte bara svårt, det är ju i princip omöjligt” (Äldre kvinna 4) 

 

“Ja det är ju som lite vilseledande egentligen, för de är ju inte opartiska på det sättet. De 

skulle ju egentligen spegla andra företag också för att ge oss möjlighet att ta in det vi vill” 

(Äldre kvinna 6) 

 

Även i denna fråga utmärker sig de yngre männen som aningen mer nyanserade till arbete med 

pressmeddelanden och PR. De menar att pressmeddelanden är vanligt förekommande vilket 

bidrar till en mindre skepticism då man som konsument inte har energin till att hela tiden kritiskt 

granska dessa. Men även att de bidrar med missvisande och fördelaktigt vinklad information. 

Övriga grupper behåller sitt enhälliga kritiska synsätt och beskriver arbetssättet som partiskt och 

missvisande journalistik, där man riktar kritik mot journalisternas arbete av kritiskt granskande 

information. 

 

6.5 Transparens och öppenhet 

För att undersöka hur de olika grupperna resonerade kring ansvar och transparens i den offentliga 

debatten diskuterades även vem ansvaret ligger hos gällande PR. Är det konsumenterna som bör 

ställa sig kritiska till nyhetsflödet eller är det aktörerna som tydligt ska visa vem som är 

avsändare? De yngre kvinnorna menar att det till viss del är konsumenternas eget ansvar att 

reflektera över det som presenteras i medierna, men att det samtidigt ligger i aktörernas intresse 

att inte påverka publiken på ett sätt som de ej förmår att förstå. Med detta i åtanke kan 

respondenternas svar tolkas kritiskt mot de tre enkelriktade (one-way) modellerna som enligt 

Grunig och Grunig själva menar är övertalande och manipulativa (Se 4.2.1). Respondenterna 

tycks även, i linje med Habermas, kritisera det rådande medielandskapet där dolda affärsmässiga 

budskaps förs fram som allmänintresse och vardagliga nyheter (Se 4.2.2). Ytterligare en ung 

kvinna menar att det finns en problematik eftersom att alla inte är medvetna om hur PR bedrivs 

och att man som konsument därför har en övertro till mediernas rapportering, utan att se på det 

med ett kritiskt öga. I dagens medielandskap är det som konsument inte längre möjligt att läsa 
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nyheter utan ett kritiskt öga. Att dra en parallell till Habermas är här inte helt orealistiskt då han 

menar att det är problematiskt att konsumera nyhetsflödet helt okritiskt då nyheterna längre inte 

består av fakta utan affärsmässiga strategier som syftar till att generera vinster till aktörerna 

(Ibid).  

 

“Både och, självklart ska vi vara kritiska, vi ska inte tro på allt. Men samtidigt tycker jag att de 

borde tänka lite på det, de borde inte försöka påverka oss på ett sätt som inte vi förstår…” 

(Yngre kvinna 1) 

 

De yngre männen var sparsamma med tankarna i diskussionen med transparens, öppenhet och 

ansvar. Man kan dock tolka att majoriteten ställde sig kritiska till hur dessa begrepp praktiseras i 

dagens PR-bransch. Respondenterna menar att aktörer som bedriver PR bör arbeta öppet med 

exempelvis pressmeddelanden där de tydligt visar vem avsändaren är. Likt Davis syn på hur 

demokratiska fungerande medier bör tillhandahålla objektiva nyheter där avsändaren ska vara 

synlig för konsumenten. En av de yngre männen tillägger också att det är viktigt att alltid ställa 

sig ifrågasättande till det man läser, syftande på PR och pressmeddelanden. Resonemanget kan 

tolkas som ett förtydligande där respondenten vill poängtera sin skepticism och kritik till att det 

kan förekomma nyheter som inte redogör för avsändaren och den dolda agendan.  

