
 I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluff-PR är som att kissa i sängen 
 

En kvalitativ studie om PR-konsultens syn på bluff-PR 
 
 
 
 
 

Kristina Hammar 
Louise Nordholm 

 
 
 
 
 

Informations- och PR-programmet 
HT 2013/2014 

 
 
 
  



 II 

ABSTRACT	  
 
Titel: Bluff-PR är som att kissa i sängen 
 
Författare: Kristina Hammar och Louise Nordholm 
 
Kandidatuppsats HT 2013/2014 
 
Antal ord i uppsatsen: 16662 ord 
 
Denna studie grundar sig i den splittring som PR-konsulten befinner sig i, gällande de 
många etiska ställningstaganden som denne ställs inför. Detta i kombination med, att 
public relations som yrke ännu inte betraktas som en erkänd profession, gör att PR-
branschen blir utsatt för intrång på dess område från övriga kommunikationsbranschen. 
Intresset för studien väcktes i samband med den intensiva mediebevakningen runt PR-
konsulternas användande av bluff-PR och det sken som bluff-PR kastar över PR-
branschen.  

Studien grundar sig i den fragmentering som idag präglar PR-branschen, gällande 
vikten av förtroende och etiska värderingar, samt den inverkan som bluff-PR har på 
yrkesverksamma PR-konsulter. I det här sammanhanget ses bluff-PR, som en PR-kampanj 
för att skapa nyfikenhet kring något utan att vara tydlig med avsändaren, för att vid ett 
senare skede avslöja vad det egentligen handlar om. 

Studiens syfte och frågeställningar är besvarade med hjälp av en kvalitativ metod; 
samtalsintervjuer. Yrkesverksamma PR-konsulter i Sverige, samtliga medlemmar i PRECIS, 
bjöds inledningsvis in att delta i vår studie. Resultatet som presenteras i studien är baserat 
på genomförda intervjuer med dessa PR-konsulter.  

Resultatet visar att PR-konsulterna befinner sig mitt i en pågående branschglidning som 
kommit att möjliggöra för andra att praktisera PR-konsultens ursprungliga uppgift. Samt att 
branschglidningen i sin tur möjliggjort för framväxten av bluff-PR. Därefter pekar 
resultatet på att den personliga etiken är den mest framstående gällande hur PR-konsulten 
resonerar kring sin yrkesroll. Respondenterna tror dock inte att användandet av bluff-PR 
kommit att förändra de förtroende som de inger i sin yrkesroll. 
 
 
Nyckelord: PR, relationer, förtroende, sociala medier, bluff-PR, professionalisering, etik 
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1. INLEDNING 

Larsson konstaterar att arbetet med public relations ser annorlunda ut idag, jämfört med 
för tio år sedan. Denna förändring har varit en drastisk utveckling snarare än en följsam 
evolution (Larsson, 2004:81). I samband med yrkets utveckling uppstår också nya 
arbetssätt. Ett av dessa är bluff-PR. Det ses här, som en PR-kampanj för att skapa 
nyfikenhet kring något utan att vara tydlig med avsändaren, för att vid ett senare skede 
avslöja vad det egentligen handlar om. Exempel på bluff-PRkampanjer av sådan karaktär är 
DILL där matvarukedjan LIDL lät öppna en pop up-restaurang i Stockholm. 
Michelinkocken Michael Wignall stod för maten, som var förstklassig. Att de som 
levererade råvarorna till DILL var LIDL, avslöjades först efter att restaurangen stängt. 
Syftet med kampanjen var att visa den höga kvaliteten på LIDLs råvaror och att bra mat 
inte behöver kosta mer än vad det gör i deras butiker (www.aftonbladet.se). Black, en känd 
svensk sångare vid namn Tommy Nilsson gick ut med ett dramatiskt namnbyte (Tommy 
Black), inför lanseringen av sin nya skiva, vilket fick ett enormt genomslag i media. 
Namnbytet visade sig senare vara en del i en kampanj för Marabous choklad med 
saltlakritssmak (www.aftonbladet.se). Även Miss Skinny, en online-butik som endast 
tillhandahöll kläder i storlek 32. De påstod sig välkomna ett smalare ideal men allt var en 
bluff, vilket senare bekräftades av riksföreningen Frisk & Fri. Syftet var att väcka 
uppmärksamhet kring föreningen, men även för den bild som de anser att modeindustrin 
står bakom (www.dagensmedia.se). Frågan som väcks; innefattas bluff-PR i vad PR-
konsulterna anser är public relations? 

2. PROBLEMBAKGRUND 

När PR-konsulter, i Larsåke Larssons studie Opinionsmakarna, själva ger sin bild av PR-yrket 
talas det bland annat om att PR-branschen i stor utsträckning har utvecklats till en bransch 
där det går ut på att vara annorlunda (Larsson, 2005:58). Yrkesfältet har dock utvecklats 
utan upprättade etiska riktlinjer (Pieczka & L’Etang, 2001:228f). Vi har sett ett fenomen i 
vår omvärld, att det i PR-branschen finns yrkesverksamma som tycks arbeta på ett sätt som 
inte är förankrat med övriga yrkesverksamma i PR-branschen; i det här fallet bluff-PR. Bey-
Ling Sha menar att enskilda yrkesutövare har givits möjlighet att utveckla och använda egna 
arbetssätt, utan att förankra dessa i PR-branschen. Dessa arbetsmetoder har ifrågasatts av 
delar av yrkesfältet (Sha, 2011:127). Det är därför relevant att kartlägga PR-konsulters olika 
uppfattningar om bluff-PR, för att ta reda på hur PR-konsulter ser på ett arbetssätt som 
tycks ligga utanför ramarna gällande att vara etiskt korrekt. I de ovan nämnda exemplen på 
bluff-PR, refereras det flitigt till public relations. Bluff-PR blir därmed synonymt med hela 
PR-branschen. Fenomenet bluff-PR har från flera håll kritiserats för att lura mottagaren 
och frågan debatterats i morgonsoffor och kvällstidningar såväl som på sociala medier och 
ledarsidor; är bluff-PR rätt eller fel? PR-branschen har redan nu ett dåligt rykte, trots att 
den grundar sig i ett upprättat förtroende mellan både uppdragsgivare och samhälle 
(Bourne, 2013:52). McCombs presenterar i sin dagordningsteori att samhället till stor del 
får sin bild av exempelvis PR-branschen genom medias spegling (McCombs, 2006:156). 
Vilket i sin tur betyder, att den mediala uppmärksamheten som bluff-PRkampanjerna 
genererar, i viss mån är överförbar på samhällets bild och förtroende PR-branschen. Även 
framväxten av sociala medier har förändrat yrkesfältet och har påverkat PR-konsultens 
arbete. I en studie av Wright & Hinson finner de att PR-konsulter år 2013 anser att sociala 
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medier är den kanal och det verktyg som i stor utsträckning främjar trovärdighet, ärlighet 
och förtroende (Wright & Hinson, 2013:11f). 

Johanna Fawkes menar att avsaknaden av upprättade etiska riktlinjer inom PR-
branschen har skapat en spänning inom yrkesfältet, gällande hur yrkesverksamma PR-
konsulter ska förhålla sig till etik i sitt arbete. Fawkes hävdar att det främst handlar om den 
splittrade etiska identiteten inom yrkeskåren. Här handlar det om en balansgång mellan 
plikten gentemot kund och plikten gentemot samhälle (Fawkes, 2012:868). Användandet av 
bluff-PR har delat yrkeskåren i två läger; de som anser att ändamålet helgar medlen och de 
som menar att bluffen stjälper snarare än hjälper. Bluff-PR har orsakat en fragmenterad 
PR-bransch, där oenighet råder gällande huruvida bluff-PR är ett etiskt korrekt arbetssätt 
(www.resume.se). Genom att studera ämnesdatabaser för medie- och 
kommunikationsvetenskap har vi inte kommit över tidigare gjorda studier inom vårt valda 
ämne; bluff-PR. Därmed är det intressant att undersöka PR-branschens syn på fenomenet 
bluff-PR, då det är ytterligare en splittring inom en redan splittrad bransch.  
 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån denna bakgrund syftar den här studien till att beskriva hur PR-konsulter ser på 
fenomenet bluff-PR i relation till sin yrkesroll och samhällets förtroende för PR-branschen.  
 

• Hur ser PR-konsulterna på fenomenet bluff-PR utifrån sin yrkesroll? 
• Hur ser PR-konsulterna på branschetik i relation till bluff-PR?  
• Hur ser PR-konsulterna på fenomenet bluff-PR i relation till samhällets förtroende 

för PR-branschen? 
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4. TEORI  

I detta kapitel presenteras teoriavsnitt gällande förtroende, etik, professionalism, sociala medier samt PR-
konsultens relation till journalisten. Dessa teorier är relevanta för vår studie då de är en del av den 
splittring inom PR-branschen samt utveckling av PR-branschen som vi belyser i studien. 

4.1	  Förtroende	  

4.1.1	  Vad	  tjänar	  ett	  förtroende?	  
Det talas ofta om förtroende. Förtroendevalda politiker, förtroendet för det lokala lagets 
nya fotbollstränare och det förtroende vi känner för våra närmaste att kunna dela våra 
djupaste hemligheter med. Kevin Moloney menar att förtroende inte är någonting som vi 
ger till människor utan vidare, snarare någonting som vi bygger upp under tid och ger till 
människor som förtjänar det; en känsla av att människor som tidigare i livet behandlat oss 
väl, fortsättningsvis kommer att göra så (Moloney 2005:552). Moloneys syn på förtroende 
är även så som vi avser definiera förtroende i den här studien. Larsåke Larsson anser att 
PR-konsulten ska tjäna demokratin genom att hjälpa samtliga röster i samhället att bli 
hörda i samhällsdebatten (Larsson, 2005:92). Kaja Tampere tar vid och förklarar att det 
därför är viktigt att känna förtroende för PR-konsulten. Detta då PR-konsulten, enligt 
Tampere, ingår i ett kretslopp där PR-konsulten genom sin legitimitet inger förtroende hos 
det demokratiska samhället denne arbetar för. Tampere hävdar, att för att det demokratiska 
samhället ska upprätthållas är det viktigt att förtroendet inte förloras; att PR-konsulten inte 
förlorar sin legitimitet (Tampere, 2007:142). Enligt Suchman är legitimitet en generaliserad 
uppfattning om att en organisation agerar på ett sätt utefter vissa socialt konstruerade 
system och normer (Suchman, 1995:574). 
 

4.1.2	  Förtroendet	  för	  en	  ljusskygg	  bransch	  
Daniel Canary och Brian Spitzberg menar att en god relation mellan en organisation och 
deras intressenter grundar sig i ett ömsesidigt förtroende från båda parter; att båda parter är 
tillfreds med relationen (Canary & Spitzberg, 1989: 633f). I Furusten och Werr, Dealing with 
Confidence, diskuterar Staffan Furusten och Christina Garsten hur skapandet av förtroende 
för PR-konsulten inte endast kommer med en examination från universitetet, utan snarare 
av utövarnas uppförande och deras relation med uppdragsgivaren. Furusten och Garsten 
kategoriserar PR-yrket som ett ”new profession”; ett yrkesfält med specialkompetens som 
anlitas av organisationer under en bestämd tid, för att utföra en tjänst (Furusten & Garsten, 
2005:20f). PR-konsultens personliga relation med uppdragsgivaren är här i centrum och 
från PR-konsultens sida finns det ofta en ambition om att skapa en långsiktig relation. Att 
skapa förtroende hos uppdragsgivaren och sedan arbeta för att upprätthålla det (Furusten 
& Garsten, 2005:27). James Grunig anser att den allmänna definitionen av public relations 
är för omfattande; han anser att definitionen behöver förtydligas och preciseras. Grunig 
menar att samhället ser PR-konsulten som en dold övertalare åt inflytelserika 
organisationer. För att PR-branschen ska komma förbi de negativa konnotationerna och 
visa att PR-branschen är mer än spin och mediekontakter, menar Grunig att PR-branschen 
måste upprätta ett gemensamt förhållningssätt till sitt arbete. Konsekvensen utan ett 
sådant, blir att samhället får svårare att veta vad det är för tjänster som PR-konsulten 
tillhandahåller (Grunig, 2000:24).  

Larsåke Larsson menar att PR-utövare befinner sig i en yrkessituation där de alltid har 
en uppdragsgivare vars förtroende de måste arbeta för att förtjäna och upprätthålla. Utöver 
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detta befinner de sig i en situation där samhällets förtroende för dem är lågt. Enligt en 
rikstäckande undersökning SOM-institutet låtit göra, är allmänhetens förtroende för PR-
utövarna lågt (Larsson, 2004:81). Larsson har kommit fram till att PR-konsulter främst ser 
sig själva som rådgivare och strateger. Larsson påpekar även att det råder delade meningar 
bland Sveriges PR-konsulter huruvida de som PR-konsulter innehar en relationsroll eller 
inte. Vissa PR-konsulter känner igen sig i den rollen, medan vissa PR-konsulter är mer 
tveksamma inför att inta rollen som ”relationist” (Larsson, 2005:64). I det här 
sammanhanget har vi en relationsskapande syn på public relations och vi ser public 
relations som en möjlighet att skapa ömsesidiga relationer mellan en organisation och de 
(intressenter) som hjälper denne att uppnå sina mål (Heath, 2001:3). Resultatet i SOM-
undersökningen visar även på att allmänhetens syn på PR-konsulter ändras om begreppet 
PR plockas bort. Om det istället tals om marknadsföringskonsulter, blir åsikterna och 
förtroendet i vissa fall omvänt (Larsson, 2005:111). Grunig menar att public relations har 
uppmärksammats flitigt de senaste åren i media och från samhället. Frågan som Grunig 
däremot ställer sig, och besvarar, är vad den uppmärksamheten har genererat i? Grunig 
anser att uppmärksamheten har genererat i en misstänksamhet från media och samhället 
gentemot PR-branschen, snarare än acceptans och respekt (Grunig, 2000:24). 
 

4.1.3	  Att	  vårda	  förtroende	  likt	  en	  kärleksrelation	  
Lennart Svensson identifierar två viktiga aspekter för PR-utövaren i syfte att inge 
förtroende. Den ena aspekten grundar sig i att PR-konsulten uppfattas som kompetent i sin 
yrkesroll; att denne har förmågan att omvandla kunskap till handling. Enligt den andra 
aspekten är det viktigt att PR-konsulten uppfattas som hederlig; att denne är ärlig i sitt 
utförande av arbetsuppgifter. Svensson anser dessutom att tillit och förtroende för 
professionella yrkesutövare hänger tätt ihop med deras kunskap och kompetens. Han 
menar att professionella yrkesutövare, exempelvis PR-konsulter, idag inte rekryteras enbart 
baserat på sina utbildningsmeriter, utan även baserat på sin faktiska kompetens (Svensson, 
2012:31).  

Patrik Zapata Johansson menar att förtroende är något som förtjänas. Däremot 
påpekar Zapata Johansson att yrkesgrupper som har förtroende kan komma att förlora det, 
under en viss tid eller för alltid. Detta kan exempelvis bero på specifika händelser eller 
användning av ett för yrkesgruppen nytt arbetssätt, som gör att deras omgivning inte längre 
känner tillit till dem (Zapata Johansson, 2006:86). Zapata Johansson menar att trots att PR-
yrket redan befinner sig i ett läge där de har lågt förtroende, kan specifika händelser, 
trender eller fenomen komma att påverka deras förtroende till det sämre. Förtroende för de 
som arbetar med public relations kan raseras om de begår handlingar som inte följer 
normen. Att PR-konsulten agerar på ett sätt som är nytt eller annorlunda, behöver för den 
sakens skull inte vara fel (Zapata Johansson, 2006:88). Zapata Johansson menar dessutom 
att om det uppstår en sådan situation, får yrkesgruppen ofta mer uppmärksamhet än vanligt 
och granskas noggrant av sin externa omgivning. Vidare menar Zapata Johansson att 
användningen av nya arbetssätt, kan komma att skapa osämja mellan de yrkesverksamma 
som är för och de yrkesverksamma som är emot det nya arbetssättet (Zapata Johansson, 
2006:86). 

