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Background and aim:  Media development and digitalization has expanded the PR 

industry's working area. More participants are on the media market 
and it is becoming more and more difficult to define what PR 
really is and what the PR agencies/departments really do. Is PR 
marketing, information, event marketing or maybe propaganda? 
We believe that the complexity to define the term PR can lead to a 
loss of critical approach to the business, especially among young 
people. Has the PR industry managed to eliminate their negative 
image among students in upper secondary school and what do they 
associate with PR today? 

 
The aim of this essay is to examine what a selection of students 
associate with the term PR and if they are critical to the PR 
industry or not.  

 

Method/Material:  The method is a quantitative survey. The target group is senior 
students in upper secondary public school in central Stockholm.  

 
Theory:  Social construction, PR-theory, framing and former studies about 

the students and general public opinion about the PR business. PR 
background, PR expansion in Sweden, Definition of PR, Social 
media and PR, PR’s relationship with propaganda, democracy, 
marketing 

 
Main Results: Our target group associates PR with advertisements, commercials 

and ads. The majority is neither critical nor uncritical to the PR 
industry. 

 
Keywords:  PR, students, public opinion, frames, social construction, PR 

theory, definition of PR 
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1. Inledning 
 

Mediernas utveckling och digitalisering har lett till att PR-branschens spelområde har 

expanderat. Fler aktörer finns på mediemarknaden och PR-verksamheten blir större 
och mer svårdefinierad. Vi tror att PR-verksamhetens omfattning och komplexitet kan 

leda till en svårighet att definiera vad ”PR” egentligen är, vilket kan leda till en 

utebliven kritisk inställning till verksamheten. 
 

De senaste åren har mediesamhället utvecklats. Till de traditionella medierna press, TV och 

radio har sociala medier, webb-TV, ipad, appar m.fl. tillkommit. Sociala medier framförallt 

har blivit en maktfaktor att räkna med, de bidrog bland annat till Barack Obamas valseger i 

USA och används av flera politiska partier i Sverige idag. (DN, 2011-05-20) Bloggare i 

synnerhet har fått stor genomslagskraft, de bjuds till exempel in till föreläsningar och 

seminarier för att utbilda politiker, affärsfolk och journalister. (Nilsson, 2011:191, 157) I och 

med denna utveckling har också PR-branschens spelområde expanderat. Från att i huvudsak 

ha arbetat med medierelationer och publicitet i framförallt press finns nu också 

produktplacering, event marketing och sponsring på agendan. (Falkheimer, 2005:22) Då PR-

områdena har expanderat är det idag svårt att definiera vad en PR-byrå egentligen gör och 

därför tror vi att det kan leda till svårigheter att ha en kritisk inställning till PR-branschen. 

Från att ha ansetts som någonting ”fult” och ofta synonymt med manipulation och propaganda 

(Larsson, 2005:118) kanske bilden av PR idag har snyggats till och till och med blivit 

attraktiv.  

 

Vår hypotes är att ungdomar i Stockholm idag förknippar PR med ”kändisskandaler”, 

”glamour” och ”fest” för att det är denna bild som ibland återspeglas i press, filmer och 

bloggar. Vi tror att det kritiska tänkandet gentemot PR-verksamheten uteblir om man 

förknippar PR med harmlösa produktplaceringar och glamourösa kändisfester och glömmer 

bort de PR-byråer som sysslar med bland annat opinionsbildning och lobbying. Drar man det 

steget längre kan detta betyda att PR-branschen kommer för lätt undan med sina 

påverkanskampanjer och därmed utgör ett hot mot det demokratiska samhället. Därför vill vi 

undersöka vad gymnasieelever i Stockholms innerstad i årskurs 3 förknippar med begreppet 

PR, samt om de ställer sig kritiska till PR-branschen eller inte. 
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1.1 Problemformulering 

 

PR är ett begrepp som väcker många associationer och som är svårdefinierat – varken 

praktiker eller teoretiker har enats om en slutgiltig definition. (Falkheimer&Dalfelt, 2011:93) 

I och med problematiken med att definiera PR finns det kanske också en ökad risk för 

utebliven kritik av branschen, då den kan vara för komplex för många att förstå sig på. Detta 

kan i sin tur gynna PR-branschen och medföra att deras påverkansagenda flyter obemärkt 

förbi. Med andra ord tror vi att en bristande kunskap kring PR kan utgöra ett hot mot det 

demokratiska samhället, då det innebär att medborgarna inte är medvetna om PR-branschens 

påverkan på medierna och samhället i stort, vilket i sin tur betyder att det indirekt är de 

välbärgade i samhället som har råd att anlita en PR-byrå som styr. Samtidigt kan vår hypotes 

kring vad ungdomar förknippar med PR-branschen idag vara fel och då blir det intressant att 

se vad de egentligen förknippar PR med. 

 

Gymnasieelever i årskurs tre ska snart ut i arbetslivet och de återspeglar det moderna 

samhället och utgör den nya generationen. Några fick till och med rösta för första gången i 

valet 2010. De är en intressant målgrupp att undersöka för att se om den negativa bilden av 

PR börjar tyna bort och om en ny bild av PR-branschen börjar växa fram, samt vad den bilden 

kan tänkas ha för konsekvenser i det moderna samhället.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att undersöka vad gymnasieelever i årskurs 3 i Stockholms innerstad förknippar med 

begreppet PR, samt om de är kritiska till PR-branschen eller inte och varför.  

 

1.2.3 Frågeställningar 

 

-‐ Vad förknippar gymnasieeleverna i årskurs 3 i Stockholms innerstad främst med 

begreppet ”PR”? Vilka kopplingar finns med hur PR praktiskt bedrivs och teoretiskt 

beskrivs? 

 

-‐ Är gymnasieeleverna i årskurs 3 i Stockholms innerstad kritiska till PR-branschen 

eller inte och vad beror det på? 
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2. Material och avgränsning 
 
För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av enkäter. Vi delade ut 200 st. enkäter 

under en två-dagarsperiod på fyra kommunala gymnasieskolor i Stockholms innerstad som 

erbjuder inriktningarna samhällsvetenskap och naturvetenskap. Med Stockholms innerstad 

menar vi stadsdelarna Östermalm, Vasastaden, Södermalm och Kungsholmen. Det finns sju 

skolor som uppfyller våra kriterier och vi delade personligen ut enkäter på fyra av dem. De 

skolor som ingick i vår undersökning var Östra Real, Norra Real, Södra Latin och 

Kungsholmens gymnasium – en skola i varje stadsdel. Målgruppen är endast gymnasieelever i 

årskurs 3. Vi delade ut enkäterna 28/4 – 29/4 (2011). Av de 200 enkäter som vi delade ut fick 

vi tillbaka 198, det är dessa 198 som ingår i vårt resultat.  

 

Vi valde dessa avgränsningar för att smalna ner målgruppen tillräckligt så att vi 

sanningsenligt skulle kunna applicera vårt resultat på en större grupp, endast sju skolor 

uppfyllde våra kriterier. Av dessa sju skolor valde vi att dela ut enkäter på fyra av dem, vilket 

är mer än hälften. Här nedan finns siffror på antalet i elever i vår målgrupp:  

 

Östermalm: Östra real, 339 elever i årskurs 3  

Norrmalm: Norra Real, 304 elever i årskurs 3 
Södermalm: Globala gymnasiet, 166 elever i årskurs 3, Södra Latin, 351 elever i årskurs 3 

Kungsholmen: Kungsholmens gymnasium, 371 elever i årskurs 3, St:Eriks gymnasium, 409 

elever i årskurs 3, Thorildsplans gymnasium, 355 elever i årskurs 3 
 

Det totala antalet elever i årskurs 3 är 2295.(www.stockholm.se, 2011-04-20, kontakt med 

skolornas växel, 2011-05-20, 23) Via våra 198 enkäter har vi undersökt 8,63 % av det totala 

antalet gymnasieelever i årskurs 3. Den procentuella siffran kan upplevas låg, men jämför 

man med MMS undersökningar som ligger på 0,3 % så är det en hög siffra. MMS motiverar 

sina 2600 undersökningspersoner som representerar hela Sveriges TV-tittande med att de har 

gjort ett representativt urval som representerar hela Sveriges befolkning. (MMS.se, 2011-05-

19) På samma sätt motiverar vi våra siffror, vi har smalnat ner målgruppen för att resultatet 

ska bli så representativt som möjligt och därmed går det att utläsa ett resultat med hjälp av 

198 ifyllda enkäter. 
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3. Bakgrund  

 
I detta kapitel redovisas PR-branschens utveckling i Sverige, samt exempel på vad en 
modern PR-byrå framförallt arbetar med idag. 

