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Abstract 

A PRessured future relationship 

This study aims to create an understanding of the complex relationship between 

journalists and PR-practitioners, by investigating students of journalism in Skånes 

perception of their future role as journalists, their perception of PR, and their per-

ception of journalisms relation to PR. The study also investigates the roll of the 

education in the creation of their perception of PR. The study uses a mixed meth-

odology, and concists of quantitative and qualitative data. The quantitative part 

concists of a survey answered by all students of journalism in Lund University 

and Skurup Folk high-school, and the qualitative part consists of five interviews, 

conducted with three students, and three individuals responsible for the education. 

The study shows that the students think they have an important responsibility as 

journalists, primarily in their role as independent scrutinizers in the society. It fur-

ther shows the students have low trust in the PR-industry, and that they have little 

knowledge of the industry and the work tasks of the PR-practitioner. Their percep-

tion of PR is more consistent with definitions of marketing and advertising than 

PR, which can be derived from their preconceived perceptions of PR. PR is not 

adressed during their education. Instead, their perception is formed via discussions 

with their classmates. While theories regard PR as an enabler for journalism, only 

50 % of the respondents view PR as an assett and an important source of infor-

mation. The study therefor illuminates a problematic future relationship between 

journalism and PR. The study has been performed equally by both authors.  
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Sammanfattning 

En PRessad framtida relation 

Denna studie ämnar att skapa en förståelse för den komplexa relationen mellan 

journalister och PR-praktiker, genom att undersöka hur journaliststudenter i Skåne 

uppfattar sina roller som framtida journalister, deras syn på PR, samt journalisti-

kens relation till PR. Studien undersöker även vilken roll utbildningen har i skap-

andet av journaliststudenternas syn på PR.  Studien använder en blandad metodik, 

och består således av kvantitativ och kvalitativ data. Det kvantitativa materialet 

består av enkäter ifyllda av samtliga journaliststudenter på Lunds Universitet och 

Skurup Folkhögskola, och det kvalitativa inslaget består av 5 intervjuer, genom-

förda med tre studenter, samt med tre individer ansvariga för utbildningarna. 

Undersökningen visar att journaliststudenterna anser att de har ett viktigt ansvar 

som journalist, främst i och med sin granskande och oberoende funktion i sam-

hället. Resultaten visar också att studenterna har lågt förtroende för PR-branschen, 

att de har dålig kännedom om branschen, samt att de inte vet vilka arbetsuppgifter 

som ingår i PR-yrket. Den visar vidare att den syn de har på PR mer är förenlig 

med reklam och marknadsföring, vilket kan härledas till deras förutfattade, nega-

tiva meningar om branschen. PR behandlas inte nämnvärt i de journalistiska ut-

bildningarna - studenternas bild av PR formas mer i diskussioner med kurskamra-

ter. Medan teorier lyfter fram PR som en förutsättning för journalistiken, håller 

enbart 50 % av respondendenterna med om att PR är en tillgång och en viktig in-

formationskälla för journalistiken. Undersökningen belyser således en problema-

tisk bild för de framtida medierelationerna. Arbetet kring detta examensarbete har 

till lika stora delar utförts av båda författarna. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Palm & Sandström (2014) har Public Relations (PR) idag intagit en strate-

giskt viktig position i samhället, där branschen har stort inflytande på bland annat 

politik, kultur, teknologi, ekonomi samt juridik. Branschen har dock länge tampats 

med lågt förtroende, och förknippas ofta med begrepp som manipulation och pro-

paganda (Larsson, 2005; Falkheimer & Heide, 2014). Samtidigt har branschen 

genomgått stora förändringar de senaste decennierna – framförallt om man ser till 

det faktum att PR-praktiker uppnått högre status och legitimitet i och utanför or-

ganisationerna. Idag är det inte många som motsäger att PR är en viktig faktor för 

ett företags framgång, och PR-praktiker får allt oftare en viktig roll högre upp i 

organisationerna (Palm & Sandström, 2014). För organisationerna bidrar PR 

bland annat med att skapa relationer med dess olika intressenter, i syfte att uppnå 

organisatoriska mål. För att kunna göra detta krävs det att man hittar rätt kanaler 

för att kommunicera med organisationens målgrupper. Medierna och journalister-

na blir således en viktig intressent för PR-praktikerna, då de kontrollerar de kana-

ler som kan nå ut med informationen. För PR-praktikern är det därför viktigt att 

etablera relationer till medierna, i syfte att underlätta detta arbete.  

För journalisterna är också PR-branschen en viktig intressent, då de i stor ut-

sträckning är beroende av den information som PR-branschen förser dem med 

(Strömbäck, 2009). Samtidigt som PR-branschen växt sig allt starkare, har journa-

listbranschen genomgått fundamentala och dramatiska förändringar. De senaste 

30 åren har konkurrensen inom mediebranschen ökat signifikant, vilket enligt 

Strömbäck (2009) har lett till att medierna börjat ägna allt mer tid åt att bli kon-

kurrenskraftiga. I och med detta har journalistiken i många fall fått se sig förbi-

passerad till förmån för ekonomiska värden, vilket inneburit att man tvingats 

konstnadseffektivisera genom att exempelvis dra ned på personalen. Studier be-

kräftar situationen för journalister i Sverige: 2012 var 376 nyhetsjournalister 

tvungna att lämna sitt jobb – nästan 10 % av hela kåren, och forskning från Göte-
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borgs Universitet (Jönsson, 2005) påvisar att 25 % av journalisterna i Sverige pla-

nerar att lämna journalistyrket. Många journalister väljer dessutom att börja arbeta 

inom PR-och kommunikationsbranschen. Detta har föranlett en obalans i antalet 

praktiker; 2013 gick det två PR-konsulter per varje journalist (Pettersson, 2013).  

 

1.2 Problemformulering 

Idag förväntar sig konsumenterna mer innehåll i medierna, samtidigt som det 

finns färre journalister anställda för att skapa detta innehåll (Moloney; 2006; Mor-

ris & Goldsworthy, 2008; Davis, 2003; Davies, 2008). Utvecklingen har gått så 

långt att Morris och Goldsworthy (2008) menar att den journalistiska affärsmo-

dellen förutsätter en resursfylld PR-bransch som kan förse dem med information. 

Detta får onekligen en effekt på innehållet i medierna; enligt Davis (2003) under-

sökning av brittiska medier framkom det att 60% av innehållet tydligt kunde här-

ledas till PR. Beroendeställningen i form av varandras resurser kan därmed ses 

som ett faktum, och forskare menar att journalister och PR-branschen möjliggör 

varandras existens just genom detta beroende (Bentele & Nothhaft, 2004). Detta 

fordrar en relation mellan branscherna.   

Relationen mellan journalister och PR-branschen är idag dock inte optimal, då 

det finns en stor aversion bland journalister mot PR-praktiker. Larssons (2005) 

studie visar att denna negativa bild även finns bland journalister i Sverige. Journa-

lister litar inte heller på PR-konsulter (Shin & Cameron, 2003), och upplever att 

deras intressen skiljer sig åt (Morris & Goldsworthy, 2008), samt att PR-

praktikerna inte förstår deras behov (Pang, 2010). En grund till den problematiska 

relationen är enligt White och Hobsbawm (2007) de fördomar och förutfattade 

meningar som de båda parterna har om varandra, där journalister tenderar att vara 

mer fördomsfulla än PR-praktiker. Enligt Pang, Chiong och Hassan (2014) är det 

också journalisternas personliga synsätt som är avgörande för utformandet av re-

lationerna till PR-praktikerna, i större utsträckning än exempelvis mediernas 

idelogi och rutiner.  

Vidare menar Van de Ven (1976) att det krävs konsensus och acceptans kring 

varandras mål och värderingar för att relationer skall uppstå. Mellan journalister 

och PR-praktiker finns det dock här en inneboende motsättning; medan journa-
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lister tjänar allmänheten, tjänar PR-praktiker sina uppdragsgivare. Detta gör att 

deras arbete präglas av mål som i grund och botten inte är förenliga med varandra.  

Ovan faktorer skapar problem för relationen mellan journalister och PR-

branschen. Eftersom man är beroende av varandras resurser är en bra relation av 

yttersta vikt för att samarbetet skall fungera. Risken finns annars att parterna vän-

der sig från varandra, och istället söker sina resurser på annat håll. Ett sådant sce-

nario skulle skapa problem för båda branscherna, då journalistiken behöver den 

information som PR-branschen förser dem med, och PR-branschen behöver jour-

nalistiken för att kommunicera med sina intressenter. Att skapa och bibehålla en 

god relation torde därför ligga i båda parternas intresse.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Med journalistikens nedrustning och journalisternas aversion mot PR-branschen 

som bakgrund, är det relevant att fråga sig hur framtiden ser ut för relationen mel-

lan journalister och PR-branschen. Syftet med denna studie är att utröna hur mor-

gondagens journalister - journaliststudenterna - ser på PR-branschen och relation-

en till den. Detta blir extra intressant då mediebranschen genomgår stora föränd-

ringar, vilket gör att framtiden för branschen är oviss. Genom att undersöka jour-

naliststudenterna ämnar vi att förstå vilken inställning de har till PR-branschen när 

de väl examineras och påbörjar sitt arbete som journalister. I enlighet med Pang 

(2014) är det just journalisternas synsätt som är det största avgörande faktorn för 

relationen bland journalister. Vi ämnar också att undersöka vilket inflytande ut-

bildningen har på formandet av denna inställning. Vår frågeställning är således: 

 

 Hur ser journaliststudenter på sin egen roll som journalist?  

 Hur ser journaliststudenter på PR? 

 Hur ser journaliststudenter på journalistikens relation till PR? 

 Vilken påverkan har utbildningen i formandet av studenters syn på PR? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen ämnar att bidra till forskningsområdet Strategisk Kommunikation. 

Uppsatsen avgränsas till att enbart innefatta journalistutbildningar i Skåne, mer 

exakt Lunds Universitet och Skurups Folkhögskola. Resultaten från skolorna se-
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pareras ej för individuella analyser, utan behandlas som en totalundersökning av 

journaliststudenter i Skåne. 

 



5 

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar vi en genomgång av tidigare forskning om relation-

en mellan PR-praktiker och journalister, med ett närmre fokus på hur journalister 

uppfattar PR-branschen. Även om mycket forskning gjorts kring relationen ur ett 

globalt perspektiv, framförallt i USA och Storbritannien, finns endast ett fåtal som 

tar upp förhållandet i Sverige. Med endast ett undantag finns inga studier som har 

haft fokus på hur institutioner och utbildningar inom journalistik ser på PR. Vi 

har inte funnit någon forskning som tar upp journaliststudenters syn på PR-

branschen. Genom att analysera problematiken och praktikers syn på varandra 

och på relationen, kan vi få viss förförståelse kring området för vår studie. 

Många forskare har under undersökt hur relationen mellan PR-praktiker och 

journalister ser ut och fungerar. Fokus har allt som oftast varit på journalisters 

syn, perception och intryck av PR-praktiker (Aronoff, 1975; Curtin, 1999; 

DeLorme & Fedler, 2003; Larsson, 2005; Larsson, 2009; Sallot & Johnson, 2006), 

med vissa undantag av undersökningar kring hur allmänheten ser på PR (Park & 

White, 2010). Forskning har också genomförts kring hur utbildare inom journali-

stik ser på PR (Shaw & White, 2004). 

Candace White och Joo Suk Park (2010) undersökte via en telefonundersök-

ning allmänhetens syn och intryck av PR-branschen. Bakgrunden till studien, me-

nar de, är att PR länge porträtterats på ett negativt sätt i media, vilket de tror på-

verkar allmänhetens syn på professionen. Resultatet från White och Park (2010) 

studie visar dock att de tillfrågade hade mer positiv bild av PR-branschen än vad 

som visas upp i media. Respondenterna såg PR-branschen som värdefull för sam-

hället, genom dess förmåga att bidra med information. De tillfrågade håller inte 

med om att PR är en bransch utan substans, eller att den finns till för att dölja oe-

gentligheter. Däremot förknippar respondenterna ihop PR-begreppet med publici-

tet, medierelationer och organisationers försök att driva sin egen agenda (White & 

Park, 2010).  
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De flesta andra studier har speglat att journalister har en negativ perception av 

PR-branschen. Craig Aronoff (1975) kom i sin studie fram till att journalister har 

negativa konnotationer om PR-praktiker, samt att PR-praktiker, i egenskap av ny-

hetsskapare, har låg trovärdighet. Journalisternas syn på PR-branschen stämmer 

dock inte överens med hur PR-praktikerna ser på sig själva: när de skulle rang-

ordna var PR stod i termer av trovärdighet, placerade de sig själva högt upp på lis-

tan av professioner.  

En viss negativ bild går också att finna i andra undersökningar. Genom att an-

vända både djupintervjuer såväl som enkäter undersökte Patricia A. Curtin (1999) 

hur journalister såg på PR-praktiker och hur viktiga de är i skapandet av nyheter. 

Hon menar att förändringar inom medieindustrin har påverkat relationen mellan 

PR-praktiker och journalister. Den ”nya” journalistiken har varit tvungen att an-

passa sig efter tidningarnas nedskärningar och deras minskade intäkter, och har till 

följd av detta börjat använda mer material som kommer från PR-branschen. Re-

sultatet som Curtin (1999) presenterar visar att journalister hade svårigheter att 

erkänna att de använde material från PR-praktiker. Hon kommer dessutom fram 

till att organisationens drivkrafter var avgörande för om journalisterna skulle an-

vända nyheten eller inte. Resultatet visar också att journalister – trots sin aversion 

- faktiskt använde material från PR-branschen, även om de sällan använde materi-

alet rakt av. 

Lynne M. Sallot och Elizabeth A. Johnson (2006) har gjort en innehållsanalys 

över 413 rapporter där 418 journalister blivit intervjuade mellan 1991 och 2004. I 

sina resultat konstaterar Sallot och Johnson (2006) att desto högre journalisterna 

värderar PR-praktikers inverkan på nyhetsskapande, desto bättre förutsättningar 

finns för en bra relation. De kommer även fram till att journalister som varit verk-

samma en längre tid i snitt är mer positiva till relationen. De diskuterar också 

kring det faktum att journalister intervjuade mellan 2002-2004 ser mer positivt på 

relationen till PR-praktiker, jämfört med journalister intervjuade mellan 1991-

1996, vilket kan tyda på att relationen mellan de två yrkesgrupperna börjar mjukas 

upp. Mer än hälften av de tillfrågade journalisterna ser positivt på sin framtida re-

lation till PR-praktiker, särskilt då PR-praktiker blir mer utbildade och mer pro-

fessionella. Nästan samtliga tillfrågade ansåg att det är viktigt att ha en bra relat-

ion till PR-praktiker, men att ansvaret för att upprätthålla den goda relationen låg 

på PR-praktikerna själva (Sallot & Johnson, 2006). 
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Studier har även genomförts i Sverige. Larsåke Larsson har, i sin studie PR 

and the Media: A collaborative Relationship från 2009, genomfört intervjuer med 

både PR-praktiker och journalister om deras syn på varandra och på relationen. 

Han kommer i studien fram till att praktiker inom både journalistiken och PR-

branschen anser att de har tät och löpande kontakt, men att den ofta är initierad av 

PR-praktikerna som förser journalisterna med material och nyhetsvinklar. Larsson 

(2009) menar vidare att medan PR-praktiker upplever att de relativt ofta lyckas få 

in material i tidningen, något som journalisterna själva förnekar. Dock konstaterar 

journalisterna att PR-praktiker är skickliga nyhetsskapare och att, i en tid av bris-

tande resurser hos redaktioner, de blivit tvungna att vara beroende av material från 

externa källor. Larsson (2009) avslutar med att konstatera att relationen mellan 

PR-praktiker och journalister är präglad av lika beroende och lika utbyte. Larsåke 

Larsson har tidigare gjort liknande undersökning. I hans bok Opinionsmakarna 

(2005) studerar han relationen mellan PR-praktiker och journalister i Sverige. I de 

genomförda djupintervjuerna var resultatet tydligt att synen på varandra skiljer sig 

markant åt: medan PR-praktikerna hade stor respekt för journalister och deras roll 

i samhället, ser journalisterna PR-praktikerna som en motpart som de inte vill ha 

alltför mycket att göra med. Larsson (2005) lyfter fram att journalisterna inte ser 

skillnad på olika yrkestitlar inom PR-branschen; informatörer och PR-konsulter är 

samma sak i deras ögon. De flesta av de intervjuade journalisterna anser inte att 

de har en relation med PR-praktikerna, och enbart ett fåtal anser att de har an-

vändning av det material som PR-praktikerna skickar till dem. 