I Trust and Public Relations: Center and Edge tar Kevin Moloney upp ytterligare en aspekt i 
frågan om förtroende och public relations. Han menar, att då yrkesverksamma PR-
konsulter arbetar tillsammans med en organisation (uppdragsgivare) i syfte att skapa en 
relation mellan organisationen och deras intressenter, för PR-konsulten inte sin egen talan 
utan organisationens talan. Därför anser Moloney att det därmed inte är PR-konsulten själv 
som står bakom budskapet och av den anledningen bör PR-konsulten heller inte stå till 
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svars för anklagelserna, gällande ett ifrågasatt beteende eller sviket förtroende. Detta då det 
i själva verket är organisationen i fråga som svikit sina intressenter och inte konsulten, 
enligt Moloney (Moloney, 2005:551f).  

4.2	  Etik	  

4.2.1	  Personlig	  etik	  -‐	  högst	  personlig	  
I den här studien definierar vi etik som att reflektera över vad som är rätt och fel, ur olika 
perspektiv (www.ne.se). Robert van Es och Tiemo Meijlink belyser att den personliga 
etiken är högst personlig och att den grundar sig i varje individs personliga moral samt att 
den formas av vår omgivning och kultur från tidig ålder (van Es & Meijlink, 2000:72). Den 
personliga etiken, enligt van Es och Meijlink, är ett av de tre etiska fält inom public 
relations, utöver den professionella etiken och samhällsetiken. Kathy Fitzpatrick och 
Candace Gauthier anser, att utöver det individuella etiska ställningstagandet och 
organisationens etiska ställningstagande, har yrkesverksamma inom public relations också 
ett etiskt ansvar gentemot sin uppdragsgivare (Fitzpatrick & Gauthier, 2001:199f). Thomas 
Bivins anser att en viktig aspekt att belysa av etikfrågor inom public relations är, att den 
yrkesverksamma även har ett etiskt ansvar mot sig själv. Detta har kommit att bli en av de 
mest komplicerade aspekterna inom etikforskning, när det kommer till att etablera ett 
gemensamt etiskt förhållningssätt inom yrket. Lojalitet mot organisationens och 
uppdragsgivarens önskemål, kan komma att försvåra för PR-konsulten i tankeprocessen 
gällande vad som är rätt och fel enligt den personliga etiken (Bivins, 2006:37f).  

Fitzpatrick och Gauthier resonerar kring hur vilket av dessa etiska ställningstaganden 
som värderas högst tillsammans med hur PR-konsulten förhåller sig till dem, kan komma 
att påverka det sociala ansvaret. Socialt ansvar handlar om att i första hand agera utifrån 
samhällets intresse (Fitzpatrick & Gauthier, 2001:198). Trevor Morris & Simon 
Goldsworthy menar att detta är något som PR-konsulter kritiseras för att inte göra. PR-
konsulten påstås istället agera utifrån den uppdragsgivare denne representerar och därför 
agera utifrån deras vinning. Detta är, enligt Morris och Goldsworthy, en bidragande faktor 
till det låga förtroendet som PR-branschen har sett ur ett samhällsperspektiv (Morris & 
Goldsworthy, 2012:46). Larsson menar att denna etikproblematik även avser 
tillvägagångssätt, vilket gör att metoder och strategier som vissa organisationer anser 
korrekta och användbara, väljer andra organisationer att helt avstå från då de anser dessa 
vara oetiska (Larsson, 2005:103). Morris och Goldsworthy menar att det är svårt att skapa 
ett förtroende för en yrkesgrupp där det inte finns några etiska förhållningssätt. Om yrket 
är legitimt, ifrågasätts det sällan. Om så inte är fallet, ligger fokus snarare på de arbetssätt 
och värderingar som den specifika yrkeskåren förhåller sig till, menar Morris och 
Goldsworthy. Det resulterar i att egna förhållningssätt anammas, i ett försök att öka 
förtroendet för yrkeskåren och dess etiska ställningstaganden (Morris & Goldsworthy, 
2012:47). 
 

4.2.2	  Gemensam	  yrkesetik	  innefattar	  alla	  
Enligt Larsson utgår en del av de yrkesverksamma inom PR-branschen från de etiska 
normer som har antagits av den svenska branschorganisationen Föreningen Public Relations 
Konsultföretag i Sverige; PRECIS. Vad som menas med ett etiskt handlande är dock svårare att 
definiera. Enligt Larsson vittnar ett stort antal PR-konsulter om att det främst handlar om 
vilka uppdrag PR-konsulten tar sig an (Larsson, 2005:102f). En del av syftet med PRECIS 
är att företräda medlemmarnas och branschens intressen, genom att framhålla värdet av 
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public relations för organisationer i arbetet att uppnå deras mål, samt att verka för att 
public relations nyttjas professionellt och med iakttagande av branschens normer av såväl 
medlemsföretagen som av deras uppdragsgivare (www.precis.se). 

Johanna Fawkes beskriver i sin artikel Saints and Sinners: Competing Identities in Public 
Relations Ethics ett yrkesfält där meningarna om vad yrkesverksamma PR-konsulter grundar 
sina etiska värderingar på skiljer sig åt. Vad som anses vara ett etiskt korrekt handlande 
splittrar yrkeskåren i två läger. En sida av yrkeskåren ser sig först och främst som 
företrädare av samhällsintressen. Den andra sidan av yrkeskåren identifierar sig helst med 
James Grunig och de ideal som Grunig presenterar i sin Excellens-studie. Detta beskriver 
Fawkes fortsättningsvis som grunden till de svårigheter PR-branschen möter gällande att 
skapa ett gemensamt etiskt regelverk. I samband med detta finns det de PR-konsulter som 
beskriver PR-konsulten som någon som bör helga ett etiskt korrekt handlande, då denne i 
sin roll som PR-konsult företräder uppdragsgivarna (syndarna). Detta läger anser, enligt 
Fawkes, att det är syndarna som agerar oetiskt, inte PR-konsulten. Johanna Fawkes menar 
dessutom att det andra lägret, Grunig-lägret, glorifierar PR-konsultrollen genom att hävda 
att Excellens-teorin är den bäst lämpade teorin för PR-konsulten att anamma (Fawkes, 
2012:865f). Avslutningsvis menar Fawkes att, för att slutligen kunna skapa ett gemensamt 
etiskt regelverk måste dessa två läger upphöra och genom dialog enas kring ett etiskt 
förhållningssätt till sitt arbete (Fawkes, 2012:871).   

4.3	  Professionalism	  

4.3.1	  Professionen	  -‐	  lite	  bättre	  än	  alla	  andra	  
Gunnar Nygren har studerat journalistens yrkesutveckling och professionaliseringsprocess, 
men funnit vissa gemensamma nämnare som är applicerbara på andra yrkesfält. 
Professionalisering kan enligt Nygren beskrivas som en ökad yrkesskicklighet (Nygren, 
2008:15, Brante, 1989:41). James Grunig menar att professionaliserade yrken ingiver en viss 
respekt, så till vida att de kan utöva sin profession utan att kunder eller andra utomstående, 
blandar sig i deras arbete. Grunig anser att gemensamma värderingar och professionella 
normer, såsom ett gemensamt etiskt regelverk, måste finnas för att ett yrke ska anses som 
professionaliserat. Grunig menar även att detta är nödvändigt för att uppnå 
samhällsacceptans och vinna samhällets respekt (Grunig, 2000:26). Eliot Freidson beskriver 
vad professionalisering innebär, på följande vis: 
 

The development of a specialized body of formal knowledge and skill requires a group of like-
minded people who learn and practice it, identify with it, distinguish it from other diciplines, 
recognize each other as colleagues by virtue of their common training and experience with some 
common set of tasks, techniques, concepts, and working problems, and are inclined to seek out 
each others company, if only to argue with each other (Freidson, 2001:202). 

 

Freidson menar att för att ett yrke eller en profession ska kunna existera krävs 
gemensamma förhållningssätt och en gemensam kunskapsbas. Genom att tillhöra 
professionen identifierar sig medlemmarna med varandra, genom att särskilja sig från andra 
yrkesgrupper och arbeta med snarlika metoder (Freidson, 2001:202). Henrik Merkelsen 
menar i sin artikel The Double-Edged Sword of Legitimacy in Public Relations att om PR-konsulten 
vill vinna förtroende bör denne inte företräda organisationer vars ståndpunkter och 
värderingar inte stämmer överens med dennes. Merkelsen belyser att om så är fallet, 
kommer PR-konsulten aldrig att kunna vinna samhällets acceptans och på så vis inte heller 
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bli en erkänd profession (Merkelsen, 2011:138). Merkelsen konstaterar att det finns ett 
övergripande problem i PR-branschens ambitioner att legitimera sig. Problemet grundar sig 
i att PR-branschen är förhållandevis omogen och lösningen som föreslås är 
professionalisering (Merkelsen, 2011:125). Merkelsen presenterar en modell som han kallar 
för ”fyra axlar av legitimitet” i sin studie. Varje axel innefattar en relation till olika 
legitimitetskrav. Axlarna är (här översatt): uppdragsgivare-intressent, profession-
uppdragsgivare, profession-intressent samt profession-akademi. De olika axlarna motsätter 
i vissa fall varandra, enligt Merkelsen (Merkelsen, 2011:126). Den första axeln behandlar 
relationen mellan en organisation och dess omvärld, där public relations fungerar som en 
mellanhand. Den andra axeln berör relationen mellan public relations som funktion och 
dess intressenter; uppdragsgivare. Den tredje axeln avser relationen mellan en organisation 
(uppdragsgivare) och yrkesutövare. Den fjärde och sista axeln tar upp relationen mellan 
public relations som ett akademiskt forskningsfält och public relations som yrkesfält 
(Merkelsen, 2011:126). Merkelsens studie pekar på en utmaning för public relations 
gällande professionalisering. Utmaningen grundar sig i balansakten mellan de olika axlarna, 
där PR-utövaren från ena hållet konfronteras med uppdragsgivarens krav och från andra 
hållet konfronteras av samhällets krav. Det är den balansakten Merkelsen syftar till när han 
beskriver utmaningen som ett tveeggat svärd (Merkelsen, 2011:138). 
 

4.3.2	  En	  profession	  under	  konstruktion	  
Då yrken är av föränderlig karaktär, menar Nygren att utvecklingen sker i takt med att 
samhället förändras (Nygren, 2008:15). Robert Picard menar att en samhällsförändring som 
har påverkat professionaliseringen för public relations är teknikutvecklingen. Medierna 
befinner sig i centrum av denna utveckling, vilket resulterar i att mediesektorn expanderar. 
Ett ökat medieutbud innebär att konkurrensen om människors tid och pengar ökar, menar 
Picard (Picard, 2004:9). Bivins har noterat en förändring i samhället, där det är viktigt för 
oss att informeras om vem eller vilka som håller ansvaret för specifika handlingar och 
konsekvenserna för dessa (Bivins, 2006:19). Bivins talar även om vikten av 
ansvarsskyldighet och ifrågasätter därför public relations som yrke, då det saknas direkta 
krav på ansvar och redovisning. Här påpekas vikten av att de som är budbärare finns 
tillgängliga som ansvarig utgivare, vilket inte alltid är fallet i PR-branschen (Bivins, 
2006:20f).  

Som Nygren tidigare nämnt, är yrken av föränderlig karaktär. Det finns därför en 
motpol till professionaliseringsprocessen. Motsatsen till professionalisering kallas för de-
professionalisering. Den kan uppstå genom ökade spänningar inom yrkeskåren, den bryts 
upp i olika grupper, vilket leder till att yrkeskåren blir mer heterogen (Nygren, 2008:20). 
Detta kan enligt Rolf Torstendahl leda till att den professionella identiteten inom 
yrkeskåren hotas, vilket den gör då exempelvis en annan yrkeskår tar sig in i yrkeskårens 
område. Gränserna gentemot andra yrkesgrupper suddas då ut och den gemensamma 
etiken för yrkeskåren försvagas dessutom (Torstendahl, 1989:35). 
 

4.4	  Sociala	  medier	  

4.4.1	  Sociala	  medier	  -‐	  den	  lite	  hippare	  kanalen	  
Nationalencyklopedin definierar sociala medier som en kommunikationskanal där 
möjligheten att kommunicera direkt med önskad mottagare finns (www.ne.se). PR 2.0 är ett 
uttryck som myntades i och med framväxten av Internet, med innebörden att 
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yrkesverksamma inom PR-branschen idag måste ha insikt i hur framväxten av Internet och 
sociala medier har förändrat PR-konsultens arbete. Begreppet PR 2.0 syftar även till att 
belysa det faktum att Internet åter möjliggör för en fokus på relationen i arbetet med public 
relations (Breakenridge, 2008:13). Deirdre Breakenridge menar att vikten av att bygga 
långsiktiga relationer på sociala medier är stor, men att det bygger på ett förtroende mellan 
mottagaren och sändaren (Breakenridge, 2012:87). En utveckling inom PR-branschen, som 
John Ledingham framhåller, är att fokus har skiftat från information och publicitet till att 
skapa relationer och dialog (Ledingham, 2006:466). eMarketer, ett forskningföretag inom 
digital marknadsföring, påvisar tre kategorier av marknadsföringskanaler som används idag: 
köpta kanaler, egna kanaler och förtjänta kanaler, det vill säga public relations. eMarketer 
pekar på hur de tre kanalerna i symbios med varandra erhåller mest lönsamhet, men hur de 
förtjänta kanalerna tillsammans med sociala medier idag är den kanal som på egen hand har 
störst möjlighet att generera intäkter (www.emarketer.com). De menar att 
samhällsförändringar genererat i ett skifte för PR-konsultens aktiviteter, från de köpta 
kanalerna till de förtjänta kanalerna. Idag ses den förtjänta kanalen som den mest effektiva 
av de tre och som en ypperlig barometer på varumärket, men kanalvalet bör utgå från syfte 
och mål med PR-kampanjen (blogs.forrester.com). 

Gunnar Nygren och Ingela Wadbring anser att det som främjar skapandet av 
förtroende med en intressent på sociala medier, är möjligheten till tvåvägskommunikation 
(Nygren & Wadbring, 2013:225). En av de utmaningar, som Nygren och Wadbring belyser 
med sociala medier för yrkesverksamma PR-konsulter, är den transparens som medföljer 
(Nygren & Wadbring, 2013:229). Att sådant som upprör eller skapar debatt publiceras på 
sociala medier kan skapa smutskastning och stor spridning, vilket gör att den snabba 
publiceringen kan få förödande konsekvenser för hur någonting uppfattas (Nygren & 
Wadbring, 2013:230). Brian Solis och Deirdre Breakenridge resonerar i sin bok Putting the 
Public Back in Public Relations kring hur organisationens samtliga intressenter idag i större 
utsträckning är mottagare av organisationens kommunikation, vilket kräver att innehållet i 
kommunikationen intresserar samtliga (Solis & Breakenridge, 2009:225). 
 

4.4.2	  Sociala	  medier	  –	  nu	  och	  för	  alltid	  
Michael Kent menar att sociala medier av många PR-konsulter anses vara framtidens sätt 
att arbeta med kommunikation. Teknikutvecklingen i samhället har däremot bidragit med 
kommunikationskanaler som förändras i samma takt som de uppstår. I en föränderlig 
värld, menar Kent, att det inte alltid är lätt att skapa förtroende (Kent, 2013:338). Sociala 
medier är en kanal där användaren själv avgör vad denne vill se, vem denne vill prata med 
och vilken typ av information denne vill tillgodose sig (Kent, 2013:338). Rob Brown anser 
att dagens PR-konsulter därför måste förhålla sig till två saker i sin kommunikation. De 
måste dels anpassa kanalvalet till tänkt målgrupp, men de måste även anpassa sättet de 
kommunicerar med denna målgrupp, baserat på vem målgruppen är (Brown, 2009:119f). 
 