 
3.1 PR-branschens framväxt och expansion 

 

PR växte fram i Sverige till följd av den förändrade samhällsbilden. Bondesamhällets 

upplösning och industrialismens genombrott, men också röstreformen 1918, bidrog till 

behovet av PR. Även utbredningen av massmedierna och det faktum att organisationer och 

olika intressentföreningar bildades bidrog till en expansion. (Lindström, 1958:20) Också 

varumärkesintroduktionen spelade sin roll. Tidigare hade basvaror endast hetat ”socker”, 

”salt” eller ”strumpor”, nu fick dessa varor istället varumärkesnamn. De företag som stod 

bakom varumärkena blev mer intresserade av reklam. Även demokratiseringen av samhället 

(röstreformen) återspeglade det föränderliga samhällsklimatet i Sverige. Kommunerna och de 

stora företagen förlorade sin mäktiga ställning och för att påverka krävdes nu PR. (Eriksson, 

2001:1) 

 

Det var andra världskriget som blev den riktiga katalysatorn för svensk PR. Under 

krigsutbrottet under andra världskriget inrättade svensk regering en informationsenhet som 

kom att kallas ”Statens Informationsstyrelse”. Statens Informationsstyrelse kallades ibland för 

”censur- och propagandaministeriet”, anledningen var att deras uppgift var att framställa 

propaganda, samt att granska och kontrollera alla skildringar för allmänheten och censurera 

de skildringar som inte borde förekomma. Kritiken lät sig inte vänta och tidigt blev 

Informationsstyrelsen kritiserad av pressen, samtidigt som relationen till pressen var nära när 

det kom till information och propaganda till allmänheten i fråga om krigsangelägenheter. 

(Larsson, 2005:53-57) Från att ha kopplats ihop med statens propaganda började man senare 

se PR ur en annan synvinkel och 1945 beskrev en reklamman PR som en ”samhällskontakt”. 

PR var alltså inte propaganda eller reklam, utan PR handlade om relationer till allmänheten. 

(Larsson, 2005:61) Under 1950-talet börjar informationsverksamheten nå näringslivet och 

informatörerna placerades i marknadsförings- och reklamavdelningarna där deras främsta 

uppgift var att ”sälja” företaget. Detta gjorde man genom kontakter med enskilda pressmän 

och reportrar. Man producerade pressreleaser, pressvisningar och vårdade och skapade goda 
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relationer. Den allmänna inställningen till informationsverksamheten var dock låg, man var 

rädd för att det skulle bli mer reklam än information. Den allmänna uppfattningen av PR inom 

yrkeskåren var emellertid att PR är lika med information och ingenting annat. (Larsson, 

2005:64-66) Under samma tidpunkt, 1950, lades grunden till dagens Informationsförening – 

Sveriges pressombudsmän bildades. (Sveriges Informationsförening, 2011) När 

konsultverksamheten började växa sig stor i Sverige ägnade sig PR-verksamheten mest åt 

reklam – huvuduppgiften var att marknadsföra produkter och varumärken. Skillnaden var att 

man gjorde det i massmedia via obetalt utrymme. (Larsson, 2005:69) Reklam har alltid varit 

den viktigaste och mest problematiska frågan inom föreningen. Reklam ansågs som något fult 

som man inte ville vara delaktig i och problemet blev hur man skulle skilja PR och reklam åt. 

(Larsson, 2005:84) Pressen var under 60-talet fortfarande öppet kritiska mot PR- 

verksamheten och menade att de sysslade med psykologisk reklam. (Larsson, 2005:88) Folk 

blev mer och mer kritiska till verksamheten och branschen lyckades inte bli av med 

propaganda stämpeln. Man ersatte begreppet PR med information, PR-avdelning blev 

Informationsavdelning. (Larsson, 2005:91) Inom myndighetssektorn började man att tala om 

samhällsinformation. Internationell användes PR-begreppet både för den privata och 

offentliga sfärens informationsverksamhet, medan man i Sverige ansåg PR vara 

propagandadelen av informationsverksamheten. (Eriksson, 2001)  

 

PR-verksamhetens genombrott kom under 80-talet. Man ansåg inte längre reklam som något 

”fult” och kopplingen till marknadsföring uppstod. (Larsson, 2005:118) Två bidragande 

faktorer till detta var Internets genombrott och det mer marknadsinriktade samhället. Internets 

genombrott öppnade helt nya kommunikationsvägar och innebar stora möjligheter, framförallt 

expanderade konsultverksamheten. (Larsson, 2005:125) 1990 startas också föreningen 

PRECIS, PR-konsulternas förening. (PRECIS, 2011) De senaste 5 åren har PR-branschen haft 

en kraftig expansion. 2006 omsatte branschen ca 40 miljarder kronor och hade 4800 

medlemmar. Året därpå omsattes ca 46 miljarder kronor och medlemsantalet ökade till 4950. 

Denna trend fortsatte fram till 2009, då omsättningen sjönk till 41,3 miljarder kronor. 

Medlemsantalet steg dock och idag har Sveriges Informationsförening över 5300 medlemmar. 

(Sveriges Informationsförening, 2011)  

 

Begreppet PR har haft en negativ klang i Sverige. (Larsson, 2005:15) Framförallt har 

branschen fått kritik för användningen av fula knep för att påverka folk, idag förklaras PR 

istället som ett strategiskt sätt att utnyttja olika kommunikationstekniker (Larsson, 2005:135) 
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3.2 PR enligt PRECIS  
 
På branschorganisationen PRECIS hemsida (www.precis.se, 2011-05-24) går att läsa vad en 

PR-byrå erbjuder för tjänster. Enligt PRECIS erbjuds dessa tjänster av PR-konsulter: 

 
Corporate Communications 

 

Handlar om att profilera företag och organisationer men också att hantera kriser och rådgiva 

kring både praktiska frågor och policys. 

 

Investor Relations 

 

Finansiell kommunikation har som syfte att informera investerare och allmänhet om ett 

företags ekonomiska situation.  
 
Marketing Communications 

 
Syftet är oftast att marknadsföra en produkt eller en tjänst genom mediekontakter och 

evenemang.  
 
Public Affairs 
 

Arbetet handlar om att arbeta med politiska/samhällsorienterade frågor gentemot politiskt 

inriktade medier samt rena politikerkontakter, så kallad lobbying. Oftast är syftet att påverka 

den politiska världen. Även samhällsinformation, det vill säga information från den politiska 

världen till medborgarna, kan ingå som en kompetens hos konsultföretag som är duktiga på 

Public Affairs.  

 

Internal Communications 
 

Vissa företag har stor erfarenhet av att skapa och genomföra policys och rutiner för intern 

kommunikation samt även att bistå med det praktiska arbetet. Andra har intern 

kommunikation som en liten del av verksamheten, vissa har det inte alls. 
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3.3 PR i praktiken  
 
För att få en praktisk förankring och beskrivning av PR ur en modern PR-byrås perspektiv har 

vi tagit hjälp av två PR-byråers hemsidor, Four PR och Pure PR. Four PR skriver på sin 

hemsida (www.fourpr.se) att många tror att de jobbar i reklambranschen, vilket de inte gör. 

De förklarar skillnaden mellan reklam och PR genom att en reklambyrå producerar en reklam 

som kostar en viss summa, sedan köper man reklamplatser i den kanal man vill marknadsföra 

sig i. Reklam är med andra ord köpt medieutrymme. PR jobbar å andra sidan mer långsiktigt 

på en mer strategisk nivå. Grundidén är att man ska få ut ett företags varumärke till 

allmänheten, via olika sammanhang och olika kommunikationsvägar. Ofta handlar det om att 

få genomslag på redaktionell plats – en PR-byrå får media att fylla sitt innehåll med sina 

kunder och deras budskap. När de bad människor att förklara vad PR är för något på Twitter, 

med max 140 tecken, blev svaren såhär: 

”PR för mig är relationer. Reklam är att sälja”. 
”PR= Försöka få någon annan att säga det du vill ha sagt. Reklam= Säga det själv.” 
”I reklamen äger du utrymmet, i PR måste du få media att vilja ge dig utrymmet” 
”Skulle dock vilja tillägga att jag tycker att sociala medier har gjort att skillnaden mellan 
reklam och PR har minskat” 
(http://www.fourpr.se/wp-content/uploads/2011/02/twitterPR.jpg) 
  
På Pure PR:s hemsida (www.purepr.se) går att hitta under fliken ”Tjänster” allt som de 
erbjuder: 
 
- Varumärkesbyggande PR 
- Person-PR 
- Strategisk rådgivning 
- Kriskommunikation 
- Redaktionell produktion 
- Omvärldsbevakning 
- Mediebearbetning 
- Pressträffar 
  

- Events 
- B2B 
- Ekologiska Events 
- Projektledning 
- Produktplacering 
- Medieträning 
- Medieregister 
- Medieanalys

 

Med andra ord innefattar begreppet ”PR” eller ”Publika relationer” en hel del idag. Lägg till 

antalet medier så är det inte så svårt att förstå det svåra med att definiera begreppet och förstå 

vad en PR-byrå egentligen gör 
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4. Tidigare forskning 

 
Två tidigare undersökningar presenteras i detta kapitel som både har inspirerat oss att 
göra denna studie, samt bidragit med värdefulla slutsatser som vi själva har haft nytta 

av. 

