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ABSTRACT	  
 
Titel: Kameran lägger på 5kg: en kvalitativ studie av PR-yrkesrollens gestaltning i 

amerikanska TV-serier. 

 

Författare: Astrid Fast & Thomas Jonasson 

 

Kurs,	  termin	  och	  år: Vetenskaplig rapport C MK032G HT 2015/2016 

 

Antal	  ord	  i	  uppsatsen:	  12 223	  

 

Problemformulering	  och	  syfte: Allmänheten har varken en positiv eller korrekt bild utav 

PR-branschen, branschens image är alltså inte den bästa. Studier på hur gestaltningen utav 

PR-yrkesrollen ser ut i film, visar en tvetydighet. Några resultat visar att de gestaltas 

negativt medan en annan påvisar en positiv gestaltning. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur PR-yrkesrollen gestaltas i amerikanska TV-serier. 

 

Metod	  och	  material: En kvalitativ innehållsanalys av fyra stycken amerikanska TV-seriers 

gestaltning av PR-yrkesrollen. Serierna var; Mad Men, The Crazy Ones, Scandal och House 

of Cards. 

 

Huvudresultat: PR-yrkesrollen gestaltas som en med hög professionaliseringsgrad men vi 

möttes av karaktärer med varierande typer av problematik.  

 

Nyckelord: Framing, gestaltningsteori, PR, TV-serier 
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INTRODUKTION	  &	  PROBLEMFORMULERING	  
Enligt Callison (2001) har allmänheten varken en positiv eller korrekt uppfattning om de 

individer och organisationer som figurerar inom public relations-branschen. Denna 

uppfattning anser vi är befogad med tanke på att artiklar med rubriker som 

”#MisguidedPR: The Industry’s Internal Crisis” (Jordan, 2015) och ”Fräck PR-kupp på 

IKEA” (svd.se, 2013) kommuniceras ut i massmedia. Rubriker som dessa är inte på något 

sätt positiva gestaltningar, de vittnar snarare om en överbefolkad bransch som är på väg att 

spåra ur.  

 

PR-branschens image är alltså inte den bästa. En tidigare studie om PR-utövares image 

visar att det vanligaste ordet för att beskriva en PR-utövare i media är ordet ”lögnare” 

(Callison et al, 2014). En annan undersökning visar att en individ titulerad som något inom 

PR, som representerar ett företag i PR-frågor, antas vara mindre pålitlig än någon som inte 

benämns som PR-utövare (Callison, 2001). Gällande nyhetsartiklar där PR nämns visar en 

studie av sentiment att 37 procent av dessa artiklar var negativa och enbart 17 procent 

positiva (Henderson, 1998). Även nyhetsinslag på TV, kring PR, är till största del negativa 

(Callison & Kinsky, 2009). 

 

De tidigare studierna kring gestaltningarna av PR-yrkesrollen är dock tvetydiga i sina 

resultat. En studie som analyserade både böcker och filmer från 1930-1995 visade att PR-

utövare framställdes negativt (Miller, 1999). Ytterligare studier som är utförda på senare år 

tycker olika om gestaltningar av PR-utövare. En studie visar att PR-utövare framställs mer 

positivt i filmer efter 1995 (Ames, 2010), medan en annan visar resultat på att de 

fortfarande porträtteras negativt (Tsetsura et al, 2014). 

 

Vi vill med denna studie tillföra material och underlag för att skapa förståelse och 

förtydligande kring hur PR-branschen och dess utövare gestaltas i den nya tidens film, TV-

serier, eftersom den mer allmänna bilden av yrket kan påverkas av de gestaltningar TV-

serier gör. Då tidigare studier inom samma område har analyserat mediet film, anser vi att 

denna studie är viktig för att bygga på och bredda diskursen kring yrkets gestaltning i olika 

medier. 
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SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka hur PR-yrkesrollen gestaltas i amerikanska TV-

serier. 

v Hur gestaltas yrket i amerikanska TV-serier? 

 

v Hur är gestaltningen av yrkesrollen i jämförelse med den moderna yrkesrollen, 

beskriven i teorin? 

 

v Vilka samband ser vi mellan gestaltningarna i de olika TV-serierna? 
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TIDIGARE	  FORSKNING	  
Det finns tidigare studier om yrkesrollens gestaltning i film, som undersöker gestaltningar 

från så tidigt som 30-talet. En av de tidigare studierna angående hur PR-yrket gestaltas i 

film är gjord av Karen Miller (1999). Där analyserar Miller hur PR-utövare gestaltas både i 

amerikanska filmer och böcker från 30-talet till 1995. I hennes studie framkom det att PR-

utövare i de allra flesta fall gestaltas negativt, de kopplas samman med lögner och 

alkoholmissbruk. I studien har Miller (1999) analyserat bland annat kön, titel, 

arbetsuppgifter samt vilka viktiga relationer utövarna har. Miller redovisar åtta stycken 

såkallade arketypiska karaktärer. Dessa karatktärer är ditzy, obsequious, cynical, 

manipulative, money-minded, isolated, accomplished och unfilfilled. En djupgående 

förklaring av dessa presenteras i nästa kapitel. 

 

Millers (1999) studie visade att tre fjärdedelar av alla karaktärer i de utvalda filmerna och 

böckerna var män. En skillnad mellan kvinnorna och männen var att fokuset i 

gestaltningen bland kvinnorna låg på utseende. De visas upp som eftertraktade, unga 

singlar, medan männen inte nödvändigtvis var attraktiva, deras ålder varierade också 

mycket. Mångfalden i branschen framstod inte som speciellt stor. Titlarna som användes 

var det stor variation på, men varje karaktär hade inte en titel. Head of, manager of eller 

Director of Public Relations var de mest använda titlarna i studien. 

 

PR definieras inte i de allra flesta utav dessa filmer eller böcker, men en del skapare har 

försökt sig på en förklaring. I en utav böckerna beskriver en karaktär PR som konsten att 

hantera relationer till den grad att det tillfredsställer både de berörda publics samt 

organisationen (Miller, 1999). 

 

Utövarnas arbetsuppgifter har stor variation. Det är arbetsuppgifter som exempelvis 

guidade turer, arrangemang av öppna hus, politiska kampanjer, hjälpa till med förberedelser 

inför klienters intervjuer, festplanering, grafiska uppgifter samt allmänna mötesdeltaganden. 

Vissa karaktärer gestaltas inte överhuvudtaget i riktigt PR-arbete i de analyserade filmerna 

och böckerna. Karaktärernas moral ifrågasätts för det mesta av deras medarbetare och 

allmänheten. Endast 24 utav de 202 karaktärerna framstod som ärliga, dessa var de som 

ingen anklagade för att ljuga. Arbetseffektiviteten, bland de karaktärer som man kunde 
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undersöka detta, var god. Utövarna var riktigt bra på sina jobb och det var sällan en 

utövare framstod som ineffektiv (Miller, 1999). 

 

I studien undersökte även Miller (1999) relationerna PR-utövarna hade till sina publics, 

medarbetare, chefer samt journalister. Med publics varierar relationernas innebörd och 

värde, i vissa fall såg utövarna ner på publics, ibland försvarade utövarna sina publics om så 

krävdes och ibland uttalade de inga speciella känslor kring dem. Relationen som PR-

utövarna har till medarbetare och chefer är för det mesta dålig. Karaktärerna ser ner på sina 

kollegor och chefer, det vill säga de som inte jobbar med eller har någon kunskap inom PR. 

Det finns undantag där utövarna respekterar sina medarbetare och chefer, vid dessa 

tillfällen erhåller karaktärerna själva en förhöjd respekt tillbaka. Vad gäller relationen mellan 

journalister och PR-utövare så är denna inte speciellt kärleksfull. Journalisterna gillar inte 

PR-utövarna och vice versa. 

 

Det finns tidigare studier som gjorts i nutid, en utav dessa undersöker hur PR-utövare 

gestaltas i film. Denna studie är utförd av Carol Ames (2010). Där undersöker Ames (2010) 

11 stycken filmer, producerade mellan 1996 och 2008. Resultaten av denna studie visar att 

PR-utövare gestaltas på ett mer positivt sätt än tidigare, samt att PR-utövarens 

arbetsuppgifter är bättre förklarade och respekterade än vad som påvisats i tidigare studier. 

Det framgår även att de arketypiska karaktärerna money-minded, obsequious samt isolated 

inte finns med i någon utav de undersökta filmerna. Mångfald saknas fortfarande och de 

flesta karaktärer är män bland de undersökta karaktärerna.  

 

En annan studie har som syfte att undersöka om Karen Millers (1999) arketypiska 

karaktärer är relevanta och återkommande i 10 stycken filmer mellan 2000 och 2010, samt 

om det tillkommit någon ny arketypisk karaktär (Tsetsura et al 2014). Studien resulterar i att 

Millers (1999) karaktärer fortfarande är relevanta men med förbehållet att PR-utövare 

framställs på nya sätt. Tsetsura et al (2014) har tagit fram två stycken nya arketypiska 

karaktärer, idealistic och conflicted. Tsetsuras et al (2014) studie motsäger resultaten av 

Ames (2010) studie, om att PR-utövare gestaltas på ett mer positivt sätt i nyare filmer. 

Tsetsura et al (2014; 8) skriver följande i sin artikel. 
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” Taken as a whole, these films imply that public relations is a primarily a profession for the soulless or the 

shallow.” 
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TEORI	  	  
Vi kommer att använda oss utav gestaltningsteori, framing-theory på engelska, som grund 

för studien och i detta kapitel fördjupar vi oss i just framing som teoretiskt perspektiv. 

Utöver framing kommer vi att gå djupare in på hur PR-utövarens status och trovärdighet 

upplevs av allmänheten samt hur den moderna yrkesrollen beskrivs i forskningen.  

Framing 
Den kanadensiske forskaren Erving Goffman, professor i antropologi och sociologi vid 

University of Pennsylvania, ses som grundaren av framing-teorin (gestaltningsteori), hans 

verk; Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience (1975) anser de flesta vara 

grunden till efterföljande forskning runtomkring framing och dess betydelse. I den ovan 

nämnda boken ämnar Goffman identifiera och isolera de grundläggande ramarna för hur vi 

i det moderna samhället uppfattar och förstår händelser. 

 

Framing är som teoretiskt perspektiv väl undersökt, diskursen visar bredd och är i allra 

högsta grad levande idag. Framing-teori handlar om att forma meningen av något, att 

bedöma dess karaktär och signifikans. Att använda framing runt ett subjekt innebär att 

hålla en eller flera set av meningar över andra meningar. När vi delar våra ramar (frames) 

med andra kontrollerar vi meningen av vårt subjekt eftersom vi menar att vår tolkning av 

subjektet ska ses som den verkliga (Fairhurst, 2005). 