 

“Det borde ju åtminstone stå någonstans att det är ett pressmeddelande, men man ska ju 

i vardagen vara kritisk och inte tro på allt man läser” (Yngre man 4) 

 

De äldre männen anser klart och tydligt att transparens och öppenhet måste prioriteras hos 

aktörerna. När aktörer inte arbetar och försöker förbättra detta kan det få stora konsekvenser för 

godtrogna konsumenter menar en äldre man. Han anser att PR med dold avsändare kan få stora 

konsekvenser, speciellt hos den yngre generationen som till skillnad från de äldre inte är lika 

kritiskt inställda till medierapporteringen. Medievalet som aktörerna använder sig av kan också 

tolkas som att respondenten ställer sig kritisk till, då en annons kan framföras som något helt 

annat och på så sätt framstå som exempelvis en journalistisk granskad nyhet men som egentligen 

har dolda affärsmässiga strategier (Se 4.2.2). Flera respondenter ansluter sig till resonemanget 

och håller med om att avsaknaden från en avsändare kan bli problematiskt. Utöver detta kan 
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också respondenternas svar tolkas som en tydlig indikator på Jahansoozis teori kring transparens 

har relevans för aktören och publikens relation. Respondent 1 medger nedan att han känner sig 

“lurad” när aktören själv döljer sin medverkan från mottagarna.  

 

“Ja nu är ju vi så gamla, men yngre folk kan ju råka illa ut till och med faktiskt. Det sägs 

någonting i något som är en annons, men fast det framstår att vara något annat och att 

man då tar till sig det med hull och hår och så hamnar man illa, beroende på vad det är 

såklart” (Äldre man 2) 

 

“Man känner ju sig som lurad” (Äldre man 1) 

 

Majoriteten av de äldre kvinnorna ställer sig även kritiska till ansvaret vad gäller PR-branschen 

och den offentliga debatten. De riktar även kritik mot journalistens roll som enligt dem ska 

kritiskt granska och inte släppa igenom affärsmässiga budskap i tidningen. Fortsättningsvis 

menar en annan respondent att det till viss del är konsumenternas ansvar. Hon menar att de alltid 

måste ställa oss kritiska till det medierna rapporterar om eftersom det annars finns en chans att 

allmänheten blir manipulerade. Respondenten kan tolkas ha liknande synsätt på PR som Weaver, 

Motion och Roper. Där de bland annat kritiserar det vanligaste att arbeta på, vilket är med två 

vägs asymmetriska modeller. Med andra ord ren manipulation (Se 4.2.2). 

 

“Journalisterna ska bara skriva det de är säker på, inte annat, inte vilseleda oss 

konsumenter genom att vinkla hit och dit” (Äldre kvinna 4) 

 

“Jag tror att det är bra att hela tiden tänka kritisk, man ska ifrågasätta, för annars tror 

jag att vi kan bli manipulerade hela bunten. Jag menar när vi ser en nyhet på TV då 

tänker vi ju inte: Så är det! Nä, jag tänker aldrig så, jag tänker snarare: va, är det 

verkligen så?” (Äldre kvinna 5) 

 

Samtliga grupper ställer sig i denna fråga kritiska till hur PR-branschen arbetar med öppenhet 

och transparens. Ytterligare kritik riktas mot journalisterna som enligt de äldre kvinnorna måste 

arbeta mer kritiskt och inte låta affärsmässiga budskap publiceras som allmänintresse. Trots detta 

visar de två kvinnliga grupperna tydligt på att det till viss del är konsumentens ansvar att kritiskt 
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granska den information man tar del utan och inte tro på allt som rapporteras. De äldre männen 

menar att problematiken med transparens är störst för den yngre generationen då dessa inte är 

lika kritiska som de äldre och mer erfarna. På detta sätt kan de yngre vara mer lättpåverkade och 

på så sätt bli offer för de affärsmässiga strategier som förs in i medierna. 