Det närmsta vi kommer vår egen studie är genomförd av Thomasena Shaw 

och Candace White år 2004. I studien Public relations and journalism educators’ 

perceptions of media relations ser de närmre på huruvida akademiska utbildningar 

inom PR och journalistik kan hållas som delansvariga för att projicera stereoty-

piska bilder kring hur PR är.  Detta, menar Shaw och White (2004), kan leda till 

att studenterna får negativa perceptioner av PR. I studien, som genomfördes via 

enkäter bland 187 lärare inom journalistik och PR, kommer de fram till att båda 

grupperna hade till stor del även erfarenhet som praktiker inom respektive 

bransch. Shaw och White (2004) argumenterar för att man därför kan göra slutsat-

sen att de attityder och intryck som visats i studien både kan appliceras såväl på 

lärare som på praktiker. Resultatet från studien var bland annat att lärare inom 
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journalistprogrammet inte var så negativt inställd till PR-branschen som tidigare 

forskning visat. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt redogörs för det teoretiska ramverk som nyttjats i uppsatsen. 

Avsnittet inleds med ett moment som beskriver journalistikens roll och syften, vil-

ket i analysen används för att förstå hur studenterna ser på sig själva som journa-

lister. Nästföljande del redgör för vad Public Relations är. Detta kommer i ana-

lysen att ställas mot den bild som journaliststudenterna har av PR. Avslutningsvis 

diskuteras relationer och medierelationer, vilket ställs mot den insamlade empirin 

gällande journalisternas relation till PR-branschen.  

 

3.1 Journalistik 

3.1.1 Journalistens roll och syfte 

Journalistiken anses vara den tredje statsmakten (Strömbäck, 2009; Wiik, 2010). 

Strömbäck (2009) och Wik (2010) menar att journalistiken skiljer sig från andra 

typer av branscher i det faktum att den har en viktig plats i demokratin - den anses 

fylla fundamentala funktioner av granskning, genomlysning och information. 

Journalistikens lojalitet är alltid mot sanningen, och de uppfyller denna lojalitet 

genom att granska, förmedla information och genom att vara ett forum för debatt 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011).  

Journalistyrket kan sägas vara en semi-profession. Detta innebär att det finns 

ett yrkesförbund, Svenska Journalistförbundet (SJF), och att det finns ett system 

som kontrollerar det journalistiska innehållet: de pressetiska reglerna (Hadenius et 

al., 2011). Även om journalistkåren präglas av heterogeniteten så har de många 

saker gemensamt, bland annat vilka ideal de har i sin roll som journalist. Om 

journalister själva tillfrågas om sina ideal, lyfter de fram att det handlar om att 

granska makten och att på ett enkelt sätt förklara komplicerade händelser. De lyf-

ter även fram att de på ett oberoende sätt ska granska och informera. Dock menar 

Hadenius et al. (2011) att idealen inte alltid stämmer överens med hur verklighet-
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en ter sig för det journalistiska arbetet. Arbetet som journalist har, till följd av ra-

dikal teknisk och ekonomisk utvecklingen, förändrats i grunden de senaste decen-

nierna. Dessa förändringar har skapat nya förutsättningar för arbetet som journa-

list, där många upplever en mer stressfylld tillvaro. Det ställs också krav på multi-

kompetens, vilket leder till att yrkesidentiteten luckras upp.  

3.1.2 Etik och de pressetiska reglerna 

De etiska riktlinjerna för journalister skiljer sig åt markant från land till land över 

världen (Deuze, 2005). Deuze (2005) menar att även om journalister är oense 

kring huruvida ett pressetiskt ramverk borde finnas, har alla gemensamt att de hål-

ler etiken högt. Detta bekräftar journalisters strävan i att vara samhällets objektivt 

granskande funktion, särskilt med tanke på att journalister över hela världen håller 

begrepp som ”sanning” och ”objektivitet” högt. Deuze (2005) menar dessutom att 

pressetiken handlar om själva grundvärderingen i hela journalist-yrket. Presseti-

ken i Sverige kan härledas ända bak till 1874 och till organisationen Publicist-

klubben (Hadenius et al. 2011). Organisationen bestod av både redaktörer och ut-

givare som ville att svensk press skulle ha ett ramverk av vad som skulle känne-

tecknas som god journalistik. Man ville, genom de etiska reglerna, garantera och 

säkerställa en korrekt och mångsidig nyhetsförmedling. Under slutet av 1980-talet 

framfördes stark kritik mot de pressetiska reglerna då man ansåg att de applicera-

des som lagar och mindre som etiska riktlinjer, vilket ledde till att nyhetsflödet 

påverkades negativt (Hadenius et al., 2011). Som en konsekvens införde man un-

der 1990-talet en ändring av inledningsfrasen i de pressetiska reglerna, vars syfte 

var att betona skillnaden mellan lag och etik. Fokus blev nu att tidningarna själva 

skulle ha ”en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften”. 

Tidigare har de pressetiska reglerna stått på tre grunder: publicitetsreglerna, 

yrkesreglerna, och reglerna mot textreklam. Publicitetsreglerna handlar bland an-

nat om att ge plats åt motröster samt att journalister ska vara kritiska mot nyhets-

källor. Reglerna mot textreklam hade sin bakgrund i att man inte ville att reklam 

skulle finnas på redaktionell plats – och skulle motverka att annonsörer köpte red-

aktionell text. Dessa regler togs dock bort 2005, på grund av massiv kritik från 

tidningsföretag, vilka menade att man inte förstod och respekterade den allt hår-

dare konkurrens som nu fanns på marknaden. Hadenius et al. (2011) menar att 
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detta lett till att det oftare förekommer brott mot reglerna för textreklam, och ar-

gumenterar att de pressetiska reglerna efterföljs så länge de stämmer överens med 

tidningens kommersiella mål.  

Enligt Hadenius et al. (2011) har dagens svenska journalister god kännedom 

om de pressetiska reglerna. Dock menar de att detta inte beror på att det finns 

granskande funktioner, såsom Pressombudsmannen eller Pressens Opinions-

nämnd, utan att det snarare kan härledas till att tidningar i Sverige har en lång 

historia av att tänka pressetiskt. Hadenius et al. (2011) lyfter fram argument om 

att det finns starka röster som vill att de pressetiska reglerna ska uppdateras, bland 

annat med delar som behandlar sociala medier. Bakgrunden till detta är att sam-

hälls- och medieklimatet har förändrats, där nya typer av tidningar skapats och där 

sociala medier får en allt större plats i människors liv. Pressens samarbetsnämnd 

fick 2010 ett uppdrag att utreda om det finns behov av en gemensam Medieom-

budsman, som då skulle ersätta nuvarande regleringssystem, i syfte att ha en ge-

mensam nämnd kring det journalistiska arbetet och innehållet. Beslut kring frågan 

har år 2014 ännu inte tagits (Andén, 2014). 

3.2 PR 

Följande avsnitt behandlar PR som svårdefinierat begrepp och forskningsområde. 

Diskussioner förs även kring varför PR ofta misstas för andra professioner. Av-

snittet behandlar också uppkomsten och framfarten av PR i Sverige. 

 

3.2.1 Vad är PR? 

PR-branschen har växt sig till en stor, global och kraftfull industri under 1900-

talet och 2000-talet (Palm & Sandström, 2014). Forskningsområdet och praktiken 

PR är utbrett över hela samhället, och finns idag närvarande i de flesta industrier 

och branscher. Dock finns det ingen universellt bekräftad definition av begreppet, 

även om många forskare har försökt skapa en. Enligt Cutlip, Center och Broom 

(1994) använder människor termen PR ofta, utan att vara säkra på vad den exakta 

definitionen är.  

Harlow (1976) undersökte området och fann 472 olika definitioner av PR, 

myntade mellan 1900 och 1976. Han skapade därefter följande definition: “Public 
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relations is a distinctive management function which helps establish and maintain 

mutual lines of communication, understanding, acceptance and cooperation be-

tween an organisation and its publics…” (Harlow, 1976, s. 36). Ledingham och 

Bruning (2000) menar att svårigheten att finna en gemensam definition beror på 

att PR ständigt är i förändring; ständigt kommer ny forskning och nya insikter till 

ytan vilket gör att yrkesområdet måste omdefinieras. Enligt Tench och Yeomans 

(2009) finns inte heller någon entydighet gällande vad praktiker inom området 

gör; vilka kunskaper och egenskaper som krävs av praktiker inom PR kan skilja 

sig markant mellan olika industrier. Dessutom pekar de på att PR fortfarande är ett 

relativt ungt yrke. Den vill positionera sig själv som en viktig funktion för organi-

sationer och försöker att distansera sig så långt ifrån propaganda, samtidigt som 

den vill visa sig vara ett socialt värdefullt och etiskt korrekt yrke (L’Etang, 2013). 

Idag argumenterar allt fler forskare för att organisationers relationer med dess 

publiker borde vara i centrum för PR (Broom & Dozier, 1989; Bruning, 2001; 

Tench & Yeomans, 2009).  

Spår av PR går att hitta redan i slutet av 1800-talet (Ledingham & Bruning, 

2000). Det var dock först under början av 1900-talet som det på allvar etablerades 

i företagsvärlden, till följd av att fler och fler grävande journalister började 

granska de största företagen. Företagen behövde en funktion som hjälpte till att 

forma opinionen och samtidigt hålla staten nöjda – en funktion som public relat-

ions fick fylla. Många mäktiga företag anställde PR-praktiker för att försvara sina 

intressen mot journalister och staten, och det var massmedia som fick agera slag-

fält för dessa med- och motkampanjer (Cutlip et al, 1994; Ledingham & Bruning, 

2000). De allra tidigaste PR-praktikerna var själva journalister från början, men 

som sedermera övergick till PR-rollen när denna fick framfart. Vissa praktiker såg 

sin nya roll som ”en tillfälligt bosatt journalist” – de ansåg sig fortfarande i grund 

och botten vara journalister (Ledingham & Bruning, 2000).  

3.2.2 PR i Sverige 

Det finns både likheter och skillnader mellan hur PR fungerar i Sverige jämfört 

med andra länder. I forskningsöversikten From Public Relations to Strategic 

Communication in Sweden: The emergence of a Transboundary Field of Know-

ledge diskuterar Falkheimer och Heide (2014) att PR i Sverige ursprungligen an-
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vändes av välfärdsstaten i syfte att utbilda och informera befolkningen. Larsson 

(2005) menar att den starka utvecklingen av PR i Sverige i huvudsak beror på två 

stora samhällsskeenden. I första hand handlar det om att intresseorganisationer har 

växt sig stora och starka, och för det andra välfärdsstatens framväxt. Falkheimer 

och Heide (2014) lyfter fram statistik från PRECIS (Föreningen Public Relations 

Konsultföretag i Sverige) visar på ett kraftigt växande medlemsantal sedan 1990-

talet; Sveriges Kommunikatörer hade 2013 över 5800 medlemmar (att jämföra 

med 2000 medlemmar år 1993). De lyfter också fram rapporten Informationsin-

dex, som visar att svenska företag köpte PR-tjänster för över 4.3 miljarder EUR 

2011.  

Trots det växande intresset är inte konceptet kring PR vida utbrett i Sverige, 

vilket Falkheimer och Heide (2014) menar beror på ideologiska orsaker: många 

människor förknippar fortfarande PR med manipulation och propaganda. Den 

senaste studien som gjorts gällande allmänhetens syn och förtroende för PR-

branschen är från 2002, och gjordes då som en del av SOM-institutets årliga opin-

ionsundersökning gällande attityder mot yrkesgrupper. Studien ville utröna hur 

allmänheten såg på PR-konsulter, på reklampersoner och på informatörer. Resul-

tatet visade sig vara tydligt: förtroendet hos allmänheten var lågt. Endast 7 % av 

de tillfrågade hade stort förtroende för PR-konsulter, 37 % svarade ”varken eller” 

medan 56 % svarade att de hade litet förtroende för PR-konsulter. 

3.2.3 Närheten till andra branscher 

Människor blandar ofta ihop begreppet PR med dess aktivitet och roller. Exem-

pelvis tror många att ”publicitet” innefattar allt vad PR handlar om. Cutlip (et al. 

1994) menar att det ofta är publicitet som är synligt för ögat, men att det sällan är 

det enda som ingår i organisationers strategi. Även Palm och Sandström (2014) 

menar att PR idag är ett vitt begrepp som innefattar en rad olika kommunikations-

aktiviteter, både inom organisationer såväl som konsultbyråer: intern kommuni-

kation, public affairs, Corporate Social Responsibility, medierelationer, kriskom-

munikation, varumärkesarbete, lobbying, för att nämna några. Ett sätt att förstå 

PR är att undersöka och analysera vilka uppgifter och vilket ansvar PR-praktiker 

har i sitt arbete (Cutlip et al., 1994).  
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Marknadsföring och reklam är de funktioner inom organisationer som oftast 

blandas ihop med PR (Cutlip et al, 1994; Hadenius et al. 2011). Att promota pro-

dukter är en del av marknadsföringens uppgifter, vilket enligt Cutlip et al. (1994) 

kan leda till att många tror att det PR och marknadsföring är samma sak. Även om 

det finns många områden där PR, reklam och marknadsföring skiljer sig åt, finns 

många områden där rollerna samarbetar tätt. PR-praktiker hjälper exempelvis 

marknadsförare genom att skriva produktbeskrivningar och genom att se till att 

den produkten blir omskriven i media. De hjälper till med detta då de är experter 

på att skriva och på att se till att få maximal publicitet i media. 

Reklam och PR har i grund och botten samma mål: publicitet, och att göra nå-

got känt hos allmänheten. För att nå detta mål använder dock PR och reklam helt 

olika tillvägagångssätt; medan reklam kontrollerar sitt budskap genom att betala 

för det, söker PR att övertyga människor - ofta journalister - att vidarebefordra sitt 

budskap på ett positivt sätt (Tench & Yeomans, 2009). Reklam är ett bra sätt att 

kontrollera budskap, men det är ett dyrt sätt att nå ut till allmänheten. Dessutom 

menar Tench och Yeomans (2009) att reklam saknar en viktig egenskap som PR 

har: trovärdighet. Mycket av PR och dess aktiviteter handlar om att skapa trovär-

dighet för organisationer eller individer. När vi ser eller hör en reklam förstår vi 

vad det är och vad den försöker göra. Av den anledningen är det vanligt att många 

slutar titta eller lyssna, och istället koncentrerar sig på skrivna artiklar. En skriven 

artikel om en organisation bedöms vara mer övertygande då den inte är i form av 

reklam (Tench & Yeomans, 2009).  

3.3 Relationer 

I följande avsnitt diskuteras inledningsvis vad som får organisationer att ingå i 

relationer med varandra. Därefter lyfts medierelationer upp och diskuteras, vilket 

är de relationer som journalister och PR-praktiker ingår i. Teorin kommer att an-

vändas i analysen för att förstå journaliststudenternas syn på relationen till PR-

branschen. 

 

3.3.1 Relationer baserade på resursberoende 
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Enligt Van De Ven (1976) är alla organisationer mer eller mindre beroende av sin 

omvärld. Det kan röra sig om allt ifrån att attrahera rätt personal, att få tag på in-

formation eller det enkla motivet att tjäna pengar på sina kunder. Om organisat-

ioner vore självförsörjande fenomen, skulle det vara ett litet behov av samarbete 

och relationer mellan organisationer. Därför utgår Van De Ven (1976) från att ju 

mer en organisation är beroende av resurser, desto mer kommer den att engagera 

sig i att kommunicera med andra organisationer, vilket kan leda till att man inle-

der till relation. Dock menar Van De Ven (1976) att resursberoende inte ensamt 

skapar dessa relationer, utan det krävs också awareness och consensus. 

Awareness är uppdelat i två steg. Det första momentet är att identifiera vilka 

resurser som existerar i andra organisationer. Andra momentet går ut på att inleda 

relationer till en organisation, i syfte att förstå varandras mål och motiv, samt öka 

förtroendet mellan parterna. Resultatet medför att parterna blir mer benägna att 

hjälpa varandra. Consensus handlar om att organisationernas mål behöver bli 

godkända av varandra. Om konsensus ej nås kring detta är risken att parterna vän-

der sig ifrån varandra. 

Van de Ven och Walker (1984) utvecklade senare synen på relationer. Organi-

sationer ingår relationer på grund av deras beroende av andra organisationers re-

surser. För att dessa relationer skall upprättas lyfter de fram tre situationer varifrån 

relationen kan ha sin utgångspunkt. För det första kan bristen på resurser hos en 

organisation leda till att de blir beroende av en annan organisation. För det andra 

kan krav på speciella tekniker att utföra givna åtaganden skapa relationerna. För 

det tredje kan relationer uppstå när organisationer verkar i samma bransch, där de 

har liknande kunder, tjänster, kunskaper eller behov. 