 
4.1 Bowen (2003) 

 

Shannon Bowen intervjuade PR-studenter i USA för att undersöka vad de tyckte om sin 
utbildning än så länge. Resultatet överraskade och visade att många inte ens visste vad 

PR egentligen var innan de började studera ämnet. 
 

I en undersökning som gjordes av Shannon Bowen 2003, ‘I thought it would be more 

glamorous’: preconceptions and misconceptions among students in the public 

relations principles course, blev PR-studenter intervjuade från två universitet i USA. Fokus 

låg på förutfattade meningar och missuppfattningar bland eleverna som läste PR. Bowen 

samlade in data under en tvåårsperiod vid två universitet. Många elever blev överraskade av 

den mängd forskning och kunskap som är nödvändiga inom området. Ett av svaren från en 

student var ”Jag har inte samma känslor för det (PR) nu, jag trodde att det skulle vara mer 

glamouröst.” En annan student svarade ”Jag gillar det inte längre. Jag trodde det skulle handla 

mer om att planera events, gå ut med klienter och sociala aspekter.”  

 

Bowen skriver i inledningen att PR är ett svårdefinierat begrepp. Olika forskare förklarar 

begreppet olika och negativa associationer till området kvarstår bland dem utanför 

verksamheten och bland journalister. Förvirringen mellan områdena reklam, marknadsföring, 

publicitet, kommunikation och propaganda har lett till försämrad förståelse för PR-branschens 

syfte och funktion. Denna förvirring påverkar både de studenter som är intresserade av 

området och de som föredrar andra områden. Slutsatsen av undersökningen lyder att PR har 

misslyckats med att förmedla till de utanför verksamheten vilka funktioner och 

ansvarsområden PR-branschen innefattar. Studenterna som läser ämnet PR vet i grova drag 

inte vad de egentligen har gett sig in på.  

 

(Läs hela: http://www.euprera.org/_webdata/downloads/50-bowen.pdf) 
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4.2 Riks-SOM (2002) 

 
SOM-institutet (Göteborgs Universitet) undersökte förtroendet för PR-konsulter i deras årliga 

opinionsundersökning 2002. Frågan som ställdes i undersökningen var: Allmänt sett, hur stort 

förtroende har Du för på det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Resultatet blev 

att förtroendet för PR-konsulter är mycket lågt hos de tillfrågade. 7% av de 1325 tillfrågade 

hade stort förtroende, 56% hade litet förtroende. Ser man till åldersgrupper så är skillnaden 

stor: 

-‐ 15-29: 27% har lågt förtroende 

-‐ 30-49: 51% har lågt förtroende 

-‐ 50-75: 57% har lågt förtroende 

 

Med andra ord ökar den negativa inställningen med ålder. Värt att notera är att utslaget blir ett 

annat när man ställer samma fråga angående informatörer. Då har 14% stort förtroende och 

34% har litet, 52% svarar varken eller. Svarsfördelningen inom åldrarna ser ut såhär: 

-‐ 15-29: 5% har lågt förtroende 

-‐ 30-49: 18% har lågt förtroende 

-‐ 50-75: 30% har lågt förtroende 

 

En annan fråga som ställdes i undersökningen var: Vad anser du om att man på följande 

områden anlitar konsulter för information och marknadsföring? Resultatet blev: 

 

Denna fråga kommer vi även att använda oss av i vår undersökning, men omformulera till: 

Vad anser du om att man på följande områden använder PR? 

 

 Näringslivet Myndigheter Ideella 

organisationer 

Politiska 

partier 

Bra förslag 49 30 28 24 

Varken eller 33 35 40 36 

Dåligt förslag 18 35 32 40 

Totalt 100 100 100 100 

Balansmått +31 -5 -4 -16 

Antal 1356 1368 1321 1354 
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5. Teori 
 

I detta kapitel beskrivs de teorier och begrepp som är relevanta för vårt syfte. 

 
5.1  Definitionen av begreppet PR 

 

PR, eller ”Publika Relationer”, är ett begrepp som väcker många associationer och som är 

svårdefinierat – varken praktiker eller teoretiker har enats om en slutgiltig definition. 

(Falkheimer&Dalfelt, 2011:93) En av de definitioner som har fått flest anhängare är: ”The 

management of the relations between an organization and it’s publics” (Grunig & Hunt, 

1984:6). En bred, men något vag, definition som skiljer PR och marknadsföring åt. 

Marknadsföring är i huvudsak inriktat på relationen mellan ett företag och företagets kunder, 

PR riktar in sig på betydlig fler relationer; personal, media, ägare, intressenter, myndigheter 

m.fl. (Falkheimer&Dalfelt, 2011:94). 

 

Många ser ”pressreleaser” och ”pressmöten” synonyma med PR, vilket visserligen stämmer 

ganska bra överens med verkligheten. Ett fåtal företag använde PR-tjänster för ”strategisk 

kommunikationsrådgivning”, trots att det är den beskrivningen av PR som PRECIS (PR-

konsulternas branschförening) hellre vill se. De menar att det är ledsamt att PR ses som 

gratisreklam på redaktionell plats och inte som strategisk rådgivning för företag. (Palm, 

2006:15) Begreppet ”Public relations”, eller ”publika relationer”, har visserligen en relativt 

tydlig innebörd - det handlar om att skapa och vårda relationerna med omvärlden. 

Relationsbegreppet är också ett frekvent förekommande begrepp i PR-litteratur. Dock finns 

det de som menar att det är ett felaktigt begrepp då det snarare handlar om 

informationsproduktion än relationsskapande. (Larsson, 2002:8) Relationer har alltid varit en 

grundpelare för informatörer. Goda relationer med omvärlden är av stor vikt när det kommer 

till organisationers image och resultat. (Larsson, 2005:156) För att kunna upprätthålla en god 

image krävs också goda medie- och journalistkontakter. (Larsson, 2005:153) Black (1997) 

definierar PR som sättet på vilket individers, organisationers och statens beteende och 

attityder inkräktar på varandra. Black menar att försök till att övertala och forma opinionen är 

gamla tillvägagångssätt, men att mycket har förändrats i och med demokratin. När 

medborgarna fick möjligheten att rösta och därmed ha makten över vilka som skulle styra 

staten ökade vikten av den allmänna opinionen dramatiskt. Grunden för PR-filosofin är att det 
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blir mycket lättare uppnå fastställda mål om man har offentligt stöd och förståelse, till 

skillnad från om man möts av offentligt motstånd och opposition. PR är inte begränsat till det 

ekonomiska och kommersiella fältet, utan verksamheten är lika viktig att använda inom stat 

och politik. (Black, 1997:11) Professionell PR figurerar i alla branschområden: stat, industri, 

privata företag, skolor, sjukhus, välgörenhetsorganisationer m.fl. (Black, 1997:12) 

 

5.2 Vad gör PR-konsulter?  
 

Larsåke Larsson skriver i sin bok ”Opinionsmakarna – en studie om PR-konsulter, 

journalistik och demokrati” att PR-konsulter planerar och utför informations- och 

påverkansstrategier på uppdrag av olika typer av organisationer. Kampanjer, profilering och 

varumärkeshantering ingår bland annat i arbetet, men också rådgivning i olika 

kommunikationsfrågor. Att dra en skarp gräns mellan PR, reklam, information och 

marknadskommunikation är svårt. En principiell gräns finns, men med en bred gråzon. 

Framförallt har PR och marknadskommunikation konvergerat och allt fler PR-konsulter ägnar 

sig åt marknadsarbete. Detta beror bland annat på det ökade marknadstänkandet i samhället. 