 

6.6 Möjligheter med Public relations 

Samtliga intervjuer avslutades med att diskutera om respondenterna ser att PR kan leda till några 

möjligheter och i så fall vilka. En av de yngre kvinnorna menar att det både finns positiva och 

negativa aspekter av PR. Å ena sidan menar hon att det banar väg för möjligheter som att 

uttrycka sig och föra fram sitt egenintresse men å andra sidan att man som konsument alltid 

måste förhålla sig kritiskt till det som förekommer i den offentliga debatten. En annan av de unga 

kvinnorna resonerade likt Habermas teori kring gräsrotsopinon och menade att det saknas åsikter 

från privatpersoner och allmänheten i den offentliga debatten (Se 4.2.2). Hon för ett resonemang 

om att det skulle behövas mer arbetskraft på nyhetsredaktionerna som kan granska sådant 

material men att konsumenter skulle få ut mer av sådan rapportering. I dessa resonemang anses 

nyanserade där de unga kvinnorna både lyfter för och nackdelar med PR men där de dock lägger 

den stora vikten vid att lätt kritisera det rådande arbetssättet. 

 

“Det skulle behövas att fler privatpersoner som skulle skriva in så man får med deras 

åsikter ut till folket. I sådana fall skulle det ju krävas att det jobbar fler på tidningen som 

måste kunna granska det, för det kan ju inte skrivas exakt vad som helst. Allt måste ju 

vara sant och så, men man skulle få ut mer av det” (Yngre kvinna 1) 

 

“Alltså det är ju både negativt och positivt. Det ger ju oss en möjlighet att uttrycka sina 

åsikter så det är ju positivt, för så ska det ju vara, alla ska ju kunna uttrycka sig men man 

måste komma ihåg att ställa sig kritisk till allt” (Yngre kvinna 3) 

 

De yngre männen visar inte på någon större tilltro till att PR kan skapa möjligheter trots sin 

tidigare positiva inställning till PR. Utifrån tidigare resonemang är det dock viktigt att inte 

glömma att de ser stora möjligheter med att skapa publicitet och uppmärksamhet med 

arbetssättet. En av respondenterna menar dock att man som aktör kan engagera sig i välgörenhet 
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för att hjälpa sina medmänniskor, dock via ”reklam”. Likt Cutlips resonemang om etik kan svaret 

tolkas som kritiskt där han uppmanar aktörer att ta större socialt ansvar och på så sätt göra större 

nytta för allmänheten (Se 4.2.1). Det står dock oklart om respondenten menar via traditionell 

reklam eller PR. Trots detta tolka hans ordval synonymt med PR då samtalet endast kretsat kring 

detta begrepp och inte traditionell reklam. 

 

“Alltså insamlingar, för att hjälpa andra. Få reklam för sådana grejer” (Yngre man 4) 

 

De äldre männen visar inga tendenser på att det finns några möjligheter med PR, därmed tolkas 

avsaknaden av svar till att de endast ser på frågan ur konsumentens perspektiv då de i tidigare 

skeden i diskussionen visat på en nyanserad förståelse för aktörernas anledningar att bedriva PR. 

Det är viktigt att komma ihåg att de tidigare visat på möjligheter, exempelvis där PR med ett 

tydligt upplysande budskap såsom vetenskapliga artiklar gynnar konsumenten. Detta kan tolkas 

som att PR kan ha en utbildande och informerande roll i samhället och inte alltid syftar till något 

mindre positivt.  

 

Avslutningsvis diskuterades även vilka möjligheter de äldre kvinnorna anser PR kan leda till. 