4.4.3	  Mäta	  värdet	  -‐	  en	  fråga	  om	  kvalitet	  eller	  kvantitet	  	  
Det har under en längre tid forskats om att utveckla mätmetoder inom public relations, för 
att kunna mäta kommunikation. För att överhuvudtaget kunna mäta effekten av 
kommunikation, menar Anne Gregory att det krävs att tillämparen, PR-konsulten i det här 
fallet, vet var denne ska mäta själva effekten; hos de människor som budskapet riktas till 
(Gregory, 2001:171). Linda Childers Hon och James Grunig menar, att det handlar om att 
mäta uppdragsgivarens relation till de i sin omvärld, för att kunna mäta värdet av public 
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relations (Hon & Grunig, 1999:25). Walter Lindenmann har fastställt vissa faktorer för att 
mäta den faktiska effektiviteten av en kommunikationsinsats. De direkta konsekvenserna 
av en sådan insats mäts genom att kartlägga i vilken grad det pratas om uppdragsgivaren i 
fråga; exempelvis på Internet eller i TV. Här räknas till exempel det antal pressklipp eller 
den kontakt med media och journalister som kommunikationsinsatsen har genererat. Dessa 
effektundersökningar mäter i vilken utsträckning den tänkta målgruppens attityder har 
förändrats sedan kommunikationsinsatsens start (Lindenmann, 2003:8-17). 
 

4.4.4	  Svensson	  bildar	  opinion	  	  
Då en central del i sociala medier är att som användare få så många följare samt så stor 
spridning som möjligt, har sociala medier blivit det nya svarta gällande opinionsbildning, 
menar Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren. Oberoende aktörer utmanar nu de 
traditionella medierna genom att erbjuda oberoende skribenter, som har rikligt med åsikter, 
en ny typ av journalistik. Våge, Stattin och Nygren talar om en snöbollseffekt på Internet 
där den snabba spridningen är central (Våge, Stattin, Nygren 2005:50). Många av de aktiva 
användarna på sociala medier drivs inte av ekonomisk vinning, utan snarare av den 
upplevda känslan att kunna påverka och skapa förtroende till dennes följare (intressenter). 
Detta menar Våge, Stattin och Nygren är en av de faktorer som bidragit till att de 
opinionsbildare som befinner sig på sociala medier, uppfattas som mer trovärdiga än 
traditionell medierapportering (Våge, Stattin, Nygren 2005:52). 

Kati Tusinski Berg beskriver i sin artikel The Ethics of Lobbying: Testing an Ethical 
Framework for Advocacy in Public Relations hur opinionsbildning kommit att erkännas som ett 
av de mest värdefulla arbetssätten inom public relations. Tusinski Berg exemplifierar med 
den amerikanska branschorganisationen Public Relations Society of America, PRSA, som 
beskriver hur opinionsbildning främjar kärnfull information i den offentliga debatten, men 
även hur de yrkesverksamma inom PR-branschen bör vara ansvarsfulla förespråkare. 
Tusinski Berg påpekar dock att PRSA utelämnar hur de yrkesverksamma ska komma att bli 
ansvarsfulla förespråkare i praktiken (Tusinski Berg, 2012:98). Kathy Fitzpatrick och 
Carolyn Bronstein tar vid och definierar god etisk opinionsbildning som något som 
innefattar individuellt ansvar, mångkulturell förstående, sanningsenlighet och öppenhet 
(Fitzpatrick & Bronstein, 2006:11). 
 

4.5	  PR-‐konsultens	  relation	  till	  journalisten	  

4.5.1	  Den	  stormiga	  relationen	  
Larsson anser att medias roll, att granska samhällsfenomen, även innefattar att de ska 
granska PR-konsultrollen och PR-konsultens värld. Samtidigt är det en del av PR-
konsultens roll, att genom media få publicitet. De PR-konsulter som högaktar media och 
journalisternas roll, uttrycker att en journalist aldrig bör föras bakom ljuset. Inte heller bör 
journalister tilldelas material som för denne inte är relevant, utan ge god information som 
är välarbetad, för att på så vis främja en bra relation dem emellan, anser Larsson (Larsson, 
2005:76f). Larsson menar att det sedan är upp till journalisten att avgöra vad som hamnar i 
media. Det material som nyhetsredaktionerna får ta del av har kommit att öka, då PR-
konsulterna är medvetna om det genomslag som publicering innebär. Utöver den bastanta 
mängd information som journalisterna översköljs med är de också hårt pressade 
tidsmässigt, vilket enligt Larsson gör att mängden information i kombination med den 
knappa tiden kan komma att göra journalisten beroende av informationsströmmen 
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(Larsson, 2005:75). Larsson anser att en god kontakt och relation med media inte enbart är 
viktig då PR-konsulten vill skapa opinion, det blir också en allt mer central del i det 
relationsskapande arbetet (Larsson, 2005:80). 
 

Enlig Jaan Grünberg och Josef Pallas har medierna utvecklat olika former av 
arbetsmetoder, berättartekniker, för att nå sin publik (Grünberg & Pallas, 2006:43). Lars 
Strannegård och Josef Pallas menar att både medier och samhälle anpassar sig till 
medielogiken, samt att nyheter och händelser som passar in i medielogiken i större 
utsträckning värderas som nyheter (Strannegård & Pallas, 2006:8f). Nyhetsvärdering har en 
något diffus innebörd, menar Håkan Hvitfelt, men kan beskrivas som den bedömning av 
vilka nyheter som är lämpliga att publicera. Dessa nyheter uppfyller vissa värden som gör 
dem mer lämpliga att publicera än andra. Värderingen sker dels utifrån det media som 
journalisten arbetar på, samt dennes målgrupp (Hvitfelt, 1985:21f). Hvitfelt delar sedan upp 
nyhetsvärdering i tio punkter som sannolikt bör öka möjligheten för en nyhet att bli 
producerad. Relevanta för denna studie är bland annat om nyheten är: överraskande, 
handlar om en specifik person eller huruvida den avståndsmässigt är relevant (Hvitfelt, 
1985:120).  
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5. METOD 

 
Som en ytterligare påminnelse om studiens syfte, är det att beskriva hur PR-konsulter ser 
på fenomenet bluff-PR i relation till sin yrkesroll och samhällets förtroende för PR-
branschen. För att undersöka studiens syfte har vi valt att använda en kvalitativ ansats, då 
vi ämnar studera de intervjuade PR-konsulternas egna uppfattningar (Eneroth, 1984:4).  
 

5.1 Kvalitativa samtalsintervjuer  

Vi inledde vårt arbete med att skapa en arbets- och tidsplanering, för att strukturera upp 
vårt arbete och veta hur vi skulle förhålla oss till litteraturläsning och praktiskt arbete 
(Larsson, 2010:60). Vi konstaterade att samtalsintervjuer var metoden att föredra, då vi vill 
undersöka hur ett specifikt fenomen uppfattas på en individuell nivå, dock utifrån en 
yrkesverksams verklighet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:255). 
Samtalsintervjuer är ett fördelaktigt metodval, då det för oss medföljer flera positiva 
aspekter. En av de mer uppenbara är, att vi får möjlighet att gå på djupet i våra intervjuer. 
För oss möjliggör detta även för en fördjupning utifrån respondentens svar, vilket främjar 
studien då vi har för avsikt att skapa en djupare förståelse. Vi valde att genomföra våra 
samtalsintervjuer av respondentkaraktär, då vi som tidigare nämnt, är intresserade av de 
tillfrågade intervjupersonernas tankar. Vi har genomfört våra samtalsintervjuer som ett 
interaktivt samtal, med färdiga teman att diskutera där frågorna har en lägre grad av 
standardisering (de är ostrukturerade), då både ordningsföljd och innehåll har varierat 
beroende på hur samtalet har utvecklats med respektive intervjuperson (Esaiasson m.fl, 
2012:230). 

Den kvalitativa samtalsintervjun är i vissa forskarsammanhang kritiserad, för att inte 
vara tillräckligt tillförlitlig. Metoden anses vara subjektiv då det är forskarens tolkningar av 
den empiriska datan som ligger till grund för studien. Den anses även spegla erfarenheter 
och reflektioner, vilka kan komma att förändras, och därför blir den kvalitativa 
samtalsintervjun svår att replikera. Dessutom beskylls metoden för att inte vara 
generaliserbar, då den endast syftar till att studera ett mindre antal personer (Kvale & 
Brinkmann, 2009:184). Till vår studie kunde vi ha valt att, utöver samtalsintervjuer, 
använda oss av en så kallad metodtriangulering, där vi hade kompletterat vald metod med 
ytterligare en metod. Förslagsvis hade detta kunnat vara den kvalitativa textanalysen, för att 
studera hur bluff-PR som fenomen framställs i media (Esaiasson m.fl, 2012:210f). Men då 
syftet i den här studien är att studera och beskriva hur PR-konsulter ser på fenomenet 
bluff-PR, ansåg vi till slut, att valet av att använda oss av den kvalitativa samtalsintervjun 
hjälpte oss att besvara studiens syfte på bästa sätt. 
 

5.2 Urval 

5.2.1	  Val	  av	  organisation	  
Vi har gjort ett strategiskt urval av intervjupersoner till den här studien (Esaiasson m.fl, 
2012:102). Det första vi gjorde var att sammanställa medlemmarna i den svenska 
branschföreningen PRECIS. Vi valde att samla våra intervjuer till Stockholm, på grund av 
praktiska skäl. Därefter gick vi igenom PRECIS medlemsregister och valde de byråer som 
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är placerade i Stockholm. Vi valde sedan ut de medlemsföretag som i sin profil beskriver 
att de arbetar med public relations. 
 

5.2.2	  Val	  av	  respondenter	  
Med den färdigställda listan över PR-byråer placerade i Stockholm i handen, valde vi sedan 
ut en representant från varje byrå. Dessa representanter valdes ut genom att de uttalat i sin 
profil beskriver att de arbetar som PR-konsult. Ord som Senior Advisor, Junior Advisor eller 
Head of PR beskriver olika funktioner de personer som selekterades innehar. I vissa fall, 
framgick det inte lika tydligt vad byråns anställda har för funktion, då har vi istället tagit 
kontakt med PR-byrås platschef som har hänvisat oss vidare till lämplig person. Vi har följt 
Grant McCrackens råd då vi valde våra intervjupersoner till våra samtalsintevjuer av 
respondentkaraktär. Vi valde främlingar för att försöka upprätthålla en vetenskaplig distans, 
vi var inte bekanta med några av de PR-konsulter som vi intervjuade sedan tidigare. Vi 
valde ett litet antal intervjupersoner, då vi utgick från att intervjua åtta personer från den 
grupp vi ämnade studera (McCracken, 1988:17).  

När vi sammanställt ytterligare en lista över faktiska personer att kontakta, gjorde vi så. 
Samtliga personer på listan kontaktades, i vårt fall var det 16 stycken personer från olika 
PR-byråer, och intervju bokades med de första åtta PR-konsulterna som uttryckte sitt 
intresse att delta i studien. Lista över respondenter går att se i sin helhet i bilaga 2. Vi ansåg 
att vi nått teoretisk mättnad, det vill säga att svaren gick i linje med varandra och ingen ny 
kunskap uppkom, efter åtta samtalsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009:129).  
 

5.3 Genomförande 
Vi tog kontakt med våra intervjupersoner via e-mail och vi beslutade att samtliga 
respondenter skulle avsätta en timme till vår samtalsintervju (Esaiasson m.fl, 2012:267). Vi 
informerade undersökningspersonerna om syftet med undersökningen, så att de förstod att 
de deltog i en vetenskaplig undersökning och därmed även hur materialet kommer att 
behandlas (Kvale & Brinkmann, 2009:87). Vi upprättade en reservlista med sex potentiella 
respondenter, utifall att någon tillfrågad intervjuperson skulle komma att tacka nej eller vid 
ett senare skede inte kunna medverka (Esaiasson m.fl, 2012:267). 

Vi upprättade sedan vår intervjuguide, där vi strukturerade våra frågor utefter våra 
bestämda teman. Intervjuguiden går att se i sin helhet i bilaga 1. Vi utformade vår 
intervjuguide utefter fyra olika teman, dessa teman är baserade på de frågeställningar vi 
använder oss av i vår studie. Till varje tema formulerade vi ett antal underliggande frågor; 
både breda och konkreta. Vi genomförde slutligen en pilotstudie, där vi testade vårt 
frågeformulär på två personer i vår närhet, i vår forskargrupp, för att på så vis få klarhet i 
vilka frågor som var relevanta och fungerade (Esaiasson m.fl, 2012:242). Vi anser dessutom 
att vår genomförda pilotstudie främjar studiens trovärdighet, genom att säkerställa att vi 
mäter det vi utger oss för att mäta. 

 

5.3.1	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
Varje samtalsintervju tog 30-60 minuter att genomföra och vi upplevde att vår 
genomarbetade intervjuguide hjälpte oss att hålla oss inom en rimlig tidsram. 
Intervjuguiden hjälpte oss även att få ut så mycket som möjligt av varje intervju, då vi höll 
oss till för studien relevanta ämnen under diskussionen (Esaiasson m.fl, 2012:268).  
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Genom att i förväg skicka vårt frågeformulär har vi försökt skapa en trygghet hos 
intervjupersonerna och genom förberedelse främja genomtänkta svar (Esaiasson m.fl, 
2012:235). Detta då vi anser att bluff-PR är ett ämne av känslig karaktär och genom att 
respondenterna var förberedda på vilka frågor som skulle komma att diskuteras under 
samtalsintervjun, ansåg vi att svaren därmed skulle vara mer utvecklade. 

Respondenterna informerades innan intervjun att de är anonyma i studien och att data 
som identifierar enskild respondent inte kommer att förekomma (Kvale & Brinkmann, 
2009:88). I början av varje intervju ställdes några uppvärmningsfrågor, om exempelvis 
respondentens utbildning och funktion på byrån. Därefter höll vi oss i stor utsträckning till 
vår intervjuguide. Vi använde oss dessutom av uppföljningsfrågor, för att få ett mer 
utvecklande eller förtydligade svar, men dessa kom att skilja sig mellan de olika intervjuerna 
beroende på hur dessa utvecklade sig (Larsson, 2010:64f). Avslutningsvis fick 
respondenterna möjlighet att fritt diskutera aspekter som inte belysts under intervjun. För 
att ytterligare stärka undersökningens kvalitet har vi använt oss av respondentvalidering, 
där respondenterna har fått kontrollera citat, redovisning av text och slutsatser (Larsson, 
2010:78f). Genom att respondenterna har granskat vår tolkning av insamlat material anser 
vi att studiens trovärdighet främjas ytterligare, genom att vår tolkning därmed blir mer 
objektiv. 

Vi transkriberade varje intervju, kort efter att den genomfördes. Att transkribera 
betyder att skriva ut en inspelad intervju i talspråk till en text i skriftspråk. Det innebär ett 
problem då skillnaden mellan tal och skrift ger upphov till en tolkning, exempelvis vid 
läsning av det skriftliga materialet vid en senare tid (Kvale & Brinkmann, 2009:193). Alla 
intervjuer transkriberades ut in extenso; med samtliga ord, stakningar och pauser (Larsson, 
2010:69). Vi använde oss av ett inspelningsinstrument, efter samtliga deltagares samtycke, 
under alla intervjuer för att spela in samtalet. Detta möjliggjorde för fullständig 
transkribering av samtalet, vilket i sin tur underlättade för analysarbetet (Larsson, 2010:66f). 
Vi transkriberade hälften av intervjuerna vardera och lät sedan den andra personen läsa 
respektive transkriberingar för att försäkra oss om att vi inte tolkat samtalen olika. Uppstod 
en sådan situation, lyssnade vi tillsammans igenom inspelningarna och diskuterade oss fram 
till en rimlig transkribering. Vi lät dessutom en utomstående lyssna på ett av samtalen samt 
läsa transkriberingen, för att ytterligare främja en så värderingsfri tolkning av samtalet som 
möjligt. Detta har fungerat som en slags reliabilitetskontroll för oss, vilket vi även anser har 
stärkt studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009:220). 
 