(Larsson, 2005:48-49) När PR-konsulter ombeds att beskriva sitt arbete i övergripande termer 

används ordet kommunikation frekvent, varpå en del föredrar att benämnas som 

kommunikationskonsulter. Den bild av sin verksamhet som PR-aktörerna vill förmedla till 

omvärlden utgörs av begrepp som strategitänkande, fantasi, kreativitet och dramaturgi. Med 

andra ord handlar självbilden mycket om att vara innovativ och ha förmåga att skapa 

kommunikativa effekter. (Larsson, 2005:57) 

 

Black har i sin bok The Essentials of Public Relations (1997:12) staplat upp vad PR-

branschen framförallt gör, dessa är några av punkterna som går att läsa: 

-‐ Rådgivning baserat på en förståelse för mänskligt beteende 

-‐ Utforska den allmänna opinionen, trender och förväntningar 

-‐ Upprätta och underhålla tvåvägskommunikation baserat på sanning och fullständig 

information 

 

För att sammanfatta dessa utvalda punkter kan man säga att en PR-konsult främsta uppgift är 

att skapa och underhålla goda relationer med omvärlden, samt att utforska trender och ha en 

förståelse för mänskligt beteende. 
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5.3 PR – hot eller tillgång för demokratin? 

 

Stuart Ewen tar i sin bok ”PR! A social History of spin” (1996) upp PR- branschen och 

belyser de demokratiska aspekterna och problemen som uppstår. Han stället sig frågan om 

man överhuvudtaget kan kalla samhället demokratiskt då PR-konsulter och informatörer styr 

opinionen och debatten. Denna tes är inte oemotsagd. Meijer menar å andra sidan att reklam 

är legitima diskussionsobjekt bland medborgarna. (Meijer, 1998:239) Detta är en debatt som 

är frekvent förekommande och sammanfattningsvis beskriver de som tycker att verksamheten 

är tillgång till demokratin att det hjälper olika intressenter att förmedla sitt budskap, medan de 

som anser det vara ett hot menar att aktörer utan demokratiskt uppdrag och ansvar och utan 

demokratisk legitimitet skapar opinioner och försöker påverka politiska beslut (Larsson, 

2005:38) Det är framförallt Habermas som ligger till grund för den kritiska inställningen och 

han menar att PR döljer sina affärsmässiga avsikter bakom rollen som intresserade av det 

allmännas väl, genom att påverka journalistiken och skapa ”nyheter” av tillställningar som går 

i linje med deras intressen. (Larsson, 2005:40) 

 

5.4 Relationen mellan PR och propaganda 
 
 
Relationen mellan propaganda och PR är både kontroversiell och svår, mycket av det som 

man beskriver som propaganda passar även in på beskrivningen PR. Propaganda beskrivs lite 

olika, bland annat som tekniken att påverka människors handlande och attityd genom 

manipulation via olika kommunikativa instrument. Propaganda beskrivs också som icke 

neutralt, syftet är att föra fram propagandistens syfte. Vissa drar det så långt att de använder 

hjärntvättning som synonym. Det intressanta i beskrivningen av propaganda kommer när man 

byter ut ordet propaganda mot PR. Vissa definitioner av de två begreppen är likadana och 

några analytiker menar att PR är propaganda. Andra skiljer på dessa två begrepp genom att 

säga att PR handlar om ”sanningen” sägs eller inte, i kontrast med propaganda som förmedlar 

”lögner”. PR-branschens koppling till propaganda har påverkat branschens möjlighet till 

professionell status. Fortfarande på många stället anses verksamheten inte respektabel och 

social legitimitet. (L’Etang, 2008: 32-34) 

 

Black skriver att PR, propaganda, reklam och marknadsföring delar samma utgångspunkt: att 

förändra attityder, att påverka en målgrupp eller att uppmuntra till köp av varor eller tjänster. 

Det som skiljer dem åt är dock deras metoder. (Black, 1997:37) Lucien Matrat (1971) skiljde 
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PR och propaganda åt genom att beskriva propagandas metoder som ett sätt att skapa en 

kollektiv kraft och deras påståenden har generellt ingen faktagrund. PR å andra sidan är 

baserat på tillit och ömsesidig förståelse. Black fortsätter med att propagandas syfte är att 

bygga en rörelse och identifieringen av källor är av varierande grad. PR vill istället via uppnå 

ömsesidig förståelse konsensus via dialog. Det går alltid att identifiera källan. Ett annat sätt att 

skilja dessa två åt är att propaganda oftast är envägskommunikation, medan PR är 

tvåvägskommunikation som uppmuntrar till dialog. (Black, 1997:38) 

 

5.5 Är PR marknadsföring? 

 

Där svårt att dra en skarp gräns mellan PR och reklam. PR och marknadskommunikation har 

konvergerat och allt fler PR-konsulter ägnar sig åt marknadsarbete, vilket bland annat beror 

på det ökade marknadstänkandet i samhället. (Larsson, 2005:48-49) Jesper Falkheimer skriver 

i boken ”PR på svenska” att gränsen mellan marknadsföring och PR inte är knivskarp. Inom 

PR prioriterar man inte kunder som sin publik – utan massmedier, organisationer, politiker 

och medborgare. Affärs- och kundtänkandet som präglar marknadsföringen saknas inom PR. 

Black skiljer också de två åt genom att peka på att PR-fältet är mycket bredare än 

marknadsföringsfältet. Marknadsföring riktar sig mot konsumenter, medan PR riktar sig till 

många fler. (Black, 1997:40) Dock befinner sig PR-teorier och marknadsföringsteorier i 

konvergens. De traditionella gränserna utmanas av svårplacerade begrepp som 

produktplacering, branding, event och profilering. Att diskutera skillnaden mellan PR och 

marknadsföring blir allt mer meningslöst och orelevant. (Falkheimer, 2005:22-23) Också Ann 

Tjernström Ottestig diskuterar i samma bok (PR på svenska) var man ska placera begreppet 

PR, vilket hon menar beror på vad vi lägger i begreppet ”Public Relations”. Trots att 

marknadsföring och PR ligger nära varandra det finns det stora skillnader mellan områdena. 

Marknadsföringen är mer säljinriktad, medan PR har ett två-vägsperspektiv när det kommer 

till att se organisationen och dess omgivning. Båda områdena har utvecklats, 

marknadsföringen har blivit mer inriktad på att tillfredsställa kundernas behov och PR har gått 

från publicitetsskapande till att arbeta strategiskt gentemot organisationens olika intressenter 

och publiker. Det finns de som förespråkar en mer omfattande integration mellan dessa två 

områden, medan andra vidhåller att de har två helt olika syften och vänder sig till helt skilda 

intressenter. (Larsson, 2005:163-166) En av de som skiljer dessa två områden starkt åt är 

Black, som menar att det inte finns något berättigande i att inte skilja dessa två områden åt, 

trots att de tenderar att snudda vid varandra. (Black, 1997:40) 
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5.6 PR-branschen interaktion med sociala medier 

 
Webben och sociala medier har förändrat förutsättningarna för PR-verksamheten. Tidigare 

har PR varit synonymt med att utforma och skicka pressmeddelanden till journalister, idag 

kan journalister söka upp intressant information själva genom ny teknik som Google eller 

MyNewsdesk. Webben och sociala medier har också gjort det enklare för företagen att 

kommunicera med omvärlden direkt, utan att använda varken media eller PR-byråer. PR-

verksamheten har med andra ord behövt expandera sina arbetsområden och idag ingår också 

bland annat opinionsbildning via sociala medier och relationsskapande med olika bloggare i 

arbetsuppgifterna (Carlsson, 2009:29).  

 

PRECIS och Sveriges Informationsförening undersökte hur trenderna inom 

kommunikationsarbetet kommer att se ut 2011. De tillfrågade (382 st 

informationschefer/direktörer) ombads att ge en prognos på hur olika områden kommer att 

utvecklas under 2011. De kommunikationstyper som mer än 2/3 av respondenterna anser 

kommer ha ökat i slutet av 2011 är: 

 

-‐ Sociala medier (70%) 

-‐ Digital kommunikation (68%) 

-‐ Branding (65%)  

-‐ Internkommunikation (53%)  

 

Källa: http://www.informationsindex.se/pdf/rapport10.pdf (2011-04-06) 

 

I undersökningen som gjordes 2009 började sociala medier komma på tal. Sociala medier 

lyftes fram som ett av de mer intressanta arbetsområdena för informationsavdelningen – en 

viktig kanal som ges stor vikt men liten budget. 61% av de tillfrågade instämde med 

påståendet att sociala medier är ett kostnadseffektivt sätt att jobba med kommunikation och 

56% instämde med påståendet att kommunikation via sociala medier (Facebook, Twitter, 

Linkedin, Wikipedia) kommer att få genombrott i vår organisation under 2010. 