 

Forskningsfältet inom framing behandlar medias skapande av ramar och information, frame 

building, samt hur mottagarna uppfattar informationen, det vill säga frame setting (DeVreese 

2005). I vår uppsats identifierar vi vilka olika inramningar som förekommer i de TV-serier 

vi analyserar (frame building), något vi inte undersöker är inramningarnas effekter (frame 

setting), hur mottagaren uppfattar materialet. Uppfattningen av utövaren som en slug, ond 

lobbyist eller som ett neutralt språkrör för en organisation i media, påverkas av den 

information som avsändaren väljer att föra fram eller ej (Entman, 1993). 

 

Robert Entman, Medie och kommunikations-forskare på Northwestern University ses 

också som en av de mest betydande forskarna inom framing. Entman (1993:52) definierar 

framing så här: 
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”to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating 

text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, 

and/or treatment recommendation for the item described” 

 

Enligt Entman (1993) består framing i mmedia av två delar, selection (urval) och salience 

(prioritering av urvalet). Urvalet bestäms eftersom ett medie alltid har ett bestämt utrymme 

för sin publicering, en begränsad mängd det vill säga. En prioritering av urvalet sker 

sedemera för att prioritera vilka delar av urvalet som ska få ett visst utrymme. Denna 

prioritering och valet av vad som ska framställas leder till att mottagarens uppfattning av en 

händelse i stor grad påverkas av mediet. 

 

Framing handlar också om hur mottagaren i sig uppfattar informationen, enligt Entman 

(1993). Valet av inramning sker inte alltid medvetet. Avsändarens bakgrund och egna 

kontext påverkar valet undermedvetet också. Vidare menar Entman (1993) att frames 

(ramar) återfinns i minst fyra delar av kommunikationsprocessen, kommunikatören, texten, 

mottagaren och kulturen. Entman (1993) beskriver dessa enligt följande; 

 

Kommunikatören gör medvetna eller omedvetna framing-bedömningar gällande vad denne 

kommunicerar, styrd av ramarna som organiserar dess tro och tycke angående händelser.  

 

Texten innehåller ramar som manifesteras genom stereotyper, nyckelord, standard-fraser, 

informationskällor och meningar som bygger upp det kluster utav bedömningar och fakta 

som är texten.  

 

Mottagarens ramar för hur denne uppfattar och utvärderar en text reflekterar inte alltid 

kommunikatören eller textens ramar för kommunikationen.  

 

Kultur kan definieras som en uppsättning vanligt förekommande ramar för hur de flesta 

människor tänker i och runt omkring sociala grupperingar.  

 

I vårt fall står de som producerat de valda tv-serierna vi undersöker för rollen som 

kommunikatör, med producenterna menar vi det led av individer och organisationer som 

står bakom en produktion och publicering av en TV-serie. Deras medvetna och omedvetna 
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åsikter och tycke angående PR-utövare blir högst central, då den skapar den slutgiltiga 

gestaltningen. Texten består i vårt fall av video-materialet. Att försöka hitta mönster i 

gestaltningen i form av exempelvis stereotypiska PR-utövare blir centralt för vårt arbete. 

Mottagaren är den del vi allra minst kommer att analysera, effekt-analys kommer inte ingå i 

vårt arbete. De kulturella ramarna inom vilka TV-serierna figurerar kan bli intressant att 

undersöka. Finns det normativa uppfattningar bland exempelvis manusförfattare om hur 

karaktärer brukar och ska framställas för att passa in i programutbudet, uppfattningar om 

hur den stora massan bör få karaktärerna presenterade för att kunna göra de korrekta 

associationerna och så vidare? 

 

I Scheufeule och Iyengars artikel The state of framing research: A call for new directions, diskuterar 

de två välrenomerade framing-forskarna hur framtidens framing-forskning bör riktas. Man 

diskuterar likvärdiga (equivalence) och betonande (emphasis) ramar (frames), som är två 

olika sätt att utöva forskning kring framing. Med likvärdighets-ramar menar man 

framställning av information som är logiskt likvärdig på ett sätt som får de att framstå som 

att de inte är det. Med betonande inramning vänder man på det hela och ger olika 

information istället. Deras sammantagna rekommendation blir att framing-forskning bör 

fokusera på att hitta fler likvärdighets-ramar genom att utöka urvalet av potentiella ramar 

till att inkludera icke-verbala, visuella antydningar (Scheufeule & Iyengar 2012). De icke-

verbala gestaltningarna kommer vi att inkludera i vårt frågeformulär för undersökningen, 

artefakter som klädsel, inredning och andra intryck är intressanta för oss att undersöka. 

 

Det finns också en del kritik som vänt sig mot framing genom åren. Robert Benford (1997) 

anser att framingens analytiska metod är underutvecklad och för otydlig, framing som 

koncept anser han är svår att generalisera. Vidare menar han att det saknas negativa 

exempel på framing forskning, det vill säga när framing misslyckas med att stimulera 

kollektiv handling, istället menar han att framing-studier ofta gör svaga anspråk, i vilka 

overifierade kausala samband föreslås. Han menar att framing-forskning måste bli mer 

långsiktig och sträcka sig över större tidsrymder, forskningen behöver titta på större 

förändringar över tid, vilket kan vara bra att ha i åtanke i och med vår undersökning, i 

vilken våra utvalda serier är producerade under tidsperioden 2007-2014. Benford (1997) 

menar att sättet att gestalta förändras i och med att den socio-ekonomisk och politisk 
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kontexten förändras, denna kontextuella förändring kräver som sagt tid för att märkbart 

förändras.  

PR-‐utövarens	  status	  och	  trovärdighet 
PR-branschens status är lätt att uppfatta som fallande. I USA finns det nästan 6 gånger så 

många PR-utövare som journalister. En siffra som basuneras ut i stora affärstidningar som 

en potentiell indikation på en felande och mättad bransch (Jordan, 2015).  

 

Ja, uppfattningen och förtroendet för PR-branschen och de som arbetar inom fältet är som 

sagt något som utövarna tampas med (Callison et al, 2014). Callisons studie (2001) påvisar 

en bild av PR-utövare som inte är till deras fördel. Det framgår att de som arbetar inom PR 

påstås vara oärliga, inte speciellt pålitliga, samt ej sanningsenliga. Det visar sig till och med 

att om en person som arbetar inom PR representerar en organisation, framstår 

organisationen som mer oärlig, än om någon som inte är identifierad som en PR-utövare 

representerar en organisation. Nämnvärt här är att även om ett företag framstod som mer 

oärliga när en PR-utövare representerade dem, så påverkade inte det allmänhetens 

uppfattning angående företagets avsikter. 

 

Under en undersökning blir det tydligt att bilden av PR-utövare inte är speciellt gynnsam 

för PR-branschen. Utfallet av denna undersökning visar att de som arbetar med en 

organisations kommunikation rankas som mindre sannolika att tala sanning i jämförelse 

med individer i omvärlden, så som journalister. Individer inom organisationen framstår 

även som mindre etiska än exempelvis tidningsjournalister (Callison 2004). 

 

Förutom att de som arbetar inom PR ofta beskrivs med ordet ”lögnare” beskrivs de också 

som människor med goda personligheter. De beskrivs med ord som charmig, vänlig och 

”people-person”. Det är när man ser till PR-utövarnas etiska sida de negativa orden dyker 

upp. Då beskrivs de som lögnare och oärliga människor (Callison et al. (2014). 

 

I tidigare studier framgår det att PR gestaltats på ett negativt sätt i media. Ett exempel på 

just detta är Hendersons (1998) undersökning av artiklar där PR nämns. Undersökningen 

visade att 37 procent av de undersökta artiklarna var negativa och 17 procent 
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positiva. Även i en undersökning av nyheter på TV, där PR nämndes, var de allra flesta 

inslagen negativa i sin gestaltning (Callison & Kinsky, 2009). Trots denna negativa bild så 

visar det sig att allmänheten inte tycker att PR är ett försök att dölja någonting i media. Det 

allmänheten tänker på när de tänker PR är publicitet, media-relationer och en organisations 

försök att avancera sin egen agenda (White & Park, 2010). 

 

Som tidigare nämnt är inte bilden av PR i nyhetsmedia den mest positiva. Spicer (1993) 

genomförde en undersökning i tryckt media och kom fram till att i över 80 procent av de 

undersökta fallen användes PR i negtiva kontext. En tematisk analys resulterade i sju olika 

kategorier och teman. Dessa teman var distraction, disaster, challenge, hype, merely, war 

och schmooze. Under distraction placerades de fall där PR används för att lätta upp den 

upplevda konsekvensen, eller till exempel när en organisation/person gör sitt beslut mer 

tilltallande för sina publics. Disaster-kategorin beskrivs som den kategori där PR benämns 

tillsammans med en katastrof. Challenge-kategorin är de fall där PR inte används för att 

dölja eller undvika ett tillfälligt problem, utan organisationen/personen försöker lösa de 

PR-problem som kan uppkomma. Under hype placeras de fall som gett en omedelbar och 

positiv påverkan på företaget. Merely-kategorin är de fall där PR beskrivs som att ”bara” 

vara PR, alltså ingen konkret eller riktig idé eller något program. War-kategorin 

representerar de fall där PR beskrivs som en pågående kamp för att öka det positiva 

sentimentet bland organisationens publics. I schmooze-kategorin placeras de fall där 

stereotypen av charmiga och karismatiska PR-utövare finns representerade. 

 

För att visa hur PR gestaltas på film har tidigare studier skapat arketypiska karaktärer. De 

följande första åtta karaktärer är framtagna utav Miller (1999) medan idealistic och 

conflicted är resultat från Tsetsuras et al (2014) studie.  

 

Arketypiska	  karaktärer	  
Ditzy – En karaktär som är ytlig och som inte har det mest intellektuella arbetet. Karaktären 

är ändå älskad, då den är glädjespridande och gemytlig. 

 

Obsequious – Detta är en mindre uppskattad karaktär, den brukar kallas för en ”fjäskare”. 

Allt handlar om att behaga chefen. 
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Cynical – Den cyniska, hånfulla, drivna och sarkastisk karaktären. 

 

Manipulative – För denna karaktär handlar allt om att ljuga och fuska för att själv lyckas, det 

spelar ingen roll om det skadar någon annan. 

 

Money-minded – En karaktär som bara ser sitt jobb som en inkomstkälla. Den är slug och 

tänker mest på hur man ska tjäna pengar. 

 

Isolated – Karaktären som inte passar in på arbetsplatsen, det svarta fåret. Beskrivs även 

som naiv och patetisk. 

 

Accomplished – Den karaktär som älskar sitt jobb och är bra på det. Karaktären är 

ansvarsfull, tillförlitlig, självsäker, smart och effektiv. 

 

Unfulfilled – Karaktären som är missnöjd med sitt jobb men den är bra på vad den gör. Det 

är en trött och dyster karaktär. 

 

Idealistic – En karaktär som kämpar på med höga ideal trots motgångar. 

 

Conflicted – En karaktär varken behöver eller vill ha sitt PR-jobb, de känner att deras jobb 

gör det omöjligt för dem att vara bra människor. 