5.4 Analys av material 
Inför analysen av insamlad data, läste vi först igenom de transkriberade intervjuerna för att 
skapa oss en uppfattning om intervjuernas helhet samt innebörd (Kvale & Brinkmann, 
2009:221). Vi bestämde oss sedan för att inleda analysarbetet med att sammanfatta vårt 
empiriska material på en manifest nivå, genom att koncentrera vårt material; det vill säga att 
vi omformulerade långa stycken till korta och koncisa meningar. Vi gjorde 
fallbeskrivningar, där vi sammanfattade varje intervju och lyfte ur det som särpräglade varje 
enskild intervjuperson (Esaiasson m.fl, 2012:270f). Nästa steg i analysarbetet var att 
strukturera och presentera vår analys. Till hjälp har vi utgått från en analysmetod som heter 
Väsens-metoden. Metoden används för att fånga gemensamma och kännetecknade 
kvaliteter för samtliga intervjupersoner (Eneroth, 1984:170). 

Enligt Ejvegård är en kvalitativ studie känslig för personliga tolkningar, men vi har 
försökt att motverka detta genom att arbeta tillsammans med samtliga delar av 
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analysarbetet och på så vis ställa våra personliga tolkningar mot varandra. Även vår 
handledare och vår upprättade forskningsgrupp har konsulterats för att få ytterligare 
perspektiv. Då vår studie behandlar ett kontroversiellt ämne där det råder delade meningar 
i en pågående debatt, har vi strävat efter att återge ståndpunkter från samtliga sidor för att 
uppnå objektivitet i vår studie (Ejvegård, 2009:19). Vi har i vårt arbete strävat efter att göra 
studien forskaroberoende och öppen, genom att ständigt vara kritisk mot vår tolkning såväl 
som att ständigt lyfta fram nya förslag till tolkning vilket ökar studiens intersubjektivitet 
och trovärdighet (Ekström & Larsson, 2010:17). Begreppet reliabilitet ses ofta i relation till 
studiens replikerbarhet och då resultatet av en kvalitativ studie varierar, beroende på när 
studien görs, med vem/vilka den görs samt av vem den görs (tolkningar är centralt) är det 
svårt för en annan forskare att göra om vår studie och generera samma svar. Men genom 
att vi redogjort för både urval, metod och genomförande ökar ändå möjligheten till 
replikering, vilket dessutom ökar studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009:263). 
För att reliabiliteten ska var så god som möjligt i vår studie, har vi låtit samma person ställa 
frågorna under samtliga samtalsintervjuer. För att undvika slumpmässiga fel under 
insamlingen av data, har vi planerat samtliga intervjuer utifrån en väl tilltagen tidsplanering. 
Detta för att undvika att stressmoment uppstår före, under samt efter själva intervjutillfället 
(Esaiasson m.fl, 2012:63). Studiens validitet innebär att vår valda metod mäter det den är 
avsedd att undersöka och ger oss den bild av det studien syftar till att studera (Kvale & 
Brinkmann, 2009:264). För att se till att vår intervjuguide har god validitet och hjälper oss 
att undersöka det vi avser att undersöka, har guidens frågor konsulterats både med 
handledare och forskargrupp. Intervjuguiden hjälper oss dessutom att besvara studiens 
frågeställningar och syfte, vilket i sin tur främjar studiens trovärdighet (Kvale & 
Brinkmann, 2009:267). 
 

5.5 Metodproblem 
Under studien har två metodproblem dykt upp. Vi kommer nedan att redogöra för dessa, 
samt hur vi löste dem. Inledningsvis så uppstod ett urvalsfel, veckan innan samtliga 
samtalsintervjuer skulle genomföras. Två av de inbokade respondenterna tog kontakt med 
oss och meddelande att de av olika anledningar inte längre kunde delta. Vi löste detta 
genom att kontakta de potentiella respondenterna uppsatta på vår reservlista, men endast 
en av dem hade möjlighet att delta med så pass kort varsel. Urvalsfelet uppstod, då en av de 
respondenter som lämnat återbud i sin tur hänvisade oss vidare till en ny PR-konsult som 
var intresserad av att delta (Esaiason m.fl, 2012:262). Problemet var, dock, att denna PR-
konsults byrå inte är medlem i PRECIS. Trots att vi har genomfört samtalsintervjuer av 
respondentkaraktär, där respondenternas tankar är det intressanta, kan vi inte utesluta att 
svaren på våra frågor skiljer sig åt mellan PRECIS medlemsföretag och övriga PR-
branschen i Sverige. Vårt andra metodproblem som uppstod var att en av våra 
respondenter under intervjun ursäktade sig och meddelade att denne var tvungen att avvika 
efter endast halva tiden, 30 minuter. Vi hade bett respondenterna att avsätta 60 minuter åt 
intervjun, för att vi skulle ha god tid till att diskutera samtliga ämnen. Här uppstod istället 
en situation, där vissa av frågorna i intervjuguiden berördes mer övergripande. Vi löste det 
uppstådda problemet när vi var hemkomna från Stockholm och hade satt igång med 
analysarbetet, genom att maila vederbörande och be denne utveckla vissa av sina svar vilket 
kompletterade redan befintliga svar på ett för oss bra sätt. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

6.1	  Förtroende	  

6.1.2	  Bilden	  av	  bluffen	  
De intervjuade PR-konsulterna delar samma bild av vad bluff-PR är och på frågan om hur 
de definierar bluff-PR går det tydligt att utläsa att de är eniga om att det handlar om att 
lansera en PR-kampanj, för att skapa nyfikenhet hos mottagaren. Det är inledningsvis inte 
tydligt vem som är avsändare, för att vid ett senare skede kunna avslöja vad PR-kampanjen 
egentligen går ut på och då utnyttja det faktum att allt inte berättades från början. En bluff-
PRkampanj har enligt respondenterna en dold agenda; att skapa publicitet kring den första 
nyheten, som är en bluff, för att där igenom skapa publicitet kring den riktiga nyheten. 
Respondenterna menar att bluff-PR inte är någon ny företeelse inom PR-branschen, men 
de tror att det är bluff-PRkampanjerna DILL, Black och Miss Skinny som tillsammans har 
fött begreppet bluff-PR. Att respondenterna delar samma bild av vad bluff-PR är, skulle 
kunna tolkas som att samtliga har bildat sin uppfattning om bluff-PR utifrån en gemensam 
källa. Dagordningsteorin, som McCombs beskriver, påvisar just det vi kan utläsa av 
respondenternas svar (McCombs, 2006:156). Detta tyder på att sändaren av bilden av bluff-
PR är så pass trovärdig att denne har kommit att forma PR-konsulternas bild av 
fenomenet. 
 

6.1.3	  PR-‐konsultens	  roll	  –	  att	  skapa	  förtroende	  
Att använda sig av bluff-PR skapar två spelplaner i arbetet med att skapa relationer och 
förtroende med intressenter, menar respondenterna. Första steget handlar, enligt 
respondenterna, om den relation och det förtroende mellan organisationen och dess 
intressenter, som skapas under själva bluff-PRkampanjen. Här skapas en viss typ av 
förtroende och relation, som grundar sig i nyfikenhet från mottagarens sida, enligt 
respondenterna. De menar att i andra steget, själva avslöjandet att det rör sig om en bluff, 
därmed skapas en ny relation mellan organisationen och dess intressenter som istället 
grundar sig på en första osanning. Enligt respondenterna skapas här en ny relation och de 
är inte övertygade om att förtroendet från den första relationen automatiskt följer med till 
den andra relationen.  
 

Det blir två spelplaner. Först blir det förtroendet och relationen man får under bluff-perioden, de 
är nyfikna och någon relation skapas. Sedan kommer the reveal och där spelar sociala medier en 
jättestor roll i att sprida den dominerande uppfattningen; vad roligt det var eller hörrni, vi har blivit 
lurade. Respondent 5 

 
Respondenterna menar att PR-konsultens roll går ut på att skapa en god relation mellan 
uppdragsgivaren och dennes slutkonsument. De anser inte att en sådan relation kan byggas 
på en första osanning, såsom vid bluff-PR, då skapas ingen god relation. Att medvetet luras 
är ingen långsiktig strategi, enligt respondenterna. Relationen mellan uppdragsgivaren och 
deras slutkonsument handlar, enligt respondenterna, om ett ömsesidigt förtroende. 
Respondenterna anser därför att det sällan är någon god idé, att som PR-konsult och 
rådgivare, ge sin uppdragsgivare rådet att använda kommunikation till någonting annat, än 
att skapa förtroende hos dennes intressenter. En uppdragsgivare anlitar en PR-konsult då 
denne besitter en viss kompetens (Furusten & Garsten, 2005:20). Då så är fallet, borde PR-
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konsulten inte rådgiva sin uppdragsgivare att använda bluff-PR, för att kommunicera med 
sina intressenter. Vilket stämmer överens med hur respondenterna i studien ser på sin roll 
som rådgivare. Såsom respondenterna beskriver PR-konsultens främsta byggstenar, belyses 
förtroende och arbetet för att skapa en långsiktig relation. Om det då, som respondenterna 
uttrycker, skapas två olika relationer mellan uppdragsgivaren och dennes intressenter vid 
bluff-PR, är det inte säkert att förtroendet förblir det samma.  

Låt oss då ponera att förtroendet för organisationen förändras till det sämre, efter 
avslöjandet. Dilemmat som här uppstår är, hur PR-konsulten går vidare i sitt arbete med 
uppdragsgivaren; att främja dennes relation gentemot sina intressenter. Moloney anser att 
det krävs ett respektfullt samspel och ett ömsesidigt förtroende mellan båda parter, för att 
en god relation ska främjas (Moloney, 2005:552). Det skulle kunna betyda att PR-
konsultens roll därmed inte längre fyller den funktion den är avsedd att göra, då det inte 
finns något ömsesidigt förtroende att bygga en god relation på. Bluff-PR som arbetsmetod 
är därmed ingenting en PR-konsult, med avsikt att skapa förtroende och långsiktighet, 
använder sig av. Respondenterna uttrycker endast vikten av deras roll som 
förtroendeskapare. Det kan tyda på att de inte tar hänsyn till det samspel som Moloney 
redogör för. Två resonemang möjliggörs därmed. Dels att PR-konsulterna ser 
intressenternas förtroende som tillräckligt förankrat till organisationen att det därmed 
rättfärdigar bluffen; då de anser att relationen står pall. Å andra sidan kan PR-konsulten se 
så pass flyktigt på vikten av ett ömsesidigt förtroende för en god relation att denne inte är 
medveten om eventuella konsekvenser med bluff-PR, där intressenternas sköra förtroende 
kan komma att förbrukas. Heaths definition av public relations stämmer överens med hur 
respondenterna svarar att de ser på public relations som verktyg och strategi, den går 
däremot inte att applicera på hur PR-konsulterna uttrycker att PR-branschen utövar public 
relations (Heath, 2001:3). Det kan tyda på att PR-konsulterna inte lever som de lär, vilket i 
sin tur leder till att det möjligen kan vara svårt att inbringa förtroende då PR-konsulterna 
inte upplevs vara trovärdiga i sitt agerande. 

Respondenterna påpekar att bluff-PR dock är ett effektivt sätt att skapa publicitet. De 
menar att den kortsiktiga delen av PR-konsultens arbete handlar om att skapa publicitet, 
för att därigenom nå uppdragsgivarens målgrupp med PR-kampanjens budskap. Den 
långsiktiga delen av PR-konsultens arbete är relationsskapande, enligt respondenterna. Det 
som respondenterna därför ser som ett av problemen med bluff-PR, är att fokus enbart 
ligger på publiciteten och inte på relationen. Att endast skapa snabb kännedom om en 
organisation bygger vare sig långsiktiga relationer eller förtroende, enligt respondenterna. 
Hur respondenterna i den här studien beskriver sin roll som PR-konsult överensstämmer 
inte med hur Larsson skildrar PR-konsultens roll. Hans studie visar att meningarna går isär 
gällande huruvida PR-konsulten innehar en relationsroll (Larsson, 2005:64), men samtliga 
PR-konsulter i den här studien belyser att relationen är PR-konsultens främsta uppgift. 
Detta tyder på att det har skett en förändring inom PR-branschen i Sverige de senaste tio 
åren. Det skulle i sådant fall kunna tolkas som att vad Ledingham tyckte sig kunna 
förutspå, att fokus skiftat från publicitet till dialog och relation, nu har bekräftats av 
yrkesverksamma PR-konsulter (Ledingham, 2006:466). Dock kan det ifrågasättas hur PR-
konsulter definierar en god relation, då bluff-PR innebär risken att förlora just en god 
relation. På vilket sätt PR-konsulten värdesätter en god relation, kan komma att bli 
ytterligare en splittring inom PR-branschen, då det är upp till PR-konsulten själv att tolka 
värdet. Vilket i sin tur bör ha inverkan på det förtroende som PR-branschen innehar. 
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6.1.4	  Kampen	  om	  förtroende	  –	  striden	  ingen	  vill	  ta	  
Respondenterna konstaterar att förtroendet för PR-konsulten är lågt, en del av 
respondenterna är även bekanta med SOM-undersökningen som bekräftar det (Larsson, 
2004:81). På frågan varför respondenterna tror att förtroendet för PR-konsulten är lågt, är 
de eniga och ett flertal orsaker lyfts fram.  
 

När man pratar om PR så tror jag att det är mindre än 10 procent som i en undersökning säger att 
de litar på PR. Jag tror att det är inbyggt, jag tror inte att man vill att någon annan ska kunna 
påverka en. Respondent 3 

 

Förtroendet för PR-branschen påverkas av att människor i samhället har okunskap om vad vi gör. 
De har ingen relation till PR-branschen och när de får kunskap om oss så framstår vi på ett visst 
sätt. Visst påverkar okunskapen förtroendet. Respondent 4 

 

Främst anser de att det låga förtroendet för PR-konsulten grundar sig i en okunskap 
om yrket hos samhället. Larsson menar att konnotationerna gentemot public relations 
förändras hos samhället om prefixet PR plockas bort (Larsson, 2005:111). Vilket kan tolkas 
som att det som respondenterna belyser som okunskap hos samhället, istället kan handla 
om att PR-konsulterna inte aktivt arbetar med att förmedla sin bild av PR-branschen och 
således öka kunskapen om PR-branschen i samhället. Samhällets hämtar till stor del sin 
kunskap om PR-branschen från media, om PR-branschen istället arbetar för att en annan 
bild av PR-branschen förmedlas kanske även konnotationerna gentemot prefixet PR skulle 
se annorlunda ut. Vilket i sin tur kan betyda att samhället får sin bild av PR-branschen från 
de som faktiskt förmedlar en bild; media. Bilden som förmedlas av PR-branschen i media, 
präglas dock för tillfället av bluff-PR. Larsson menar dessutom att journalistens roll bland 
annat innefattar att granska PR-konsulten (Larsson, 2005:76f). Media har därför öppet mål 
på PR-konsulterna, gällande att förmedla bilden av PR-branschen och väljer då att fokusera 
på bluff-PR. I och med att bilden som förmedlas av PR-branschen i media, även har 
inverkan på förtroendet för PR-branschen, kan det tolkas som att de har överlåtit 
förtroendet för PR-branschen till media. Respondenterna tror även att hemlighetsmakeriet 
och slutenheten inom PR-branschen, är ytterligare en anledning till varför förtroendet för 
PR-konsulten är lågt. Orsakerna som respondenterna lyfter fram som svar på det låga 
förtroendet för PR-konsulten, är direkta motsatser till hur Svensson beskriver att PR-
utövaren skapar förtroende för sin yrkesroll (Svensson, 2012:31). PR-branschen tycks helt 
ha missat att hederlighet och ärlighet är en central del gällande att skapa förtroende. Det 
innebär att de yrkesverksamma som brukar bluff-PR gör hela PR-branschen en rejäl 
otjänst, då de med detta arbetssätt åsidosätter samtliga aspekter för att skapa förtroende för 
sin yrkesroll. Detta är en tendens som pekar på att de PR-konsulter som faktiskt arbetar 
relationsskapande på ett hederligt och ärligt sätt, ändå inte ses i bättre dager än de som 
brukar ohederliga arbetssätt. De arbetar i motvind, då det faktum att brukarna av bluff-PR 
hörs och syns, gör att förtroende inte kan upprättas för PR-branschen innan 
ohederligheterna upphör. 