(http://www.informationsindex.se/pdf/rapport09.pdf, sid16) 
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6. Teoretisk utgångspunkt 
 

Den samhällsteori som vi utgår ifrån är Socialkonstruktionismen. Vi tror att samhället 

är socialt konstruerat av individerna. Vi menar därmed att synen man har på PR är 
socialt konstruerad. 

 

Socialkonstruktionister ser på verkligheten som en social konstruktion och huvudtesen är 

att undersöka hur fenomen är socialt konstruerade. (Alvesson & Sköldberg, 2008:81) 

Några föregångare inom socialkonstruktionismen är Peter Berger och Thomas Luckmann. 

De förespråkar att sociala fenomen inte är naturliga utan sociala. (Alvesson & Sköldberg, 

2008:91) De vill förstå verkligheten genom empirisk vetenskap och menar bland annat att 

man genom att delta i samhället deltar i samhällets dialektik (konsten att komma fram till 

sanningen). (Berger & Luckmann, 1966:33,149)  

 

Man kan kortfattat beskriva socialkonstruktionismen som ett försök att sticka hål på en 

etablerad självklarhet och visa att självklarheten inte behöver vara sann. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:83) För att förtydliga detta kan man förklara socialkonstruktionismen 

utifrån några steg som Ian Hacking (1999:19-20) har strukturerat: 

 

(1) X inte hade behövt finnas eller inte hade behövt vara det som det är. X som det är 

just nu är inte bestämt av tingens natur, det är inte oundvikligt.  

(2) X är riktigt dåligt som det är. 

(3) Det skulle bli bättre om vi kunde göra oss av med X, eller förändra det radikalt.  

 

 

(1) Utgångspunkten inom socialkonstruktionismen. Man menar att X karaktär inte är 

bestämd av tingens natur. X är inte oundvikligt utan skapades eller formades av 

sociala händelser, historiska förlopp eller krafter och skulle likväl kunnat vara 

annorlunda. Många antaganden om social konstruktion går vidare till  

(2)  och (3), men behöver det inte.  Man kan till exempel inse att något som verkar 

oundvikligt inte är oundvikligt, utan dåligt.  
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Vidare så menar Ian Hacking (1999) att man kan urskilja olika ting som är socialt 

konstruerade. Han tar bland anat upp att idéer, uppfattningar, begrepp, trosföreställningar, 

attityder, teorier m.m. är socialt konstruerade. Han menar att idéer diskuteras, accepteras, 

delas, klargörs etc. samt att de kan vara luddiga, djupa, enfaldiga eller tydliga. (Hacking, 

1999:37-39)  

 

För att nämna ett exempel på hur socialkonstruktionismen kan användas inom forskning 

om media och journalistik kan man titta på hur medier formas utefter speciella ”frames”. 

Baldwin Van Gorp menar att ”frames” är en central del av kulturen och på så sätt är 

institutionaliserad. Hur media representerar ett speciellt ämne kan då förknippas med hur 

”frames” genom kulturen påverkar vad journalisten berättar och vad konsumenten är 

mottaglig för. Det vill säga att verkligheten är en social konstruktion och att institutioner, 

eller ”frames”, konstruerar den. (Van Gorp, 2007) 

 

För att väva ihop säcken kan vi slutligen konstatera att socialkonstruktionismen bygger på 

en tro att individerna skapar sin verklighet, institutionerna och dess legitimeringar; men 

denna skapade verklighet skapar i sin tur individerna genom socialisering. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:89) Vårt synsätt på omvärlden och kopplingen mellan PR och 

socialkonstruktionismen kommer vi att diskutera i slutdiskussionen. 

 

Förklaring: en språkförvirring kan uppstå när det kommer till ”socialkonstruktionismen” 

och/eller ”socialkonstruktivismen”. Begreppen beskrivs på liknande sätt av olika författare 

och är många gånger synonyma med varandra. (Alvesson & Sköldberg, 2008:82) Vi har 

valt att hålla oss till begreppet ”socialkonstruktionism” i denna uppsats.  
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7. Metod 

 
Vi kommer i detta kapitel redogöra vår valda metod och vårt tillvägagångssätt. I slutet 
av kapitlet redogörs vår bearbetning av data och avslutningsvis under egen rubrik 

reflekterar vi kritiskt kring vårt tillvägagångssätt.   

 
Man brukar skilja på kvantitativa och kvalitativa metoder eftersom de lämpar sig för olika 

slags undersökningar. (Eliasson, 2006:21) Kvantitativa metoder används när man vill ha en 

bredd i materialet, medan man med kvalitativa metoder istället vill undersöka sammanhang 

som kräver förståelse. (Eliasson, 2006:27) När man använder sig av den kvantitativa metoden 

försöker man ofta göra generaliseringar från en mindre grupp till en större grupp. (Eliasson, 

2006:21) Vidare så använder man ofta en kvantitativ metod när man vill testa sina hypoteser 

och sin teori medan man med en kvalitativ metod istället gör teorigeneraliseringar i och med 

sin undersökning. (Bryman, 2001:39) Tillvägagångssätt inom de respektive metoderna är 

många. För att nämna några så är enkäter eller intervjuer med frågeformulär vanliga inom en 

kvantitativ metod. (Bryman, 2001:73) Inom kvalitativ metod är det istället vanligt med 

observationer, öppna, ostrukturerade intervjuer och fokusgrupper. (Ibid.) 

 

7.1 Kvantitativ metod 

 
Den metod som vi valt och anser bäst lämpar sig för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar är kvantitativ. Som nämnts innan går metoden ut på att man gör mätningar 

och jämför/ställer variabler mot varandra. (Bryman, 2001:80, Eliasson, 2006:21) Man måste 

för detta ändamål kunna omvandla sitt syfte, sina frågeställningar till variabler så att 

materialet blir mätbart. Det man vill med metoden är att i förväg testa uppsatta hypoteser eller 

se orsakssamband i materialet. (Bryman, 2001:82, Ostbye, mfl. 2003:157) En kvantitativ 

metod utgår ofta ifrån ett deduktivt synsätt. Anledningen till att vi valt kvantitativ metod är 

för att vi började med att utforma en hypotes med en utgångspunkt i teori och tidigare 

forskning. Vi ville kunna göra mätningar och se eventuella orsakssamband. Vidare så ville vi 

ha en bredd i materialet. Enligt Bryman (2001:39) så är kvantitativ metod lämplig om man på 

förhand har teori och hypoteser som man utgår ifrån samt om man vill undersöka en betydelse 

som ett antal orsaker till en social företeelse har. Ett någorlunda stort antal respondenter 

behövs för att möjliggöra en jämförelse av variabler och för att se orsaksband. (Bryman, 
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2001:80, Eliasson, 2006:21) Ett alternativt tillvägagångssätt för oss hade te. x. kunnat vara 

öppna ostrukturerade intervjuer med en mindre grupp respondenter, men det hade lett till 

svårigheter att ställa variabler mot varandra och se tendenser till en social företeelse. En 

kvalitativ metod hade underlättat att få en djupare förståelse för vad några specifika ungdomar 

förknippar med PR och varför de gör det. Det vi vill med undersökningen är dock att vårt 

urval av ungdomar ska kunna visa tendenser till en social företeelse hos en större grupp.  

 

Trots att man sällan har de resurser som krävs att undersöka en hel grupp så kan en 

undersökning av ett urval leda till att man kan säga något om den stora gruppen (Eliasson, 

2006:30), i vårt fall är den stora gruppen alla ungdomar i årskurs 3 som studerar på ett 

kommunalt gymnasium i Stockholms innerstad som erbjuder programmen samhällsvetenskap 

och naturvetenskap. Enligt teoretiker lämpar sig en kvantitativ metod bäst för att skapa sig en 

bredd i materialet och se eventuella sambandsmönster. (Ibid.) 

 

7.1.1 Tvärsnittsdesign 
 

Den design som vi utgått ifrån och som har skapat en ram för vårt tillvägagångssätt i 

undersökningen är tvärsnittsdesign, eller så kallad Survey. Man kan säga att en 

tvärsnittsdesign i stort beskriver ett tillvägagångssätt, medan Survey ofta likställs med enkäter 

eller strukturerade intervjuer. (Bryman, 2001:56) Man vill med designen finna variation som 

bara kan skapas om man studerar mer än ett fall. (Ibid.) Det kan handla om individer, 

organisationer, nationer etc. I vårt fall handlar det alltså om variationen hos 198 olika 

individer.  