3.3.2 Journalistikens relation till PR-branschen 

Journalister och PR-praktiker har en historiskt lång och komplicerad relation till 

varandra. Journalister har historiskt alltid varit beroende av att få information och 

material från omvärlden, och nästan all journalistik skapas utifrån information 

från källor (Hadenius, 2011; Strömbäck, 2009). Forskare och praktiker inom jour-

nalistiken är dock eniga om att relationen handlar om ett ömsesidigt beroende. Ur 

journalistens synvinkel bidrar nyhetskällorna med citat, faktaunderlag och in-

formation som journalisterna är djupt beroende av i skapandet av nyhetsartiklar. 
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Ur källornas perspektiv är journalistiken viktig för att nå medborgare med inform-

ation, i syfte att påverka dem i någon riktning (Larsson, 2005; Strömbäck, 2009).  

Förutsättningarna för denna relation har dock förändrats på senare tid. Journa-

listbranschen fortsätter att krympa (Palm & Sandström, 2014), samtidigt som me-

dieproduktionen ökar (Hadenius et al., 2011). Konsumenterna förväntar sig tjock-

are tidningar, mer innehåll och innehåll som levereras dygnet runt. Samtidigt har 

det skapats en kostnadspress mot tidningarna, vilket leder till att de måste göra be-

sparingar, exempelvis genom att dra ner på personal. Man undviker också i större 

utsträckning tips som måste kollas upp, då det tar tid, och därmed kostar pengar 

(Davis, 2003; Moloney, 2006; Morris & Goldsworthy, 2008). Samtidigt som de 

berövas personal och resurser behöver journalisterna fylla upp ett allt större red-

aktionellt utrymme, och har därför blivit beroende av PR-branschens förmåga att 

förse dem med resurser i form av information (Cornelissen, 2011; Curran & 

Seaton, 1997; Davies, 2008; Henderson, 2005; Shin & Cameron, 2003; White & 

Hobsbawm, 2007). Morris och Goldsworthy (2008) menar att medias produkt-

ionssätt och produktionskostnad förutsätter en resursfylld PR-bransch som kan 

förse dem med information, eller på annat vis hjälpa till med produktionen. Molo-

ney (2006) beskriver detta som att företagsvärderingar nu börjar ta sig in på red-

aktioner. Kostnadsminskningarna och intäktssökandet försvagar enligt honom 

journalistiken, vilket bidrar till att PR tar sig in för att fylla ett allt större redakt-

ionellt utrymme. 

Bentele och Nothhaft (2004) menar också att medierna är beroende av PR, när 

de tar upp The Intereffication Model, som urspungligen skapades av Bentele, Lie-

bert och Seeling år 1997. De menar att relationen mellan journalister och PR-

konsulter är mycket komplex. Modellen lyfter beroendeställningen i relationen, 

och säger att journalism och PR möjliggör varandras existens. Begreppet Interef-

fication kan översättas ungefär till ”att ömsesidigt möjliggöra”, vilket alltså inne-

bär att modellen indikerar ett beroende mellan de två aktörerna. De understryker 

dock att detta inte skall tolkas som att modellen är balanserad mellan aktörerna; 

inflytandet är inte fördelat lika, utan beror helt på vilka aktörerna och situationen 

är. 

Strömbäck (2009) menar att allmänheten inte förstår i vilken utsträckning 

samspelet mellan nyhetskällor och journalister påverkar innehållet i medierna. Att 

PR har en påverkan på det redaktionella innehållet är dock ett faktum. Enligt Mor-
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ris & Goldsworthy (2008) antyder viss forskning att det är så mycket som 80 % av 

innehållet. Davies (2008) undersökte källorna till nationella nyheter i Storbritan-

niens fem mest prestigefyllda nationella tidningar, och kom fram till att 60 % av 

innehållet var helt eller huvudsakligen baserat i PR, och 20 % hade en tydlig på-

verkan av PR. Enbart 12 % var genererat av journalisterna själva.  

3.3.3 Motsättningar i relationen 

Relationen mellan journalister och PR-praktiker är kantad av flera motsättningar. 

Enligt Henderson (2005) måste man först och främst komma till insikt i att medie-

relationer är relationsdrivande; det handlar om vem du känner, och vilket förtro-

ende ni har byggt upp för varandra. Även Pang (2010) understryker det faktum att 

medierelationer inleds med att etablera relationer. Haywood (1995) menar att 

journalister vill arbeta med de PR-praktiker som de känner, och som är trevliga, 

hjälpsamma, och arbetsvilliga. Ärlighet är enligt honom en av de egenskaper som 

journalister värdesätter mest. 

Syftet med medierelationer är enligt White (1991) att nå samstämmighet i in-

tressen: journalisten behöver information, och organisationen kan förse dem med 

information. Denna samstämmighet kan dock bara nå till en viss gräns, eftersom 

de två grupperna tjänar olika syften. Medan journalistens ansvar är mot sin orga-

nisation, sina läsare, och det journalistiska yrket, tjänar PR-praktikern sin upp-

dragsgivare. Enligt Shin och Cameron (2003) litar inte heller journalister på PR-

praktikerna. Problematiken byggs vidare på av Cornelissen (2011), L’Etang 

(2008), och Morris och Goldsworthy (2008); journalister har ofta en negativ in-

ställning till PR-praktiker, delvis då de uppfattar att de har skilda intressen. De 

upplever också att de sätter kundernas behov framför journalisternas. En grund till 

den negativa synen är enligt White och Hobsbawm (2007) de fördomar och förut-

fattade meningar som de båda har om varandra. Journalister tenderar dessutom att 

vara mer fördomsfulla än PR-praktiker. 

Enligt Pang (2010) kan man härleda journalisternas ogillande av PR-praktiker 

till tre områden. Hon menar att praktiker inte förstår vad journalister vill ha, att de 

inte förstår hur journalistik fungerar, samt att de inte förstår vad medierelationer 

faktiskt innebär. För journalister är relationer viktiga, och man håller PR-

praktikerna ansvariga för att relationerna upprätthålls. Pangs (2010) modell Medi-
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ating The Media har i syfte att undersöka vad som formar medierelationer från en 

journalists perspektiv, och innehåller de influenser som påverkar journalisten. De 

influenser som tas upp är journalisterna, journalisternas rutiner, redaktionens ruti-

ner, extramedia forces, samt mediernas ideologi. När hon senare testade sin mo-

dell, kom hon fram till att journalistens mindset var den viktigaste avgörande fak-

torn för relationen (Pang et al., 2014). Morris och Goldsworthy (2008) menar 

också att de journalistiska idealen är starka, och att dessa gör det svårt för journa-

listerna att erkänna att deras arbete påverkas av PR-branschen. 

Ytterligare en problematik är enligt Moloney (2006) att många journalister ser 

PR-praktiker som så kallade gatekeepers, som håller journalisterna från den totala 

tillgång till information och människor inom organisationer som de anser sig ha 

rätt till. Morris & Goldsworthy (2008) bekräftar att PR-avdelningen har en roll 

som kan liknas vid att vara gatekeeper, då den kanaliserar all kommunikation som 

sker med företaget, i syfte att kunna kontrollera vilka som får komma till tals, och 

vad som sägs.  

3.4 Makt  

I följande avsnitt diskuteras och definieras maktbegreppet utifrån olika perspek-

tiv. Teorin kommer att appliceras i analysen för att förstå makten i relationen 

mellan journalister och PR-praktiker.  

French och Raven (1959; 1965; 2008) definierar makt utifrån inflytande, och 

menar att detta inflytande påverkar mottagarens system, vilket kan bestå av värde-

ringar, beteende, attityder, eller dylikt. Ett system är ofta utsatt av flera influenser; 

gällande ett beslut kan exempelvis Person 1 sociala tillhörighet utöva en makt, 

medan Person 2 utövar en annan makt mot Person 1. Två aktörer kan också simul-

tant utöva makt mot varandra. Strömbäck (2009) härleder även han begreppet 

makt till inflytande, men lägger även till närliggande begrepp såsom påverkan, 

auktoritet och dominans. Även om makt är ett omtvistat begrepp, finns det enligt 

Strömbäck (2009) ändå något som genomsyrar samtliga definitioner: ”möjligheten 

att påverka”. Strömbäck (2009) argumenterar att makt i huvudsak inte är en egen-

skap; makt handlar snarare om relationer mellan individer, organisationer och in-

stitutioner. Makten är inte statiskt knuten till vissa särskilda individer, organisat-

ioner eller institutioner i samhället, utan är ständigt föränderlig och i ett ständigt 
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växelspel. Den utövas i relationer och påverkas av relationerna mellan samhälls-

aktörer, samtidigt som den påverkas av perceptionerna av makt hos dessa indivi-

der, organisationer och institutioner. Denna syn får delvis ett stöd av Smudde och 

Courtright (2010), som menar att makt inte är någonting man utövar, utan snarare 

är något som tillskrivs en aktör i en relation.  
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4. Metod 

Följande avsnitt inleds med att behandla uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats. 

Därefter redogörs och diskuteras de metoder som använts, följt av ett resone-

rande kring uppsatsens reliabilitet och validitet. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Denna uppsats kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder. Kritik har riktats 

mot detta tillvägagångssätt, vilket primärt grundar sig i att man anser att metoder-

na tillhör olika och oförenliga epistemologiska och ontologiska ansatser (Bryman, 

2008). Metoden har dock blivit allt vanligare, och flera röster talar för att de abso-

lut är möjliga att kombinera. Argumenten är att man börjat se metoderna mer som 

en teknik för datainsamling, vilket innebär att de inte är låsta till de klassiska 

epistemologiska antagandena; hur de kombineras beror i stor utsträckning på frå-

geställningen, och vad man vill ta reda på (Bryman, 2008). Med detta som bak-

grund utgår denna studie från ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutiken grun-

dar sig i att tolka mänsklig handling, och skapa förståelse utifrån aktörens per-

spektiv (Bryman, 2008), eller som Patel och Davidson (2011) uttrycker det; att 

skapa en förståelse för människors världsuppfattning och agerande, genom en 

tolkning av dess uttryck i tal, skrift och handlingar. Eftersom uppsatsen ämnar att 

undersöka synen på en relation, vilket i sig består av människor och dess uppfatt-

ningar, anser vi denna utgångspunkt vara lämplig. Ontologiskt utgår uppsatsen 

från ett konstruktionistisk perspektiv. Detta innebär att sociala fenomen och dess 

mening skapas av de involverade aktörerna, och att dessa fenomen är under kon-

stant förändring (Bryman, 2008).  

4.2 Att blanda kvalitativa och kvantitativa metoder 

När man undersöker ett tydligt kollektiv är det vanligt att forskare kombinerar 

olika typer av metoder. En anledning till detta kan vara att man vill skapa en så 
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fullständig bild som möjligt, och utifrån detta bedömer att enbart en metod inte 

ger en tillräcklig bredd och djup (Bryman, 1997). Metoden refereras ofta till som 

Triangulering, vilket innebär att man använder sig av mer än en metod, och olika 

typer av information för att undersöka variablerna (Bryman, 1997). I och med 

detta kan man som forskare vara säkrare på att ens slutsatser är korrekta, eftersom 

de potentiellt kan bekräftas på två olika sätt (Bryman, 1997). Då denna studie äm-

nar att ge ett brett perspektiv av journaliststudenter i Skåne, bedömer vi det därför 

lämpligt att nyttja multipla metoder. 

Studien använder sig av kvalitativ forskning med stöd av kvantitativ forsk-

ning. Intervjuer genomfördes först som en pilotstudie, i syfte att justera de instru-

ment som sedan användes i den kvantitativa delen. Detta upplägg får stöd av 

Bryman (1997) som ett effektivt sätt av kombinera metoderna. Datan genererad 

från den kvantitativa forskningen agerar sedan stöd åt de kvalitativa intervjuerna i 

analysen. Genom att integrera kvalitativa och kvantitativa metoder möjliggörs att 

få både forskarens och aktörernas perspektiv (Bryman, 1997). Kvalitativ forsk-

ning kan också hjälpa till att tolka relationen mellan vissa variabler, och förstå or-

saken bakom variablerna (Bryman, 1997). Denna studie är vidare att betrakta som 

en totalundersökning (Bryman, 2008; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010), då 

den undersöker samtliga journaliststudenter i Skåne; Lunds Universitets journa-

listutbildning, samt Skurup Folkhögskolas journalistutbildning. Detta innebär att 

de svar som genereras är statistiskt signifikanta, och därmed ej behöver prövas 

(Bryman, 2008).  

4.3 Kvalitativa metoder 

Den kvalitativa forskningen i studien utgörs av semi-strukturerade intervjuer. 

Denna typ av intervju innebär att forskaren har en intervjuguide med förutbe-

stämda frågor och teman som man vill avverka, men att dessa mer ses som riktlin-

jer (Bryman, 2008). Respondenten får således möjlighet att svara utifrån sin egen 

tolkning, och forskaren får också möjlighet att ställa följdfrågor kring ämnen som 

dyker upp under intervjuns gång. Generellt bearbetas dock de ämnen och frågor 

som forskaren tagit fram i samtliga intervjuer (Bryman, 2008). Detta upplägg an-

ser vi passar väl för den kvalitativa metodens del i uppsatsens syfte, då den skapar 

ökad förståelse för de variabler som undersöks i den kvantitativa metoden. 
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4.4 Kvantitativa metoder 

Den kvantitativa delen av studien utgörs av enkäter, vilket enligt Bryman (1997) 

är en effektiv metod för att generera kvantifierbar data om ett större antal männi-

skor, i syfte att pröva sin frågeställning. Innan intervjuer och enkäter är det enligt 

Bryman (2008) alltid bra att genomföra pilotundersökningar. I detta fall agerade 

intervjuerna med studenterna pilotundersökning inför utformandet av enkäterna. 

På detta vis lärde vi oss om den terminologi och variabler vi nyttjade var effek-

tiva, eller om de behövde bytas ut. 

Eftersom det inte finns några tidigare liknande studier med liknande data, var 

det lämplig att genomföra en enkätundersökning (Wrench et. Al, 2013). Enkätun-

dersökningen är också en tids- och kostnadseffektiv metod för att samla in data, 

till skillnad från exempelvis strukturerade intervjuer (Bryman, 2007). I och med 

att syftet med vår studie är att undersöka journaliststudenternas syn på medierelat-

ionerna, består enkäten till stor del av attitydsfrågor. Detta är frågor där man ex-

empelvis får gradera sitt medhåll till vissa påståenden (Trost & Hultåker, 2007). 

Trost och Hultåker (2007) avråder också från att använda öppna följdfrågor, då 

detta dels leder till svarsbortfall, samt att de är svåra att analysera. Vi har därför 

undvikt detta i största möjliga mån. Istället fyller den kvalitativa delen i studien 

här istället en viktig funktion, då den förser uppsatsen med resonemang kring 

samma frågor som enkäten behandlar. 

 

4.5 Genomförande 

Totalt genomfördes fem intervjuer med sex personer, där alltså en av intervjuerna 

ägde rum med två respondenter. Varje intervju varade i cirka 30–45 minuter. De 

tre första intervjuerna genomfördes med journaliststudenter från Lunds Universi-

tet, vilka ha fått de fingerade namnen Hanna, Tobias, samt Elin. Urvalet för dessa 

intervjuer skedde via snöbollsurval, där man låter sig bli vidarehänvisad av perso-

ner man har kontakt med (Bryman, 2008). Metoden kan medföra att man inte får 

kontakt med en lika stor bredd som man skulle få om man använder ett slump-

mässigt eller ett målstyrt urval. Det var dock enbart via denna metodik som vi 

kunde få tillgång till respondenterna.  
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Intervjuerna fyllde två syften. Först och främst agerade de pilotundersökning 

inför utformandet av enkäterna. På så vis hjälpte dem oss att testa om de variabler 

vi tagit fram var relevanta för hur journaliststudenter resonerade kring de teman vi 

ämnat att undersöka. För det andra agerar intervjuerna ledande empiri i analysen, i 

syfte att skapa en förståelse för hur studenterna resonerar kring undersökningsfrå-

gorna. De skapar också en ökad förståelse för bakgrunden och resonemangen 

kring varför siffrorna från enkäterna ser ut som de gör.  