Respondenterna anser att förtroendet för PR-konsulten redan är så pass lågt, att 
förtroendet inte förändras i och med bluff-PR.  

 

PR och PR-konsult är förknippat med negativa konnotationer redan från början. PR-knep, hör du 
hur illa det låter? PR är ett negativt ord och konsult är ett negativt ord. Jag ser det som att bluff-PR 
varken gör till eller från. Respondent 2 
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De tror dessutom att samhället inte är medvetet om att det är en PR-byrå som ligger 
bakom bluff-PRkampanjen, vilket är ytterligare en anledning till att de inte tror att 
förtroendet för PR-konsulten förändras i och med bluff-PR. Respondenterna tror dock, att 
det är den organisation som väljer att kommunicera med sina målgrupper genom bluff-PR, 
vars förtroende förändras. 
 

Det är organisationen och varumärket. Men det skadar ju PR-branschen också såklart, det var väl 
Black som det faktiskt till och med skrevs om i kvällspress… Annars ska det ju ganska mycket till 
innan allmänheten, hela Sveriges befolkning, förstår att det ligger en byrå bakom. De ser såklart 
främst varumärket. Respondent 8 

 

Det går att utläsa i respondenternas svar att de inte lägger stor vikt vid att förtroendet 
för yrkeskåren redan är lågt, då de tycks anse att det inte kan bli sämre genom användandet 
av bluff-PR.  

 

I grund och botten så tror jag att om vi ska kommunicera vad PR-branschen gör, så måste vi 
kommunicera något som är på riktigt och därmed faktiskt vad PR-branschen gör. Det vill säga att 
så länge det finns PR-konsulter som använder bluff-PR, så är det den bilden vi måste spegla. 
Respondent 7 

 
Det här kan tolkas som att PR-konsulterna inte anser att förtroende är av föränderlig 

karaktär, såsom Zapata Johansson (Zapata Johansson, 2006:86). Det tycks istället tyda på 
att respondenterna inte ser förtroende som en pendel, där olika händelser och fenomen kan 
komma att ha inverkan på hur pendeln svänger; upp eller ner. Det går att tolka som att 
respondenterna inte uppfattar bluff-PR som ett sådant fenomen, som skulle kunna få 
förtroendet för branschen att minska ytterligare. Den tendens som går att utläsa ur 
respondenternas svar är att PR-konsulterna tycker att bluff-PR gör varken till eller från, då 
den situation PR-branschen befinner sig i idag inte kan bli sämre. I och med att 
respondenterna har en sådan inställning till bluff-PR, kan det i framtiden komma andra 
arbetssätt som innebär ännu större påfrestningar för PR-branschen. Detta då dess 
utövande ignoreras och konsekvenserna av andras handlande bortses från, då förtroendet 
redan anses vara kört i botten. För att förtroendet för PR-branschen någonsin ska kunna 
förbättras, är det av stor vikt att yrkesverksamma PR-konsulter ser sanningen i vitögat och 
faktiskt agerar och tar ställning. 

6.2	  Etik	  

6.2.1	  Helgar	  ändamålen	  medlen	  
På frågan om hur respondenterna ser på bluff-PR som arbetssätt är samtliga eniga och 
åsikterna kring om ändamålet helgar medlen, går isär.  Tre respondenter anser att 
bevekelsegrunderna för en bluff-PRkampanj som behandlar en samhällsfråga i syfte att 
skapa debatt, är mer okej och att detta inte gäller för en kommersiell produkt. De tror att 
acceptansen från kommunikationsbranschen är större om en intresseorganisation använder 
bluff-PR för vad de anser är en god sak. 
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På ett sätt skulle man kunna säga att bevekelsegrunderna är mer okej för Miss Skinny, då dom 
hade en fråga som ingen annan hade plockat upp annars. Medans choklad är mer såhär; varsågod, 
lägg ut ett erbjudande, lägg ut en annons i Retail så får ni faktiskt lösa det på er arena. Så kan jag 
känna. Respondent 5 

 
Resterande respondenter anser att bluff-PRkampanjer rörande en samhällsfråga, som 

till exempel ätstörningar, kan få en motsatt effekt då den tänkta målgruppen inte gör 
tillräcklig research kring kampanjen. De tror att målgruppen missar att PR-kampanjen är en 
bluff och att PR-kampanjens verkliga syfte är det motsatta, än vad den första kampanjen 
initierar. De anser även att en samhällsfråga, såsom ätstörningar, ständigt bör vara aktuell 
och tas på allvar. Samhällsfrågor bör därmed inte framställas som ett skämt eller en bluff, 
utan respondenterna anser att om det är någon gång som långsiktighet bör främjas, så är 
det för en sådan fråga. 
 

Hur kan man skapa ett jippo runt ätstörningar? En fråga som ständigt bör vara aktuell, med en 
målgrupp som behövs tas på allvar och inte som ett skämt eller en bluff /…/ jag tror att de som 
har gjort den kampanjen har gjort målgruppen en otjänst, det var riktigt osmakligt faktiskt. 
Respondent 6 

 

Det går att utläsa att den personliga etiken är av stor vikt hos respondenterna, när de 
avgör rätt och fel. Det går att se att respondenterna delar en gemensam personlig etik 
gällande bluff-PR; att det är fel och därmed inte är ett hållbart arbetssätt. Det finns en 
underton i det empiriska materialet som tyder på att det är de personliga värderingarna hos 
varje enskild respondent, som fäller dennes avgörande i beslutet om att eventuellt 
åsidosätta sin personliga etik. Detta till förmån för, att denne känner ett engagemang för en 
specifik samhällsfråga. Det personliga engagemanget hos den enskilda PR-konsulten leder 
till att den tar sitt sociala ansvar när den representerar samhällsfrågan (Fitzpatrick & 
Gauthier, 2001:198). Det kan tolkas som att kritiken gentemot PR-konsulter, att de ofta 
åsidosätter samhällsintresset för att agera utifrån egen vinning, känns en smula obefogad i 
det här sammanhanget (Morris & Goldsworthy, 2012:46). Samtliga respondenter uttalar att 
de emellertid inte kan tänka sig att arbeta med en kampanjidé, såsom bluff-PR. De menar 
att de som PR-konsulter både har ett ansvar gentemot uppdragsgivaren; att råda denne till 
den bästa typen av kommunikation. De säger dessutom att de har ett ansvar gentemot sin 
arbetsgivare; att visa på ett gott omdöme i arbetet med uppdragsgivaren.  
 

Men jag tror också, som konsult och anställd här så har jag ju också… dels har jag ju ett ansvar 
gentemot mina kunder, att ge dom råd kring kommunikation som jag tror är bäst och jag har 
också ett ansvar gentemot min arbetsgivare att ha ett så gott omdöme som möjligt. Respondent 7 

 

Den empiriska datan tyder på, precis som Larsson hävdar, att ett etiskt handlande 
grundar sig i vilka uppdrag som PR-konsulten tar sig an (Larsson, 2005:102f). Det skulle 
kunna tolkas som att det ändå finns en problematik runt gott etiskt handlande, om det är 
uppdragen som avgör. Detta då det går att tyda att PR-konsulten känner ett ansvar 
gentemot tre parter; arbetsgivare, uppdragsgivare och sig själv. Ponera att PR-konsulten 
hamnar i en situation där denne känner att ansvaret gentemot annan part är större än mot 
sig själv. Finns då risken att PR-konsulten hamnar i en bluff-PRrelaterad situation?  
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Att istället se gott etiskt handlande, som ett personligt ansvar gentemot sig själv som 
PR-konsult (Bivins, 2006:37f) gör att risken att hamna i en ofrivillig bluff-PRsituation 
minskar. Respondenternas svar tyder på att den personliga etiken i dagsläget främjas i valet 
av uppdrag att åta sig. Det går här att tolka att bristen på ett gemensamt etiskt regelverk för 
PR-branschen i Sverige, i samband med att den personliga etiken främjas, kan göra att 
arbetssätt såsom bluff-PR får fäste. Detta trots att endast ett fåtal yrkesverksamma 
tillämpar bluff-PR. 
 

[…] vårt egenintresse. Att vi ska känna att det är värt att gå till jobbet på morgonen och jobba 
mycket och kämpa och slita som man gör i den här branschen, så måste det finnas ett större värde 
än att lura människor. Respondent 7 

 

6.2.2	  Gemensam	  yrkesetik	  -‐	  svårare	  än	  det	  låter	  
Respondenterna är samstämmiga i frågan om PR-branschen borde utveckla en gemensam 
yrkesetik och gemensamma förhållningsregler. En utveckling av något dylikt skulle 
exempelvis motverka förekomsten av vad respondenterna menar är oetiska arbetssätt, 
såsom bluff-PR. Respondenterna tycker att det finns ett värde i en gemensam branschetik, 
som fungerar som en plattform där PR-byråer kan utvecklas olika. De tycker inte att det 
gynnar PR-branschen om PR-byråerna blir för lika varandra, då de menar att mångfald 
föder kreativitet, nya idéer och nya sätt att hantera problem. De anser att det är viktigt att 
samtliga inom kommunikationsbranschen kan skriva under på dessa yrkesetiska regler, då 
avsaknaden av en gemensam yrkesetik är ett problem för hela kommunikationsbranschen.  
 

Visst skulle det vara fördelaktigt i en bransch som är splittrad gällande så mycket med regler /…/ 
och regler kanske låter lite hårt men vi behöver tyglar så att vi i framtiden kan lita på varandra. 
Respondent 6 

 

Flera respondenter vill se en utveckling och en uppdatering av PRECIS normer, då de 
menar att dessa branschnormer inte är tillräckligt konkreta samt att dessa inte täcker in 
etikfrågor. Respondenterna menar att de inte litar fullt ut på andra PR-byråer i Sverige, 
gällande att arbeta etiskt korrekt; något de inte anser att bluff-PR är. De påpekar att de på 
sin egen PR-byrå agerar på ett sätt, som de kallar för etiskt korrekt. Andra PR-byråer 
arbetar på sitt sätt och följer därmed sina regler, vilket enligt respondenterna leder till att 
det finns PR-byråer som arbetar med bluff-PR. En respondent föreslår även att PR-
branschen borde inrätta ett yrkesetiskt råd där PR-byråer kan gå med. Denne säger att PR-
branschen borde ha ett centralt organ, såsom reklambranschen har en reklamombudsman 
borde PR-branschen ha en PR-ombudsman, för att motverka förekomsten av exempelvis 
bluff-PR. 
 

Vi pratar om det här mycket på byrån. Trots att vi är överens om att det inte är ett korrekt sätt att 
jobba, finns det dom som tycker att man bör acceptera dom som väljer att faktiskt göra det, då det 
handlar om den personliga etiken. Respondent 6 
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Respondenterna uttrycker att samtliga PR-byråer i Sverige arbetar utefter sina egna 
uppsatta regler, gällande vad som är ett etiskt korrekt arbetssätt. Detta torde vare ett tecken 
på att de gemensamma etiska regelverk som för tillfället erbjuds för PR-branschen i Sverige 
inte är kompletta eller är motsatta PR-byråns egna uppsatta regler. Detta då det finns PR-
byråer som tillämpar bluff-PR. Johanna Fawkes definierar två läger inom PR-branschen 
gällande etikfrågor (Fawkes, 2012:865f), av respondenternas svar går det att utläsa att det 
finns lika många läger som det finns PR-byråer i Sverige. För att PR-branschen någonsin 
skall kunna enas kring etikfrågor och upprätta ett gemensamt etiskt regelverk, krävs det 
precis som Fawkes hävdar; att lägren upphör (Fawkes, 2012:871). Viljan att släppa in 
varandra och öppna upp för en dialog, går i viss mån att utläsa. Svårigheten tycks dock 
ligga i att få PR-byråerna att släppa sina egon och skapa ett brett etiskt regelverk, med 
möjlighet för individuell utveckling, där hela kommunikationsbranschen kan inrätta sig. 
Problemet som går att utläsa är ändock, att PR-branschen vill vara med och leka i 
sandlådan men inte låna ut sin spade. Det vill säga, att PR-konsulterna uttrycker att de vill 
upprätta ett gemensamt etiskt regelverk, men det går att även att tolka att en viss belåtenhet 
har infunnit sig kring den nuvarande situationen. Respondenternas svar tyder på att det 
finns en intern stolthet i PR-byråernas egna uppsatta etiska regler, där de är sina egna 
härskare. Av respondenternas svar går att tolka att de vill upprätta ett gemensamt etiskt 
regelverk, undertonen tyder dock på det motsatta. Det påvisar stiltjen inom PR-branschen, 
gällande utvecklingen av ett etiskt regelverk. Därav går det inte att utläsa att ett sådant 
kommer att upprättas inom en snar framtid. 

6.3	  Professionalisering	  

6.3.1	  När	  du	  får	  oväntat	  besök	  
Respondenterna är eniga om att orsaken bakom varför bluff-PR växt fram som arbetssätt, 
är att det sker en branschglidning inom kommunikationsbranschen; mellan public relations 
och reklam. De anser att det finns en gemensam nämnare i hur nämnda bluff-PRkampanjer 
har kommit till; att det är reklambyråer som ligger bakom dem. Respondenterna menar att 
reklambyråerna, i skapandet av dessa bluff-PRkampanjer, har drivits av ett traditionellt sätt 
att se på kommunikation, där det handlar om att snabbt öka kännedomen om en 
organisation eller ett varumärke.  
 

Det sker ju en branschförskjutning inom reklam- och PR-branschen. De här kampanjerna har ju, 
vad jag vet, utförts av reklambyråer. Reklambyråer har ett annat sätt att tänka än vad PR-byråer 
har. Återigen handlar det om vad PR bör vara, vår åsikt är att det är långsiktigt och 
förtroendeskapande, och då bör man inte luras. Respondent 8 

 

Det sker ju någon slags branschglidning, där reklam och PR flyter ihop. Jag tror att PR-branschen 
eventuellt måste fundera om lite och jag tror att vi har en utmaning framför oss. Respondent 7 

 
Men de menar att kommunikationsbranschen har förändrats i och med framväxten av 

Internet och sociala medier, där de förtjänta medierna har fått en allt större roll. 
Respondenterna menar att idag har alla en egen publiceringsplattform, vilket gör att 
intresset för att utnyttja kraften av de förtjänta medierna ökar. Konsekvenserna av detta 
blir, enligt respondenterna, att hela kommunikationsbranschen blickar åt de förtjänta 
medierna, där PR-branschen traditionellt sett varit ledande. Men respondenterna belyser 
även att parallellt med tillväxten av de förtjänta medierna, har antalet kanaler ökat.  
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De anser att reklambranschen, på grund av att betydelsen av köpta kanaler minskar och 
förtjänta kanaler ökar, har börjat fundera på hur de skapar kommunikation som tar sig in i 
de förtjänta kanalerna. Detta skapar, enligt respondenterna, branschglidningar och den 
stora branschglidningstrenden för tillfället är att all köpt kommunikation ska få spridning i 
förtjänta medier. De tror att reklambranschen kommer att fortsätta att fokusera på att 
skapa förtjänt kommunikation, såsom bluff-PR, medan PR-branschen fortsatt kommer att 
ta avstånd till bluff-PR. Detta då, som tidigare nämnt, PR-konsulten är tveksam till bluff-
PR som arbetssätt, eftersom att denne arbetar långsiktigt med förtroende och ser relationen 
som den viktigaste delen, jämfört med reklambranschen som fokuserar på att kortsiktigt 
öka kännedomen genom viral spridning och publicitet, enligt respondenterna.  
 