Den	  moderna	  yrkesrollen	  
I boken Public Relations Theory II diskuterar de två författarna Carl. H. Botan och 

Vincent Hazelton den moderna yrkesrollens utveckling i USA. De förklarar hur fältet 

ständigt växer, vilket är positivt, men att den snabba tillväxten sker på bekostnad av andra 

viktiga faktorer för ett yrkesområdes professionalisering (Botan & Hazelton, 2006).  

 

De menar att ett problem är att antalet elever på lägre nivå hela tiden ökar, samtidigt som 

antalet forskare och annan, högre fakultet, inte utvecklas i samma fart, de menar att en  

ytterst liten mängd av de pengar som kommer in genom terminsavgifter och dylikt vigs 



 
 
Fast & Jonasson 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

12 

specifikt till vidareutveckling av fältet, pengarna fungerar istället som en kassako för de 

universitet som tar in stora mängder PR-studenter (Botan & Hazelton, 2006).  

 

Den fakultet som driver utvecklingen framåt inom fältet är oftast de som sedan länge 

funnits inom universitetsvärlden, de passas närmast runt bland de olika universiteten, 

antalet nya forskare och högutbildade menar de är för låg (Botan & Hazelton, 2006).  

 

Vidare menar de att de vill se en ökad forskning, som inte är likriktad, de vill snarare se ett 

tävlande mellan olika teoretiska skolor, de menar att fältet inte kan utvecklas längre om inte 

en debatt mellan teorier uppstår, en paradigm-kamp. En annan viktig punkt för de två är 

att PR-forskningen ska vara sin egen, istället för att som allra oftast, ta avstamp i 

socialvetenskapen (Botan & Hazelton, 2006). 

 

Botan och Taylor (2004) anser att den allra tydligaste utvecklingstrenden inom PR är från 

mitten av 80-talet fram till modern tid har varit flytten från ett funktionalistiskt perspektiv, 

med fokus på kommunikationsteknik, där man endast ser publics och kommunikation som 

verktyg för vinstdrivande organisationer. Till ett samskapande perspektiv, där publics är 

inblandade i en meningsskapande process som ämnar bygga relationer istället. 

 

Det var på 70-talet som Broom började undersöka vilka moderna yrkesroller som fanns 

inom yrkesbranschen. Detta gjordes för att kunna redogöra på ett enkelt sätt vad yrkerollen 

arbetade med. Broom kom fram till att det fanns fyra stycken yrkesroller (Broom & Smith, 

1979). 

 

Experten är PR-utövaren som tar rollen som allmän “PR-expert”, denne är “the go-to guy” 

gällande alla PR-frågor, denne har alltid ett bra svar på en fråga ur ett PR-perspektiv.   

 

Kommunikations-hållaren är individen som medierar och modererar kommunikationen mellan 

en organisation och dess publics, denne ser till att ett visst mått av kvalitet hålls. 

 

Den problemlösande process-hållaren är personen som assisterar organisationen i problemlösning 

gällande public relations-frågor, grunden för denna karaktär kommer ifrån 

organisationsläran. 



 
 

Kameran lägger på 5kg 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

13 

 

Kommunikationsteknikern är en person som dels har tekniska, plattformskunskaper, men som 

också vet hur man får ut information på ett korrekt sätt i kanalerna, denne fungerar ofta 

som en in-house journalist. 

 

När Broom jobbade vidare med rollerna och sammanställde sin enkätundersökning från 

1979, med svar från PRSA-medlemmar angående yrkesrollen, så insåg han att tre utav 

yrkesrollerna (Experten, Kommunikations-hållaren och Den problemlösande process-hållaren) var 

starkt korrelerande på ett operativt plan. (Dozier & Broom, 2006). Han menar att de tre 

distinkta rollerna ofta sammanflätas i PR-utövarens arbete, få är de som faktiskt endast 

jobbar utifrån en av rollerna. Brooms analys av det faktiska, operationella arbetet, 

inspirerade Dozier (1983) att utveckla en roll baserad på de tre korrelerande. 

Kommunikationsmanagern, denne generaliseras som en person med högt ansvar i 

organisationen gällande den externa kommunikationen, med aspekter från de tre rollerna 

inblandade i sitt arbete. 
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METOD	  
Då vår studie handlar om att tolka och sedemera erhålla en fördjupad förståelse för hur 

PR-branschens utövare framställs i TV-serier, faller det sig naturligt för oss att välja ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. Detta för att en kvalitativ undersökning i grund och botten 

handlar om att konstatera att något finns, hur det fungerar, samt i vilka situationer det 

konstaterade fenomenet förekommer (Ahrne & Svensson, 2015). I en kvalitativ analys ser 

en forskare exempelvis på vilka termer som används och vilken betydelse de har (ibid). 

Enligt Ekström och Larsson (2013)  har man möjlighet att tolka innebörden av materialet i 

en kvalitativ studie. 

 

För att analysera det valda materialet, TV-serier, finns det saker som man bör ha i åtanke.  

I rörlig media, så som film och TV-serier, är det inte bara skådespelarnas manus som spelar 

roll, utan det kan även finnas budskap i hur de är presenterade och gestaltade. Den visuella 

presentationen av skådespelarna kan påvisa stora skillnader dem emellan (Van Leeuwen & 

Jewitt, 2004). Till exempel kan vinkeln genom vilken skådespelaren är filmad ifrån, vart 

denne befinner sig i bilden, hur nära linsen skådespelaren är samt om denne är aktiv i 

scenen, spela roll. 

 

Enligt Van Leeuwen och Jewitt (2004), kan kameravinkeln ge information om betydelsen 

av en viss scen. Om en skådespelare är filmad underifrån i en scen där en annan 

skådespelare är filmad ovanifrån kan det betyda att den förre är mer betydelsefull än den 

senare. Vilken kameravinkel karaktären är filmad från har kan ha betydelse för upplevelsen 

av graden av makt. Att vara filmad underifrån visar på ökad makt, detta för att du tittar upp 

på något, det får en symbolisk makt över dig. Det fungerar även åt andra hållet. Tittar du 

ner på något så har du en symbolisk makt över det tinget. Så om en skådespelare är filmad 

ovanifrån har denne inte speciellt mycket makt. Om vinkeln är rakt på så betyder det att 

situationen är jämställd, ingen har makt över någon. Avståndet till linsen har också 

betydelse, ju närmare du befinner dig desto viktigare är du. Precis så som vinkel och 

avstånd spelar roll så finns det även en innebörd gällande vilken sida i bilden du syns. Syns 

du på den vänstra sidan är du ”the Given”, något eller någon som är bekant. Den högra 

sidan visar ofta det som är okänt, ”the New” (Van Leeuwen & Jewitt, 2004). 
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Den visuella presentationen har som tidigare nämnt betydelse, detta inte bara genom vilken 

vinkel skådespelaren är filmad. Vad skådespelaren de facto gör i scenen spelar också roll. 

Om en skådespelare interagerar med andra, syns tillsammans i samma scen med fler som 

till exempel utför samma jobb, påvisar detta att denne är intim, dynamisk och social. Om 

skådespelaren istället inte agerar och interagerar så mycket i scenen så framstår denne som 

statisk, avlägsen och isolerad (Van Leeuwen & Jewitt, 2004). Vi har använt Van Leeuwens 

och Jewitts (2004) information om hur kameraarbetet kan ha inflytande, som ett 

metodverktyg.   

Urval	  
Det valda materialet för vår studie är TV-serier som gestaltar yrkesutövare inom public 

relations-fältet i USA. Valet av amerikanska serier grundar sig i den betydligt större 

populationen av TV-serier i jämförelse med det svenska utbudet. Samt det faktum att dessa 

serier går att se i större delen utav världen, de har alltså en relativt stor, internationell 

publik, vars uppfattning av yrket och utövarna kan påverkas av seriernas gestaltningar. 

 

Det finns ett flertal serier där yrkesrollen gestaltas. Våra kvalitetskrav på yrkesutövarna 

inför urvalet var att de faktiskt skulle utöva någon form utav verklig PR, strategiskt eller 

operativt. En klar definition av PR i TV-serierna har vi inte ställt som ett krav inför vårt 

urval, då det inte alltid finns (Miller, 1999). 

 

För att kunna välja ut relevanta analysenheter ur vår population använde vi oss av ett 

strategiskt urval. Detta för att vi ville täcka in en varietet av genrer och budgetar, vi ville 

även att serierna skulle vara relativt nyproducerade, för att produktionerna ska vara nutida 

och aktuella. De fyra serierna vi valt att analysera är Scandal, Mad Men, House of Cards 

och The Crazy Ones.  

 

Scandal är en TV-serie som började sändas 2012 och nu är inne på sin femte säsong, 

premiären sågs av 10 180 000 tittare (Cantor, 2015). På IMDb har Scandal rankingen 7.9. 

Huvudkaraktären Olivia Pope spelas utav Kerry Washington. Scandal placeras i genrerna 

drama/thriller (IMDb.com) 
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Mad Men är en amerikansk dramaserie som såg dagens ljus 2007. Serien har sänts i 7 

säsonger.  Premiäravsnittet had 1 600 000 tittare i USA (wikipedia.org). På IMDb har Mad 

men rankingen 8.7. Huvudkaraktären Donald Draper spelas av Jon Hamm (IMDb.com). 

 

The Crazy Ones är en amerikansk drama/komedi TV-serie som började sändas 2013. 

Serien sändes i en säsong. Robin WIlliams spelar huvudkaraktären Simon Roberts. Serien 

har 7.1 i IMDb ranking (IMDb.com). Premiäravsnittet hade 15 500 000 miljoner tittare i 

USA (wikipedia.org). 

 

Dramaserien House of Cards hade Netflix-premiär den 1:a februari 2013. Seriens fjärde 

säsong släpps i Mars 2016. Mahershala Ali spelar Remy Danton, PR-utövare och en central 

karaktär i seriens handling. Serien har 9.0 i rating på IMDb (IMDb.com).  Exakta 

tittarsiffror är mycket svårt att få ut från Netflix. Uppskattningen är dock att ungefär 6 

procent av Netflix ca 45 000 000 amerikanska användare har sett minst ett avsnitt av House 

of Cards. Då räknas alltså inte de seriepremiärer på nationella TV-kanaler som släpps efter 

varje säsongs utgivning på Netflix (Sweney, 2014).  

 

Vi valde att undersöka karaktärerna i de två första avsnitten de gestaltas i, i de aktuella 

serierna. Anledningen till detta val var att vi antog att själva gestaltningen av karaktären 

skulle vara mer utförlig första gången de porträtterades i serien, jämfört med senare 

gestaltningar. Anledningen till att vi såg två avsnitt av varje serie var att säkerställa att det 

ena avsnittet inte var ett isolerat avsnitt, där karaktären exempelvis befinner sig i en 

drömvärld eller annan, onaturlig miljö för karaktären. I Scandal valde vi huvudkaraktären, 

Olivia Pope, som vårt analysobjekt. I Mad Men valde vi också huvudkaraktären, Donald 

Draper. Remy Danton är inte huvudkaraktären i House of Cards, men hans 

karaktärsbeskrivning som garvad lobbyist stämmer väl överens med våra preferenser för 

undersökningen. Robin Williams huvudkaraktär, Simon Roberts, blev vårt val i The Crazy 

Ones.  