Ytterligare två intervjuer genomfördes också med representanter från Lunds 

Universitet och Skurup Folkhögskola. Valet av de intervjuade skedde med ett 

målstyrt urval (Bryman, 2008). Övriga urvalsmetoder hade inte passat för under-

sökningens syfte; vi ville tala med de som på något vis har ansvar i utbildningen, 

och är delaktiga i potentiella diskussioner kring PR och kommunikation. Ett 

slumpmässigt urval hade exempelvis kunnat innebära att vi talat med personer 

utan insyn i utbildningens utformning i sin helhet. Från Lunds Universitet har vi 

talat med Filip, och från Skurup Folkhögskola genomfördes en gemensam intervju 

med linjeledaren Sara samt med arbetskollegan Anders. Namnen på respondenter-

na är fingerade. Dessa intervjuer är, likt intervjuerna med studenterna, den le-

dande empirin i analysen. 

Enkäterna delades ut i föreläsningssalar under pågående föreläsningar, och 

samlades in när enkäterna var ifyllda. Totalt samlades 34 enkäter in, med ett bort-

fall om två studenter som ej var närvarande på föreläsningarna.  Av respondenter-

na studerade 18 vid Skurups folkhögskola, och 16 vid Lunds Universitet. Snittål-

dern för respondenterna var 25 år. Respondenterna från Lunds Universitet läste 

sin andra av tre terminer, och studenterna från Skurups Folkhögskola läste sin 

andra och sista termin. 75 % av respondenterna har erfarenhet från att arbeta på 

redaktioner, men detta har främst varit genom praktikplatser. Erfarenheten är 

därmed att se som begränsad. 

4.6 Analysmetod 

Den kvantitativa datan behandlas genom en univariat analys, vilket innebär att 

varje variabel analyseras individuellt (Bryman, 2008). Den kommer primärt att 

nyttjas med en deskriptiv presentation av innehållet i datan (Wrench, Thomas-

Maddox, Peck Richmond och McCroskey, 2013). Den kvalitativa datan har delvis 
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analyserats utifrån en tematisk analys, vilket innebär att datan kodas och kategori-

seras utifrån olika teman (Bryman, 2008). Kodningen har underlättats genom frå-

gorna i intervjuerna, då varje fråga behandlar specifika teman. På så vis har vi från 

transkriberingarna av intervjuerna direkt kunnat lyfta ut citat kring de teman som 

uppsatsen behandlar. Genom analysen agerar den kvalitativa empirin ledande, 

med stöd från den kvantitativa.  

Även om samtliga respondenter gav sitt samtycke till att namnges och citeras i 

uppsatsen, har vi ändå valt att anonymisera samtliga. Detta gör vi då det är deras 

position och åsikt som är relevant för uppsatsen, snarare än deras exakta identitet.  

 

4.7 Validitet, reliabilitet, och metodreflektion 

Med validitet åsyftar Wrench et al. (2013) huruvida ett instrument mäter det den 

är ämnad att mäta. Med reliabilitet avser de en undersöknings förmåga att gene-

rera liknande svar vid upprepningar av samma undersökning. Om resultaten skil-

jer sig åt kan detta bero på två saker: antingen är det man undersöker konstant för-

änderligt, eller så använder man sig av fel metoder för att undersöka variablerna. 

För att öka reliabiliteten menar de att man bör se till att mätinstrumenten inte är 

mångtydiga, att undersökningen är tillräckligt lång för att täcka av alla vinklarna i 

variablerna, samt att undersökningarna bör ske under liknande omständigheter, för 

att respondenterna inte skall påverkas olika av omvärlden. För att bemöta detta 

genomfördes tre pilotstudier inför utformandet av enkäten, i form av intervjuer 

med studenter. Syftet med dessa var att pröva de variabler vi var intresserade av 

att undersöka, för att se om vi resonerade på sätt som var förståeliga för journa-

liststudenterna, och mätte det som vi faktiskt ämnade att undersöka. Att kombi-

nera metoderna på detta sätt får stöd av Bryman (1997) som ett effektivt sätt att 

skapa en initial förståelse för ett forskningsområde. Att kombinera olika metoder 

kan också ses som ett sätt att öka validiteten, då man som forskare får möjlighet 

att tolka och bekräfta sina resultat utifrån olika perspektiv (Bryman, 1997). I vår 

undersökning har intervjuerna gett oss en ökad förståelse för hur respondenterna 

resonerar kring frågorna, samt fått en utvecklad förklaring för de bakomliggande 

orsakerna till svaren. 
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Intervjuerna valde vi att genomföra med ett semi-strukturerat upplägg. Till 

skillnad från ostrukturerade intervjuer, där man låter respondenten tala fritt kring 

ämnet, förutsätter den semistrukturerade intervjun att man utgår ifrån en intervju-

guide med delvis förutbestämda frågor och teman (Bryman, 2008). På så vis har 

vi säkerställt att intervjuerna kretsar kring de teman som vår uppsats behandlar, 

och därigenom ökat validiteten. De som intervjuades i pilotundersökningen var 

dock också en del av den population som undersöktes i totalundersökningen, vil-

ket enligt Bryman (2008) kan vara ett problem. Det kan innebära att deras svar 

påverkats av intervjuerna, då de fått en möjlighet att reflektera kring de ämnen 

som enkäten behandlade. Dock utgör de bara tre av 34 svar, vilket innebär att på-

verkan på helheten hållts nere. Även den metod som urvalet av respondenterna 

skedde med, snöbollsurval, lyfter Bryman (2008) fram som ett problem, eftersom 

det inte brukar spegla hela populationen. Vi såg dock inget annat sätt att genom-

föra det i detta fall, eftersom vi undersöker en så pass liten och specifik målgrupp. 

Wrench et al (2013) menar också att intervjuer bör genomföras under liknande 

omständigheter, för att deltagarna inte skall få olika stimuli från omvärlden. Vi 

vill här uppmärksamma en brist i studien. Intervjun med Sara, ansvarig utbildare 

på Skurup Folkhögskola, genomfördes tillsammans med arbetskollegan Anders. 

Det var alltså två respondenter samtidigt, vilket skiljer sig från övriga intervjuer. 

Intervjun genomfördes också under en lunch i en offentlig miljö, till skillnad från 

de övriga intervjuerna, som genomfördes i en sluten och lugn miljö. Detta kan ha 

påverkat vårt samtal och därmed deras svar.  

Ytterligare en brist i arbetet är att det enbart är studenter från Lunds Universi-

tet representerade i studentintervjuerna, vilket kan påverka realibiliteten negativt. 

Det hade varit önskvärt att även inkludera studenter från Skurup, men dessvärre 

hade vi utmaningar med att få åtkomst till denna grupp. Valet föll därför på att 

enbart intervjua studenter från Lund. Värt att poängtera är att 18 av 34 responden-

ter på enkäterna är från studenter i Skurup, vilket innebär att deras syn fortfarande 

i stor utsträckning är en del av resultatet. 

Enligt Trost och Hultåker (2007) är realibilitet och validitet i enkätundersök-

ning nära kopplat till hur frågorna är ställda, och hur enkäten är utformad.  Bry-

man (2011) menar vidare att en enkätundersökning kan lida av vissa brister. Re-

spondenterna kan exempelvis ha svårt att förstå vissa frågor, eller bli uttråkade på 

grund av längden. För forskarens del blir det också svårt att ställa följdfrågor, och 
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ställa alla de frågor som man önskar undersöka, på grund av längden på enkäten 

(Bryman, 2011). Eftersom ett moment med enkäter inte innefattar en intervjuare 

som kan förtydliga, förklara, och utveckla frågor, är det därför av extra vikt att 

enkäterna är välformulerade och enkla att följa (Bryman, 2011). På grund av detta 

såg vi till att ha inledande rubriker och förklarande stycken i enkäten, i syfte att 

förtydliga hur de kommande momenten skulle besvaras (Andersson, 1995). Vi-

dare följde vi även tips från Andersson (1995) som dikterar hur frågorna skall 

ställas. Frågor skall vara så korta som möjligt, vara klara och tydliga, ej värdelad-

dade eller ledande, vara tillämplig på samtliga respondenter, samt att frågorna 

skall ligga bra i munnen. Som tidigare nämnt menar Wrench et. al (2013) att en 

undersökning bör vara så pass lång att den täcker alla de vinklar som variablerna 

har. Trost och Hultåker (2007) varnar dock för att ha en allt för lång enkät, och att 

ha för långa block av exempelvis attitydsfrågor, eftersom detta kan leda till att 

man tröttar ut respondenten, vilket isåfall skulle få motsatt effekt och istället 

minska reliabiliteten. Vi har därför sett till att stycka in enkäten i block vi anser 

faller inom dessa gränser, samt variera frågornas utformning.  

Wrench et. al (2013) menar vidare att man också måste ta hänsyn till huruvida 

respondenterna vet något om det som man ämnar att undersöka. För undersök-

ningen gjorde vi här en felbedömning, och de pilotintervjuer vi genomförde vi-

sade sig inte agera det fulla stöd som vi trodde. I de attitydsfrågor vi ställde hade 

vi, i enlighet med Trost (2007), med svarsalternativet “Vet ej/obestämd”. Det vi-

sade sig här att detta svarsalternativ användes frekvent av respondenterna. Vi fick 

således inte lika många tydliga svar på frågorna som vi hade hoppats och räknat 

med, vilket medför att vissa resultat inte blir lika självklara. Då vi anser att vi i 

stor utsträckning sett till att frågorna varit tydliga, härleder vi detta till en kun-

skapsbrist hos respondenterna; de visste helt enkelt inte tillräckligt mycket om det 

som frågorna behandlade för att kunna ta ställning.  

Vidare är generaliserbarheten för en studie av detta slag alltid relativt låg 

(Bryman, 2008). Vår studie går inte att generalisera till journaliststudenter i andra 

städer eller länder. Istället tjänar studien ett annat syfte; den kan ses som en indi-

kation på journaliststudenter resonerar kring de undersöka ämnena, samt tjäna 

som inspiration för framtida studier. 
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5. Analys 

Följande avsnitt delas in i fyra teman. Det första temat behandlar journaliststu-

denterna och utbildarnas syn på journalistikens uppgifter, roll och ansvar i sam-

hället. Det tar även upp hur studenternas och utbildarnas bild av de pressetiska 

reglerna; hur väl de känner till dem, om de är relevanta idag och hur lätta de är 

att applicera på det journalistiska arbetet. Det andra temat behandlar journalist-

studenternas syn på PR-branschen. Det tredje temat handlar om PR i den journal-

istiska utbildningen. I det fjärde och avslutande temat behandlas hur journalist-

studenterna ser på sin relation med PR-branschen och dess praktiker.  

 

5.1 Journalistiken och dess roll 

I följande avsnitt diskuteras journaliststudenternas förhållningssätt till sin roll 

som journalist. Vidare behandlas och analyseras också de pressetiska reglerna 

som journalister förhåller sig till i sitt arbete.  

 

5.1.1 Ideal, ansvar och demokrati 

Samtliga respondenter i undersökningen håller med om att journalistiken är en 

förutsättning för en väl fungerande demokrati. Studenten Tobias (Intervju, 2015) 

menar att journalistiken kan härledas till de svenska grundlagarna om yttrande- 

och tryckfrihet, medan universitetsutbildaren i Lund, Filip (Intervju, 2015), pekar 

på att man som journalist har ett demokratiskt uppdrag. Det innebär att man skap-

ar berättelser med utgångspunkt från den enskilde invididen med aningen om att 

berättelsen även representerar andra människor: “Och man gör det för att man vill 

nå ut med den här berättelsen, man vill ju också bidra till samhället” (Filip, Inter-

vju, 2015). Detta stämmer överens med Strömbäcks (2009) resonemang, när han 
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menar att journalistiken skiljer sig från andra typer av medieverksamheter i det 

faktum att den fyller en viktig demokratisk funktion.  

Drygt 90 % av respondenterna i studien anser att journalistiken har ett ansvar 

gentemot samhället. “Granska”, “informera”, “förmedla”, och “berätta” är ord 

som ständigt dyker upp när respondenterna ombeds att definiera journalistikens 

syfte. Hadenius et al. (2011) och Wiik (2010) menar att journalistikens lojalitet 

alltid är mot sanningen, och de uppfyller denna lojalitet genom att granska, för-

medla information och genom att vara ett forum för debatt. Wiik (2010) menar 

dessutom att dessa ideal vuxit sig starkare över tid. Samtidigt upplever tre av fyra 

tillfrågade i undersökningen att journalistiken har ett större ansvar än andra 

branscher i samhället. Utbildaren Filip (Intervju, 2015) håller med om den bilden: 

 

Jag brukar säga att journalistiken handlar om att informera, analysera, granska 

och underhålla. Då tycker jag man täcker in ganska mycket av vad journalistik 

faktiskt kan vara, och ja, då tycker jag att journalistiken har ett större ansvar än 

många andra branscher, för att vi också har ansvar att granska. (Filip, Intervju, 

2015) 

 

Studenten Elin (Intervju, 2015) håller också helt med om att journalistiken har 

ett ansvar, och att detta ansvar är större än vad övriga branscher besitter. Privata 

aktörer gör ett mindre anspråk, och har därför mindre ansvar, menar hon. Journa-

listiken däremot har bland annat ansvar i att agera i allmänhetens intresse, vilket 

gör att man tillskriver sig ett avsevärt större ansvar, likt politiken. Ansvaret be-

nämner hon som “rättvisa” och “korrekthet”. 

 

Jag tycker det är väldigt viktigt att man håller sig till det uppdrag som man tar 

på sig. Om man säger att journalistiken är en tredje statsmakt, då är det ju ett ben 

liksom i demokratin, ett ben i politiken. De står ju ganska parallellt med varandra. 

Och politiken har ju ett jätteansvar, så då tycker jag att det är rätt naturligt att 

journalistiken automatiskt också har ett jätteansvar. (Elin, Intervju, 2015) 

 

Forskningslitteratur (Hadenius et al., 2011) lyfter fram att journalisters syn på 

deras ansvar handlar om att granska makten och att på ett så enkelt sätt som möj-

ligt förklara komplicerade händelser. De lyfter även fram sitt oberoende; att de på 
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ett oberoende sätt ska granska och informera. Dock menar Hadenius et al. (2011) 

att idealen inte alltid stämmer överens med hur verkligheten ter sig för det jour-

nalistiska arbetet. Arbetet som journalist har, till följd av radikal teknisk och eko-

nomisk utveckling, förändrats i grunden de senaste decennierna. Internet och mo-

bila plattformar kan sägas representera tekniska förändringar, medan den ekono-

miska utvecklingen karaktäriseras av tidningarnas neddragning av personal och en 

mer industriell produktion. Wiik (2010) menar att dessa förändringar utgör ett hot 

mot journalistens frihet, och att de samtidigt har skapat nya förutsättningar för ar-

betet som journalist. En del är att all nyhetsproduktion måste ske mycket snabb-

bare, vilket leder till att journalisterna upplever arbetet som mer stressfullt. Det 

innebär också att varje enskild journalist får fler arbetsuppgift att göra och därmed 

fler deadlines att förhålla sig till. Detta tvingar journalister att vara mer beroende 

av externa källor för att få material till sina artiklar, och i mångt och mycket får 

mindre tid till att vara en granskande funktion (Hadenius et al. 2011). Wiik (2010) 

menar att detta har lett till att man kan nu fråga sig vilken roll journalisten fått i 

demokratin och i samhället idag. De respondenter som tillfrågats i denna studie är 

alla överens om att journalistiken fyller en viktig demokratisk funktion, och att 

den i många hänseenden har ett större ansvar än vad andra branscher har. Dock 

ska man ha i åtanke att studien är gjord bland studenter inom journalistik, vilket 

innebär att de de facto har begränsad praktisk erfarenhet från journalistyrket. Som 

Hadenius et al. (2011) och Wiik (2010) menar: det är skillnad på hur de journalist-

iska idealen ser ut i teorin och hur verkligeten ser ut. Även om journaliststuden-

terna har ambitionen att informera, berätta, vara objektiva och granska, orsakar 

möjligen det förändrade mediesamhället - med det nya marknadsorienterade foku-

set, den allt större pressen på varje enskild journalist samt det allt större beroendet 

av nyhetskällors material - att de har svårare att leva upp till de demokratiska vär-

deringarna om att vara oberoende.  