Sen den glidningen, att reklambyråer försökt göra mer PR-aktiviteter och att alla, både PR-byråer 
och reklamare slåss om samma sak; att engagera  /…/ det som PR-byråer jobbat med länge, att vi 
ger oss in på samma mark. Då händer saker. Detta (bluff-PR) kanske är konsekvensen. 
Respondent 8 

 

Respondenternas svar pekar på en utveckling inom kommunikationsbranschen, i och 
med intågandet av Internet och sociala medier. Den åsikten delar även Picard, som påpekar 
att medierna är i centrum av utvecklingen det här refereras till; teknikutvecklingen (Picard, 
2004:9). Här har kommunikationsbranschen kommit att gå från en uppdelning, där 
reklambranschen haft sin arena, köpta kanaler, att verka på och PR-branschen haft sin 
arena, förtjänta kanaler, att verka på. Utvecklingen har resulterat i att fokus skiftat från 
köpta kanaler till förtjänta kanaler, i avseende hur uppdragsgivare prioriterar sin 
kommunikation. Av respondenternas svar går det att tyda att det är ett slagfält mellan två 
yrkesgrupper, som slåss på samma arena. Orsaken till denna kamp grundar sig i att de 
förtjänta kanalerna påvisats generera störst lönsamhet och därav ökat i popularitet och 
användning (www.eMarketer.com). Konkurrens är tydlig mellan reklambranschen och PR-
branschen, gällande vem som dominerar i de förtjänta kanalerna. Det går här att tolka ett 
upplevt underläge hos respondenterna, där PR-konsulterna känner sig hotade av 
reklambranschen som respondenterna anser använder fula knep, såsom bluff-PR, för att 
skapa kommunikation anpassat för de förtjänta kanalerna. De båda grupperna delar 
dessutom inte samma syn på god kommunikation. Här går det att tyda att, vad som 
beskrivs som en branschglidning, har uppstått. Det går att tolka att vad Freidson menar 
krävs för ett yrkes existens, exempelvis gemensamma förhållningssätt och en särskiljning 
gentemot andra yrkesgrupper, saknas i fallet public relations (Freidson, 2001:202). 
Torstendahl förtydligar att en branschglidning kan leda till att PR-konsultens professionella 
identitet hotas (Torstendahl, 1989:35), vilket i detta fall ter sig genom att reklambranschen 
vill erbjuda samma tjänster, men gör det genom bluff-PR; därigenom missar de målet med 
public relations. Hade PR-branschen varit en erkänd profession, hade denna 
branschglidning inte varit möjlig i lika stor utsträckning, menar Grunig. Han förtydligar att 
PR-branschen exempelvis inte har ett gemensamt yrkesetiskt regelverk, vilket gör att de 
heller inte är någon erkänd profession (Grunig, 2000:26), vilket i sin tur möjliggör för 
reklambranschen att ta sig in i PR-branschens område och tillämpa exempelvis bluff-PR. 
Problemet som här går att tyda är att, som Merkelsen påvisar, PR-branschen saknar den 
legitimitet som krävs för att sätta hårt mot hårt när reklambranschen tränger sig på 
(Merkelsen, 2011:125). 

Något som respondenterna är eniga om är att PR-branschen är oense inom en rad olika 
områden, exempelvis huruvida bluff-PR är ett etiskt korrekt arbetssätt.  
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Ett problem som de identifierar är att yrkesverksamma inom PR-branschen inte 
upprätthåller en enad front när den utsätts för kritik, säger de. Istället anser respondenterna 
att PR-branschen måste ha en mer levande dialog och branschdebatt om olika slags frågor. 
Att tillsammans diskutera hur de yrkesverksamma vill, kan och bör arbeta, säger 
respondenterna. Samtliga respondenter tror att PR-branschen har ett stort arbete framför 
sig i att försöka identifiera sig själva och att det kommer att krävas att PR-branschen enas 
under samma tak i frågan gällande vad som är etiskt korrekt inom PR-branschen. 

 

Jag skulle önska att fler byråer deltog i diskussionen, nu är det enskilda konsulter som för PR-
branschens talan. Jag tycker att det är viktigt att vi har en enad front när vi blir kritiserade och jag 
vill gärna se att vi tillsammans för branschdebatten framåt. Respondent 2 

 

6.3.2	  PR-‐konsulten	  i	  framtiden	  
Respondenterna lyfter även fram PR-konsultens utveckling, att det i framtiden kommer att 
finnas flera olika typer av PR-konsulter som är specialiserade på en del av PR-konsultens 
arbete. Andra egenskaper som respondenterna tillskriver den professionella PR-konsulten 
är sanningsenlig, allmänbildad, lyhörd och öppensinnad. De anser att PR-konsulten måste 
förstå sin roll i samhället och de talar om en växande trend inom PR-branschen i en ökad 
medvetenhet, där de menar att yrkesverksamma idag vill arbeta med uppdrag som går i linje 
med samhällstrender; feminism, anti-sexism och anti-rasism.  
 

Jag tror att de som arbetar med det här, som PR-konsulter, vill göra vettiga saker. Det tycker jag 
även att man märker är en slags trend i PR-branschen, att det finns en ökad medvetenhet i att göra 
saker som går i linje med samhällstrender. Man försöker göra mindre stereotypa saker och mer 
medvetna saker. Respondent 3 

 
Att PR-konsultens roll i samhället är av viktig karaktär befästs av Larssons påvisning att 

PR-konsultens roll ska tjäna demokratin (Larsson, 2005:92). Det går därav att tolka detta 
resonemang, som att PR-konsulten, både i forskarens och den yrkesverksammes ögon, 
fyller en viktig funktion. PR-konsulten får å andra sidan sin legitimitet, till att tjäna 
demokratin, genom att agera på ett sätt utefter generaliserade normer i samhället (Suchman, 
1995:574). Grunig tror att normen, genom medias spegling av public relation, är att PR-
konsulter luras (Grunig, 2000:24). Här går det att utläsa en viss problematik. Detta då 
normen som råder grundar sig i en misstänksamhet gentemot PR-konsulten, genom att PR-
konsulten agerar därefter inbringar PR-konsulten sig legitimitet. Är det då så, att bluff-PR 
är ett högst legitimt arbetssätt för PR-konsulten, då detta går i linje med normen om att 
PR-konsulten luras? Den sanningsenlighet som respondenterna tillskriver den 
professionella PR-konsulten, skulle i det här sammanhanget därför vara mindre legitim än 
om de tillämpar arbetssätt, såsom bluff-PR. Om utvecklingen inom PR-branschen 
dessutom ter sig på ett sådant sätt, att PR-konsulterna blir mer specialiserade, kan det 
tolkas som ett tecken på att branschglidningen mellan exempelvis PR- och 
reklambranschen avtar. Detta, då gränserna mellan vem som gör vad blir tydligare, men 
även vad en PR-konsult arbetar med förtydligas. Grunig eftersöker en mer konkret 
definition av vad public relations innefattar (Grunig, 2000:24), då går det att utläsa 
specialiseringen av PR-konsulten är ett steg i riktningen mot att påvisa sin yrkesskicklighet.  

Respondenterna är däremot inte eniga gällande vikten av en utbildning inom 
kommunikation för PR-konsulten. En respondent vill se mer akademisk utbildning, inom 
yrkesfältet, där etiska frågor diskuteras. Denne menar att branschen har många år kvar att 
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mogna och att akademin har en stor del i den processen. Samma respondent tror att detta 
är något som successivt kommer att ske, då det enligt respondenten kommer att krävas för 
att kunna redovisa nyttan av public relations för uppdragsgivaren; hur mycket PR-
konsulten kan ta betalt för sina tjänster. 

 

Jag tror att akademien är superviktig, vi behöver mer akademisk utbildning inom PR-branschen 
där etiska frågor tas upp. Det är så många som kommer in i branschen när de är väldigt unga. När 
jag var 18 hade jag också kunnat göra någon av dessa bluff-PRkampanjer. Har man ingen koll på 
kommunikation är det så lätt att utnyttja viraleffekterna i sociala medier och rida på den vågen. 
Respondent 1 

 
 En annan respondent anser däremot att PR-branschen behöver ett stort personutbud 

och en mångkultur, för att främja kreativitet, snarare än stöpta PR-konsulter som alla har 
en utbildning inom kommunikation eller public relations. 

 

På min byrå har vi allt möjligt, även från andra typer av utbildningar. Då det kommer till våra 
konsulter, så har inte alla en PR-bakgrund. Självklart måste man kunna PR, men det är personerna 
i sig som är viktiga, inte deras bakgrund. Respondent 8 

6.4	  Sociala	  medier	  

6.4.1	  Sociala	  medier	  som	  arena	  för	  bluff-‐PR	  
På frågan om vilken betydelse framväxten av sociala medier har haft för framväxten av 
bluff-PR, är respondenterna inte eniga. De är som tidigare nämnt, eniga om att PR-
konsultens arbete idag till stor del fokuserar på relationer snarare än publicitet. Det pratas å 
ena sidan om att framväxten av sociala medier inte har haft någon betydelse för framväxten 
av bluff-PR. Det finns respondenter som menar att sociala medier snararare har bidragit 
med kraften att sprida ett budskap, då kanalen saknar en kritisk granskare. Respondenterna 
menar att PR-konsulten idag inte behöver förlita sig på traditionell media för att nå 
målgruppen med sitt budskap, utan kan istället rikta sig direkt till målgruppen. Detta då 
PR-konsulten tidigare fokuserade mer på sin relation till journalister.  
 

Jag tror att sociala medier har spelat en mindre roll i framväxten av bluff-PR. Det är bara ett av alla 
sätt att skapa spridning och en arena för folk att ge kritik, så det möjliggör för den spridningen. 
Respondent 4 

 
Detta menar andra respondenter är anledningen till varför framväxten av sociala medier 

har bidragit till framväxten av bluff-PR, då de menar att det finns en brist på källkritik i 
kanalen. Spridningen av nyheter sker filterlöst i sociala medier och inte genom ett 
redaktionsfilter som i traditionella medier, säger de.  

 

Jag tror att sociala medier nog kan ha underlättat för framväxten av bluff-PR, av den anledningen 
att det finns en brist på källkritik. Det är liksom lätt att dela, skicka vidare och re-tweeta på ett 
annat sätt än i traditionella medier. Det sker ju filterlöst på ett annat sätt si sociala medier. 
Respondent 7 
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Detta bekräftas av Solis och Breakenridge, som menar att sociala medier har förändrat 
PR-konsultens arbete (Solis & Breakenridge, 2009:225). Det går i respondenterna svar att 
utläsa en skild syn gällande sociala mediers relevans, i framväxten av bluff-PR. De 
respondenter som inte ser relationen mellan sociala medier och bluff-PR som central, anser 
att sociala medier bara är just en kanal. Vad de respondenter anser, går även i linje med hur 
Brown ser på sociala medier; att kommunicera där målgruppen finns (Brown, 2009:119f). 
Det kan tolkas som att respondenterna inte anser att de nämnda bluff-PRkampanjerna är 
utformade för att passa formatet på sociala medier (Brown, 2009:119f). Det går att utläsa 
att respondenterna snarare hänvisar till spridningsfunktionen som medföljer med sociala 
medier och att en tillräckligt uppseendeväckande PR-kampanj kommer att få genomslag på 
sociala medier oavsett. Det går att utläsa att de respondenter som däremot ser att sociala 
medier spelar en avgörande roll i framväxten av bluff-PR, snarare syftar till att PR-
konsulten såväl som gemene man idag har möjlighet att genom sociala medier sprida 
åsikter i en kanal som saknar den källkritik som medföljer en nyhetsredaktion. Det går 
därför att tolka att bluff-PR därmed främjas, då avsändaren på ett enkelt och billigt sätt får 
genomslag. Det går utifrån detta resonemang, att utläsa ytterligare en splittring gällande 
synen på bluff-PR. Det går att tolka som att det råder en oenighet inom PR-branschen 
gällande synen på relationen mellan sociala medier och bluff-PR, trots att de har tidigare 
påvisat att de är eniga i sin syn på bluff-PR; att det inte är ett hållbart arbetssätt. Att de 
dock inte är eniga gällande bakomliggande faktorer, gör att PR-branschen kan ha svårt att 
identifiera vart en kraftansträngning för att motverka bluff-PR ska sättas in. Det kommer 
att krävas att hela PR-branschen enar sig i frågan, om de vill motverka förekomsten av 
bluff-PR. 
 

Jag tror att bluff-PR och sociala medier går hand i hand. Vissa kunder har fått ett lågt tålamod 
/…/ så hela den här instant gratification-känslan som sociala medier går ut på, det har kunderna 
svalt med hull och hår. Gränsen för vad som är okej och bluff kan nog suddas ut lite för att man 
är sugen på att få lite bra case-siffor till sitt eget score card. Respondent 5. 

 

På frågan hur respondenterna ser på utvecklingen av bluff-PR är de inte helt eniga om 
dess framtid. Det finns respondenter som inte tror att bluff-PR kommer att överleva och 
de menar att det kommer att vara självsanerande. De tror att allmänheten, media såväl som 
kommunikationsbranschen kommer att börja ifrågasätta bluff-PR som arbetssätt och att 
ingen av dessa grupper kommer att lita på den typen av kommunikation i framtiden. 
Övriga respondenter tror att bluff-PR kommer att fortsätta växa som arbetssätt. De menar 
att PR-byråer ofta mäter PR-kampanjens effektivitet i antalet klick eller delningar som den 
har genererat i sociala medier. PR-byråerna tar därmed inte hänsyn till kvaliteten på 
innehållet i exempelvis kommentarer som skrivits på Facebook, när de mäter PR-
kampanjens effektivitet, menar respondenterna. Så länge det finns dåliga mätmetoder inom 
PR-branschen, finns det en framtid för bluff-PR.  
 

Sånt som bluff-PR kommer nog att växa ett tag till tror jag. Så länge det finns dåliga mätmetoder 
för PR, som inte bedömer kvalitét och hur väl ett meddelande kommer fram /…/ utan att man 
mer går på antalet klick och så vidare. Respondent 1 
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6.4.2	  Framtiden	  för	  bluff-‐PR	  
Av respondenternas svar går det att se en tydlig skillnad i hur de siar om framtiden för 
bluff-PR. Den ena gruppen av respondenterna tror att samhället och media, som mottagare 
av bluff-PRkampanjerna, kommer att börja ifrågasätta den typen av kommunikation och 
vem som står bakom PR-kampanjen.  
 

Det är svårt att säga hur detta kommer att utvecklas, men pratar vi om bluff-PRkampanjer så vill 
jag inte att de ska överleva. Jag tror inte att de kommer att göra det heller. Det kommer tillslut att 
bli som Peter och Vargen, ingen kommer att lita på den typen av kommunikation i slutändan. 
Respondent 8 

 
Därmed går det att tolka att avsändaren av en bluff-PRkampanj, kommer att tvingas 

fram i ljuset och vara synligt från start. Vilket torde leda till att PR-konsulter avskräcks från 
att tillämpa bluff-PR. Att veta vem som är avsändare och håller ansvaret för en PR-
kampanj är något som även Bivins poängterar, då vi dels vill veta vem den skyldiga är 
(Bivins, 2006:19f). Om intresse och nyfikenhet däremot väcks, vill vi även veta vem vi ska 
vända oss till för ytterligare information. Respondenterna som anser att bluff-PR kommer 
att fortsätta att växa, hänvisar till dåliga mätmetoder.  
 