 

När vi utsåg de scener vi skulle göra en innehållsanalys på, utifrån metodverktyget, gjorde 

vi ett strategiskt urval. Alla scener bestod av någon form utav möte med publics. Valet av 
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just ett möte med publics som scen berodde på att just sådana scener var gemensamma 

nämnare i serierna.  

 

Urvalsprocessen av avsnitten för vår analys var intressant, till en början tänkte vi att det 

allra mest relevanta bör vara att välja de allra senaste avsnitten i de aktuella serierna. 

Eftersom vi studerar den moderna yrkesrollen så upplevde vi också att de senaste 

producerade avsnitten skulle vara de allra mest relevanta för oss. Allt eftersom vi började 

analysera de utvalda avsnitten insåg vi att kontexten runt karaktärerna skulle bli svår att 

sätta sig in i. Därför valde vi istället att gå till de två första avsnitten i dessa serier där de 

utvalda karaktärerna gestaltades för första gången, eftersom gestaltningen troligtvis skulle 

vara mest utförlig och beskrivande då. 

Undersökningsinstrument	  
För att genomföra vår studie och samla in den data vi behövde, använde vi oss utav ett 

slags frågeformulär med en teoretisk koppling. Framing är på ett eller annat sätt återspeglat 

i de flesta frågor i vårt formulär. Detta för att vi ska kunna identifiera de olika gestaltningar 

(frames) som förekommer i de TV-serier vi analyserar. Frågorna är uppdelade i fyra 

sektioner, fysiska attribut, yrkeskopplade frågor, relationsfrågor samt bildanalytiska frågor. 

Det finns även en avslutande del med plats för övriga observationer utan ledande 

frågeställningar. De inledande frågorna rör fysiska intryck kring kön, ålder och utseende 

som vi får av de olika serierna. Dessa frågor är främst kopplade till den tidigare forskningen 

kring filmanalyser av PR-utövare (Miller, 1999; Ames, 2014; Tsetsura et al 2014). Bland de 

yrkeskopplade frågeställningarna frågar vi oss bland annat vilken arketypisk karaktär 

rollinnehavaren har. Till grund för dessa frågor ligger främst teoretiska resonemang 

rörande PR-utövarens status och trovärdighet samt den moderna yrkesrollen. I Millers 

(1999) studie undersökte hon, som tidigare nämnt, vilka relationer PR-utövarna har med 

sina publics, journalister, medarbetare och chefer. Därför valde vi också att undersöka 

dessa relationer i vår studie. De bildanalytiska frågorna undersöker gestaltningen av 

yrkesutövaren ur ett annat perspektiv, genom att undersöka kameravinklar och 

positioneringar i bild. 
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Insamling	  av	  materialet	  
Själva insamlingen av vår data varade under två dagar. Inför den faktiska insamlingen 

behövde vi endast ha tillgång till de aktuella avsnitten som vi valt ut. Konkret gick 

insamlingen ut på att vi satt med ett varsitt exemplar av frågeformuläret och besvarade dess 

frågor enskilt. Anledningen till att vi valde att fylla i formulären enskilt var för att höja 

validiteten på vår studie.  

 

Insamlingen gick till på följande sätt. Vi såg igenom de två utvalda avsnitten i kronologisk 

ordning i varje serie. Under tiden besvarade vi de tre första sektionerna i frågeformuläret. 

Efter det att vi gått igenom de åtta avsnitten valde vi ut en scen från varje serie. Detta för 

att kunna besvara den avslutande bildanalytiska delen av formuläret.  

 

Rennstam och Wästerfors (2015) belyser vikten av att analytikern skapar sin egna, aktiva 

ordning i kvalitativa studier. Därför har vi valt att sammanställa vår undersökning av 

karaktärerna vi analyserar avskiljda från varandra, för att få en enkel överblick av de utvalda 

karaktärerna. Sedan tolkar vi och analyserar karaktärernas gestaltningar sammanslaget, för 

att kunna se eventuella samband och skillnader karaktärerna emellan. 
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RESULTAT	  	  
I resultatdelen redovisar vi en sammanfattning av uppsatsarbetet. De kvalitativa resultaten 

presenteras och exemplifieras. Vidare kompletteras detta med uppsatsens teoretiska 

ramverk och tidigare forskning. För att skapa en lättöverskådlig överblick av resultaten 

beskriver vi varje karaktär var för sig.  

Simon	  Roberts	  –	  The	  Crazy	  Ones 

Simon Roberts är CEO för sin egen byrå, belägen i centrala Chicago. Den seniore Simon 

kan närmast liknas vid en branschprofil efter ett yrkesliv spenderat i 

kommunikationsbranschen, kantat av framgångar och motgångar, Simon talar öppet om 

sina motgångar, arbetsmässiga och privata, Simon till exempel att han tidigare i livet haft 

drogproblem. Simons stressiga vardag ägnas till arbete. Som tvåfaldigt skild, med vuxna 

barn, är det nu fokus på jobbet, och den sociala närvaro och gemenskapen som finns på 

kontoret. Simon verkligen andas och lever för sin byrå. En händelse i första avsnittet som 

påvisar Simons engagemang för byrån är att han jobbar ambitiöst för att tillfredsställa 

kundens krav.  

 

Simons kontor är mycket plottrigt inrett, fyllt med alla möjliga saker och ting, ett tiotal 

levande ankungar, kunders logotyper på väggarna och leksaker på golvet. Otaliga artefakter 

finns på Roberts&Roberts, som byrån heter, spelmaskiner, pingisbord, vitmålade väggar, 

högt i tak och glasväggar. Något utstickande är den stora schablonbild av Simon som 

företaget målat på den största väggen i kontoret. På jobbet finns också Simons dotter, som 

är andreman i företaget, vilket bidrar ytterligare till bilden av att kontoret som Simons 

andra hem.  

 

Simon är som arketypisk karaktär ditzy och accomplished, han är virrig, ofokuserad och 

kreativ, samtidigt som senioriteten och auktoriteten finns närvarande. 

 

Simon är i högsta grad den som leder organisationen, han har kreativt ansvar såväl som 

ansvar för löpande förvaltningsåtgärder. Som person är Simon godhjärtad och presitgelös, 

han uttrycker kärleksfulla och välviljande tankar på. Simon framstår även som en kreativ 

och exentrisk idéspruta. Exempel på detta går att läsa i den utvalda scenen, nedan. 
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Arbetsmiljön på Roberts&Roberts, är kreativ, organisationen upplevs ser plan ut, vi ser 

ingen tydlig hierarki. Likt Simon har alla medarbetare samma val av klädstil, propert och 

stiligt. Simons medarbetare hyser respekt för honom och känner stor inspiration utav den 

karaktär han är. Förhållandena mellan alla medarbetare karaktäriseras av gemenskap. 

Intrycket av den lilla arbetsgrupp Simon umgås och jobbar med i de flesta projekt är att just 

de är mer än bara kollegor för honom, de är hans utvalda gäng av kompisar. Andra 

medarbetare, med mindre roller, ser vi sällan närmare än i perifirin. 

 

Som tidigare nämnt är en utav kollegorna Simons dotter, den respekt Simon avger till sin 

dotter får även de andra kollegorna ta del utav. Publics, i detta fall klienter, respekterar 

Simons senioritet. The Crazy Ones definierar inte PR men vissa arbetsmoment i serien är 

definitivt PR. Specifikt det moment i avsnitt 2 där byrån arrangerar ett så kallat 

“spectacular” (PR-event) åt ett kaffe-företag, liknande Starbucks. 

 

Beskrivning	  av	  utvald	  scen  

Scenen består av en pitch som byrån gör för McDonalds, en existerande kund som inte 

bestämt sig för om de vill jobba vidare med byrån. Scenen börjar med att Simon kommer 

in sent till mötet. Beställaren är tveksam till ett fortsatt samarbete med Simons firma och 

till en början verkar det bli svårt för Simon att behålla kunden. När Simon efter ett tag går 

“off-topic” i pitchen och presenterar en annan idé, tänkt att tala till den stora massans 

barndomsminnen av restaurangbesök på McDonalds, vänder tonaliteten bland 

representanterna från beställarsidan. De ser möjligheterna och väljer sedemera att fortsätta 

med Roberts&Roberts som byrå. Fokus i den utvalda scenen ligger på Simon. Han är utan 

tvekan den mest aktiva karaktären i scenen. Allt kameraarbete förhåller sig till honom i 

rummet och han placeras mestadels till vänster i bild. De andra elva personer, varav 7 är 

klienter och 4 är medarbetare på byrån, som är med i mötet sitter ned och bara endast ett 

par utav dem är aktiva i scenen. Fokus ligger som alltid, när Simon är i bild, på honom, han 

är stjärnan. Simon filmas i scenen primärt underifrån och resterande karaktärer svagt 

ovanifrån. 

Olivia	  Pope	  -‐	  Scandal 
Olivia är en ytterst aktiv karriärkvinna i medelåldern. Hon är en utbildad jurist som arbetar 

med crisis management i ett eget företag, i Washington D.C. Hennes klientbas består 
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generellt utav politiker eller intressenter runt den politiska scenen. Det faktiska arbetet 

består av imageproblemlösning och mediahantering för klienter. Arbetsprocessen är 

otraditionell, stressig och de facto kriminell. I en scen i första avstnittet, åker Olivia hem till 

en polis mitt i natten för att säga åt honom att han inte kan arrestera och häkta en individ 

som är misstänkt för mord under de kommande 48 timmarna, detta för att civila Olivia ska 

hinna utreda händelsen först, då den misstänkte är hennes klient. Då polisen säger att han 

inte tänker vänta med arresteringen hotar Olivia polisen för att få sin vilja igenom. Utöver 

detta exempel kan vi även konstatera att Olivia även uppmanar kollegorna till att 

genomföra kriminella handlingar i arbetet. 

 

Utifrån de moderna yrkesrollerna är hon en fusion av en problemlösare och processhållare, 

hennes arbete går till stor del ut på problemlösning, genom de tidigare nämnda 

okonventionella metoderna. Utefrån ett arketypiskt synsätt är hon också en delad karaktär, 

mellan accomplished och idealistic. Just accomplished är väldigt beskrivande för Olivia, då 

hon är ”the go-to guy” inom crisis managment. I serien framkommer det att ett flertal högt 

uppsatta människor inom politiken vänder sig till henne i behov av hjälp. Olivia har ett 

mycket gott rykte i branschen och creddiga klienter. Hon är processhållare eftersom hon 

assisterar klienter, framförallt politiker, i problematiska situationer kopplat till de 

affärsområden hon verkar inom. Olivia är ambitiös och intelligent, dock är de olagliga 

aspekterna av hennes arbete väldigt centrala och återkommande.  

 

Olivias företag har ett vindskontor med en högst ovanlig layout. Arbetsmoralen är god och 

kreativ på arbetsplatsen. Det är en tät arbetsgrupp och alla arbetar tillsammans i projekten. 