5.1.2 Att förhålla sig till pressetiken 

Mark Deuze (2005) lyfter fram fem ideal som journalister själva känner igen sig i, 

och som de anser bygger legitimitet och trovärdighet till deras arbete. Dessa fem 

är public service, objektivitet, självständighet, omedelbarhet och etik. Etiken är 

med andra ord en av grundpelarna inom journalistiken enligt Deuze (2005). 9/10 
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av de journaliststudenter som är tillfrågade i denna studie anser att de har bra kän-

nedom om de pressetiska reglerna. Drygt ⅔ instämmer helt eller delvis i att de 

pressetiska reglerna är lättbegripliga. Filip (Intervju, 2015), utbildaren i Lund, an-

ser att man bör komma ihåg att de pressetiska reglerna är ett ramverk, vilket läm-

nar mycket utrymme för tolkning. Han ser också ett behov av att pressetiken bör 

uppdateras så att de också omfattar vår allt mer digitaliserade värld: “Traditionellt 

tycker jag att det fungerat ganska bra, men jag tycker att det är ett problem ifall de 

pressetiska ramverken inte hänger med i den digitala eran” (Filip, Intervju, 2015). 

Studenten Elin (Intervju, 2015) håller med om utbildaren Filips (Intervju, 2015) 

bild, och menar att de pressetiska reglerna är “fruktansvärt luddiga”. Hon förstår 

att man inte vill blanda in lagar, eftersom journalistyrket i sig är väldigt dynamiskt 

- det blir då svårt att sätta statiska regler. Men i och med reglernas dynamik blir de 

väldigt tolkningsbara, och på så vis lätta att bryta. De kan vara bra att veta för en 

ny journalist, för att få en inblick i hur journalister resonerar, men reglernas böj-

barhet gör att hon ifrågasätter dess existens. “Om någon säger ‘ni har brutit mot 

de pressetiska reglerna’ känner jag lite såhär ‘jaha, har man. Hur vet du det?’, med 

tanke på hur de är skrivna och publicerade” (Elin, Intervju, 2015). Hon menar att 

reglerna skulle behöva genomgå en språklig uppdatering, för att förtydliga vad de 

faktiskt menar. Studenten Elin lyfter, liksom utbildaren Filip, upp behovet av att 

sociala medier skulle behövas tas hänsyn till i de pressetiska reglerna. Hadenius et 

al. (2011) menar att det finns starka röster som vill att de pressetiska reglerna ska 

uppdateras, bland annat med just delar som behandlar sociala medier. Bakgrunden 

till detta är att samhälls- och medieklimatet har förändrats, där nya typer av tid-

ningar skapats och där sociala medier får en allt större plats i människors liv (Ha-

denius et al., 2011).  

Utbildaren Filip (Intervju, 2015) menar att förtroende är ett nyckelbegrepp för 

journalister - och att det går att koppla till pressetiken: 

 

Det är därför som det också är viktigt att hålla sig till yrkesetiken och att inte 

publicera vad som helst, för att om vi inte har något förtroende kan vi heller inte 

uppfylla det här ansvaret jag pratar om. Då kan vi heller inte begära att andra ska 

lita på vad vi skriver om jag heller inte förtjänar det. Jag menar att förtroende är 

något man måste förtjäna hela tiden. (Filip, Intervju, 2015) 
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Utbildaren i Skurup, Sara (2015), lyfter fram de pressetiska reglerna som yt-

terst viktiga, då de särskiljer journalistiken från andra branscher. Hon menar att de 

på något vis blivit deras varumärke. Hon menar samtidigt att den ökade press som 

journalisterna har på sig i form av deras förväntade multikompetens samt den för-

väntade ökade outputen kan vara ett stort problem för det journalistiska hantverket 

– och att förhållandet till pressetiken. 

 

Det är ett enormt högt krav på det journalistiska, både det etiska tänkande och 

hantverket. […] Vi försöker prata om varför det är viktigt att försöka upprätthålla 

god journalistik. Och känner man att man inte kan det längre ska man inte vara 

journalist. Så brutal brukar jag vara. Känns det inte bra i magen längre, och man 

känner att man bara tar pressmeddelanden och kopierar dem, då ska man inte vara 

journalist längre. (Sara, Intervju, 2015) 

 

Studenten Tobias (Intervju, 2015) anser att det är viktigt att de pressetiska reg-

lerna efterföljs. Han tycker att de känns relevanta idag, och att det i grund och bot-

ten handlar om sunt förnuft. Även om han inte har någon praktisk erfarenhet från 

journalistiken, och även om utbildningen inte har behandlat ämnet i stor utsträck-

ning, tror han inte att det ska vara några problem att applicera de pressetiska reg-

lerna på arbetet som journalist. Hadenius et al. (2011) menar att dagens praktise-

rande journalister har god kännedom om de pressetiska reglerna. Dock menar de 

att det inte beror på att det finns granskande funktioner, såsom Pressombudsman-

nen eller Pressens Opinionsnämnd, utan att det snarare kan härledas till att tid-

ningar i Sverige har en lång historia av att tänka pressetiskt. De pressetiska regler-

na verkar, med denna undersökning och Hadenius et al. (2011) i åtanke, endast 

vila på sunt förnuft och en lång tradition av att tänka pressetiskt bland journa-

listerna. De tillfrågade i denna studie anser att de har bra kännedom om presseti-

ken, och att de något sånär vet vad de går ut på, men samtidigt är det enbart drygt 

hälften som anser att de är lätta att applicera på det journalistiska arbetet. De till-

frågade i undersökningen är studerande journalister med begränsad erfarenhet från 

den praktiska sidan av yrket, vilket kan förklara varför de anser att det är svårt att 

applicera de pressetiska reglerna på arbetet; de har helt enkelt inte utsatts fullt ut 

för situationer där de pressetiska reglerna kommer till användning. Dock kan man 

spekulera kring problematiken i att säkerställandet av att pressetiken i framtiden 
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efterföljs beror på sunt förnuft hos varje enskild journalist och att Sveriges journa-

lister historiskt haft ett tradition att tänka pressetiskt. 

Utbildaren i Skurup, Anders (Intervju, 2015), diskuterar problematiken, och 

menar att de i Skurup ofta pratar om balansgången mellan vad som är journalistik 

och vad som tillexempel är textreklam: “Nu har tillexempel Axels Tivoli öppnat – 

vad ska vi göra för reportage om det? När blir det reklam? Hur jobbar man jour-

nalistiskt kring det? Det blir nästan det vi pratar oftast om.” (Anders, Intervju, 

2015). 

 

5.2 Synen på PR och dess syften 

I följande avsnitt redogörs för respondenternas syn på PR och dess syften. Exem-

pelvis ombads studenterna att definiera syftet med PR, och tillfrågades om de an-

såg att PR och reklam är samma sak. Deras svar ställs mot teorier om PR, i syfte 

att förstå deras syn.  

I undersökningen visar resultatet tydligt att respondenterna hade vissa utma-

ningar kring att förstå vad PR innebär. Drygt hälften av de tillfrågade anser sig 

inte ha bra kännedom om arbetsuppgifter inom PR-yrket, och 64,7 % upplever att 

det är svårt att förstå vad en PR-konsult arbetar med. Knappt hälften uppger att de 

vet vad en PR-byrå gör. Studenten Tobias (Intervju, 2015) upplever att det är svårt 

att förstå och hålla isär benämningar och roller inom PR-branschen, och erkänner 

att han är osäker på vilka uppgifter som ingår i rollen som PR-konsult. Han lyfter 

dock fram tankar om att det handlar om att hjälpa företag med deras kommunikat-

ion, exempelvis genom att skriva pressmeddelanden. Studenten Hanna (Intervju, 

2015) medger även hon att hon inte kan någonting om PR-branschen, förutom att 

hon ser det som en populär bransch inom vilken många vill arbeta. 

Studenten Elin (Intervju, 2015) länkar tydligt ihop PR med reklam, och asso-

cierar fram begreppen ”marknadsföring” och ”sälja”. Hon poängterar dock att sälj 

inte nödvändigtvis behöver ha någonting att göra med försäljning av fysiska pro-

dukter, utan att det även kan handla om att sälja uppfattningen att en organisation 

”gör det den ska, och gör det den säger”. Hon spekulerar kring att PR-branschen 

möjligtvis snarare handlar om att sälja ett förtroende. Även studenten Hanna (In-

tervju, 2015) håller med om Elins syn, och länkar ihop PR med ”marknadsföring”: 
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“En PR-konsult hjälper väl ett företag eller vad det nu är för organisation, att få ut 

sitt budskap, oavsett om det handlar om att sälja en produkt, eller att få ut poli-

tiska åsikter” (Hanna, Intervju, 2015). 

När utbildare Filip talar om syftet med PR är han inne på samma spår som 

studenten Hanna tidigare var: “…att vara budskapsorienterade, och att det finns 

många likheter med att jobba på en kommunikationsavdelning på ett företag och 

med att jobba på en välgörenhetsorganisation: det handlar om budskap” (Filip, In-

tervju, 2015). Han fortsätter med att berätta om hur han tror att journaliststuden-

terna i Lund uppfattar PR. Han upplever att det inte finns någon enhetlighet bland 

journaliststudenternas syn på branschen, utan väljer istället att dela in dem i tre 

olika kategorier: 

 

… jag tror att det finns vissa som tycker att PR är något som djävulen har slä-

pat in. Jag tror andra inte riktigt upplever någon skillnad mellan PR och journali-

stik, och sen tror jag att det finns en grupp som tycker att det finns en skillnad, 

men ser PR som en möjlighet att få jobb och är ganska open-minded så att säga. 

(Filip, Intervju, 2015) 

 

Undersökningen bland studenterna i Lund och Skurup bekräftar synen som 

studenterna Hanna, Elin och Tobias har: 55,9 % håller med om att PR och reklam 

är samma sak, medan 23,5 % inte håller med. Empirin visar en spretig bild av hur 

respondenterna uppfattar PR och dess syften. Medan somliga länkar det tydligt till 

försäljning, reklam och marknadsföring, vilket i grunden kretsar kring att promota 

och sälja produkter, är andra definitioner mer i linje med de traditionella definit-

ionerna av PR, som kretsar kring att bygga relationer till intressenter, samt att 

skapa uppmärksamhet. Svaren får stöd av Hadenius et al. (2011), som menar att 

det är vanligt att PR blandas ihop med reklam. Tench och Yeomans (2009) håller 

delvis också med i att reklam och PR är samma sak, då de menar att de i grund 

och botten har samma mål: man vill få publicitet, och att göra något känt hos all-

mänheten. I detta slutar dock det gemensamma. För att nå målen använder PR och 

reklam helt olika tillvägagångssätt. De menar att reklam kontrollerar sitt budskap 

genom att betala för det, medan PR söker att övertyga människor att vidarebe-

fordra sitt budskap på ett positivt sätt (Tench & Yeomans, 2009). En förklaring till 

förvirringen kan dock ligga i just de gemensamheter PR har med reklam och 
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marknadsföring. I samtliga fall kretsar en del i det kring att få publicitet (Tench & 

Yeoman, 2009), och det är ofta publicitet som är synligt för ögat, trots att det finns 

betydligt fler strategier med i spel (Cutlip et al., 1994). Om man dock inte har 

kunskap om de olika arbetsuppgifterna som innefattas inom PR, och som nyttjas 

bortom det synliga, kan detta således leda till att man likställer publicitet med PR. 

I och med publicitetens roll även i reklam om marknadsföring, är steget att blanda 

in även dessa inte långt bort.  

Precis som journaliststudenterna har svårt att definiera och förstå vad PR 

egentligen innebär, har PR-branschen själva länge kämpat för att definiera sig 

självt och sin roll i samhället. Cutlip et al. (1994) menar att många människor, 

både PR-praktiker såväl som allmänhet, använder termen Public Relations utan att 

riktigt förstå vad den innehåller. Harlow (1976) undersökte också definitioner av 

PR, och fann 472 olika, myntade mellan 1900 - 1976. Med detta som bakgrund är 

det inte svårt att ha sympati för respondenternas svårigheter att definiera och för-

stå PR; om inte ens forskare och praktiker inom ämnet kan enas om en definition, 

hur skall då journaliststudenterna eller allmänheten kunna förstå vad PR är? Enligt 

Tench och Yeomans (2009) är det väldigt viktigt att PR hittar sin rätta definition. 

Definitioner guidar människor förväntningar kring vad PR är och borde vara, och 

om alltför mycket fokus ligger på att PR ska hjälpa organisationer istället för indi-

vider – eller de mäktiga istället för de utan makt – får människor uppfattningen att 

PR endast finns till för dessa intressen. Det är just denna typ av svar som går att 

finna i undersökningen; PR finns till i syfte att tjäna organisationen, och hjälpa 

dem få ut sitt budskap. Reflektioner kring individen och samhället ekar dock med 

sin frånvaro. Att finna en definition som en majoritet kan sluta upp kring blir så-

ledes ett första viktigt steg i syfte att främja relationen mellan journalister och PR-

branschen. Detta hör ihop med begreppet konsensus i Van de Vens (1976) modell 

för relationer, vilket kommer att behandlas vidare i avsnitt 5.5. 

Hutton (1999) menar att det faktum att PR saknar en vida accepterad definit-

ion gör att yrkesområdet är väldigt sårbart, framförallt gentemot andra yrkesom-

råden som gör anspråk på PR’s traditionella domän, men även för att det lämnar 

utrymme för kritiker att bidra med egna definitioner. Avsaknaden av en tydlig de-

finition skapar således en förutsättning för allmänheten och journaliststudenterna 

att skapa sin uppfattning om branschen utifrån kritiken som ofta riktas mot PR, 

snarare än den bild som PR-branschen själva vill förmedla. Även andra branschers 
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definitioner inkräktar på PR, i och med dess likheter, vilket skapar en förvirring. 

Eftersom PR-branschen och forskare inom ämnet inte kan nå konsensus kring en 

definition, kan istället kritiken mot PR samt definitioner av andra närliggande 

branscher få uppmärksamhet och makt i formandet av uppfattningen om PR-

branschen. Journaliststudenterna skapar ur detta perspektiv sin uppfattning av PR 

utifrån en bild som ej är förenlig med den bild som PR-branschen sympatiserar 

med. Man kan därmed säga att man tillskriver PR-branschen värderingar som 

nödvändigtvis inte behöver vara de som efterföljs i praktiken. White och Hobs-

bawm (2007) menar också att det är de förutfattade meningar journalister och PR-

praktiker har om varandra som är en av orsakerna till den negativa synen. Enligt 

Van de Ven (1976) är en förutsättning för relationer att man har en förståelse för 

varandras mål och värderingar. Om journaliststudenterna inte vet vad PR och PR-

branschen är och står för, torde det bli problematiskt för dem att förhålla sig till 

deras mål och värderingar.  

5.3 PR i journalistutbildningen 

I föregående avsnitt diskuterades vilken syn journaliststudenter har på PR-

branschen och dess syften, samt vilka konsekvenser detta kan tänkas få för relat-

ionen mellan journalister och PR-branschen. I följande avsnitt diskuteras hur de 

journalistiska utbildningarna behandlar PR och journalistikens relation till det.  