 

Vidare så kräver tillvägagångssättet att man samlar in information kring sina variabler vid en 

och samma tidpunkt för att få kvantifierbar data. Vi fick svar ifrån de olika respondenterna 

omedelbart i och med att vi delade ut och samlade in enkäten på plats under två dagar. 

Slutligen så granskar man variablerna empiriskt för att upptäcka mönster och samband. 

(Bryman, 2001:57)  
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7.2 Tillvägagångssätt 

 
För att kortfattat beskriva hur vi gått till väga bör det nämnas att det allra första vi gjorde var 

att deducera teori till olika frågeställningar. Vi operationaliserade sedan teori med dess 

frågeställningar till variabler vars syfte är att svara på vårt syfte med studien samt för att göra 

datainsamlingen möjlig. Metoddesignen vi använde var tvärsnittsdesign, eller en så kallad 

Survey, där enkäter skulle bli vår metod för datainsamling. Vi utformade en enkät som vi 

prövade och omarbetade flera gånger. Efter ett flertal pilotstudier blev enkäten slutgiltig och 

klar då den verkade svara på sitt syfte och förstods av respondenter på det sätt vi tänkt oss.  

Sedan avgränsade vi vårt urval och sju skolor uppfyllde våra kriterier. För en geografisk 

spridning kontaktade vi en skola på Östermalm, en på Norrmalm, en på Kungsholmen och en 

på Södermalm. De skolor som slutligen kom att ingå i vår undersökning och som vi fick 

tillåtelse att dela ut enkäter på var Östra Real, Norra Real, Kungsholmens Gymnasium och 

Södra latin. Det har under hela processen varit viktigt för oss att enkäten innehåller validitet – 

att den mäter det som vi avser att mäta. (Bryman, 2001:88)  

 

För att på bästa sätt uppnå detta har vi prövat enkäten flera gånger genom pilotstudier, som 

tidigare nämnt. När man gör en pilotstudie gör man en mindre undersökning för att se ifall ens 

tillvägagångssätt för datainsamling fungerar, i vårt fall hur enkäten fungerar i praktiken. 

(Bryman, 2001:457)  

 

Vi kontaktade rektorerna på de fyra geografiskt utvalda kommunala gymnasieskolorna och 

fick av alla tillåtelse att dela ut enkäten. Väl i skolorna rörde vi oss inom skolområdet för att 

leta efter respondenter som passade in i vår målgrupp. Vi delade alltså ut enkäten och samlade 

in den på plats. Bryman (2001:145) menar att detta är en av de enkätmetoder som man kan 

använda sig av i insamlandet av data. Vidare så fanns vi hela tiden nära till hands ifall det 

skulle dyka upp några frågor. Vi hoppas att vi på så sätt ökade reliabiliteten i vår 

undersökning. Reliabilitet handlar om följdriktigheten, överstämmelsen och pålitligheten hos 

ett mått eller begrepp. (Bryman, 2001:86) Ifall det var någon som inte uppfattade en fråga så 

kunde vi förklara för denne så att det inte blev några misstolkningar. Vi var dock väldigt noga 

med att inte förklara någon innebörd av variablerna då vi inte ville skapa någon 

intervjuareffekt dvs. påverka vad respondenterna svarade. (Bryman, 2001:146)  
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7.2.1  Enkätens struktur 

 
Enkäten inleds med en förklaring på vilka vi är, vart vi kommer ifrån samt vad syftet med 

enkäten är, dvs. att användas som material i vår kandidatuppsats. Enkäten är även helt 

anonym vilket förklaras i inledningen. Vår slutgiltiga enkät (se bilaga 1) innehåller 12 slutna 

frågor där respondenten ringar in sitt svar och fyra öppna frågor där respondenten själv kan 

formulera sitt svar. Man bör i en enkät främst ha slutna frågor då dessa är lättast att besvara 

och för att det är svårare att koda en öppen fråga. (Bryman, 2001:146,160) Vidare så bör en 

enkät ha en lättsam layout och vara kort för att den skall vara lätt att följa och för att 

respondenten skall orka svara på den. (Ibid.) Vår enkät har 15 frågor, är två sidor lång och 

avslutas med ett stort tack till respondenterna, våra namn och mobilnummer.  

 

7.2.2  Enkätens frågor 

 
De respondenter som ingår i vår undersökning är enheter, dvs. för varje elev så har samma 

uppgifter registrerats. (Ostbye, mfl, 2004:158) Vidare så är varje registrerad uppgift från 

eleven/enheten en variabel. (Ibid.) Exempel på variabler i vår undersökning är ”kön”, ”vad 

man framförallt förknippar med PR”, ”Vad man anser om PR-branschen” etc. Svaren som 

registrerats på varje variabel är sedan så kallade variabelvärden. (Ibid.) Den första frågan i vår 

enkät innehöll variablerna ”Kön” och ”Gymnasium”. Frågan är en så kallad sakfråga eller 

faktafråga vilket menas att den behandlar faktiska förhållanden. (Trost, 2007:69, Bryman, 

2001:162)Vi ville med frågan kunna se eventuella likheter och skillnader angående 

respondenternas variabelvärden. Efterföljande frågor i enkäten är så kallade attityd- eller 

åsiktsfrågor eftersom respondenten skall ringa in ett av flera alternativ eller själva skriva ett 

svar som har med deras åsikt att göra. (Trost, 2007:71)  

 

På fråga 1 i enkäten är variabeln ”Vad man framförallt förknippar med PR” . Med denna 

variabel och dess olika variabelvärden ville vi få reda på vad eleverna i årskurs 3 framförallt 

förknippar med begreppet PR.  

 

På fråga 2 i enkäten är variabeln ”Vad man tror att man kan stöta på PR”.Vi valde att denna 

fråga skulle vara öppen för att respondenterna skulle kunna svara med egna ord. Fördelar med 

öppna frågor är te. x. att de rymmer oförutsedda svar, man kan inte leda in respondenten i 
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någon viss riktning och de är bra om man vill komma fram till ett antal fasta svarsalternativ. 

(Bryman, 2001:158) En nackdel med öppna frågor i en enkät är te. x. att respondenten inte 

svarar på frågan men de kan som sagt ändå utgöra en speciell funktion där det är av värde att 

hålla frågan öppen. (Bryman, 2001:158)  

 

På fråga 3 i enkäten är variabeln ”Hur man ställer sig till PR-branschen”. Med denna variabel 

ville vi få reda på om de är kritiska till PR-branschen eller inte. Vi ville underlätta förståelsen 

i frågan och använde oss därför av begreppet PR-bransch istället för att endast skriva PR. 

Inom fråga 3 inryms även två stycken öppna frågor och dessa valde vi att ha med för att få en 

djupare förståelse för deras svar. 

 

Fråga 4 innehåller fyra olika variabler som mäter huruvida respondenterna tycker det är bra 

eller dåligt att olika organisationer använder PR. Frågan är betydelsefull för man kan se om 

det finns några eventuella orsaksband i jämförelse med vad de svarar i de andra frågorna, 

samt för att se ifall det finns några likheter och skillnader mellan eleverna/enheterna.  

 

Fråga 5 ville vi få reda på hur många timmar respondenterna använde olika medier under en 

dag för att via dessa frågor försöka utläsa något samband med de tidigare frågorna. 

 

7.2.3 Material 
 

Vårt urval baserar sig främst på ett så kallat klusterurval där man i olika steg delar in sin 

tänkta population i mindre kluster. (Bryman, 2001:107) Det första steget i denna process är att 

dela in den stora populationen i mindre grupper av enheter/kluster. (Ibid.) Vi avgränsade vår 

målgrupp till elever i årskurs 3 i kommunala gymnasieskolor i Stockholms innerstad och 11 

skolor uppfyllde våra kriterier.  (www.stockholm.se, 2011-04-15) För att vår målgrupp skulle 

avgränsas ytterligare bestämde vi att klustren endast skulle utgöras av kommunala 

gymnasieskolor som hade programmen naturvetenskap och samhällsvetenskap. I och med 

denna avgränsning återstod sju stycken gymnasieskolor i Stockholms innerstad som uppfyllde 

våra kriterier. Sedan gjorde vi ett strategiskt urval och tog fyra skolor/kluster som låg i olika 

stadsdelar i innerstaden, detta gör man för att en mindre grupp på bästa sätt skall kunna 

representera en större grupp. (Trost, 2007:30) Vårt urval blev således 200 elever i årskurs 3 

som går på en kommunal gymnasieskola i Stockholms innerstad som erbjuder programmen 

naturvetenskap och samhällsvetenskap.  
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7.3  Bearbetning och Analys av data 

 
Vi började med att sortera enkäterna beroende på vilket gymnasium de gick på och vilket kön 

de hade. ´Sedan bearbetade vi enkäterna för hand genom att först skriva ner alla variabler med 

dess olika variabelvärden. Vid de tre öppna frågorna skrev vi ner vad alla svarat. När den 

skriftliga bearbetningen av enkäterna var klar förde vi in all data i Excel och SPSS och 

började med sammanställningen av resultatet. Våra resultat valde vi dock att uteslutande 

redovisa i diagram skapade i Excel. Vi ansåg att resultatet presenterades på ett tydligare sätt 

med Excels diagram jämfört med SPSS frekvenstabeller.  