De anställda avgudar Olivia och de litar på allt hon säger, de gör allt de beordras göra, utan 

att tveka. En scen som indikerar att Olivia avgudas är den när en nyanställd kommer in på 

kontoret och blir helt mållös när hon ser Olivia.  

 

Alla som arbetar inom företaget hyser ett stort agg mot journalister, företagets nemesis är 

journalister då avskyn definitivt är ömsesidig. Olivias publics känner också en stor tillit till 

henne, även om relationerna kantas av intriger. Trots att hela serien handlar om arbetet 

med relationer till publics så definieras inte PR i de två första avsnitten. 

 

Beskrivning	  av	  utvald	  scen  
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Scenen består utav en slutleverans till en kund. Just denna slutleverans ter sig annorlunda 

mot för vad en typisk slutleverans kan innehålla som PR-utövare. Olivia överlämnar i detta 

fall ett kidnappat barn till en politiker. Olivia är i scenen den mest centrala karaktären. Det 

är hon som leder samtalet och sköter överlämningen till kunden. Kunden kommer in på 

kontoret och känner en extrem tacksamhet gentemot Olivia, efter det lämnar denne 

scenen. De fyra andra medarbetarna som befinner sig i scenen sitter passiva på stolar eller 

står utanför det centrala fokuset, Olivia å andra sidan sitter på ett bord, hon utmärks både 

verbalt och fysiskt. I kameraperspektivet befinner hon sig primärt till vänster i bild och är 

inzoomad, relativt till de andra karaktärerna i scenen. 

Remy	  Danton	  –	  House	  of	  Cards 
Den välklädde och stilige Remy är huvudkaraktären Frank Underwoods föredetta 

pressekreterare. Han arbetar i serien som lobbyist för en stor och respekterad 

lobbyingfirma. Remy är utbildad jurist, han jobbar primärt med lobbying och hanterar PR 

åt kunder. Remy rör sig i maktens korridorer, hög prestationsförmåga och högt 

ansvarstagande är självklara aspekter av hans arbete. Remy ses som en talangfull konsult i 

sin bransch, han är slug, ambitiös och väl respekterad i branschen. Remys charm går få 

förbi, i en av de inledande scenerna blir det uppenbart att en utav de kvinnliga karaktärerna 

blir attraherad av Remy. 

 

I sin moderna moderna yrkesroll är Remy en kommunikationshållare, det är han som 

hanterar kommunikationen och organiserar den på kundens bevåg. Som arketypisk karaktär 

är Remy i högsta grad money-minded, redan i inledningen förklaras hans val av arbete som 

styrt av pengar. 

 

Publics uppskattar och ser Remys kompetens, när Remy och hans yrkesroll diskuteras av 

publics diskuterar de Remys imponerande arbetssituation och det tunga arbete Remy 

behövt genomföra för att ta sig dit han är idag. Hans relation till de andra delägarna i 

firman framgår inte i de två avsnitten. Remys relation till sin föredetta chef, Frank, får vi 

dock en inblick i. Relationen framstår som en aning spänd, då Remy valde att sluta hos 

Frank för ett annat jobb som resulterade i högre inkomst. Frank och Remy har olika syner 

på vad som är framgång. Frank anser att makt är framgång medan Remy anser att pengar är 

det centrala. Trots den spända relationen finns respekten där. Ett exempel, som påvisar 
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Franks uppskattning och medvetenhet kring Remys kunskap, samt den delade meningen 

om framgång, är en scen där Frank kommenterar just Remys val att arbeta som konsult. 

Han säger “Such a waste of talent, he chose money over power!”.   

 

House of Cards definierar PR, inte rakt ut, verbalt, men PR diskuteras och bilden som 

målas upp av PR i serien är framförallt den med segmentet lobbyism som centralare i 

branschen än vad det egentligen är. I House of Cards används PR för att bättra på imagen 

för stora företag vars affärsområden kan vara etiskt felaktiga samt för att ge incitament till 

politiskt engagemang gällande centrala frågor för den aktuella organisationen.  

 

Beskrivning	  av	  utvald	  scen  
I scenen vi valt ut träffar Remy publics, i detta fall två chefer för en 

välgörenhetsorganisation som borrar brunnar i Afrika. Remy kommer in på ett utav 

organisationens kontor, han tas emot av en för honom tidigare okänd kvinna, efter en kort 

konversation kommer ytterligare en karaktär in i bild. Denna karaktär, en av 

huvudrollsinnehavarna vid namnet Claire Underwood, betraktar Remy noga och 

kärleksfullt, att de två har en relation  till varandra i någon form förstår vi då det förklaras 

att de har det, i vilken form förklaras ej. Remy filmas primärt underifrån och fokus ligger på 

de två kvinnornas intryck av honom. De tre är alla lika aktiva i scenen tills Remy och en av 

kvinnorna går in i ett separat rum, där de båda sätter sig för att inleda ett interpersonellt 

möte på ett separat kontor. Under mötet för de en diskussion om budgetar och framtida 

samarbeten. Kameran är relativ inzoomad på Remy och porträtterar honom ofta till vänster 

i bild.  

Donald	  Draper	  –	  Mad	  Men 
Donald (Don) är creative director på Sterling & Cooper, en reklambyrå på Madison 

Avenue i New York. Don är en cirka 40 år gammal, normalbyggd, vit man. Utmärkande 

för Don, likväl som hans kollegor, är deras stil. Seriens skapare har jobbat i detalj med 

stilattribut, då framförallt stil för den aktuella tidsperioden. Med stil menar vi både de 

beteenden och uttryck som de olika karaktärerna kommunicerar. Man dricker starksprit på 

kontorstid och klädesstilen var mycket annorlunda mot dagens, kostym var kutym och de 

kroppsliga idealen var annorlunda. Båda dessa stilintryck faller sig naturliga då serien 

utspelar sig med början i 60-talet. I organisationen har Don främst ett kreativt ansvar, han 
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leder den kreativa avdelningen på Sterling & Cooper. Som arketypisk karaktär är Don 

accomplished och cynical, han är bekräftad och respekterad i branschen. Han kan även 

vara hånfull och cynisk gentemot andra karaktärer. Utifrån ett modernt yrkesrolls-

perspektiv är han en kommunikationsmanager, han hanterar de flesta moment, högt och 

lågt, som uppkommer i arbetet.  

 

Dons relation till sina publics är inte perfekt. Han framstår som dryg och självsäker, de 

negativa aspekterna av hans personlighet vägs upp av hans stora kompetens inom 

yrkesområdet. Hans kompetens är en starkt bidragande faktor till den stora respekt som 

Don inhyser för sina medarbetare. Respekten är inte ömsesidig. Ett exempel som påvisar 

detta är en scen i första avsnittet, då en kollega till Don, Pete Campbell, sträcker fram sin 

hand för ett handslag efter en diskussion gällande att Pete vill ha Dons hjälp. Don väljer att 

inte skaka hand med Pete och säger därefter “Let’s take it a little bit slow. I don’t wanna 

wake up pregnant”. Till skillnad från sina kollegor letar han inte aktivt efter det sociala 

sammanhang som de letar. Om det är någon Don letar bekräftelse ifrån skulle det i sådana 

fall vara hans chef. Deras relation är byggd på ömsesidig respekt och tillit. Don har också 

en ganska klar och tvådelad personlig problematik, han är alkoholist och har stora 

svårigheter med sina romantiska förhållanden, redan i första avsnittet av serien får vi veta 

reda på bägge dessa problem. 

 

Beskrivning	  av	  utvald	  scen 
I scenen pitchar Sterling & Cooper ett koncept för ledningen i Lucky Strike. De som 

medverkar i scenen från byrån är: Don, hans chef samt en junior konsult. Från Lucky 

Strike är det 4 personer närvarande. Sterling Cooper är på vänster sidan av bilden och till 

höger är Lucky Strike. Don är alltid filmad i vänster sidan av bilden. Vart än kameran 

befinner sig i rummet är alltid Don med i bilden, oavsett om han är central i dialogen eller 

inte. Både Don och den juniora konsulten är tämligen aktiva i scenen, men Don är allra 

mest central hela tiden. Don inleder pitchen väldigt svagt eftersom han inte är förberedd. 

Han har inget koncept att visa kunden. Den juniora konsulten försöker då ta initiativ, han 

börjar presentera ett i förväg opaketerat koncept som involverar en samhälls-psykologisk 

lösning. Han menar att samhället har en dödsönskan, det är därför människor gör skadliga 

saker mot sig själv, som att röka, därför ska man använda det i sin marknadsföring. Han 

förvärrar situationen, eftersom Lucky Strike inte gillar det konceptet. Precis när kunden ska 
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gå kommer Don till rätta och presenterar ett koncept som i den verkliga världen än idag är 

synonymt med varumärket Lucky Strike. 
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ANALYS	  
Utifrån det insamlade materialet upptäckte vi både återkommande och icke återkommande 

beteenden, gestaltningar och karaktärsdrag mellan de olika analysenheterna. Med detta i 

åtanke kunde vi skapa teman för analysen.  

Fysiska	  attribut	  och	  intryck	  av	  karaktärerna	  
De starkaste utseendeattribut vi lägger märke till är karaktärernas val av klädsel. Alla fyra 

karaktärer klär sig propert, korrekt och stilrent. De ser alla ut att sköta sin personliga hygien 

med bravur. Vi ser även ett samband åldersmässigt, gruppen har en hög medelålder och är 

inga duvungar i branschen. Remy, Olivia och Don är alla tre i den yngre medelåldern, 

ungefär 40 år gamla. Simon särskiljer sig åldersmässigt, han är cirka 60 år gammal. När vi 

jämför vår undersökning med tidigare forskning, finner vi vissa skillnader, men även 

likheter dem emellan.  

 

Utav våra analysenheter var tre män och en kvinna. I och med att denna fördelning beror 

på vårt urval så lägger vi inte så stor tyngd vid detta. Vi lade dock märkte till att denna 

fördelning korrelerar med hur jämlika karaktärernas arbetsplatser var. Till skillnad från 

Millers (1999) studie så porträtteras inte Olivia som den typiska kvinnliga karaktärern, ung, 

singel och eftertraktad. Detta tror vi kan bero på att Olivia ska framstå som en 

framgångsrik, självständig och självsäker kvinna i en nutida yrkesroll.  

 

Till skillnad från Scandal och Olivia, där sensualitet och känslor inte lyfts fram i 

gestaltningen av karaktären, har House of Cards och Mad Men gestaltat de utvalda 

karaktärerna som åtråvärda, känslorika, sensuella, individer. När vi tolkar dessa 

gestaltningar utifrån framingteori ser vi en klar skillnad i karaktärsdjup mellan till exempel 

Don och Olivia. Vi introduceras redan ifrån början inför Dons problematiska karaktär, 

medan Olivia snarare gestaltas som en superhjälte, utan felaktigheter eller riktigt djupa 

problem. Vi tolkar det som att mer fokus har lagts i House of Cards och Mad Men på att 

gestalta och förklara djupare aspekter av verkligheten än vad man gör i exempelvis Scandal 

eller The Crazy Ones (Entman, 1993). 
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Personlighetsdrag 
De återkommande mönster vi ser bland de personlighetsdrag som gestaltas i serierna är 

många. Framförallt är alla karaktärer mycket drivna och engagerade i sitt yrke. Majoriteten 

av all tid man ser de i bild är de i arbetssituationer, ett eventuellt blomstrande eller 

fallerande privatliv kommer i skymundan. Den utav karaktärerna som ändå ger oss inblick i 

sitt privatliv är Don, vars privata svårigheter är en egen sidoplott i Mad Men. Men, återigen, 

yrkeslivet och allt drama runt omkring det står i fokus.  