På frågan huruvida studenterna diskuterat PR i utbildningen går åsikterna i 

viss utsträckning isär; drygt 1/3 uppger att inslag av PR har förekommit. Studen-

ten Tobias (Intervju, 2015) kan inte dra sig till minnes att de har behandlat PR un-

der journalistutbildningen, men nämner att de kanske snuddat vid det via diskuss-

ioner kring andra ämnen. Han lyfter dock fram att han gärna hade sett mer inslag 

av PR i utbildningen: 

 

Jag hade gärna sett att vi hade haft mer, men det kanske beror på att jag tycker 

att det är kul också. Det hade varit bra att reda ut begreppen, för jag vet inte riktigt 

vad en konsult är och vad en copy är. Det är problematiskt också, det kanske är 

samma sak, men bara det att man säger olika saker och kallar det olika. Även PR 

och reklam känns som att det också har flutit ihop… (Tobias, Intervju, 2015) 
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Även studenterna Hanna (Intervju, 2015) och Elin (Intervju, 2015) menar att 

de inte har behandlat PR på något sätt i utbildningen, mer än möjligtvis i någon 

enstaka diskussion. Elin (Intervju, 2015) ser, precis som studenten Tobias (Inter-

vju, 2015), värdet i att utbildningarna borde behandla PR i en större utsträckning: 

 

Jag tror att de [PR och journalistik] kommer att närma sig i framtiden, och att 

vi behöver förhålla oss till de kanaler som är runtomkring journalistiken. Om man 

gör en mindmap för journalistiken med journalisten i mitten så behöver man prata 

om de som är runtomkring. Vi pratar mycket om allmänheten, opinionen, politi-

kerna, och även tjänstemännen inom politiken som är de man får prata med 

främst. Varför då inte också prata om PR och kommunikation? (Elin, Intervju, 

2015) 

 

Utbildare Filip (Intervju, 2015) bekräftar studenternas bild att de inte har nå-

gon särskild del eller avsnitt i journalistutbildningen i Lund behandlat PR, men 

menar att det inte behöver vara negativt: 

 

Jag tror inte vi behandlar explicit PR i journalistutbildningen, för jag tror att 

alla vinner på att det finns en journalistutbildning och en utbildning i tillexempel 

strategisk kommunikation. Därmed inte sagt att vi ska peka finger åt varandra från 

något håll. Jag tror att den mångfald som finns är viktig att hålla fast vid. (Filip, 

Intervju, 2015) 

 

Han pekar samtidigt på att det finns många inslag i journalistutbildningen som 

exempelvis behandlar hur man sköter kontakten med PR-praktiker: 

 

Det kan vara till exempel att vi undervisar i hur man ringer polisen och hur 

man pratar med polisens kommunikatörer. Jag tror att vi möts också en del i att vi 

just sysslar med paketering av information, när vi pratar om tidningsdesign och 

produktdesign, tillexempel. (Filip, Intervju, 2015) 

 

Utbildaren Sara (Intervju, 2015) medger även hon att de inte ger någon direkt 

utbildning i vad PR är och hur de ska förhålla sig till det. Hon menar att de 

“...förutsätter ett slags bastänk om vad PR är...”, och att understryker att det är 
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journalistik som de utbildar i (Sara, Intervju, 2015). Arbetskollegan Anders (In-

tervju, 2015) fyller i, och menar att de försöker förmedla en bild av att de skall 

vara kritisk till all information som skickas till dem - oavsett avsändare. Sara (In-

tervju, 2015) menar också att de som lärare har ett enormt inflytande över hur stu-

denterna resonerar kring ämnen: “jag hör själv ord från dem där jag känner ‘det är 

så vi brukar säga, tycker inte ni något annat?’” (Sara, Intervju, 2015) 

Att instifta ett moment om PR i utbildningarna är dock inte så enkelt. Utbilda-

ren Filip (Intervju, 2015) menar att det finns en del utmaningar i att journalistpro-

grammet i Lund enbart är tre terminer, och att man från institutionens sida verkli-

gen måste förvalta tiden på bästa sätt. Han tycker att det finns en hel del moment 

och perspektiv som de är tvungna att prioritera bort, som han anser är viktiga. Han 

lyfter fram näringslivsjournalistik och opinionsjournalistik, men även PR, som 

exempel. I och med att Skurup Folkhögsskolas journalistutbildning enbart består 

av två terminer, är det inte osannolikt att även de står inför samma dilemma.  

Respondenterna från utbildarposition framhåller alltså att man tydlig separerar 

undervisningen från PR, och belyser det positiva i denna separation. Svaren tyder 

på att man delvis går emot den teori som finns. Salter (2005) menar exempelvis 

att det blir allt vanligare att universitet börjar se journalistik och PR som gemen-

samma ämnen, och därmed också utbilda i dem gemensamt, exempelvis genom 

att utbildningarna är förlagda på samma institution. En av anledningarna till detta 

närmande är enligt honom den fria marknadsekonomin som råder för journalisti-

ken. Salter (2005) menar att man inom akademin bör undervisa journalister i PR - 

dock i dess manipulativa aspekter, och inte fokusera lika mycket i PR-

utbildningarna på hur PR kan dra nytta av journalistik. Moloney (2006) är inne på 

samma spår, och menar att man i utbildningarna inte är tydlig nog med de profess-

ions- och attitydskillnader som råder mellan de två yrkena. De rekommendationer 

som Moloney (2006) och Salter (2005) ger är alltså att PR absolut bör vara en del 

av den journalistiska utbildningen.  

För relationens utveckling är deras rekommendationer dock inte positiva, ef-

tersom syftet med dem är att skapa en ökad separation mellan journalistiken och 

PR genom utbildningen. Inte heller den passiva inställning som utbildningarna i 

Lund och Skurup nu har är positiva för utvecklingen av en närmare relation. Situ-

ationen kan tolkas som att utbildarna i Lund och Skurup ger fritt spelrum åt de 

förutfattade meningar som studenterna själva har kring PR. Som tidigare nämnt är 
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exempelvis inställningen på Skurup Folkhögskola uttryckligen att de förutsätter 

en förkunskap om vad PR är. I föregående avsnitt konstaterades det också att den 

syn som journaliststudenterna har på PR inte är förenlig med den bild PR-

branschen har av sig själva. Enligt White och Hobsbawm (2007) är det just dessa 

förutfattade meningar journalister och PR-praktiker har om varandra som är en av 

orsakerna till den negativa synen. Eftersom att utbildningarna inte aktivt försöker 

förmedla en specifik bild eller definition av PR, möjliggör man alltså att en nega-

tiv, förutfattad bild kan slå rot och befästas. 

I enlighet med Van de Vens (1976) modell för relationer, och steget om kon-

sensus, borde utbildningen snarare fokusera på att belysa de likheter som finns 

mellan branscherna, i syfte att bygga en grund för förståelse sinsemellan. Om re-

lationen mellan PR och journalistik är såpass komplex att journalistikens överlev-

nad är beroende av PR, vilket föreslås av Morris och Goldsworthy (2008), är detta 

av yttersta vikt för journalistiken. 

5.3.1 Synen på PR - bakomliggande faktorer 

De förutfattade meningarnas makt i formandet av journalisttudenternas syn på PR 

får en ökad betydelse när följande tas i beaktning: 20,6 % av de tillfrågade studen-

terna tycker att utbildningen har påverkat deras syn på PR, medan drygt 60 % an-

ser att den inte har påverkat. Av de som upplever att utbildningen har påverkat de-

ras syn, upplever hälften att de blivit mer positiva, och hälften att de blivit mer 

negativa. Studenten Hanna (Intervju, 2015) menar att PR inte diskuterats särskilt 

mycket i utbildningen, utan att de diskussioner som förs framförallt är med kurs-

kamrater utanför föreläsningarna. Hon upplever där att bilden är relativt negativ. 

Hon tror själv att hon kanske fått en mer negativ inställning till PR på grund av 

detta. Även studenten Elin (Intervju, 2015) tar upp att det är diskussionerna med 

kurskamraterna som påverkat hennes syn på PR mest, men menar, tvärtemot 

Hanna (Intervju, 2015), att dessa diskussioner har påverkat henne i en positiv rikt-

ning. Hon menar att diskussionerna gett henne en större förståelse för vad PR in-

nebär, samt bidragit till insikten att PR och journalistik går ihop på många punk-

ter. Studenten Tobias (Intervju, 2015) resonerar vidare kring huruvida utbildning-

en har påverkat hans egen syn på PR: 
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Även om vi inte pratat om det så mycket är det ju ändå relevant att tänka på. 

Kanske är det så att min journalistiska ådra börjat bulta starkare, och då tradition-

ellt, eftersom det främst är traditionella journalister som har lite aversion mot PR. 

(Tobias, Intervju, 2015) 

 

Enligt ovan är det alltså diskussioner kurskamraterna emellan som utvecklar 

studenternas synen på PR. I enkäten uppgav också cirka en fjärdedel av respon-

denterna att deras syn på PR påverkats av kurskamraterna. Sedan tidigare (se av-

snitt 5.2) är det bekräftat att den bild de har av PR i stor utsträckning inte är fören-

lig med den bild som forskare och PR-branschen själva menar att de representerar. 

Om man ej kan nå konsensus kring vad dessa värderingar faktiskt är, följer det att 

man också får problem i att nå konsensus kring de faktiska värderingarna. Detta 

belyser således problematiken för medierelationerna i att journalistutbildningarna 

inte innefattar moment som diskuterar PR och dess relation till journalistiken. Ge-

nom att inte utbilda i vad PR innebär låter man inte enbart de förutfattade mening-

arna gro hos individerna, utan också spridas och reproduceras mellan studenterna. 

Som tidigare nämnt är dessa förutfattade meningar en stor bidragande orsak till 

det förakt som finns mellan journalister och PR-praktiker (White & Hobsbawm, 

2007). 

 

5.4 Journalistikens relation till PR 

I tidigare avsnitt har journaliststudenternas syn på sig själva som journalister, 

samt deras syn på PR diskuterats. Följande avsnitt undersöker deras syn på relat-

ionen till PR. Förståelse skapas dels med hjälp av teorier kring relationer och 

medierelationer, och dels med det som behandlats i tidigare avsnitt.  

5.4.1 Att identifiera PR som en tillgång 

Utifrån undersökningen kan flertalet intressanta siffror iakttas. Först och främst 

kan det konstateras att en klar majoritet - cirka 70 % - instämmer i att en relation 

de facto existerar. De intervjuade studenterna håller även de med om att denna re-

lation existerar, och studenten Hanna (Intervju, 2015) tror att denna primärt grun-

dar sig i det faktum att PR-konsulter ofta kontaktar journalister med information. 
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Utifrån detta perspektiv blir nästföljande siffror ännu mer intressanta; enbart hälf-

ten ser PR som en viktig informationskälla för journalistiken, och samma antal ser 

PR som en tillgång för journalistiken. Utbildaren Filip (Intervju, 2015) spekulerar 

också kring att PR-branschen är en tillgång, då den gjort att tillgängligheten ökat; 

att man som journalist får en väg in i företaget. Han lyfter fram det som en fördel 

att det är någon som förstår vad journalisten vill ha, och som kan arbeta internt 

med att få fram informationen på ett sätt som journalisten själv aldrig skulle 

kunna göra. Detta resonemang går delvis i enlighet med Cutlip et al. (1994), som 

menar att PR bidrar med flera värden, bland annat att göra information tillgänglig.  

Steget Awareness i Van De Vens (1976) modell för inter-organisationella re-

lationer kan i detta sammanhang användas för att tolka situationen. Modellen me-

nar att en organisation först måste identifiera vilka resurser andra organisationer 

har och som man kan dra nytta av. Därefter behöver man inleda en relation till 

denna organisation, i syfte att förstå varandras mål och värderingar. Utifrån detta 

ter sig siffrorna ytterst problematiska för relationen; enbart dryga hälften identifie-

rar PR som en tillgång och en viktig informationskälla. Flertalet forskare, där-

ibland Cornelissen (2011), Hadenius et al. (2011), Shin och Cameron (2003), samt 

White och Hobsbawm (2007), talar om en journalistik som blivit beroende av den 

information som förses av PR-praktiker. Morris och Goldsworthy (2008) menar 

vidare att beroendet är så djupt rotat att det finns lokaliserat i den journalistiska af-

färsmodellen; deras produktionskostnader förutsätter en resursfylld PR-bransch. 

Om beroendet är så djupt rotat att journalistikens existens beror på PR-branschens 

resurser, borde PR-branschen ses som en tillgång och en viktig informationskälla. 

Det är därmed anmärkningsvärt att förhållandevis få journaliststudenter ser det ur 

detta perspektiv. Diskrepansen mellan teori och praktik kan tyda på flertalet saker. 

En förklaring kan vara att relationen och beroendet inte är så allvarligt som teorin 

målar upp. Ytterligare en förklaring är att journaliststudenterna inte inte sympati-

serar med den bild teorin målar upp. Det kan även vara så att respondenterna inte 

är tillräckligt insatta i den verklighet och bransch de skall komma att agera som 

journalister i; de känner helt enkelt inte till de omständigheter som råder, och om-

fattningen av dem. I och med den omfattande teorin som stödjer beroendeställ-

ningen, är det inte osannlikt att det senare stämmer.  
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5.4.2 PR som en börda för journalistiken 

Van de Ven och Walkers (1984) tre förutsättningar för relationer ger ytterligare ett 

perspektiv på relationen mellan journalistiken och PR-branschen. För det första 

kan en organisations resursbrist orsaka en organisation att bli beroende av en an-

nan. Detta kan appliceras på journalistikens beroende av PR-branschens resurser i 

form av information, vilket sedan tidigare är konstaterat som faktum (Se 5.5.1). 

Krav om speciella tekniker för att utföra åtaganden kan också skapa relationer, 

vilket i enlighet med Hadenius et al. (2011) kan härledas till de förändring som 

skett för journalistiken i form av ett ökat produktionskrav, samt en ökad kostnads-

press. Relationer kan också uppstå när organisationer är verksamma i samma 

bransch, vilket journalistik och PR i stor utsträckning är, enligt White och Hobs-

bawm (2007). Detta belyser det faktum att relationer nödvändigtvis inte behöver 

vara självvalda eller ens önskvärda, men att de trots detta uppstår för organisat-

ioner som är i behov av resurser. Detta skapar en förståelse för studenten Elins 

(Intervju, 2015) perspektiv, där hon håller med om att journalistiken och PR har 

en relation, men snarare ser PR som en börda än en tillgång för journalistiken – 

något som också en tredjedel av enkätrespondenterna tyckte. Bördan, menar hon, 

består av att PR skapar ett tröghetsmoment, vilket håller journalisten från att få 

tala med de de vill, och ställa de frågor de vill. Denna syn kan härledas till termen 

gatekeeper, som Moloney (2006) menar att många journalister applicerar PR-

praktiker. Funktionen som gatekeeper bekräftas också av Morris och Goldsworthy 

(2008), som menar att PR-praktikern kontrollerar informationsflödet till och från 

en organisation. Synen som gatekeeper får vidare medhåll från utbildaren Filip 

(Intervju, 2015): 

 

PR-branschen blir en nackdel, och till ett hinder, när den skickas ut som en 

sköld för att hålla borta mig. Det kan vara tex myndigheter - det har varit mycket 

snack om polisens sätt att arbeta med kommunikation och PR. Polisen krypterade 

ju sin polisradio under ett projekt som kallades Rakel. (Filip, Intervju, 2015) 

 

Ovan två avsnitt, 5.5.1 och 5.5.2, argumenterar för att PR både kan fungera 

som en tillgång likväl som en börda för det journalistiska arbetet. Det är viktigt att 

ha i åtanke att det är just på det sättet, som ett växelspel, som relationen fungerar. 

Relationen är tve-eggad för både PR-praktiker och journalister: PR-praktiker må 
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underlätta för journalister till viss del, men agerar å andra sidan för att organisat-

ionen de arbetar för ska få ett så fördelaktigt rykte som möjligt, vilket betyder att 

de inte kommer att lämna ifrån sig all information som en journalist ber om. Med 

andra ord: PR är en tillgång för journalistiken så länge det sker på journalistens 

villkor. Dessa villkor handlar om att PR-praktikern underlättar journalistens arbete 

genom att förse dem med den informationen de vill ha (Cutlip et al., 1994). PR är 

en börda för journalistiken när relationen sker för mycket på PR-praktikerns vill-

kor. PR-praktikern vill få publictet; de vill föra ut ett kontrollerat budskap via 

journalisten. Det syftet kan få PR-praktikern att begränsa journalistens tillgång till 

information (Morris & Goldsworthy, 2008), exempelvis genom att förhindra jour-

nalisten att prata med en specifik person. I grund och botten handlar det om att 

journalistiken och PR-branschen har olika syften - vilket kommer att behandlas i 

det kommande avsnittet. 

 

5.4.3 Oförenliga syften och värderingar 

Det sista kriteriet i Van de Vens (1976) modell handlar om att organisationer 

måste nå konsensus och förståelse kring varandas mål och värderingar. Även 

White (1991) understryker vikten av detta; enligt honom är syftet med medierelat-

ioner att nå samstämmighet i intressen. Det finns dock en inneboende problematik 

i detta: denna samstämmighet kan bara nå till en viss gräns, eftersom de två grup-

perna tjänar olika syften. Medan journalistens ansvar är mot sin organisation, sina 

läsare, och det journalistiska yrket, tjänar PR-konsulter sin uppdragsgivare. Stu-

denten Hanna (2015) belyser en sådan diskrepans i sin definition av PR-

branschens syfte.  

 

En PR-konsult hjälper väl ett företag eller en organisation att få ut sitt bud-

skap, oavsett om det handlar om att sälja en produkt, eller att få ut politiska åsik-

ter. Deras [PR-konsulternas] uppgift är ju ofta att hjälpa företag att vara lön-

samma, och då tror jag att de vinklar information när det behövs (Hanna, Intervju, 

2015). 
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På grund av detta menar hon att man hela tiden bör vara kritisk till den in-

formation som PR-konsulter förser en med. Utbildaren från Skurup, Anders (In-

tervju, 2015), konstaterar att man som journalist arbetar för publiken, och ger en 

liknande förhållningssyn till det material som kommer från PR-praktiker: “Det 

gäller att förhålla sig kritisk till det material som man får tillsänt sig. Journalisten 

är ju en förmedlare, då gäller det att förmedla på ett journalistiskt sätt och inte ett 

PR-sätt” (Anders, Intervju, 2015). Utbildaren från Lund, Filip (Intervju, 2015), 

härleder även han detta kritiska förhållningssätt i relationen tillbaka till syftet med 

PR, vilket han till stor del menar är att föra ut budskap. 