Majoriteten respondenter menar att de inte ser några som helst fördelar med arbetssättet medan 

två respondenter anser något annat. Till skillnad från de mer kritiska i gruppen resonerar dessa 

att de finns vissa fördelar med PR, både utifrån aktörens och konsumentens perspektiv. Den 

första respondenten menar att det finns vissa organisationer som har positiva budskap att 

förmedla till konsumenten, där budskapet är informativt och samtidigt kan ha en positiv inverkan 

på konsumenten, exempelvis PR från miljöorganisationer. Trots detta menar respondenten dock 

att man som konsument alltid måste ställa sig kritisk till uppgifternas sanningsenlighet. Det andra 

positiva resonemanget går i liknande spår där respondenten påpekar att om t.ex. Svenska kyrkan 

skulle lägga ner sitt kommunikationsarbete med ‘allt vad reklam heter’ så skulle de lika gärna 

kunna avveckla verksamheten. Hon menar att detta arbete är fundamentalt för dess överlevnad, 

speciellt när det kommer till att gå ut och berätta om kyrkan i nyheterna för allmänheten. Utifrån 

dessa resonemang tolkas de äldre kvinnornas syn på PR och möjligheter aningen differentierat. 

De positiva resonemangen kan likt Cutlips syn på PR visa på en förståelse hos gruppen för hur 

man behåller fördelaktiga relationer med sin publik (Se 4.2.1). 
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7. Slutdiskussion 
Resultatet av studien visar sammanfattningsvis på intressanta skillnader och likheter mellan samt 

inom de olika generationerna. Inledningsvis tenderar samtliga fokusgrupper att skilja sig från 

varandra i sin attityd till PR men där vissa likheter ändå kan finnas. Det är tydligt att den yngre 

generationen är mer nyanserade och väger i större utsträckning in både för och nackdelar i sina 

resonemang. Den äldre generationen visade till skillnad från de yngre färre tendenser till att se på 

PR ur fler perspektiv utom sitt eget, som konsument. På grund av detta tolkas responsen från den 

yngre generationen mer liberal än den äldre, då de förmår att se på PR som ett verktyg för att 

skapa goda relationer och uppmärksamhet ur aktörens perspektiv men samtidigt utgå från hur PR 

påverkar den enskilde konsumenten. Detta gör att den yngre generationens resonemang visar på 

fler positiva tendenser medan den äldre generationen som bara utgår från konsumentens 

perspektiv, i mångt och mycket bara sympatiserar med de kritiska förhållningssätt som 

presenterats i teorikapitlet. Trots detta visar ändå den äldre generationen på en förståelse kring de 

affärsmässiga strategier som kan förekomma, men kritiserar också dessa i allt större utsträckning 

vilket också bidrar till deras kritiska ställning. Intressant att notera är att ingen generation enbart 

förhållit sig positiv eller neutral till PR. Samtliga grupper har på ett eller annat sätt riktat kritik 

mot PR vilket kan vara en indikation på att samtliga respondenter trots sina positiva resonemang 

förhåller sig mer eller mindre kritiska till PR. Denna slutsats kan kopplas till Larssons forskning 

(Se 4.1.1) där han fastslagit att svenska medborgare har en mycket kritisk inställning och syn på 

PR-konsulter och dess arbete. Långa paralleller kan även dras till Callison forskning som visar 

på att liknande attityder som denna uppsats tagit fram, återfinns i det Amerikanska samhället där 

synen på PR-näringen inte är positiv.  

 

En faktor som sammanbinder samtliga grupper är synen på PR och dess effekter för den 

demokratiska processen. Den demokratiska processen kan som tidigare beskrivet te sig olika 

beroende på vilket teoretiskt perspektiv man väljer att utgå ifrån. Något som är en intressant 

notering är att alla grupper ställt sig mycket kritiska och sympatiserat med kritikerna i denna 

fråga. Oavsett hur positiv varje grupp uppträtt har de i denna fråga kritiserat PR och vilken effekt 

arbetet kan få om aktörerna inte arbetar med en ökad transparens, dialog och öppenhet i den 

offentliga debatten. De yngre kvinnorna framträder starkast i sitt resonemang där de menar att 

medierna berättar för oss människor hur man ska se ut och vilket social beteende som bör 
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eftersträvas. Samtliga grupper menar också att verktyg såsom pressmeddelanden är vinklade för 

att föra fram den egna aktörens egenintresse och på samma sätt endast gynna denne i relationen 

till sina publiker. Dessa resultat visar på en sund kritisk förhållning till mediernas rapportering 

och därmed även PR-arbetet. Utifrån dessa resonemang är det tydligt att respondenterna är 

medvetna om vilken problematik som kan uppstå när PR bedrivs genom medierna. 