 

Karaktärernas framgångar är många, vilket märks av genom det respektgivande bemötandet 

de erhåller bland kollegor och publics. Då alla delar samma ambition och är väletablerade, 

föll de in under en och samma arketypiska karaktär, nämligen accomplished. Då accomplished 

är en positiv beskrivning av en karaktär kan vi anse att alla dessa karaktärer bör hjälpa 

yrkesrollens rykte, men våra karaktärer faller under fler än en arketypisk karaktär. 

Accomplished är inte den dominerande arketypiska karaktären bland våra karaktärer, det är 

den andra arketypiska karaktären som visar sig tydligast bland våra undersökta karaktärer.  

 

Simon är accomplished, han har ett helt yrkesliv inom branschen bakom sig, han är absolut 

vital för sin byrås varumärke och fungerar som högsta hönset i organisationen. Den andra 

arketypiska karaktären som Simon kan tolkas som är ditzy. Han tas oftast inte på så stort 

allvar bland kollegor, då han är lite av en joker och allmänt skämtsam. Simon är dock inte 

illa omtyckt bara för det, en känlsa av respekt infinner sig alltid när det väl kommer till 

kritan i kritiska scener, då är Simon den mest seniora medarbetaren och hans ord tas på 

största allvar. 

 

Remy är en framgångsrik och slug lobbyist, han är accomplished sett ur ett arketypiskt 

perspektiv. Remy klättrar på karriärstegen. Hans självsäkerhet i yrkesrollen lyser igenom i 

hans arbete. I Remy ser vi även den arketypiska karaktären money-minded. Hans före detta 

chef nämner i serien att han endast bytte jobb på grund av pengar. Hans framsteg i 

karriären tolkar vi inte bara som ambitiösa, utan även som grundade i anledningen att tjäna 

mer pengar. Kanske är detta ett nödvändigt ont, Remys ”money-mind” kan bero på att han 

skiljer sin privata person och de åsikter och värderingar han har, ifrån sin yrkesroll, han 

prioriterar pengar före politisk makt, då han i sin nuvarande yrkesroll, som lobbyist, lobbar 

han för ett stort energibolag med tveksam agenda. Å andra sidan kan det vara så att Remy 
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tagit jobbet för att kunna påverka, i någon form, hur till exempel energibolagets CSR-

budget delas. Om inte Remy gör det finns det alltid någon annan som är redo att ta hans 

plats. 

 

Olivias roll, som enda ägare och arbetsledare i sin egen byrå, ger oss intrycket av en 

ansvarsfull och effektiv individ. Olivias självsäkerhet återspeglas i hennes karaktär, då hon 

återkommande åtar sig nästintill omöjliga uppdrag. De problematiska uppdragen lyckas 

Olivia genomföra med lyckat resultat i de allra flesta fall. Förutom att vara accomplished ser vi 

Olivia som idealistic, bland de arketypiska karaktärerna. Olivia lyckas stöta på ett antal 

motgångar i serien, då hon allt som oftast tar sig an svåra uppdrag. Hon litar allt för ofta på 

sin magkänsla, vilket ibland leder till att Olivia ställs inför problematiska situationer. Trots 

dessa situationer håller Olivia huvudet högt och ger inte upp. Olivia vill alltid leverera 

sanningen och det bästa resultatet.  

 

Olivia passar utan tvekan in under de två nämnda arketypiska karaktärerna, men de 

beskriver inte alla sidor utav henne. Det finns ingen arketypisk karaktär som passar in på 

hennes kriminella och oetiska egenskaper. Dessa egenskaper är en stor del av hennes 

karaktär, så det känns nämnvärt för oss att förklara att dessa två arketypiska karaktärer inte 

ger den mest korrekta bilden utav Olivia.  

 

Accomplished anser vi är ett utav Don Drapers karaktärsdrag, sett genom den arketypiska 

karaktärs-linsen. Don inger respekt och har alltid det sista ordet i arbetsgruppen. Han har 

det stora hörn-kontoret och brinner för kreativt arbete, Don fungerar lite som en poster-

boy för byrån, han är byråns prisbelönta vita hingst, han är inte draghästen som gör det 

tunga arbetet i skymundan. Dons personlighet och sätt drar också mot det arketypiska 

karaktärsdraget cynical. Don är inte på något sätt diplomatisk eller rättvis i nära relationer till 

andra individer, både i interpersonella och gruppkonversationer kan han vara väldigt 

nedtryckande, cynisk och nedlåtande. 

 

Vi lyckades alltså återfinna fem stycken utav de tio arketypiska karaktärerna. Varför vi inte 

lyckades att pricka in fler utav karaktärerna kan bero på att vi inte undersökte lika många 

analysenheter som studien karaktärerna bygger på. Det kan också bero på att vi tolkar 

individer annorlunda än tidigare forskare. Våra personliga tendenser runt tycke och smak 
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för vad som kan vara anses vara representativt för vår bransch kan också ha påverkat 

urvalet och sedemera resultatet.  

 

En karaktär vi skulle vilja se, som inte finns med bland de arketypiska, är en med stort 

tolkningsspann av rätt och fel, någon som kan vara oetisk och otrevlig på beställning, som 

likt karaktären House M.D, kan göra inbrott hos en oskyldig, ovetande människa. En 

person som trots denna felinställda moraliska kompass vill väl och går över gränser för rätt 

och fel för att lyckas. 

Arbetssätt	  och	  etiska	  aspekter 
Remys arbete i de aktuella avsnitten handlar främst om att hjälpa kunden (ett energibolag) 

med sitt CSR-arbete, han tar ett möte med en NGO som ställer sig något tveksam till de 

motiv som energibolaget kan tänkas ha i bakgrunden för sin gåva, men de förstår även 

vilken nytta pengarna kan göra. Olivia arbetar bland annat med medieträning. Förutom det 

handlar hennes arbetsuppgifter om att hjälpa andra individer med deras publika profilering 

och image. I Dons fall definieras inte PR, hans åtagande gentemot Lucky Strike handlar 

dock i allra högsta grad om att förbättra ciggarett-tillverkarens image, gentemot sina 

publics. Den del utav Simons arbete som går att definiera som PR är hans åtagande 

gällande ett kaffe/café-företag, inte helt olikt Starbucks. Det arbete som genomförs består 

rent praktiskt utav att, genom en spektakulär händelse, skapa uppmärksamhet kring 

varumärket.  

 

Det faktiska PR-arbete som vi analyserat i materialet anser vi är ett korrekt PR-arbetssätt, 

till allra största del. Dock ifrågasätter vi Olivias arbetssätt. Hennes användning av 

medieträning och imagearbete upplever vi som normalt, det är hennes återkommande 

kriminella handlingar vi tolkar som förödande för PR-branschen rykte. Det är de kriminella 

handlingarna som hjälper henne att lyckas i sitt arbete. Olivias utgångspunkt i starten av alla 

arbeten verkar vara att så snabbt som möjligt bryta en lag eller etisk norm. Det som gör just 

denna TV-serie så skadlig för PR-branschens rykte är detta kombinerat med dess spridning. 

Serien är extremt missvisande för vad en PR-utövare jobbar med och har enorm spridning i 

världen. Ett ytterliggare bevis för hur missvisande serien är, är det faktum att Olivia 

uttryckligen baserar de flesta, viktigare beslut på sin “magkänsla”. Den typen av 
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beslutstagande känns, för oss, extremt verklighetsfrånvänt, skulle en PR-utövare av hennes 

rang fatta beslut på sådana grunder skulle denne bli väldigt kortlivad i branschen. Denna 

serie, enskilt, kan vara en av de starkast bidragande faktorerna till branschens dåliga rykte 

tror vi. Den senaste säsongspremiären av Scandal hade 10 180 000 tittare (Cantor, 2015), 

många utav dessa tittare har kanske just denna serie som närmaste intrycks-källa av vad PR-

branschen handlar om och hur den fungerar. Olivias karaktär ser vi som en tillspetsad 

gestaltning av den nutida bilden av PR-utövaren som allmänheten har enligt tidigare 

forskning. Allmänheten har en generellt negativ bild utav de etiska aspekter som ingår i PR-

arbetet (Callison et al, 2014), Olivias karaktär tror vi bidrar till att denna bild ytterligare 

försämras. 

Den	  moderna	  yrkesrollen 
Remy fungerar som tidigare nämnt, som kommunikationshållare för det energibolag hans 

firma bedriver lobbying-verksamhet för. Hans uppdrag består till stor del utav att mediera 

och moderera energibolagets kommunikation. Remy fungerar som ett inhyrt språkrör när 

bolaget exempelvis förhandlar eller på andra sätt kommunicerar med non-profit 

organisationer och politiker. Den moderna yrkesrollens beskrivning av en 

kommunikationshållare stämmer väl överens med TV-seriens gestaltning av Remys 

arbetssätt. Organisationens tillit till Remy tolkar vi som stark, då han på eget bevåg rör sig 

fritt på den politiska spelplanen i Washington D.C. som representant för organisationen. 

 

Simon, en i våra ögon självklar kommunikationsmanager, är den självklara ledaren för 

organisationen, han är ansiktet utåt och är den som hanterar merparten av den externa 

kommunikationen i det egna företaget. I Simons yrkesroll, som kommunikationsmanager, 

tar han, som sig bör, influenser från tre olika moderna yrkesroller. Han fungerar som 

experten, eftersom han är den de anställda till syvende och sist går till för att få rådfrågan i 

kommunikationsfrågor. Han är en sann kommunikationshållare i det avseende att han 

kontrollerar kvaliteten på kommunikationen, som högste chef. Han är också i allra högsta 

grad en problemlösare, han är den problemlösande process-hållaren.  

 

Don Draper är också en kommunikationsmanager sett ur de moderna yrkesrollernas 

perspektiv. Don erhåller högsta kreativa ansvar i företaget, han är också den så kallade 

experten i de flesta frågor gällande ett projekts slutförande och han bestämmer vad som 
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slutligen ska kommuniceras till klienten. Dons mått för kvalitet är, även om han inte är det 

högsta hönset i byrån, allt som oftast det slutgiltiga. 

 

Olivia Pope tolkar vi som en problemlösande process-hållare. Olivia fungerar lite som en 

problemlösande kameleont. Hon greppar både högt och lågt i sina projekt. Hon styr gärna 

en kommunikationsprocess på kundens uppdrag, dessa är ofta lite svårare image-uppdrag. 