Jag tror att sådant som bluff-PR kommer att växa ett tag till. Så länge det finns dåliga mätmetoder 
för PR, som inte bedömer kvalitét och hur väl meddelandet kommer fram. Sådant bedöms knappt 
på många PR-byråer. Respondent 1 

 
Baserat på dessa respondenters svar, går det att tolka att de hänvisar till olika former av 

effektundersökningar (Lindenmann, 2003:8-17), när de påpekar att PR-konsulten använder 
sig av dåliga mätinstrument. Den metoden lämpar sig för den PR-konsult som vill visa på 
kvantitet, snarare än kvalitet, vilket gynnar utvecklingen av bluff-PR. Detta går att jämföra 
med hur Gregory anser att kommunikation bör mätas; hur väl budskapet nått tänkt 
målgrupp (Gregory, 2001:171). Det går därav att tolka att den mätningen som 
respondenterna syftar till, inte är att mäta värdet av sin kommunikationsinsats. Det de 
mäter, pressklipp och antal delningar, är enligt Gregorys syn på kommunikationsmätning 
något helt annat. En PR-konsult som arbetar långsiktigt torde däremot främja kvalitet, 
vilket osökt för tankarna till om det är lathet eller strävan att själv framstå i bättre dager, 
som är bakomliggande till varför PR-konsulter söker den lätta vägen ut i sin mätning av 
kommunikation. Trots detta går det att utläsa att det finns en vilja bland respondenterna att 
utveckla mätmetoder för PR-branschen, som mäter hur väl PR-kampanjens budskap har 
nått den tänkta målgruppen. Förutom att en utveckling av mätmetoder som snarare främjar 
kvalitet, missgynnar användandet av bluff-PR, torde det vara ett stort steg framåt i 
utvecklingen av PR-branschen i helhet; att kunna påvisa nyttan med PR-konsultens 
tjänster. 

Samtliga respondenter konstaterar att bruset som uppstår i sociala medier är svårt att 
hantera och navigera i för mottagaren. De fastslår dock att bluff-PR är ett effektivt sätt att 
ta sig igenom bruset, då en bluff-PRkampanj är uppseendeväckande. Respondenterna 
hävdar att anledningen till varför bluff-PR i dagsläget är ett effektivt sätt att skapa publicitet 
på, beror på just dåliga mätmetoder hos många PR-byråer.  
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6.4.3	  Opinionsbildning	  -‐	  då	  och	  nu	  
Respondenterna säger att sociala medier idag är en viktig kanal, när det handlar om att 
sprida en nyhet. De menar att PR-konsulten tidigare var beroende av journalister, men att 
alla idag är spridare. Därför anser respondenterna att en nyhet idag måste vara mer 
engagerande, så att människor vill sprida den. Några respondenter påpekar att så är fallet 
med bluff-PR, att en sådan kampanj är engagerande såväl som uppseendeväckande. 
Effekterna av den snabba spridningen på sociala medier är ett problem, då det är svårt att 
stoppa spridningen av en negativ nyhet i sociala medier, menar respondenterna. De menar 
att en risk med en så pass snabbrörlig kanal är att människor kan fungera som 
opinionsbildare även om de inte är helt insatta i ett ämne eller en fråga. Respondenterna 
säger att det kan skapas en konsensus kring en åsikt som delas på sociala medier, utan att 
människor vet vad som ligger bakom. Sociala medier har även en viktig roll, enligt 
respondenterna, i att sprida den dominerande uppfattningen om bluff-PRkampanen. 
Vilken uppfattning om bluff-PRkampanjen som sprids i sociala medier kan förändra hur 
förtroendet för avsändaren påverkas, säger de. 
 

Men det som är risken med extremt snabbrörliga kanaler är att folk kan vara opinionsbildare även 
om man är helt oinsatt /…/ man följer ungefär samma personer som tycker som en själv och de 
förväntar sig att man tycker som dom och då är det väldigt jobbigt att man läser på och egentligen 
tycker något annat. Respondent 3 

 

Det går av svaren att utläsa respondenternas uttryckta oro kring den snabba spridning 
av en nyhet som kan komma att uppstå på sociala medier. Nygren och Wadbring höjer ett 
varnande finger mot den oförutsedda smutskastning, samt spridning av rykten och negativa 
nyheter, som kan komma att uppstå på sociala medier (Nygren & Wadbring, 2013:230). 
Baserat på detta går det att tolka att sociala medier är en kanal som kräver aktsamhet från 
användarens sida. Respondenterna uttrycker att privatpersoner blir opinionsbildare på 
sociala medier, genom att delta i spridning av åsikter. Detta innebär att oberoende aktörer, 
vem som helst, utmanar traditionella medier (Våge, Stattin & Nygren, 2005:50). Här går det 
att se tendensen till att demokrati utövas i sin renaste form; att oberoende aktörer fritt får 
uttrycka sig och delta i samhällsdebatten. I fallet bluff-PR, går det att tyda att dessa 
oberoende skribenter på sociala medier, attraheras av det kontroversiella fenomenet bluff-
PR och därmed kan sprida sin åsikt i frågan. Då de inte har regler att förhålla sig till, 
möjliggörs en spridning av en tillspetsad syn på bluff-PR. Om den oberoende skribenten är 
en opinionsbildare på sociala medier, kommer dennes bild troligtvis att överföras på 
dennes följare. Fitzpatrick och Bronstein menar att ett individuellt ansvar och en 
mångkulturell förståelse innefattas i god etisk opinionsbildning (Fitzpatrick & Bronstein, 
2006:11). Det går att utläsa ett tvivel hos respondenterna, gällande privatpersoners förmåga 
att skapa opinion kring väsentliga frågor på ett korrekt sätt. Detta torde vara en av 
anledningarna till att bluff-PR får stort genomslag på sociala medier, då privatpersoner inte 
är tillräckligt källkritiska gentemot vad som publiceras. Här går det därför att utläsa ett 
behov av ett regelverk, exempelvis en code of conduct. Detta då taket på sociala medier är så 
pass högt, att det i stort sett krävs att användaren bryter mot svensk lagstiftning, för att 
göra något fel. Detta möjliggör för fria tolkningar av rätt och fel, där återigen den 
personliga etiken avgör vad som är rätt och fel, vilket baserat på respondenternas svar inte 
endast medför positiva konsekvenser. 
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6.5	  PR-‐konsultens	  relation	  till	  journalisten	  

6.5.1	  Att	  vara	  eller	  att	  inte	  vara	  beroende	  
På frågan hur PR-konsultens relation till journalisten har utvecklats i och med användandet 
av bluff-PR, är respondenterna inte eniga. Det finns de respondenter som menar att en PR-
konsult, genom att använda bluff-PR, inte försämrar sin relation till journalisten så att de 
slutar att publicera nyheter från denne. De menar att journalisten har sig själv att skylla när 
den publicerar en nyhet utan att vara källkritisk och fokuserar på att publicera en nyhet 
snabbt, snarare än att stanna upp och ifrågasätta nyhetens trovärdighet. Resterande 
respondenter tror att journalistens förtroende gentemot PR-konsulten däremot får sig en 
törn av att PR-konsulten använder bluff-PR och att tröskeln gentemot journalisten 
kommer att ha höjts för PR-konsulten vid nästa kontakt. Dessa respondenter anser att PR-
konsultens relation till journalisten är ovärderlig och att PR-konsulten bränner sina broar 
genom att medvetet utsätta journalisten för bluff-PR. De säger att journalisten litar på PR-
konsulten och är beroende av PR-konsultens nyheter och pressmeddelanden i sitt arbete. 
 

Nästa gång blir det mycket svårare då PR-konsulten eller företaget som ska kontakta media och 
säga att de ringer från exempelvis LIDL, de kommer direkt att mötas med en viss skepsis. Det 
kommer att vara uppförsbacke, för man har redan använt förtroendet. Respondent 8 

 

Tendensen som går att utläsa, baserat på respondenternas svar, är att PR-konsultens 
respekt för journalisten och deras relation skiljer sig åt PR-konsulter emellan. Detta är en 
verklighet, som även Larsson skildrar (Larsson, 2005:76f). Här tydliggörs att en 
utomstående granskare, vars främsta syfte är att granska samhället, åsidosätts. Går PR-
konsulten runt denna granskande funktion, möjliggörs för flera scenarion. Dels att de äger 
sitt eget material och därmed styr över var, när och hur det publiceras. Däremot, ökar 
risken att materialet förlorar viss trovärdighet om det inte passerat en kritisk granskare 
innan publicering. Även om inte detta är någon avsikt som respondenterna påvisar, är det 
en möjlig konsekvens av att journalisterna sätts på pottan. Bluff-PR är ett exempel, på att 
även om materialet har passerat en kritisk granskare innan publicering, ändå tagit sig förbi. 
Här går att tolka att den kritiska granskaren möjligtvis inte förtjänar den respekt, som 
denne besitter. Varför vissa PR-konsulter inte tycker att relationen skadas av bluff-PR, går 
att härleda till framväxten av sociala medier. Sociala medier gör att PR-konsulten idag inte 
är beroende av journalisten för att sprida nyheter, idag finns det andra kanaler att använda 
som dessutom når den tänkta målgruppen direkt (Kent, 2013:338). Det går att utläsa av 
vissa respondenters svar, att de därför inte högaktar relationen till journalisten på samma 
sätt som tidigare. Detta då det genom sociala medier är möjligt för PR-konsulten att få 
likvärdigt genomslag där, som det tidigare var i traditionella medier. Att sociala medier 
dessutom främjar PR-konsultens relationsskapande, gör att det idag står 2-0 till sociala 
medier. 

 

6.5.2	  En	  konsekvens	  av	  bluff-‐PR	  
Några respondenter belyser en konsekvens som de ser av bluff-PR för PR-branschen. De 
tror att medias förtroende för PR-branschen minskar i och med bluff-PR, då de anser att 
journalistkårens legitimitet grundar sig i att det de skriver och publicerar är sant. Enligt 
respondenterna betyder det att journalisten har gjort för lite research om denne publicerar 
något som inte stämmer, exempelvis en nyhet om en bluff-PRkampanj. Att detta sker är, 
enligt respondenterna, en konsekvens av att journalisten idag frekvent måste publicera 
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nyheter och därmed inte har tillräckligt med tid att göra sin research. Respondenterna 
menar även att termen bluff-PR är en form av kvällstidningsrubrik, för att locka folk att 
köpa lösnummer.  
 

Jag är rädd för att den här typen av saker gör att man tappar trovärdighet. PR och kommunikation, 
det finns en gemensam valuta vi jobbar med och det är trovärdighet. Och jag är, för mig är nyckel, 
varje gång jag jobbar med ett uppdrag, det är att ställa mig frågan; är vi trovärdiga som 
kommunikatörer av det här budskapet? Och jobbar man med bluff-PR så är jag rädd för att... 
eehh.., man säljer ut sin egen, sin egen valuta. Respondent 4 

 

Respondenterna menar att förtroendet för journalistkåren förändras i och med 
användandet av bluff-PR. Larsson bekräftar de orsaker, som respondenterna menar är 
bakomliggande (Larsson, 2005:75). Anledningen som går att tyda till varför bluff-PR slinker 
igenom journalistens granskning, grundar sig i tidspressade journalister. Det går att utläsa 
att PR-konsulterna är medvetna om detta faktum och därmed tar till vara på journalistens 
utsatta situation, genom att använda bluff-PR och tilldela journalisten material med en låg 
sanningshalt. En möjlig tolkning av varför journalisten publicerar artiklar om bluff-PR är 
att dessa PR-kampanjer, passar väl in i medielogiken. Hvitfelt beskriver att nyheter som 
uppfyller vissa kriterier, lämpar sig bättre att publicera som nyheter (Hvitfelt, 1985:21f). 
Bluff-PRkampanjerna upplevs vara utformade för att uppfylla flertalet kriterier och därmed 
garanteras publicering. Det går att tolka som att spelet mellan journalister och PR-konsulter 
har börjat avta, då journalisterna på grund av yttre omständigheter i större utsträckning 
tvingas förlita sig på PR-konsulten.  
 

6.5.3 Mediabilden - en osmickrande sanning 
Respondenterna uttrycker en medvetenhet om att det finns en mediabild av PR-konsulter; 
där public relations är en synonym till någonting som anses vara dåligt. Respondenterna 
resonerar även kring att det inte kan finnas någon bild av branschen, då denna är splittrad. 
De byråer som arbetar med lobbying är de som figurerar i media, vilket skapar en bild av 
branschen, menar de. Respondenterna lyfter dessutom fram, att en stor del av den kritik 
som i media riktas mot PR-branschen lyder att det endast är stora organisationer som har 
råd att köpa PR-konsultens tjänster. 
 

Vi representerar särintressen och de som ska granska oss, media, representerar allmänintresset. 
Där krockar vi och det är därför bilden är så negativ. Respondent 2 

 

Respondenterna håller för den sakens skull inte med om bilden som media förmedlar 
av PR-branschen men de anser att PR-branschen har sig själv att skylla i mångt och mycket, 
gällande branschens image. Respondenterna menar att PR-branschen får den mediabild som 
branschen förtjänar och att det för tillfället inte lönar sig för PR-konsulten att försöka 
förmedla en annan bild; då det finns yrkesverksamma inom PR-branschen som arbetar 
med bluff-PR och att medvetet luras. För att, i media, försöka förmedla en annan bild av 
PR-branschen menar respondenterna att PR-konsulten måste synliggöra sitt arbete för 
granskarna, media det vill säga. Respondenterna anser även att de yrkesverksamma inom 
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PR-branschen måste visa att PR-branschen behöver oberoende och granskande journalister 
som ifrågasätter, då detta stärker medias trovärdighet.  
 

Ett annat skäl är också mediebilden. Eehh… ofta i media när PR-konsulter syns, så framstår vi 
som ljusskygga individer, som inte, som trixar med sanningen. Som ofta finns där för att dölja 
sanningen. Respondent 4 

 