Konsekvensen av resultatet kan visa på ett utbrett kritiskt tänkande gentemot de kanaler som 

samhället konsumerar information från. Detta kan såklart ses som ett nederlag där allmänheten 

inte godtroget kan konsumera nyheter från nyhetsförmedlare i ett modernt samhälle. Medierna 

blir en kanal för ett top-down-styrt samhälle där aktörerna kan föra fram sina budskap som i det 

långa loppet blir en produktionskanal för ideologier och hur det önskvärda samhället bör se ut. 

Kan man säga att respondenterna menar att PR-arbetet bidrar till att skapa en moralisk domstol 

där ideal, sociala beteenden och färdiga åsikter presenteras för konsumenterna? Men det kan 

även ses som en positiv utveckling att det kritiska tänkandet är utbrett bland generationerna. 

Detta eftersom att aktörer idag kan sprida sina budskap i många olika former samt genom egna 

kanaler utan att gå via kritiska nyhetsredaktioner. Det blir således viktigt att kunna ställa sig 

kritisk mot information där allt fler aktörer slåss om konsumenternas uppmärksamhet i den 

offentliga debatten.  

 

Att visa på skillnader i attityder till PR mellan kvinnor och män visade sig vara en svår 

frågeställning att besvara. Även om de flesta respondenter förhållit sig mer eller mindre kritiska i 

sina resonemang visar denna studie på att den största skillnaden i synen på PR snarare finns 

mellan generationerna och att den största likheten finns mellan könen inom den givna 

generationen. Med andra ord är den största likheten i synen på PR mellan män och kvinnor, inom 

samma generation. De unga kvinnorna och unga männen förhåller sig ganska lika till PR i sina 

resonemang men där de yngre männen tenderar till att visa på en större tolerans än de yngre 

kvinnorna. Inom den äldre generationen finns en snarlik tendens, båda grupperna är mycket 

kritiska i sitt förhållningssätt till PR och dess effekter. Här är det dock de äldre männen som 

riktat mest kritik mot arbetssättet och de äldre kvinnorna visats sig mer positiva, om än kritiska. 

Även här är det relevant att återkoppla till Larssons tidigare forskning där han fastslår att den 

mest kritiska gruppen till PR i Sverige är de äldre männen. Med andra ord kan denna studie 

konstatera att den största skillnaden i synen på PR finns mellan yngre män och äldre män, vilket 
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dock skiljer sig en aning från Larssons resultat (Se 4.1.1). Trots detta är den viktigaste slutsatsen 

från studien att generationerna i sig uppvisat ett homogent förhållningssätt till PR vilket väcker 

flertalet intressanta frågor. Kan det vara så att den yngre generationen är uppvuxen med PR till 

den grad, att det finns som en naturlig instans i deras världsbild som man inte reflekterar över 

speciellt mycket? Kan den äldre generationens kritiska förhållningssätt bero på att man sett 

denna bransch växa fram som en onaturlig kraft i samhället med syfte att ta sig in i de objektiva 

nyhetsredaktionerna med strategiska budskap i hopp om att tjäna pengar? Uppsatsen visar på en 

intressant tendens som möjligtvis kan tyda på ett skifte i synen på PR och dess bransch. Går 

samhället mot ett tolerantare förhållningssätt till denna typ av kommunikationsarbete? Detta är 

inga frågor denna uppsats avser att besvara, men kan likväl vara intressanta att lyfta för egen 

reflektion eller framtida forskning. 