 

 

7.4  Kritisk reflektion av tillvägagångssätt  
 

Vi valde tvärsnittsdesign för att vi ville studera mer än ett fall. Designens styrka är att man 

kan komma åt flera fall och kunna se orsakssamband. En svaghet hos designen var att vi inte 

kunde utläsa resonemanget bakom respondenternas svar, dock var detta inte heller syftet med 

vår undersökning. En kritisk punkt med enkäten var att vi inte hade skrivit förklaringar till 

varje fråga, vilket vi ansåg skulle ha bidragit till ett ”rörigt” intryck. Istället fanns vi 

tillräckligt nära till hands när de fyllde i enkäten för att de skulle kunna be oss om hjälp om de 

inte förstod någon fråga, samtidigt som vi var tillräckligt långt bort för att inte påverka deras 

svar. En fråga som vi fick kritik för i enkäten var frågan angående kön. Några elever menade 

att denna fråga inte gick att svara på då det finns de som identifierar sig med båda könen. 

Detta resonerade vi kring en del, men kom fram till att vi anser att det finns en skillnad mellan 

”kön” och ”genus” och i denna enkät frågade vi specifikt efter ”kön”. Det är dock något vi 

kommer att ha i åtanke om vi i framtiden utformar enkäter. Vidare så var det ett relativt stort 

bortfall då det kom till de öppna frågorna i enkäten, vilket är en svaghet.  

 

Vi anser att vi har valt en bra kombination av urvalsmetoder för att utforma vår målgrupp. Att 

vi först använde oss av ett klusterurval var bra för att minska ner gruppen från ”alla elever i 

årskurs 3 i Stockholms innerstad” till en mindre grupp som vi möjligen skulle kunna uttala 

oss om. För att det sedan skulle bli en variation i vårt material så ville vi ha en geografisk 

spridning mellan gymnasieskolorna och valde då ett strukturerat urval där skolorna valdes ut 

beroende på deras placering. Det faktum att inte alla i vår målgrupp svarade på enkäten 

kvarstår dock som en svaghet. 
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8. Resultat och Analys 

 
I detta kapitel kommer undersökningens resultat att redovisas med hjälp av tabeller. 
Först kommer utvalda resultat av frågorna i enkäten redovisas, sedan kommer svaren 

på frågeställningarna att besvaras.  
  

Vårt slutgiltiga material består av 198 ifyllda enkäter – varav 46 från Norra Real, 54 från 

Kungsholmens Gymnasium, 53 från Östra Real och 45 från Södra latin. 112 kvinnor och 86 

män svarade på enkäten. 

 
8.1 Ringa in det alternativ du framförallt förknippar med PR 
 

Figur 1. 

 

I alla skolor dominerade ”Marknadsföring” som det område eleverna framförallt förknippar 

med PR. Endast två personer svarade ”Annat”, vilket indikerar att denna fråga i enkäten 

täckte de flesta områden som man kan förknippa med PR och därmed fick vi ett sannolikt 

resultat. Tre respondenter svarade ”Vet ej”, vilket betyder att de andra respondenterna som 

deltog i enkäten faktiskt har en uppfattning om vad de förknippar med PR. Fem personer 

förknippar PR med ”Propaganda”, fyra av dessa är män medan fler kvinnor än män 

förknippar PR med ”Event”. I enkäten definierade vi ”Marknadsföring” som reklam, 

reklamfilm och annonser. En klart majoritet av våra respondenter förknippar därmed 

PRmed reklam, reklamfilm och annonser.  
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Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delar man upp svaren per skola så ser man som tidigare att ”Marknadsföring” dominerar i 

varje skola, framförallt i Norra Real där 42 st (91%) svarade ”Marknadsföring”. Östra Real 

var den enda skolan där personer svarade ”Vet ej” och Kungsholmens Gymnasium var den 

enda skola där personer svarade ”Annat”. En person av de två som svarade ”Annat” skrev 

att ”Det är fler av alternativen ovanför”. 

 
Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få fram detta resultat har vi använt oss av procentenheter, då det är fler kvinnor än 

män som har svarat på enkäten. ”Marknadsföring” dominerar igen med 73% respektive 

74%, skillnaden mellan könen är marginell. Intressant här är även att mer än dubbelt så 

många kvinnor har svarat ”Event” och att män svarat ”Propaganda” i större utsträckning än 

kvinnor.  



	   29	  

8.2 Var tror du att man kan stöta på PR? 

 
Figur 4.     

 

Denna fråga var en öppen fråga i 

enkäten och syftet med frågan var att 

kontrollera att man hade svarat 

sanningsenligt på föregående fråga, inte 

valt ett svarsalternativ slumpmässigt. 33 

respondenter svarade inte på frågan, 

därför är det ett visst bortfall i detta 

resultat.   

 
Figur 5. 

Bland de som svarade kunde man se ett 

tydligt mönster – de flesta svarade 

”Överallt”. Många som skrev ”Överallt” 

förklarade detta med att lägga till: på 

busshållplatser, gatan, i affären, på internet 

m.m.  

 

 

 

På andra plats kom ”Reklam och media” och här skrev många också busshållplatser men även 

affischer, annonser, TV, tidningar, events och kändisar. Slutsatsen man kan dra av detta är att 

de förknippar, som tidigare redovisat, PR med marknadsföring och då framförallt reklam i 

form av affischer och annonser på ”stan”. Med andra ord är det många som har en uppfattning 

om att PR och reklamannonser är samma sak, vilket inte stämmer överens med varken 

teoretikernas syn eller praktikernas. PR producerar inte annonsmaterial och inom litteraturen 

så skiljs också dessa begrepp åt, trots att de under senare år har konvergerat mer och mer.  

Dock stämmer denna syn på PR överens med synen samhället har haft på PR i Sverige under 

historiens gång, då PR många gånger förknippades med just reklam. (Larsson, 2005) Denna 

förknippning är dock någonting som dementerades av PR-verksamheten och också idag 

skiljer PR-byråer PR och reklam åt. (Four PR) 
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8.3 Vad anser du om att man på följande områden använder PR? 

 
 8.3.1 Näringslivet 
Figur 6. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Majoriteten tycker att det är ”Bra” att näringslivet använder PR, framförallt män. Lite mer än 

en tredjedel av kvinnorna har svarat ”Vet ej”. Detta tyder på att männen har en något starkare 

åsikt än kvinnorna angående PR i denna fråga. 

 

Slutsatsen vi kan dra av resultatet är att en klar majoritet av de tillfrågade anser att det är 

”Bra” att näringslivet använder sig av PR, dock har mer än en tredjedel av kvinnorna svarat 

”Vet ej”. Kanske kan det förklaras med att en majoritet ser PR synonymt med marknadsföring 

och reklam och därför är de kluvna till om de gillar reklam eller inte. Samtidigt har många 

svarat ”Bra”, vilket kan förklaras med att de tycker att det är bra att näringslivet med dess 

företag använder reklam och marknadsföring för sin överlevnads skull. Jämför man detta 

resultat med SOM-institutets så är de likartade, också där tyckte majoriteten att det var ”Bra” 

att näringslivet använde sig av PR, och fler svarade ”Varken eller” än ”Dåligt”.  

 

De som har en uppfattning i denna fråga ställer sig positiva till näringslivets användning av 

PR, medan de som inte har det tvekar och ställer sig mitt emellan. Endast ett fåtal tycker att 

det är dåligt. En majoritet av våra respondenter är med andra ord inte kritiska till att PR 

används av näringslivet. 
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Män	   71	   21	   7	  
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8.3.2 Myndigheter 

 
Figur 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

När det kommer till myndigheter är resultatet inte lika entydigt. Nästan hälften av kvinnorna 

svarar ”Vet ej” och 23% av männen respektive 21% av kvinnorna svarar ”Dåligt”. 

Majoriteten av männen svarar ”Bra” medan majoriteten av kvinnorna svarar ”Vet ej”. 