Hon måste allt som oftast lösa dessa tillsynes omöjliga kommunikativa utmaningar. 

Arbetsmiljö	  
Även om våra karaktärer har olika titlar och typer av arbetsuppgifter finns det många 

likheter dem emellan. En liknande arbetsmiljö återfinns i de olika TV-serierna. De arbetar i 

en väldigt tidspressad och stressig miljö, de måste hela tiden leverera och prestera på 

arbetsplatsen. Ett exempel på detta är en situation där Don först presenteras av sin chef 

som en ambitiös och framgångsrik individ, inför en kund som de ska pitcha för. Väl under 

pitchen levererar inte Don för kunden, kunden börjar då tvivla på och ifrågasätta Dons 

kompetens. Don säljer som tur var ändå in sig hos kunderna i sista stund när de ska lämna 

mötet, han presterar. Det kreativa arbetet återfinns i alla fyra serier, om än i olika former. 

För Olivia kan kreativitet handla om att hota en nyckelperson runt en skandal med rätt 

incitament, för Simon handlar det snarare om att skapa kampanjer för kända varumärken. 

Det kreativa arbetssättet återfinns även i Remys vardag, för honom handlar det främst om 

att vara kreativ med informationsspridning. Att säga rätt saker till rätt person.  

Relationer	  med	  medarbetare	  
Det blir snabbt tydligt att alla de undersökta serierna delar kulturella ramar (Entman, 1993), 

inom vilka de gestaltar karaktärernas relationer och vardagen i arbetet runt omkring de 

organisationer som karaktärerna existerar inom. De fiktiva sociala grupperingarna är kanske 

allra tydligast i Mad Men, som utspelar sig 60 år tillbaka i tiden, där vi tolkar det som att 

producenterna av serien pekar ut hur grupperingar kunde se ut då i jämförelse med hur de 

gör i dagens västerländska samhälle.  

 

Under tidsperioden som Mad Men utspelar sig tolkar vi det som att människor i större 

utsträckning delade upp sig i fack som rastillhörighet och socio-ekonomisk bakgrund än 

vad man gör idag. Vi tror att gränserna var tydligare och mer normativa för vem du ska 
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umgås med, vart du ska bo och vilket typ av jobb du kunde få. Kanske är det därför Dons 

relationer inte direkt blomstrar på ett personligt plan med sina kollegor. 

 

Don Drapers relationer tolkar vi överlag som mycket komplexa och svåra, 

relationssvårigheter verkar vara ett signum för just denna karaktär. Dons understående 

medarbetare ser upp till honom på ett rent arbetsmässigt plan. När kollegorna uttalar sig 

om och diskuterar Don i dennes frånvaro diskuteras oftast Dons relationssvårigheter och 

mystiken kring Dons persona, snarare än hur bra han är på att genomföra sitt jobb. Detta 

kan bero på att Don inte är speciellt inbjudande till diskussioner på ett personligt och 

känslomässigt plan med sina understående kollegor. När de faktiska diskussionerna och 

samtalen, de av djup, uppstår, sker de med frun eller chefen, personer Don har en starkare 

relation till. Vi tolkar det som att en stor del av denna reserverade personlighets-gestaltning 

kommer från medvetna och omedvetna framing-bedömningar av hur en karaktär av denna 

typ ska presenteras (Entman, 1993). Dons olika förhållandens dynamik kan också existera 

på grund utav att seriens skapare vill visa den sociala kontexten i ett kontor under denna 

tid, snarare än att bara se till individen Don. De visar helt enkelt upp en bredare bild av 

vardagen på kontoret, att det var normalt även då att “snacka bakom ryggen” på sin chef, 

till exempel. 

 

Simons relationer till medarbetare är, till skillnad från Dons, överlag goda, Simons charm 

biter på de flesta. Han favoriserar dock tydligt en viss grupp av medarbetare på ett 

personligt plan, de är hans “go-to guys” i de flesta frågor. De tidigare nämnda kulturella 

gestaltningsramarna (Entman, 1993) blir också här tydliga, fast på ett annat sätt. Vi tolkar 

det som att det är viktigt för seriens skapare att poängtera och förklara Simons relationer 

till det fåtal medarbetare han spenderar merparten av sin tid med, varför han har den 

fördjupade relationen med en person, men inte en annan.  

 

Vi tolkar det som att även Olivias förhållanden med medarbetare är goda. Även hennes 

förhållanden kan tolkas genom framing. De kulturella ramarna får då stor vikt, tidigt i 

serien förklarar man vilka de olika kollegorna är, vad de jobbar med och hur de blivit 

värvade till byrån. Vi får intrycket att förhållandena är djupare än de som exempelvis Don 

har till sina medarbetare, dels på grund av att Olivias företag endast har 5-6 anställda, 

medan Dons företag har ett hundratal, men också till stor del för att det är Olivia som själv 
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väljer att inleda konversationer och andra relationsbyggande aktiviteter med sina 

medarbetare, orelaterade till det faktiska arbetet. Serien inleds också med att man 

introduceras till byrån genom att följa med en nyanställd kvinna på hennes första dag på 

kontoret, under vilken man får alla karaktärer presenterad för sig. 

 

Remy har till skillnad från de andra karaktärerna, så vitt vi vet, inga kollegor i en direkt 

närhet. Han jobbar ensam, den enda relation vi vet att han har till kollegor, är den han har 

till de andra delägarna i sitt företag. Dessa förekommer dock inte i de avsnitt vi sett. Men 

eftersom det i Remys första scen i hela TV-serien uttalas att de andra delägarna är mycket 

nöjd med Remy utgår vi från att deras relation är god. Det faktum att han nyligen blivit 

partner i firman ser vi som ytterliggare bevis för att relationen är god, åtminstone för 

stunden. 

Relationer	  med	  publics	  
Vi finner ett återkommande mönster i karaktärernas förhållanden med sina publics, alla fyra 

karaktärer är väl respekterade och får förtroende av publics, men den ömsesidiga respekten 

och förtroendet delas sällan utav karaktärerna. Simon har, i relation till de andra tre 

karaktärerna, bra förhållanden med sina publics (klienter), de erkänner värdet av Simons 

konsultering. Hans personlighet och sätt att förhålla sig till sina publics kan tolkas som 

stereotypiskt, han är en riktig “people-person” med charm, vilket är ett av de allra mest 

stereotypiska kännetecknen för en PR-utövares persona (Callison et al. 2014). Detta går 

också hand i hand med hur man valt att framställa Simons relationer till medarbetare (se 

rubrik medarbetare). I övrigt lägger man inte mycket fokus på eventuella åsikter som Simon 

kan tänkas ha om sina publics.  

 

Olivias relationer till publics är kanske de mest intressanta, eller förvirrade, kan vi tycka. 

Olivias klient, tillika älskare och ibland även hennes klienters motståndare, är USAs fiktiva 

president. En relation som vi uppfattat som så pass intrikat efter endast två avsnitt i serien. 

Vi får känslan av att man, precis som med relationerna till medarbetare, försöker förklara 

alla sociala och kulturella kontexter och relationer på en ytlig nivå, direkt i inledningen av 

serien.  
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Dons relationer till publics är halvhjärtade försök till att låtsas vara intresserad av dem som 

individer och kunder. Vilket hans yrkesroll kräver. Han blir väldigt fort manipulativ. När en 

judisk kvinna, tillika Dons kund, ska besöka byrån, gräver byråcheferna fram en ung, 

judisk, man, som jobbar i postrummet på byrån. Denne presenteras i mötet, för kvinnan, 

som en “rising star” inom byrån. Don låtsas veta vem den unge mannen är, fastän han inte 

har en aning. Detta tillsammans med andra, liknande scener, påvisar de falska och ytliga 

förhållanden Don har med sina publics. Callisons (2001) studie utav den upplevda bilden 

av PR-utövare, där utövarna upplevs som allmänt oärliga, stämmer väl överens med Dons 

relationsfilosofi gällande publics. Remy upplever vi också som manipulativ i sina publics-

relationer, på ett liknande sätt som Don. 

Livsstil 
Jämför vi med den tidigare forskningen, som tyder på att PR-utövare kopplas samman med 

alkoholmissbruk (Miller, 1999), ser vi att det resultatet även indikeras i vår undersökning. 

Interkaraktära livsstilsliknelser ser vi främst mellan Don Draper och Simon Roberts. Don 

är aktiv missbrukare, just för honom är alkoholen som står i centrum. Don dricker sprit 

från morgon till kväll, tillsynes varje dag. Simon framhäver sin missbruksproblematik. Han 

förklarar klart och tydligt i ett av de inledande avsnitten av serien att han två gånger varit 

inlagd på rehabiliteringscenter för missbruksproblematik. Simon ser sitt missbruk i 

retroperspektiv, då han nu inte brukar några droger. Don har inte samma perspektiv då han 

dels är aktiv och dels inte delar Simons insikt i denna typ av problematik. Dons missbruk 

upplevs inte som varken isolerat eller gömt, inte heller upplevs det som socialt oacceptabelt 

bland kollegorna. Många är de som gärna kommer in på Dons kontor och dricker med 

honom. Dons assistent levererar värktabletter till kontoret efter lunch, då Don somnat till 

på soffan efter några drinkar. Förutom den delade missbruksproblematiken verkar de dela 

sina relationssvårigheter. Don gestaltas snarast som en casanova, han idkar sexuellt 

umgänge med en kvinna i det första avsnittet, deras relation förklaras inte till en början. I 

slutet av avsnittet introduceras ytterligare en kvinnlig karaktär med en relation av sexuell 

karaktär med Don. Denna karaktär visar sig vara Dons fru, vilket då åtminstone delvis 

förklarar vem den tidigare kvinnan var, Dons älskarinna. Simon förklarar i ett av de 

inledande avsnitten sin relationshistorik, bland annat förklarar han att han har två stycken 

skilsmässor i bagaget. Förutom Don och Simon så delar även Olivia relationssvårigheterna 
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som personlighetsdrag. Det presenteras i materialet att Olivia har en affär med en gift man, 

tillika USAs president och stamkund i Olivias byrå.  

 

Enligt Entman (1993) gör kommunikatören, i det här fallet skaparna av serierna, den 

gestaltning de själva vill göra, både medvetet och omedvetet, av karaktärerna. Att 

porträttera dessa karaktärers drogmissbruk och relationsproblematik i de inledande 

avsnitten tror vi kan tyda på en medveten tillspetsning av karaktärerna för att öka 

underhållningsvärdet. En potentiell förklaring till varför karaktärer i serierna gestaltas som 

de gör kan vara att Mad Men slog igenom stort några år innan de andra, med Dons 

karaktär som stilbildande och ledande i serien. Mad Men kan också ha influerat de senare 

seriernas framställning av just yrkesrollen, då yrkesrollen är bland de centralare delarna av 

just den serien. Denna porträttering av de ledande och framgångsrika karaktärerna, som 

jobbar på framgångsrika byråer, som individer med missbruks och relationsproblem, kan i 

allra högsta grad påverka den nutida samhällsuppfattningen av PR-utövaren. Detta då det 

fenomen som gestaltas även i slutändan tillges ramar och värderingar inom mottagarens 

kontext, så kallad frame setting (Entman, 1993). 