Det går att urskilja ett missnöje bland respondenterna utifrån deras svar, gällande den 
bild som förmedlas i media samt den bild de tror att allmänheten har av PR-konsulten. Då 
bluff-PR bland annat fått stor uppmärksamhet i media, går det att utläsa att bilden i 
samhället av PR-konsulten är att denne är en lögnare. Något som respondenterna uttrycker 
en förståelse för. Merkelsen presenterar den balansakt som PR-konsultens brottas med 
(Merkelsen, 2011:126). Det går att utläsa att respondenterna inte är helt tillfreds med bilden 
av att vara lögnare. Dess oförmåga att försöka förändra den bilden, sänder en signal om att 
PR-konsulten har gett upp i kampen. Merkelsen beskriver att PR-konsulten måste företräda 
organisationer, vars ståndpunkter går i linje med dennes för att vinna samhällets acceptans 
(Merkelsen, 2011:138). Utöver detta krävs det att arbetet utförs på ett sådant sätt som inte 
ifrågasätts. Det går därför att tolka att PR-konsulten har lösningen på problemet i sina egna 
händer. PR-konsulten måste reflektera över sitt eget handlande och vara medveten om att 
journalistens och medias roll går ut på att granska PR-konsultens värld och därefter spegla 
bilden av dennes värld; som i dagsläget innefattar bluff-PR. Tendensen som går att utläsa är 
att detta dock inte är fallet. Respondenternas svar belyser att PR-konsulten är medveten om 
problemet, men anser att det är någon annan som bär ansvaret för att problemet existerar. 
Det går att utläsa att respondenternas svar tyder på att uppgivenheten grundar sig i att de 
inte har tillräcklig legitimitet att sätta hårt mot hårt, när media förmedlar en bild som PR-
konsulterna inte delar. De uttrycker dock att de har förståelse för bilden som i dagsläget 
speglas; då bluff-PR förekommer som arbetssätt. Utefter det Merkelsen beskriver, att det är 
en balansakt i etiskt ansvar gällande fyra axlar, går det i respondenternas svar att utläsa en 
oförmåga att tillgodose samtliga axlar i samtliga uppdrag. Detta då någon av dessa fyra 
axlar, alltid tvingas ge vika för den starkare (Merkelsen, 2011:126). I en värld där starkast 
alltid vinner, kan det te sig så att samhället ibland kan komma att känna sig sviket, i detta 
fall av användandet av bluff-PR. Vi vill belysa att PR-konsulten vore omänsklig om denne 
lyckades tillgodose samtliga parter, vid samtliga tillfällen; någon måste därmed bli lidande. I 
ytterst få fall av PR-kampanjer, enligt respondenterna, är det samhället som får utstå de 
faktiska konsekvenserna av PR-konsultens oetiska handlande. Det går att tolka att om 
samhället hade värderat högst, i samband med respondenternas svar, hade bluff-PR som 
arbetssätt inte kommit att upprättats. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Syftet med den här studien är som sagt att beskriva hur PR-konsulter ser på fenomenet 
bluff-PR i relation till sin yrkesroll och samhällets förtroende för PR-branschen. Resultatet 
visar att PR-konsulterna i den här studien uttrycker att det pågår en utveckling inom 
kommunikationsbranschen, där fokus har skiftat från köpta kanaler till förtjänta kanaler. 
Detta resulterar i en branschglidning, mellan reklambranschen och PR-branschen, vilket 
PR-branschen måste förhålla sig till. PR-konsulterna verkar här inta en försvarsposition, då 
de uttrycker att de känner sig hotade av denna branschglidning där de anser att 
reklambranschens publicitetsfokus i arbetet med public relations inte går i linje med hur 
PR-konsulterna arbetar med public relations; långsiktigt och relationsskapande. I och med 
detta, anser PR-konsulterna att det ökade användandet av bluff-PR går att härleda till 
reklambranschens intåg i de förtjänta kanalerna. Då PR-branschen inte uppfyller de 
kriterier som krävs för att erkännas som en profession, har detta möjliggjorts. 
Respondenterna uttrycker en önskan om att definitionen av vad public relations är och vad 
yrket innefattar tydliggörs, för att kunna särprägla sig och motverka att andra grupper tar 
sig in på deras område. Ytterligare en intressant aspekt gällande definitionen av public 
relations, ligger i hur samhället definierar public relations. Stämmer de båda gruppernas 
definition överens? Baserat på resultatet i den här studien stämmer definitionerna inte 
överens, då samhället för sin bild av PR-branschen genom media och medias porträttering 
av PR-branschen präglas för tillfället av bluff-PR. Med det sagt, är det då så att samhället 
likställer public relations med bluff-PR och vad får det för konsekvenser i sådant fall? En 
tydlig konsekvens av detta skulle kunna vara att PR-konsultens ambition att kommunicera 
trovärdigt inte får önskad effekt om samhället förknippar PR-konsulten med icke-trovärdig 
kommunikation. PR-konsulterna i den här studien uttrycker att de har en viktig funktion i 
samhället, att upprätthålla ett demokratiskt samtal i samhället. Detta genom att möjliggöra 
för samtliga parter att komma till tals. Om samhället däremot förknippar PR-konsulten 
med ohederligheter är risken stor att PR-konsulten inte uppnår den samhällsacceptans som 
krävs för att kunna tjäna samhället. Syftet med PR-konsultens arbete försvinner därmed. 

Undersökningar dokumenterar att förtroendet för PR-branschen är kört i botten, vilket 
gör att det är allmänt vedertaget att PR-konsulten har en låg ställning i samhället. 
Respondenterna i den här studien uttrycker ingen oro inför detta faktum, utan har snarare 
accepterat läget de befinner sig i och tagit på sig offermössan. Respondenterna menar att då 
förtroendet för PR-konsulten redan är så pass lågt, förändras inte förtroendet genom 
användandet av bluff-PR. Det tycks framgå att PR-konsulten därmed kan rättfärdiga vilket 
beteende och agerande som helst, då det ändå inte har någon inverkan på förtroendet för 
PR-konsulten. Respondenterna hävdar att det i själva verket inte är de som främst arbetar 
med bluff-PR, trots detta är det PR-konsulterna som utmålas som boven i dramat. Det går 
att utläsa att respondenterna accepterat den rollen och därför är apatiska i arbetet att 
förändra bilden av dem som brukare av bluff-PR. Om PR-konsulterna aktivt hade arbetat 
för att förändra hur de framställs, torde förståelsen och förtroendet för yrkeskåren öka eller 
åtminstone inte försämras. I framtiden skulle detta kunna leda till ytterligare 
branschglidningar. Anpassar sig inte PR-branschen till de förändringar som ständigt sker, 
kommer de att bli omsprungna av andra yrkesfält som faktiskt väljer att vara en del av 
pågående förändring och utveckling, både inom kommunikationsbranschen såväl som i 
samhället. PR-konsulterna blir därmed ett lovligt byte för andra yrkesverksamma.  

Respondenterna uttrycker att de främst förlitar sig på sina personliga etiska värderingar, 
i sitt arbete som rådgivare. Exempelvis vilka uppdrag de åtar sig. Det går i respondenternas 
svar att utläsa att om de själva känner engagemang för en fråga eller ett uppdrag, kan det 
rättfärdiga ett eventuellt användande av bluff-PR. De motsäger däremot sig själva genom 
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att tydligt uttrycka att bluff-PR inte hör hemma i PR-branschen. De säger därför nej, men 
menar i unika fall ja. Tydligt är att PR-konsulterna förlitar sig på sin personliga etik, men de 
uttrycker klart och tydligt att de däremot inte litar på andra PR-konsulters personliga etik. 
Det önskas att ett gemensamt etiskt regelverk upprättas för PR-branschen, då det skulle 
säkerställa att hela kommunikationsbranschen arbetar på samma villkor; fria tyglar tycks 
leda till uppkomsten av oetiska arbetssätt. Frågan som väcks här blir, vad som skulle 
inträffa om ett gemensamt yrkesetiskt regelverk faktiskt upprättades för hela 
kommunikationsbranschen? Den första tanken som slår oss är att kreativiteten eventuellt 
skulle hamna i kläm om de yrkesverksamma har regler att förhålla sig till. Resultatet i den 
här studien visar att kommunikation idag måste vara uppseendeväckande och unik för att 
få genomslag. En möjlig konsekvens är att kommunikationen skulle tappa sitt värde och 
effektivitet om yrkesverksamma inte har lika fritt spelrum att skapa kommunikation som 
sticker ut och tänjer på vissa gränser, som de har idag. Meddelandet och budskapet kanske 
inte skulle nå tänkt målgrupp om det inte särskiljer sig på samma sätt som det kan göra 
idag. En positiv konservens som vi kan se av att ett gemensamt yrkesetiskt regelverk 
upprättas är att kommunikationen torde bli mer trovärdig i samhällets ögon. Detta 
möjliggör för de yrkesverksamma att faktiskt arbeta med kommunikation och public 
relations på ett sådant sätt som de själva önskar göra. Om kommunikationen anses vara 
trovärdig blir PR-konsulten även trovärdig i sin roll som rådgivare och kan därmed arbeta 
förtroendeskapande och relationsbyggande på ett annat sätt än idag. De slipper arbeta i 
motvind och avsikterna med deras arbete ifrågasätts inte i samma utsträckning. Det finns 
både för- och nackdelar med att upprätta ett gemensamt yrkesetiskt regelverk för 
kommunikationsbranschen, vi tror att det viktigaste är att samtliga parter enas under 
samma tag och inser att de sitter i samma båt. 
 

7.1	  Slutdiskussion	  
Anledningen till varför vi valde att studera PR-konsulternas syn på bluff-PR är att vi anser 
att det är viktigt att belysa och vara närvarande i utvecklingen av PR-branschen. Detta då 
utvecklingen i samband med framväxten av Internet och sociala medier, går snabbt. Därför 
anser vi att det är viktigt att fortsätta forska om splittringen inom branschen och de 
ställningstaganden som PR-konsulten gör i frågan gällande kritiserande arbetssätt. 
Eftersom att en de-professionalisering av PR-branschen annars är möjlig, vilket vi ogärna 
ser sker. Vi anser att PR-konsulten måste sätta ner foten gällande att andra branscher tillåts 
arbeta under PR-täckmantel, utan att göra detta på ett vad PR-konsulterna anser vara ett 
korrekt sätt. Vi menar att inte säga nej, indirekt är att säga ja. Den här studien är av 
kvalitativ karaktär, med åtta respondenter, vilket gör att resultatet inte är generaliserbart på 
hela PR-branschen. Då bluff-PR är ett känsligt ämne med negativa konnotationer, kan det 
vid samtalsintervjuer förekomma svar utifrån ett upplevt ”etiskt korrekt” sätt. Det vore 
därför lämpligt att i framtiden även studera hur PR-konsulterna faktiskt agerar i mötet med 
bluff-PR. Genom direktobservationer, studera hur PR-konsulterna resonerar och agerar i 
sin naturliga miljö. Då respondenterna i studien inte tror att förtroendet för PR-konsulten 
förändras i och med bluff-PR, vore det av intresse att i framtiden studera mottagarens 
perspektiv. Hur uppfattar mottagaren av en bluff-PRkampanj avsändaren av en bluff-
PRkampanj, efter att det uppdagas att det rör sig om en bluff? Att respondenterna i studien 
uttrycker att deras roll som PR-konsult är att hjälpa sin uppdragsgivare att nå sina mål, gör 
att en studie där syftet att mäta kvaliteten i bluff-PRkampanjen för uppdragsgivaren, är av 
intresse. Visar det sig att bluff-PR faktiskt hjälper uppdragsgivaren att nå sina mål, utan att 
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försämra deras förtroende, rättfärdigar detta för användandet av bluff-PR på ett annat sätt 
än i dagsläget. Såsom rubriken till studien, bluff-PR är som att kissa i sängen, antyder är 
dock bluff-PR ett tudelat verktyg. Det går att njuta av effekterna till en början, men dessa 
avtar efter en viss tid. Detta gör att vi trots allt ifrågasätter bluff-PR som arbetssätt, då vi 
främjar långsiktighet i arbetet med public relations. 

Den här studien relaterar till de studier som vi har använt oss av i vårt arbete, på ett 
sådant sätt att splittringen som belyses i dessa studier även påvisas här. Detta torde vara ett 
tecken på att splittringen inom PR-branschen är essentiell för PR-branschen utveckling. 
Vad som i andra studier inom området tas upp, avsaknaden av ett gemensamt yrkesetiskt 
regelverk, ses i den här studien inte som en självklarhet i framtiden. Framtiden för PR-
branschen är fortsatt oviss. Den här studien, men många andra, bekräftar att de 
yrkesverksamma har flera frågor att lösa och flertalet problemställningar att ta ställning till, 
för att utvecklingen ska ske i önskad riktning. Ett som är säkert är att de i alla fall har 
framtiden i sina egna händer. PR-branschen, det är dags att ta tjuren vid hornen! 
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BILAGA 1 

 
-‐ Namn & ålder 
-‐ Berätta kort om vem du är och vad du jobbar med 
-‐ Vad har du för utbildning? 
-‐ Hur länge har du varit verksam inom branschen? 

 
Tema 1: Förtroende & etik 
 
Omdiskuterade arbetsmetoder 

• Vad är bluff-PR för dig? 
 

• Hur agerar du om en uppdragsgivare, under arbetet med att planera en  
PR-kampanj, vill förmedla en bild som inte är helt sanningsenlig? 
 

• Hur tror du att branschens förtroende påverkas av användandet av dessa nya 
arbetsmetoder, såsom bluff-PR? 
 

• Medias förtroende 
• Samhällets förtroende 
• Inom branschen 

 
• Arbetar ni med att skapa en enighet inom branschen – hur? 

 
Etiska värderingar 

• Hur tänker du kring vilka situationer som lämpar sig för användandet av 
arbetsmetoder såsom bluff-PR?  
 
 

Tema 2: Förtroende & legitimitet 
 
Samhällets förtroende 

• SOM-institutets undersökningar visar att allmänheten har ett lågt förtroende för 
PR-konsulter, varför tror du att det är så?  
 

 
Samhällets bild av yrket 
 

• Vilken bild tycker du att media förmedlar av yrkesfältet? 
 

• Delar du den bilden? 
• Tror du att den stämmer överens med samhällets bild? 
 
• Hur tror du att samhällets bild av public relations förändras i och med användandet 

av arbetsmetoder, såsom bluff-PR? 
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Tema 3: Förtroende & sociala medier 
 
Innebörden för PR-utövaren 

• Vad är dina tankar kring hur du arbetar med sociala medier?  
 
 
Relationer och sociala medier 

• Vilken roll tror du att sociala medier har spelat i framväxten av arbetsmetoder 
såsom bluff-PR? 

 
• Vilken roll tror du att sociala medier spelar i att upprätthålla målgruppens 

förtroende vid användandet av till exempel bluff-PR?  
 

 
 

Tema 4: Förtroende & professionalisering 
 
Utvecklingen av yrkesfältet 

• Upplever du att det är någon skillnad på dagens PR-konsulter jämfört med PR-
konsulter för fem år sedan? 
 

• Känner du till PRECIS branschnormer? 
 

• Hur upplever du att dessa normer efterlevs? 
• Vad tycker du om dessa?  

 
Framtida arbetsmetoder 

• Hur ser du på PR-branschens utveckling och dess framtid? 
 
 

• Hur skulle du definiera en professionell PR-konsult? 
 
 
Avslutande frågor 

• Är det något du vill tillägga som du känner att vi inte har fått med? 
• Är det okej om vi kontaktar dig för att komplettera med ytterligare information? 
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BILAGA 2 

Presentation	  av	  intervjupersoner	  
 
Respondent 1 - arbetar som digital expert. Dennes huvudsakliga arbetsuppgifter går ut på 
att ge strategisk rådgivning åt byråns sociala mediekonton och kunder. Respondenten har 
en utbildning inom marknadskommunikation och IT från Stockholms Universitet och 
deras institution för reklam och PR. Respondenten har varit yrkesverksam i PR-branschen i 
två år.  
Intervjutid: 60min 
 
Respondent 2 - är grundare, huvudägare och dessutom VD en PR-byrå. Idag fungerar 
respondenten som byråns företagsledare, snarare än konsult. Även om respondenten gärna 
tar tillfälle i akt att praktisera sina kunskaper så fort tillfälle ges. Respondenten är utbildad 
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.  
Intervjutid: 35min 
 
Respondent 3 - arbetar som konsult. Respondenten har utbildat sig till Art Director i USA, 
men har även läst en Medie- och kommunikationsutbildning vid Uppsala Universitet. 
Respondenten har varit yrkesverksam inom kommunikationsbranschen i 15 år. 
Intervjutid: 60min  
 
Respondent 4 - Grundade en PR-byrå för tio år sedan, och har varit verksam i 
kommunikationsbranschen sedan 1996. Respondenten har en bred utbildning från 
universitetet och har bland annat studerat politik, statskunskap, nationalekonomi, 
företagsekonomi och juridik. För tillfället arbetar respondenten som strategisk rådgivare åt 
en blandning av byråns uppdrag.  
Intervjutid: 60min 
 
Respondent 5 - är nytillträdd projektledare på PR-byrå. Respondenten har varit 
yrkesverksam inom kommunikationsbranschen sedan 1997. Respondenten är utbildad vid 
Uppsala Universitet i historia och engelska. Utöver det har respondenten även studerat vid 
Stockholms Universitet, på deras institution för reklam och PR, där respondenten tog sin 
masterutbildning i marknadskommunikation.  
Intervjutid: 60min 
 
Respondent 6 - är VD för en PR-byrå och har en examen i nationalekonomi från Uppsala 
Universitet. Respondenten har tidigare arbetat inom bank och finans, men har varit 
yrkesverksam inom kommunikationsbranschen sedan tolv år tillbaka.  
Intervjutid: 60min 
 
Respondent 7 - är seniorkunsult på PR-byrå sedan ett år tillbaka. Tidigare har respondenten 
varit verksam inom politiken och arbetat med politisk kommunikation. Respondenten har 
varit både presschef och stabschef för ett politiskt parti tio år. Respondenten är nästan 
färdigutbildad gymnasielärare i samhällskunskap och historia.  
Intervjutid: 60min 
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Respondent 8 - är Head of PR på PR-byrå, där respondenten har arbetat i 3 år. 
Respondenten har varit verksam i kommunikationsbranschen i 8 år och arbetar nu främst 
med byråns kunder inom segmentet mat och dryck.  
Intervjutid: 60min 
 
 
 