 

...Och de budskapen måste ju jag som journalist förhålla mig till. Väl med-

veten om att det är du som är PR-konsulten och jag som är journalisten, så måste 

vi ju behålla våra roller klara: att du har ett budskap att föra ut och jag har någon 

form utav objektivets-oberoende-ideal som jag måste leva upp till (Filip, Intervju, 

2015). 

 

Respondenternas svar kan alltså tolkas som att journalisternas och PR-

praktikernas grundläggande värderingar skiljer sig åt, eftersom de har olika upp-

dragsgivare, med olika mål. Medan PR-praktikern vill föra ut ett specifikt bud-

skap å en organisations vägnar, är det journalistens ansvar att förhålla sig kritisk 

till denna information, för att kunna förmedla en objektiv och oberoende bild till 

allmänheten. Just journalisternas antydan att de arbetar för sanningen och i all-

mänhetens intresse har enligt White och Hobsbawm (2007) gjort att de har gjort 

anspråk på att arbeta utifrån en mer moralisk grund än PR-praktiker, vilket alltså 

antyder journalister tenderar att se PR-praktiker som mindre moraliska.  

Pang (2010) knyter också an till steget om konsensus i Van de Vens (1976) 

modell när hon kopplar samman den gemensamma värdegrunden med förtroende. 

Det kritiska förhållningssätt som ovan lyftes fram kan tolkas som att responden-

terna har ett bristande förtroende för PR-konsulterna. Harrison (1995) menar att 

arbetet med journalister underlättas avsevärt om journalisterna känner att de kan 

lita på PR-praktikerna. Flertalet forskare härleder begreppet förtroende till att vara 

av yttersta vikt för att kunna nå effektiva medierelationer (Cutlip et al., 1994; 

Henderson, 2005), och Haywood (1995) lyfter fram det närliggande begreppet är-

lighet som den viktigaste egenskapen. Studenten Elin (Intervju, 2015) definierar 
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själv förtroende som att någon gör det den säger att de ska göra, att ens ord är värt 

någonting, och att de går att lita på.  

Enkätundersökningen visar tydligt att journaliststudenterna i Lund och Skurup 

har bristande förtroende för PR-branschen. Endast 14,7 % instämmer helt eller 

delvis i att de har ett förtroende för branschen; drygt hälften instämmer inte eller 

inte alls. Siffrorna fortsätter således att belysa negativa förutsättningar för medie-

relationerna mellan journalister och PR-praktiker. Studenterna Elin (Intervju, 

2015) och Tobias (Intervju, 2015) verkar i denna fråga tillhöra de 14,7% som me-

nar att de har ett förtroende: Elin (Intervju, 2015) menar att det absolut finns aktö-

rer på marknaden som inte förtjänar hennes förtroende, men att branschen i sin 

helhet har det. Tobias (Intervju, 2015) understryker även han att hans förtroende 

beror på företag till företag, och byrå till byrå. Studenten Hanna (Intervju, 2015) 

däremot menar att hon inte litar på branschen, just på grund av att deras uppgift är 

att hjälpa företag att vara lönsamma, och därmed kan tänkas vinkla information 

om så behövs.  

5.4.4 Ett växlande maktspel 

I enkäten ombads respondenterna att svara på frågor gällande maktförhållandet 

mellan journalister och PR-praktiker idag, samt hur de tror att det kommer att se 

ut om cirka 5 - 10 år. Undersökningen visar att medan en majoritet menar att jour-

nalisten har mest makt idag, tror en lika stor majoritet att PR-praktiker kommer att 

ha mest makt i framtiden. Journalistens makt kommer alltså att minska, medan 

PR-praktikerns makt ökar.  

Studenten Hanna (Intervju, 2015) utvecklar sina tankar kring ämnet, och me-

nar att makten nog skiftar från relation till relation - det beror helt på vem journa-

listen och PR-praktikern är. I det stora hela tillskriver hon dock mer makt till 

journalisten, eftersom det är denne som tillslut avgör vilken information som skall 

publiceras, och hur den skall formuleras. Studenten Elin (Intervju, 2015) tycker 

även hon att journalisten rent generellt har avsevärt mycket mer makt än PR-

praktikern, eftersom de kan åberopa allmänhetens intresse och folkets stöd. Stu-

denten Tobias (intervju, 2015) håller med om journalistens makt, men spekulerar 

samtidigt i att PR-branschen gått om journalistiken vad gäller inflytande på indi-

vider. Även utbildaren Sara (Intervju, 2015) tror att mer och mer makt förflyttas 
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till PR-branschen. Utbildaren Filip (Intervju, 2015) erkänner att han inte reflekte-

rat så mycket över maktförhållandet mellan PR-branschen och journalistiken, men 

menar att det är viktigt att påminna sig om att PR-praktikern och journalisten har 

två vitt skilda uppdrag. Han vill inte säga att någon part har mer makt över den 

andra rent generellt, utan menar snarare att makten skjuts fram och tillbaka i den 

interaktion som uppstår.  

Den bild som ges är att journalisterna har mer makt idag, men att PR-

branschen börjat ta åt sig mer av denna makt. Den syn som utbildaren Filip ger 

gällande växelspelet får stöd av French och Raven (1959; 1965; 2008), som menar 

att makt kan utövas åt båda hållen i en relation, samt Strömbäck (2009), som me-

nar att makten sker i ett växelspel mellan parterna i relationen. Som studenten 

Hanna (Intervju, 2015) poängterar beror makten också helt och hållet på den spe-

cifika relationen. I enlighet med Bentele och Nothhaft (2004), när de talar om The 

Intereffication Model, behöver inflytandet inte vara jämt fördelad mellan aktörer-

na, utan fördelningen beror helt och hållet på vilka interaktörerna är.  

Moloney (2006) konstaterar att PR får mer och mer övertag över journalisti-

ken, och får medhåll av Foley (2004), som menar att det beror på att journalisterna 

har gjort ett för dåligt jobb. Morris och Goldsworthy (2008) samt Strömbäck 

(2009) härleder det till den kostnadspress journalistiken utsätts för, och Palm och 

Sandström (2014) är inne på ett liknande spår då de menar att det beror på PR-

branschens förmåga att förse journalisterna med information. Med detta som bak-

grund är det inte osannolikt att journaliststudenternas syn stämmer. Om maktskif-

tet är en konsekvens av kostnadspressen, och denna press fortsätter att närvara - 

vilket exempelvis Ohlsson (2014) menar att den gör, kan denna utveckling mycket 

väl fortsätta. I och med de många olika situationer som journalister och PR-

praktiker har kontakt med varandra kan man dock inte säga att den ene har mer 

makt än den andra. Båda aktörerna kan sägas ha makt, men i olika situationer. 

Precis som studenten Hanna (Intervju, 2015) säger har exempelvis journalisten 

den slutgiltiga makten när det kommer till vad som i slutändan kommer att skrivas 

i tidningarna, och hur det kommer att skrivas. Som det tidigare nämndes i avsnitt 

5.5.3 kan dock PR-praktikern också agera gatekeeper, genom att de kanaliserar 

den information som strömmar in och ut från ett företag eller organisation. I en 

sådan situation kan PR-konsulten sägas ha mer makt, eftersom de avgör vilken in-
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formation journalisten får tillgå. Förhållandes är således ytterst komplext och situ-

ationsbaserat. 

5.4.5 Framtiden - polarisering eller integrering?  

Moloney (2006) menar att nyexaminerade journalister ofta inte ser skillnad på PR 

och journalistik, men att de märker att det finns betydligt fler jobb inom PR-

branschen. Det finns redan idag många exempel på journalister som går till PR, 

eller frilansare som också arbetar med PR. Detta menar han har bidragit till att 

sudda ut gränserna mellan yrkena. Undersökningen går delvis emot Moloneys 

(2006) uttalande, då det kan konstateras att journalisterna tydligt kan skilja på 

journalistik och PR.  Drygt 70 % av de tillfrågade i undersökningen uppger dock 

att de är öppna för att vara verksamma inom PR-branschen i framtiden. 82,4 % 

upplever också att utbildningen tipsat om att man i framtiden kan arbeta inom PR-

branschen. Utbildaren i Lund, Filip (Intervju, 2015), bekräftar att så är fallet på 

Lunds Universitet. 

 

Ja, det gör vi. Det finns en ganska tydlig alumni, och bland våra alumner ser vi 

att det finns en hel del som lyckats inom PR-branschen, både här och där. Vi har 

studenter som har jobbat på Skånetrafiken, polisen, Lunds Universitet, och det 

finns en före detta student som har börjat på Campus Helsingborg t.ex. Så absolut 

tipsar vi om det. (Filip, Intervju, 2015) 

 

Sara och Anders (Intervju, 2015), utbildarna i Skurup, bekräftar även studen-

ternas svar, då de säger att de tipsar studenterna att de kan vara verksamma inom 

PR-branschen i framtiden. De vet också att många av deras studenter också blir 

verksamma inom den branschen. En anledning till detta är enligt dem att det är 

där arbetstillfällena finns. I enkäten uppger cirka hälften av respondenterna att de 

är oroliga eller delvis oroliga för journalistikens framtid. Att många kan tänka sig 

att vara verksamma i en bransch som de inte kan så mycket om och har lågt för-

troende för kan, med detta som bakgrund, ses som att de helt enkelt är osäkra på 

om det kommer finnas arbetstillfällen för dem som journalister. Man är då beredd 

att ta anställning inom en bransch där ens kompetens kan komma till nytta på an-

nat vis.  
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I undersökningen tillfrågades också journaliststudenterna hur de ser på journa-

listernas och PR-praktikernas relation i framtiden, med ett närmre fokus på hur de 

ser på beroendeställningen om 5-10 år. Resultatet visar en tydlig tendens: medan 

ca 44 % instämmer i att PR kommer att bli mer beroende av journalistiken i fram-

tiden, tror mer än 64 % tvärtom - att journalistiken kommer att vara mer beroende 

PR. Studenten Hanna (Intervju, 2015) tror att praktiker och journalister kommer 

att få allt mer med varandra att göra i framtiden och härleder detta till att det blir 

allt färre journalister, samtidigt som PR-branschen växer sig allt större. Hon me-

nar samtidigt att ett scenario där journalister blir allt för påverkade av PR-

praktiker är negativt. Även studenten Tobias (Intervju, 2015) håller med om Han-

nas bild och menar att branscherna kommer att komma närmre varandra och ha ett 

närmre samarbete, eftersom gränserna suddas ut. Dessa tankegångar stärks av 

Palm och Sandströms (2014) resonemang: diskintionen mellan yrkena luckras 

upp, mycket till följd av att journalistbranschen blir mindre och PR-branschen blir 

allt större. Det blir allt mer vanligt att journalister överger sitt uppdrag som jour-

nalist, och istället börjar arbeta inom PR-branschen (Palm & Sandström, 2014).  

Utbildaren i Lund, Filip (Intervju, 2015), kommer också in på hur relationen 

mellan PR-branschen och journalistiken kommer att se ut i ett längre tidsperspek-

tiv. Hans tro är att gränserna mellan professionerna kommer att suddas ut - både 

på gott och ont: 

 

På gott tror jag att det kommer bli vanligare att man som journalist går över 

till PR-branschen, och sen går tillbaka till journalistiken. Personligen så vänder 

jag mig mot den gamla beskrivningen att man som journalist byter sida och sen 

aldrig mer är välkommen tillbaka. Jag tycker att det är ett förlegat sätt att se på 

det. Då ser man inte de likheterna som faktiskt finns i arbetssätt och arbetsme-

toder. En nackdel blir det naturligtvis ifall vi inte längre vet vem som jobbar var, 

och att våra uppdrag kanske suddas ut i kanten. (Filip, Intervju, 2015) 

 

Studenten Elin (Intervju, 2015) menar också att det kommer bli en närmre re-

lation mellan PR-praktiker och journalister och att branscherna börjar gå in mer 

och mer i varandra. Hon lyfter, likt utbildaren Filip (Intervju, 2015), upp exemplet 

att många journalister väljer att bli verksamma inom PR-branschen.   
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Jag tror den [relationen] kommer tightas till, att man någonstans kommer att 

behöva – vilket jag tror pågår redan - ingå deals with the devil; om du inte kan be-

segra dem - join them. Journalister behöver då kanske ge PR-folket någonting i 

utbyte för att man skall skapa en relation, och för att man skall få det man vill ha. 

Så jag tror att den kommer tightas till, men kanske inte helt frivilligt, utan man 

behöver hitta ett sätt att gå förbi de här hindren som man kanske anser att båda ger 

den andre, och då blir det att man får närma sig varandra istället. (Elin, Intervju, 

2015) 

 

Sara (Intervju, 2015), utbildare i Skurup, resonerar kring det prekära läge som 

svensk journalistik just nu befinner sig i, men hyser inga tvivel kring att de jour-

nalistiska idealen håller på att försvinna. Intressant statistik i en studie från Göte-

borgs Universitet kan ge stöd åt detta tankesätt: 25 % av de tillfrågade kommuni-

katörerna hade en bakgrund som journalist, och 40 % kunde tänka sig att lämna 

deras nuvarande jobb för att istället börja arbeta som journalist (Palm & Sand-

ström, 2014). Man kan därför spekulera kring att bakgrunden till att många jour-

naliststudenter ser sig underlägsna PR-branschen i framtiden - och kan tänka sig 

att arbeta inom den - inte handlar om att de inte längre tror på de journalistiska 

idealen. Istället handlar det om, som utbildaren Sara (Intervju, 2015) diskuterar 

kring, att PR-branschen kan vara ett sätt att överleva ekonomiskt.  

 

Svensk journalistik befinner sig inte alls i ett bra läge just nu när det handlar 

om pengar. Men vi tror att det finns massor av människor som fortfarande vill be-

rätta saker om samhället och påverka samhället, varför man nu vill vara journalist. 

Vi lägger oss inte platt ned och säger att ‘nu struntar vi i det här’. Vi måste tro att 

det finns nya möjligheter i samarbetsformer (…) Det är svårt att ta ställning till 

framtiden. Men det finns massa människor som gör väldigt spännande saker. Och 

så får man väl äta nudlar. Eller så får man göra något annat på fritiden. Skriva re-

klamtexter på fritiden brukar vi säga ibland. Det sticker vi inte under stolen med, 

det är genom det man ibland kan överleva ekonomiskt... (Sara, Intervju, 2015) 

 

Hon resonerar även kring att hon förstår de studenter som väljer att arbeta 

inom PR-branschen: 
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Om de [tidigare elever] skriver på Facebook att de fått jobb som kommunika-

tör så brukar jag bara säga ‘grattis, du har hittat något som du kan överleva på’. 

Ibland kanske det hör samman med att det har bildats familj, och då måste man ha 

pengar. Då känner jag att det är bara bra. Jag bryr mig bara om att de mår bra. 

(Sara, Intervju, 2015) 
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6. Slutsats och diskussion 

Denna uppsats har haft i syfte att undersöka journaliststudenters syn på PR, samt 

hur de ser på journalistikens relation till PR-branschen. Vi har även undersökt 

hur journalisterna ser på sin egen roll som journalist, samt vilket inflytande ut-

bildningen har på deras uppfattning av PR, då vi anser att dessa delfrågor är av-

görande för den slutgiltiga synen på relationen.  

Den bild journaliststudenterna har av sig själva är förenlig med den bild som 

litteraturen samt journalistpraktiker har; ens ansvar ligger primärt i att granska och 

informera. Man tjänar allmänhetens intresse, och objektiv samt ett kritiskt förhåll-

ningssätt blir är därför viktigt. Med det förändrade medieklimatet och den allt 

större kostnadspress som präglar branschen, har journalistiken blivit tvungna att 

bli allt mer beroende av nyhetskällors material. Detta ställer frågor om huruvida 

journalistiken kan leva upp till dess ideal om att vara en oberoende och grans-

kande funktion. En ytterligare viktig del för journalistiken är pressetiken, som 

Deuze (2005) menar är grundvärderingen i hela journalistyrket. De pressetiska 

reglerna verkar dock, med denna undersökning och Hadenius et al. (2011) i 

åtanke, endast vila på sunt förnuft och en lång tradition av att tänka pressetiskt 

bland journalisterna. De tillfrågade i denna studie anser att de har bra kännedom 

om pressetiken, men att de samtidigt är svåra att appliceras på det journalistiska 

arbetet. Det kan naturligtvis förklaras med att studenterna har begränsad praktisk 

erfarenhet från branschen. Dock kan man spekulera kring problematiken i att sä-

kerställandet att pressetiken i framtiden efterföljs beror på sunt förnuft och tradit-

ion. Svårigheterna att applicera de etiska reglerna påvisar också ett problematiskt 

förhållningssätt till den journalistiska rollen.  