PR-‐definition	  och	  användingen	  av	  PR 
Ingen uttalad definition av public relations finnes i någon utav serierna. Gemensamt för 

alla serierna är dock att man i alla fyra åtar sig arbeten som i våra ögon definieras som PR. 

PR som arbetsområde används dock, om än nästan till hundra procent odefinierat, i alla 

fyra serierna. I House of cards finns en subtil, underförstådd definition av begreppet PR. 

Remy suckar i ett möte med en kund åt en kampanj som planeras, då kunden frågar honom 

om vad kampanjens egentliga syfte är, han säger då, kort; “Its PR.”  

 

Här ser vi en liknelse med tidigare forskning, där var det bara vid ett fåtal fall som PR 

definierades (Miller, 1999). En möjlig förklaring till varför PR inte definieras i någon större 

utsträckning genom amerikansk underhållnings-media kan vara att PR som begrepp är 

svårt att särskilja ifrån annan marknadsföring, i synnerhet för en bredare publik än bara de 

högst insatta i ämnesområdet.  

 

White och Park (2010) skriver att den stora allmänheten endast vet om en liten del av vad 

PR innebär, även detta kan vara en möjlig förklaring till varför PR inte definieras bättre i 
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TV-serierna. Det kan möjligen vara så att skaparna och producenterna av serierna i fråga 

inte själva vet vad PR innebär eller aktivt väljer att inte definiera PR, likt de allra flesta. 

Ännu mer uppseendeväckande blir den dåliga definieringen i media när vi tar del av U.S. 

Department of Labors rapport från 2014, som presenteras i tidningen Techcrunch. Där 

redovisas det att antalet PR-utövare i USA 2014, i förhållande till antalet journalister, var 

5.7 PR-utövare per journalist (Jordan, 2015). Majoriteten av samhällsmedborgarna i USA 

kan nog definiera vad en journalist gör, men inte vad de betydligt vanligare PR-utövarna 

gör, vad beror detta på? En enkel förklaring kan vara den att de allra flesta som jobbar i 

PR-branschen jobbar business- to-business (B2B) och inte business-to-consumer (B2C) 

som majoriteten av journalisterna gör. Journalisterna jobbar direkt mot den stora 

konsument-massan, medan PR-utövare allt som oftast jobbar med ett fåtal beställare av 

olika arbeten. 

Kameravinkel	  och	  positionering	  
När vi analyserade de utvalda scenerna med hjälp utav metodverktyget upptäckte vi att våra 

karaktärer positioneras som the Given, de framstår som de intima och sociala, de är även 

de centrala karaktärerna i scenerna (Van Leeuwen & Jewitt, 2004). Då Don och alla de 

andra karaktärerna primärt positionerades till vänster i bild tolkade vi det som att de är det 

bekanta i bilden, det som man känner igen. Värdet av denna information fann vi ganska 

pålitlig då tre av våra karaktärer faktiskt är huvudroller och de som man följer i serierna, 

vilket gör dem till de bekanta. I Remys fall, som biroll i sin serie, med en mindre roll än en 

utav kvinnorna i den utvalda scenen, anser vi att just positioneringen av Remy till vänster 

inte har någon betydelse. Våra karaktärer var de mest aktiva och fysiska i scenerna, i 

jämförelse med de andra som deltog. När vi gör vår analys med metodverktyget som 

utgångspunkt pekar detta på att våra karaktärer framställs som intima och sociala, istället 

för avlägsna och isolerade. Även detta är applicerbart och förståeligt i Olivias, Dons och 

Simons scener, då det är huvudkaraktärer, till skillnad från Remy. Vi tror att tanken bakom 

utförandet är att påvisa vilka som är i fokus, vilka som är huvudkaraktärer eller inte, då vi 

tror att man inte vill gestalta en huvudkaraktär som statisk och isolerad. Vad gäller Remys 

scen så är verktyget även förståeligt här, då Remy är den som scenen mest cirkulerar kring. 

Analysen av hur nära linsen karaktärerna befann sig visar på att de tre huvudkaraktärerna är 
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de viktigaste i scenen, medan Remy, som inte filmades närmare än någon av de andra två 

kvinnorna, inte är av mer betydelse än de andra medverkande karaktärerna i scenen.  
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SLUTSATSER	  OCH	  SLUTDISKUSSION	  
Syftet med denna studie var att undersöka hur PR-yrkesrollen gestaltas i amerikanska TV-

serier. Vi undersökte om det går att urskilja några återkommande gestaltningar, samband 

och teman i de analyserade serierna samt hur det stämmer överens med den moderna 

yrkesrollen. 

 

Gestaltningen av karaktärerna i arbete uppvisar en rättvis bild i sig, karaktärerna är 

ambitiösa, effektiva och anses vara experter bland publics och medarbetare. Den rättvisa 

bilden förstärks även av att alla karaktärer passade in under de moderna yrkesrollernas 

beskrivning. Personlighetsgestaltningarna ger dock en helt annan bild av karaktärerna. De 

har nästan alla relationssvårigheter, upplevelsen vi får är att de är flyktiga själar som inte är 

speciellt trogna någon eller något. Två utav de fyra karaktärer vi analyserat har eller har haft 

stora alkohol- och drogproblem. Don och Olivia kan vara dessutom vara väldigt 

osympatiska, oetiska och otrevliga i sina relationer till andra människor, de sätter sig själv i 

centrum och anser att de vet bäst och mest. De har även starka tendenser till självskadliga 

beteendemönster.  

 

PR-branschen och utövarnas status är tudelad, å ena sidan består PR-branschen utav 

väldigt ambitiösa individer och professionaliseringen ökar i det unga fältet, å andra sidan 

tycks det ligga en naturligt oetisk kappa över hela branschen, samt ett rykte och en status 

som lögnare och språkrör för tvivelaktiga aktörer (Callison, 2004; Botnan & Hazelton 

2006). I vår studie påvisas detta i de utvalda TV-serierna. Karaktärerna är ambitiösa, men 

också sluga och lögnaktiga. Vi tror att vårt resultat fortsätter bekräfta den tudelade, 

överhängande negativa och i vår mening schizofrena bilden av PR-utövaren och dess 

bransch. Vi tror dock inte att den generellt negativa bild vi fått under vår undersökning är 

ett fenomen som existerar isolerat kring PR-yrket. Hade vi gjort en undersökning kring 

exempelvis politiker-yrkets gestaltning i TV-serier hade nog resultatet varit än mer negativt. 

 

När vi jämför våra resultat med tidigare studiers resultat ser vi likheter i uppfattningar av 

PR-yrket och utövare. Precis som Tsetsura et al (2014) och Miller (1999) anser vi att PR-

yrket gestaltas negativt. Vi finner inget som stödjer Ames (2010) studie som säger att PR-

utövare gestaltas positivare på senare år. Slutsatsen vi kan dra av detta är att det är 
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gestaltningar av PR-utövare primärt är negativa, oberoende av medieform, filmer eller TV-

serier det vill säga.  

 

Vi förväntade oss inte att gestaltningarnas fokus skulle ligga på att förklara eller visa upp 

PR-branschen på ett verklighetstroget sätt, eftersom seriernas primära fokus självfallet är 

maximalt underhållningsvärde. Att serierna ändå gör en så pass negativ gestaltning av 

karaktärerna känns oroande, är det denna bild gemene man har utav branschen? Är det 

bara PR-utövarnas yrkesroller som gestaltas på detta sätt? Bilden av branschen, bland de 

som inte verkar i den, kan mycket väl stämma överens med de beteenden som gestaltas här. 

Kan det vara så att det ligger i Public Relations natur att inte vara särskilt omtyckt? PR 

handlar ju om att förbättra sättet genom vilket någon eller något kommunicerar, ofta 

runtomkring svåra frågor. Det dåliga ryktet i media kan nog också förklaras genom att PR-

utövare i mångt och mycket ska fungera som motpoler till journalister, vilket vi tror skapat 

en naturligt infekterad relation mellan media och PR-branscherna. Kanske är det därför PR 

skamryktas i pressen med jämna mellanrum?  

 

Något vi reflekterat över i vår studie är valet av klädstil bland karaktärerna. Anledningen till 

varför vi reagerade över just detta är att det inte diskuteras i varken tidigare forskning eller 

teorier. Alla karaktärer var extremt välklädda. Anledningarna till detta kan vara många, den 

enklaste förklaringen till att just vi reagerat på detta kan vara att branschnormer, frånvända 

de svenska, kan existera för hur du klär dig i tjänst inom ditt yrkesområde. Det kan också 

bero på Mad Mens genomslag i populärkulturen. TV-producenter kan se Don Drapers 

välklädda 50-tals karaktär som lätt att associera till, syftet kan vara att skapa 

associationsmönster kopplade till Mad Men i de senare uppkomna serierna. 

 

Tack vare vår studie och dess syfte har vi erhållit en bredare bild av hur gestaltningen av 

PR-utövare ser ut. Vi har även skapat oss insikt i hur själva gestaltningen kan gå till samt 

hur kamerapositioneringen kan ha betydelse för karaktärens gestaltning. Genom vår 

undersökning har vi bidragit till diskursen inom området. 

 

Vi anser att framtida forskning i detta ämne skulle behöva innehålla studier av 

tankegångarna hos de som faktiskt byggt upp och kommunicerat de gestaltningar vi 
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analyserat, producenter, regissörer och så vidare. Teoretiskt skulle en sådan studie till stor 

del kunna utgå ifrån frame building, byggandet av tolkningsramar (DeVreese 2005). 
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BILAGOR	  

Frågeformulär	  
 

Kön: 

 

Ålder ungefärlig:  

 

Etnicitet:   

 

Hur ser karaktären ut? 

 

Beskriv karaktärens personlighet:  

 

Vilken titel har PR-utövaren? 

 

Vilka arbetsuppgifter har PR-utövaren? 

 

Vilken arketypisk karaktär har rollen? 

 

Vilken roll har individen baserat på de moderna yrkesrollerna? 

 

Hur upplevs arbetsmiljön?  

 

Definierar TV-serien PR? 

- Om svar JA, hur definierar de PR? 

____________________________________________________________ 
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Hur ser PR-utövarens relation ut med dess publics? 

 

Hur ser PR-utövarens relation ut med journalister? 

 

Hur ser PR-utövarens relation ut med sina medarbetare? 

 

Hur ser PR-utövarens relation ut med sin chef/chefer? 

 

Vilken kameravinkel används primärt för att gestalta PR-utövaren? 

 

Hur nära linsen befinner sig PR-utövaren i scenen? 

 

Hur aktiv är PR-utövaren i den valda scenen? 

 

På vilken sida av bilden befinner sig PR-utövaren? 

 

Vilka andra rollinnehavare befinner sig i bild? 

- Om svarJA, är de aktiva eller inte? 

____________________________________________________________ 
 
FRI TOLKNING: 
 
 

 