 

Konsekvenserna av dessa slutsatser går bara att spekulera i då studien trots allt inte gör anspråk 

på att visa på statistisk generaliserbarhet. Men utifrån den givna responsen är det inte orimligt att 

våga påstå att en förändrad syn på PR-näringen enbart kan leda till en positiv utveckling. Om 

allmänheten får ett större förtroende och därmed ser på PR med större trovärdighet är det möjligt 

att arbetet kan komma att präglas av transparens vid exempelvis nyhetsförmedling, då 

konnotationerna till PR inte längre endast är negativa. På så sätt kan journalister och PR-

konsulter verka sida vid sida med öppen informationsspridning utan att det blir en fråga om vem 

som ska styra nyhetsagendan. Detta kan resultera i att samtliga parter kan arbeta öppet och 

rättvist. Utifrån Larrsons och Callison resultat (Se 4.1.1 & 4.1.2), kan dessa tendenser i framtiden 

möjligtvis leda till ett ökat förtroende för PR-branschen och i sin tur stärka deras roll i samhället, 

där frågan som kommuniceras, blir centralt för diskussionen och inte huruvida PR-arbete är en 

“bluff” eller inte. Detta kan i sin tur också leda till en förbättrad relation mellan PR-verksamma 

och journalister där båda parter kan vinna på transparensen i arbetet och tillgodose varandra 

tjänster emellan. Till sist och kanske viktigast utifrån den respons som uppdagat sig i analysen, 

kan denna förändrade syn och ökade transparens även leda till att konsumenterna får en ärlig 

chans att själva bedöma och granska sina nyheter när dessa genomsyras av öppenhet och tydliga 

källor. På så sätt ökar dialogen och relationen mellan publik och aktör där båda parter kan ta del 

av fördelarna, utan att uppleva sig lurade. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Intervjuns uppbyggnad 

Inledningsvis hälsas alla medverkande välkomna och en kortare beskrivning ges av studien så 

alla parter kan sätta samtalet i en kontext. En artikel delas ut och används som en uppvärmning 

för diskussionen som sedan ska mynna ut i ämnet public relations. Artikelns funktion är att leda 

in respondenterna i en lugnare diskussion som på ett sätt värmer upp grupperna att våga 

diskutera. Den valda artikeln diskuteras generellt till en början och efter ett antal punkter 

redovisar moderatorn att artikeln är ett resultat av PR/pressmeddelande från H&M. Moderatorn 

inleder därefter intervjuns huvuddel som kommer ligga till grund för analysen, en generell 

diskussion om PR. Det sista steget av intervjun syftar till att fokusera på de demokratiska 

möjligheter eller problem PR kan ge upphov till. Avslutningsvis tackas samtliga medverkande. 

 

Introduktion av samtal 

• Välkomna till detta samtal om nyhetsskapande, PR och opinionsbildning. Moderatorn 

berättar kort om studien så alla kan sätta samtalet i en kontext. 

• Jag vill inledningsvis berätta att jag inte är här för att mäta er kunskap inom området där 

det finns svar som anses rätt och fel utan snarare se vad ni personligen tycker om PR.  

• Svaren ni ger kommer självklart att behandlas anonymt och slutsatser som dras från 

svaren representeras i egenskap av gruppen. Alltså: ”de unga anser, de unga/äldre 

kvinnorna eller männen anser” etc. Enskilda citat kan komma att göras, dock anonymt i 

form av “Ung kvinna, 1, 2 eller 3”. 

 

Steg 1: Introduktion av artikel 

• Moderatorn förklarar kort varför en artikel ska läsas. 

• Be samtliga deltagare i fokusgruppen att läsa artikeln – ingen stress, låt det ta sin tid. 

 

Inledande frågor: 

• Om ni kort kan beskriva artikeln, vad känner ni direkt efter ni läst den? Högt och lågt. 

• Vad säger ni om artikelns vinkel? (känns det som att den tar någons parti) 

• Vad anser ni om källorna som används i artikeln? 
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- Anser ni att källorna pålitliga? Varför/varför inte? 