Den syn journaliststudenterna har av PR är mer lik de klassiska definitionerna 

av reklam om marknadsföring än de tillgängliga definitionerna av PR, vilket kan 

härledas till likheterna mellan branscherna (Cutlip et al., 1994; Hadenius, 2011). 

För en som inte är insatt i PR blir skillnaderna mellan dem svåra att uppfatta, och 

förväxlingen ligger därför inte långt bort. Ytterligare en förklaring återfinns i av-
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saknaden av en tydlig och enhetlig definition kring vad PR är. Om PR-branschen 

inte själva kan säga tydligt vad de är och står för, hur kan man då förvänta sig att 

andra skall kunna göra det? I de journalistiska utbildningarna behandlas inte heller 

PR i vidare utsträckning. På Skurup Folkhögskola förutsätter man istället en 

grundkunskap om vad PR är. De gånger som PR kommer på tal är istället i dis-

kussioner med kurskamrater, utanför lektionerna. Eftersom den bild studenterna 

har av PR inte är förenlig med de tillgängliga definitionerna av PR, indikerar detta 

att studenternas syn formas av de förutfattade meningarna som finns bland dem. 

Denna bild reproduceras och sprids också bland studenterna. Dessa förutfattade 

meningarna är enligt White och Hobsbawm (2007) en stor bidragande faktor till 

den negativa bild som journalister har av PR-praktiker.  

Medan en klar majoritet erkänner relationen mellan journalistiken och PR-

branschen, är det bara drygt hälften som ser PR som en tillgång och en viktig in-

formationskälla - trots forskarnas eniga bild om journalistikens beroende av PR 

(Cornelissen, 2011; Curran & Seaton, 1997; White & Hobsbawm, 2007). Det är 

således anmärkningsvärd att fler inte instämmer i PR-branschens betydelse för 

journalistiken. Diskrepansen tyder på att journaliststudenterna inte är fullt insatta i 

den verklighet de skall komma att agera i som journalister. Undersökningen visar 

vidare att många ser PR som en börda för journalistiken. Denna inställning beror 

primärt på att PR-praktiker kan agera gatekeeper. Utifrån detta går att utläsa en 

tve-eggad bild av relationen mellan journalister och PR-praktiker; de är inte alltid 

till varandras fördel, utan det beror helt på den situation och kontext som relation-

en utövas i. När PR-praktikern förser journalisterna med information och under-

lättar deras arbete blir de en tillgång, men när de istället utför en del i sin egen roll 

- att kontrollera informationsflödet i en organisation, blir de istället en börda. I 

diskussionen gällande makt i relationen framkommer det också att denna agerar 

under samma premisser; ingen har definitivt mer makt än den andre, utan den be-

ror helt och hållet på situationen och vilka personer som interagerar. Medan jour-

nalisten exempelvis har makt över vad som i slutändan skrivs i tidningarna, har 

PR-praktikern makt över den information som journalisten får tillgång till. Den 

tve-eggade relationen kan sägas ha sin grund i journalistiken och PR-branschens 

oförenliga syften; medan journalistiken tjänar allmänheten, tjänar PR-branschen 

sina uppdragsgivare. Som Van de Ven (1976) menar så behöver organisationer nå 

konsensus och acceptans kring varandras mål och värderingar för att kunna skapa 
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relationer. Dessa skilda syften skapar således här en problematik. Det kommer all-

tid att finnas en motsättning i relationen, eftersom man alltid kommer att ha olika 

mål med sin verksamhet.  

White och Hobsbawm (2007) samt White (1991) åberopar därför en ny real-

ism i medierelationerna; man måste komma till insikt i att man kanske inte alltid 

har samma intressen, men att man agerar inom samma kontext, och delar många 

gemensamma hot. Relationen kan förbättras om den utvecklas och bygger på en 

respekt för varandras olika syften och intressen. Undersökningen belyser såldes 

här en problematik. Eftersom journalistutbildningen inte behandlar PR, och jour-

naliststudenternas bild av PR inte är förenlig med den bild som PR-praktiker har 

av sig själva, blir det ytterst svårt att nå denna respekt och acceptans. Ett första 

steg torde därmed vara att säkerställa att man har en korrekt bild av varandra, för 

att utifrån det kunna bygga en förståelse.  

Huruvida en närmare relation är positivt för samhället i sin helhet kan också 

diskuteras. Journalistiken fyller en viktig funktion i samhället genom sin roll som 

granskare och förmedlare, och ett allt för stort närmande till PR-branschen skulle 

kunna leda till att denna roll luckras upp; vi ser redan nu att den journalistiska rol-

len har börjat förändras, i och med den ekonomiska press de utsätts för. Avskaf-

fandet av regelverket kring texreklam i de pressetiska reglerna kan ses som ett be-

vis på detta; avskaffandet berodde just på att tidningarna behövde nya sätt att få in 

pengar. Ett allt för stort närmande skulle innebära att journalistiken förlorade sin 

objektivitet, och därmed sitt förtroende, på vilket journalistiken i grund och botten 

vilar på. Utifrån detta perspektiv kanske den rådande situationen för relationen är 

det bästa.  

6.1 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har undersökt hur journaliststudenter ser på PR-branschen, samt sin 

relation till den i egenskap av journalist. Flertalet studier har tidigare undersökt 

förtroendet, relationen, och processen mellan aktiva journalister och PR-praktiker. 

Genom denna studie anser vi att vi där har fyllt en lucka, då det ej genomförts 

studier som undersöker journalisternas förhållningssätt. Med detta i åtanke anser 

vi att en intressant fortsatt studie vore att genomföra en studie med liknande upp-

lägg, men istället undersöka PR-studenternas syn på relationen till journalistiken. 
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Med den hypotetiska studien, tillsammans med vår genomförda studie, skulle po-

tentiellt intressanta slutsatser kunna dras. 

Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka är hur journaliststuden-

ternas syn förändras när de väl blivit journalister, och fått erfarenhet att det fak-

tiska arbetsklimatet. En uppföljningsstudie om cirka 5 - 10 år skulle då kunna be-

lysa ytterligare faktorer som formar journalisters uppfattningar av PR-branschen. 

Då denna studie enbart utrönar hur journaliststudenter i Skåne ser på PR-

branschen, vore det också intressant att se resultaten från en större nationell stu-

die. Särskilt med tanke på att journalistutbildningarna ser olika ut över Sverige. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide för intervjuer med studenter 

Intro 

 Kön 

 Ålder 

 Vilken skola läser du på? 

 Vilken termin läser du? 

 Har du läst något på universitet innan, och isåfall vad? 

 Har du någon praktisk erfarenhet från journalistbranschen? 

 Vad läser du för olika medier? 

 

Om journalistyrket 

 Inom vilken del av journalistbranschen skulle du kunna tänka dig att arbeta i? 

 Varför valde du att läsa journalistik? 

 Vad ser du som journalistens huvudsakliga syften/varför finns journalistiken 

till/vilken funktion fyller yrket? 

 Hur ser du på journalistik i förhållande till demokrati? 

 Vad skulle hända med samhället om journalistiken försvann? 

 I och med journalistikens roll i samhället: vad har journalistiken för ansvar?  

 Har journalistiken en viktigare roll än andra branscher när det kommer till an-

svar gentemot befolkningen och samhället? 

 Vad betyder de pressetiska reglerna för dig? 

 Hur ser du på de pressetiska reglerna/har du bra kännedom kring de pressetiska 

reglerna? 

 Tycker du att de pressetiska reglerna känns relevanta idag? Varför/varför inte? 

 Är reglerna lätta att ta till sig och applicera på det dagliga arbetet? 

 

Om Journalistik och PR 

 Hur ser du på PR-branschen? Vad har du för tankar om den? 

 Vad tror du att PR-konsultens huvudsakliga uppgift är? 

 Vad har du för förtroende för PR-branschen? Vad baserar du det på? 

 Håller du med om att journalister och PR-branschen har en typ av relation? 

 Om ja/nej: varför? Hur menar du/tänker du? 

 Hur påverkas din möjlighet att utföra ditt jobb av PR-konsulter? Är PR-

konsulter en börda eller en tillgång?  

 Vad skulle hända för journalisterna om PR-branschen försvann? 

 Hur ser du på maktförhållandet mellan parterna? Är det någon part i relationen 

som har mer makt än den andra? Är det ett ömsesidigt beroende? 
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 Hur ser du på journalisters och PR-branschens relation idag? Tror du att den 

kommer att förändras i framtiden? 

 

Om PR i utbildningen 

 Har ni haft inslag av PR/diskuterat mycket PR i journalistutbildningen? På vil-

ket sätt? 

 Hur var din inställning till PR innan du började plugga? 

 Hur har utbildningen påverkat din syn på PR? 

 Hur upplever du utbildningens inställning till PR? 

 Karriär inom PR 

 Skulle du kunna tänka dig att vara verksam inom PR-branschen? 

 Varför det? 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide för intervjuer med utbildare  

Intro 

 Vad heter du? Hur gammal är du? 

 Vad är din roll på Skurups folkhögskola/Lunds Universitet? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Har du arbetat med något annat innan, och isåfall vad? Vad har du för praktisk 

erfanrenhet från journalistiken? 

 

Om Journalistiken 

 Vad ser du som journalistikens huvudsakliga syfte?/varför finns journalistiken 

till? 

 Vad har journalistiken för roll i en demokrati? 

 Har journalistiken ett ansvar mot samhället? 

 Har de ett större ett ansvar än andra branscher kan sägas ha? 

 Vad är de pressetiska reglernas syfte? 

 Tycker du att de är lätta eller svåra att applicera på det dagliga arbetet som 

journalist? 

 Tycker du att de borde förändras på något vis? 

 

Om journalistik och PR 

 Hur ser du på PR-branschen? 

 Vad har PR-branschen för syfte? 

 Vad är PR-konsultens huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Tycker du att PR-branschen och journalistbranschen har en relation? 

 om ja/nej: hur tänker du då? 

 Hur påverkas PR-konsulter journalisters möjlighet att utföra sitt jobb? 

 Är PR-branschen en börda eller en tillgång för journalistiken? 

 Vad är ditt förtroende för PR-branschen? 

 Hur ser du på maktförhållandet mellan parterna? Är det någon part som har 

mer makt än den andra? 

 Är parterna ömsesidigt beroende av varandra? 

 Hur ser du på journalister och PR-branschens relation idag? tror du att den 

kommer att förändras de kommande 10 åren, och isåfall hur? 

 

PR i ubildningen 

 behandlar ni PR under utbildningen, och isåfall hur och i vilken utsträckning? 

 Vilken syn försöker utbildningen förmedla av PR? 

 Vad är anledningen till att ni gör som ni gör? 

 Tycker du att ämnet borde behandlas mer under utbildningen? 

 Har den här metoden förändrats, om vi ser 20 år tillbaka? 

 Upplever du att studenterna har en förinställning till PR? Vad är isåfall denna 

syn? 

 Tipsar ni studenterna om att de i framtiden kan arbeta inom PR-branschen? 

varför?   
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8.3 Bilaga 3: Enkät 

Enkätundersökning om journalistik och PR 
Kandidatuppsats vid institutionen för Strategisk Kommunikation  

Lunds Universitet, Campus Helsingborg VT15 

 

Del 1 
 

Kön: Man☐  Kvinna☐  Annan könstillhörighet☐ 

 

Ålder: _______ 

Vilken högskola/universitet läser du vid? 

____________________________________________ 

Vilken termin läser du? ______ av ______ 

Har du läst något på högskolenivå innan, och isåfall vad? 

_______________________________________________________________ 

 

Totalt antal avslutade högskolepoäng:___________ Högskolepoäng 

 

Vilka av nedanstående medier läser du? 

☐ Journalisten 

☐ Resumé 

☐ Dagens samhälle 

☐ Dagens Opinion 

☐ Dagens Media 

☐ Adweek 

☐ Ingen av ovanstående 

 

Har du någon erfarenhet från att arbeta på en redaktion? 

Ja ☐  Nej ☐ 

 

Om Ja på ovanstående fråga: Vilken typ av erfarenhet har du? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Del 2 
 
Vill du arbeta som journalist i framtiden? 

Ja ☐  Nej ☐  Kanske ☐  Vet ej ☐ 

 

Oavsett svar på ovanstående fråga: Inom vilken del av journalistbranschen skulle 

du kunna tänka dig att arbeta i? 

☐ Morgontidning 

☐ Kvällstidning 

☐ Magasin 

☐ TV 

☐ Radio 

☐ Inget av ovan 

☐ Eget alternativ:___________________________________________ 
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Nedan följer ett par påståenden. Vi ber dig vänligen bocka i det svarsalternativ 

som bäst stämmer överens på dig. Enbart en (1) ruta per påstående skall bockas i.  

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej/ 

Obestämd 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

 

Jag är orolig för                               ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

journalistikens framtid 
 

Journalistik är en förutsättning        ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

för en väl fungerande demokrati 
 

Journalistiken har ett                       ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

ansvar gentemot samhället 
 

Journalistiken har mer ansvar         ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐   

gentemot samhället än vad  
andra branscher har 
 

Jag har bra kännedom                    ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

om de pressetiska reglerna  
 

De pressetiska reglerna är              ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

lättbegripliga 
 

De pressetiska reglerna är lätta      ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

att applicera på de journalistiska  
arbetsuppgifterna 
 

Vad ser du som det huvudsakliga syftet med journalistik? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Del 3 
 
Har ni diskuterat PR under din journalistutbildning?  

Ja ☐  Nej ☐  Vet ej ☐ 

 

Har utbildningen påverkat din syn på PR? 

Ja ☐  Nej ☐  Vet ej ☐ 

  

Om JA på ovanstående fråga: I vilken riktning? 

Jag har fått en mer positiv bild av PR  ☐    

Jag har fått en mer negativ bild av PR ☐ 

 

Hur upplever du utbildningens inställning till PR? 

Positiv ☐   Negativ ☐  Neutral ☐  Vet ej ☐ 

 

Vilket av följande har påverkat din syn på PR mest: 

☐ Utbildningen  

☐ Kurskamrater 

☐ Media 

☐ Annat:__________________ 

☐ vet ej 

Utbildningen har tipsat om att man som journalist i framtiden kan arbeta inom PR-

branschen: 

Ja ☐  Nej ☐  Vet ej ☐ 

 

Skulle du kunna tänka dig att vara verksam inom PR-branschen? 

Ja ☐  Kanske ☐  Nej ☐  Vet ej ☐ 
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Del 4 
 

 
Vad ser du som det huvudsakliga syftet med PR? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Nedan följer ett par påståenden. Vi ber dig vänligen bocka i det svarsalternativ 

som bäst stämmer överens på dig. Enbart en (1) ruta per påstående skall bockas i.  

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej/ 

Obestämd 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

 

Jag har bra kännedom om              ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

arbetsuppgifter inom PR-yrket 
 

Det är svårt att förstå vad en           ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

PR-konsult arbetar med  
  

Jag vet vad en PR-byrå gör            ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

  

PR och reklam är samma sak         ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

 

Journalistbranchen och                   ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

PR-branschen har en relation 
 

Jag har förtroende för                      ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

PR-branschen 
 

PR är en viktig                                 ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐  

informationskälla för journalister 
 

PR  är en tillgång                             ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

för journalistiken 
 

PR är en börda                                ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

för journalistiken 
 

PR är ett hot mot journalistiken       ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

 

PR är ett hot mot demokratin          ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

 

PR och journalistik är ömsesidigt    ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

beroende av varandra 



66 

 

 

Journalistiken kommer att bli mer    ☐                  ☐                ☐               ☐                  ☐ 

beroende av PR de kommande 
5 - 10 åren 
 

PR-branschen kommer att bli mer    ☐                 ☐                ☐               ☐                  ☐ 

beroende av journalistiken de 
kommande 5 - 10 åren 
 

 

 

Nedan följer två frågor om makt. Makt definieras som ”Möjligheten att påverka”. 

 

Vilka tror du har mest makt i relationen mellan journalister och PR-branschen 

idag? 

Journalisten ☐  PR-konsulten ☐  Lika ☐  Vet ej ☐ 

 

Vilka tror du har mest makt i relationen mellan journalister och PR-branschen om 5 

- 10 år? 

Journalisten ☐  PR-konsulten ☐  Lika ☐  Vet ej ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Erik Ax 

& 

Joachim Dworén 

 

 