 

Steg 2: Avslöjande 

• Berätta för fokusgruppen att det ligger en avsändare bakom artikeln, vem det är samt att 

artikeln är ett resultat av PR. 

 

Steg 3: Diskussion om PR 

• Nu när ni vet att artikeln är skapad av HM och kopierad av Sveriges största kvällstidning 

Aftonbladet - hur ser ni på den då? 

- Varför är det bra/dåligt? Beskriv ytterligare.  

• Hur tycker ni journalisten agerar när hen tar ett pressmeddelande rakt av såhär? 

• Ser ni några problem när en journalist jobbar såhär? 

• Om vi lämnar artikeln Hur ser ni på PR generellt? Vad tänker ni spontant när ni hör 

begreppet Public Relations?  

• Vem tycker ni bör/kan arbeta med PR? (Ska verkligen alla arbeta med PR?) 

• Varför tror ni organisationer ägnar sig åt Public relations? - Finns det några andra sätt att 

kommunicera (som är att föredra istället för PR) ? 

- Varför då? 

• Hur ska PR bedrivas tycker ni? 

• Varför ska inte en organisation arbeta med PR? 

• Vem som helst får ju uttrycka sig enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Är det vårt ansvar att 

tänka kritiskt mot PR-arbete och se igenom detta, eller är det företagens ansvar att vara 

transparenta och gå ut med att man gör PR i samband med deras arbete? 

 

Steg 4: Demokratiska möjligheter och problem med PR 

• Vilka risker tror ni det finns med PR-arbete? (Ser ni några större risker med PR, kanske 

några samhällsproblem?) 

• Ser ni några problem med företag/organisationer (att konsulter till viss del påverkar 

nyhetsflödet) 

• Tycker ni det finns ytterligare några problem? 
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• Om vi vänder på frågan och säger såhär: Vilka möjligheter ser ni med PR-arbete? (att alla 

får komma till tals i en offentlig debatt) 

• Hur tror ni att detta arbete kan påverka oss konsumenter?  

- Kan det få några konsekvenser?  

- Kan det bidra med något positivt? 

 

Steg 5: Tacka 

Avrunda intervjun och tacka samtliga deltagare. Lämna ut kontaktuppgifter om någon har frågor 

eller vill ta kontakt på efterhand.  
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Bilaga 2 – Inledande diskussionsartikel 

 

Textstorlek:

Svenska kläder i
framtida OS
H&M tar fram de svenska OS-kläderna
H&M ger sig nu in i sportvärlden på allvar.
Företaget ska designa kläderna som de svenska olympierna och
paralympierna ska bära under kommande OS i Sotji och Rio de
Janeiro.
– Det här är ett av de viktigaste och mest spännande
samarbetsavtal som SOK tecknat någonsin, säger SOK:s
ordförande Stefan Lindeberg till TT.
Avtalet med H&M gör att Svenska Olympiska Kommittén kommer nå
målet med 80 miljoner kronor i årliga sponsorintäkter under 2014, vilket
är det dubbla mot vad kommittén drog in under 2012.
Avtalet innebär att Sveriges idrottare ska bära H&M:s kläder under
invignings- och avslutningsceremonierna, samt att de blir tilldelade
fritids- och träningskläder från företaget.
Något den tidigare svenska stjärnan Anja Pärson är positiv till.
– Att representera vårt land i kläder från ett svenskt företag kommer att
stärka truppen, dess laganda och ansikte utåt, speciellt när det är ett
internationellt känt märke som H&M, säger Anja Pärson till SOK.
 

"Bära med stolthet"
Klädkollektionerna kommer att göras i samarbete med flera av våra
blågula idrottsstjärnor.
Detta för att de själva ska få komma med synpunkter på hur kläderna
ska se ut och för att få fram en hög funktionell standard. Något som
förhoppningsvis ska ge de svenska olympierna lite extra råg i ryggen
den dagen de representerar Sverige på den olympiska arenan.
– Det är glädjande för mig som ordförande i de aktivas kommitté att
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