 

Slutsatsen är att många av de tillfrågade har haft svårt att bestämma sig om de tycker att detta 

är bra eller dåligt. Hela 71 av 198 svarade ”Vet ej” och nästan hälften av alla kvinnor. 

Orsaken kan vara svårigheter med att definiera begreppet ”Myndighet”, men också det faktum 

att de har en diffus uppfattning om vad en PR-byrå egentligen gör och har därför svårigheter 

med att koppla reklamfilm och annonser till myndigheter. Också denna figur visar att männen 

har en tydligare ståndpunkt än kvinnor, då fler kvinnor än män har svarat ”Vet ej”.  

 

Jämför man detta resultat med SOM-institutets skiljer de sig åt, då fler tyckte att det var 

”Dåligt” i SOM-institutets studie än i denna. Våra respondenter pendlar mellan ”Bra” och 

”Vet ej”, en minoritet svarar ”Dåligt”. De har en låg kritisk inställning till PR-verksamheten 

när det kommer till samarbete med myndigheter. 

 

 

 

Bra	   Vet	  ej	   Dåligt	  

Män	   51	   24	   23	  
Kvinnor	   34	   45	   21	  
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 8.3.3 Ideella organisationer 

 
Figur 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Majoriteten av de tillfrågade har svarat ”Bra”, dock har en tredjedel även svarat ”Vet ej”. Det 

vi la märke till när vi delade ut enkäterna var att vi några gånger fick frågan vad en ideell 

organisation är för något. Bristen på kunskap kring vad en ideell organisation är kan ha 

bidragit till många ”Vet ej”-svar. Samma förklaring kan kanske appliceras på ”Myndigheter” 

också, där många har svarat ”Vet ej”.  

 

Skillnaden mellan könen liten. En tydlig skillnad är att många fler kvinnor än män svarat 

”Dåligt”, dock är det få som har svarat ”Dåligt” om man jämför med det totala antalet svar. 

”Bra” dominerar och ”Vet ej” kommer på andra plats.  

 

Också detta resultat skiljer sig från SOM-institutets. Där var fler negativa än positiva. I vår 

studie dominerar antalet som tycker att det är ”Bra”. Den kritiska inställningen är fortsatt låg 

även inom detta område, nästintill obefintlig, och det tydliga mönstret i denna enkätfråga är 

att våra respondenter överlag är positiva till att PR används av dessa organisationer. 

Problematiken ligger i att de förknippar PR med reklamfilm och annonser, vilket resulterar i 

att PR-branschen okritiskt får arbeta i det dolda och en ny generation som inte är medvetna 

om deras arbetsområde växer fram och bildar det nya samhället. 
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 8.3.4 Politiska Partier 

 
Figur 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det mest förvånande resultatet, enligt oss, är att flest tycker att det är ”Bra” att politiska 

partier använder sig av PR, i jämförelse med de tidigare områdena. Framförallt är det männen 

som tycker att det är ”Bra” och fler kvinnor än män har svarat ”Vet ej”. 10 % av kvinnorna 

respektive männen tycker att det är ”Dåligt”. 

 

Slutsatsen är att av de områden som vi har undersökt är flest positiva till att PR används av 

politiska partier. Det är också här som minst har svarat ”Vet ej”. Detta kan bero på att de 

flesta ser PR synonymt med reklam och marknadsföring och tycker det är självklart att 

politiska partier marknadsför sig själva och sätter upp olika affischer och publicerar diverse 

annonser för att sprida information och budskap. Framförallt för att många har svarat att de 

tror att man kan stöta på PR ”på stan”, busshållplatser och överallt. 

 

Detta resultat är det som skiljer sig mest från SOM-institutets tidigare undersökning, där var 

flest kritiska till att politiska partier använde PR medan det i vår undersökning är tvärtom. VI 

anser att politiska partiers användning av PR alltid borde kritiseras, framförallt i ett 

demokratiskt samhälle. Den okritiska inställningen till politiska partiers och PR-

verksamhetens samarbete styrker framförallt vår tes om att den bristande kunskapen om vad 

PR är för något utgör ett hot mot det demokratin. Den nya generation anser att det framförallt 

är bra att politiska partier använder sig av PR, vilket vi anser är en skrev bild. 
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8.4 Hur ställer du dig till PR-branschen?  
Figur 10. 

 

På frågan ”Hur ställer du 

dig till PR-branschen” har 

en majoritet (45%) svarat 

”Varken eller”.  Skillnaden 

mellan de som har svarat 

”Kritisk” och ”Ej kritisk” är 

marginell, endast en person 

skiljer de två 

svarsalternativen åt. 

 

I enkäten så kunde man även i en öppen fråga svara på varför man var ”Kritisk” eller ”Ej 

kritisk”.

Några av respondenterna som ringade in 
”Ej kritisk” svarade: 
 

-‐ Bra sätt att förmedla budskap 
-‐ Utan PR skulle informationen inte nå oss 
-‐ Tycker branschen är intressant, skulle 

själv vilja jobba i den 
-‐ Varför skulle det vara dåligt? 
-‐ Jag ser inget negativt med PR 
-‐ PR behövs ju i dagens samhälle 
-‐ Tycker ändå att det är bra med 

marknadsföring i många sammanhang 
-‐ PR är bra för att uppmärksamma nått, det 

är bra 
-‐ Reklam stör mig inte 
-‐ Bra att veta vad som finns på marknaden 
-‐ Man måste ju kunna marknadsföra sig, 

sina produkter och event etc. 
-‐ PR är nödvändigt för företagets 

överlevnad 
-‐ Tror att det gynnar marknaden, både 

företag och kunde 
 

Några av respondenterna som ringade in 
”Kritisk” svarade: 
 

-‐ Har fått för mig att de gärna kan 
överdriva, spä på lite extra när de 
marknadsför företag 

-‐ Måste alltid vara kritisk inom detta 
område för allas bästa 

-‐ För att man måste ta hänsyn till vem som 
är upphovsmannen. Riktad, ensidig info 

-‐ Falsk reklam är dåligt 
-‐ Den har en dold agenda i vissa fall 
-‐ Vi kan bli manipulerade 
-‐ Allt är överdrivet 
-‐ Känns aldrig helt pålitligt med reklam 
-‐ Lätt av vrida budskap och statistik till sin 

fördel 
-‐ Jag har alltid synpunkter på kvaliteten på 

reklamen 
-‐ Det känns inte som att det är med 

konsumentens bästa i åtanke 
-‐ Till viss del manipulativ 

 
 

Bland de som har motiverat sitt svar är det många som har använt ordet ”reklam” och menar 

att reklam behövs i dagens samhälle och att reklam är nödvändigt för ett företags överlevnad. 

Bland de som är kritiska är det några som menar att reklam är dåligt och att man måste vara 

kritisk till reklam eftersom det mesta är överdrivet.  Detta resultat visar att de i själva verket 

har svarat om de ställer sig kritiska till reklam eller inte, inte om de ställer sig kritiska till PR. 
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8.5 Event 
Figur 11. 

 

19 personer svarade att de förknippar PR 

med ”Event”, av dessa var en majoritet 

kvinnor.  

 

 

 

 

 
Figur 12. 

Bland de som svarade att de förknippar PR 

med ”Event” var majoriteten inte kritiska 

till PR-branschen. Kvinnorna är minst 

kritiska och männen är mest kritiska. Ser 

man till antal personer och inte den 

procentuella fördelningen svarade 9 st ”Ej 

kritisk”, varav 8 av dessa var kvinnor.  

 

 
Figur 13. 

 

Denna tabell redovisar hur många timmar 

respondenterna i genomsnitt använder de 

olika medierna. Internet använder båda 

könen i lika stor utsträckning, men TV 

använder männen mer och sociala medier 

använder kvinnor mer.  

 

 

Slutsatsen vi kan dra är att framförallt kvinnor förknippar PR med ”Event” och det är också 

de som är minst kritiska till PR-branschen. Kvinnorna använder sociala medier i störst 

utsträckning och för män kommer internet och TV på samma plats.  
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8.6 Marknadsföring 

 
Figur 14. 

 
Bland de som svarade att de förknippar PR 

med framförallt ”Marknadsföring” var 82 

st kvinnor och 64 st var män. Ser man till 

den procentuella fördelningen är det väldigt 

jämnt, 74 % av männen respektive 73 % av 

kvinnorna. 

 

 
Figur 15. 

 

Ser man till den procentuella fördelningen 

bland svaren på frågan ”Hur ställer du dig 

till PR-branschen?” är kvinnorna minst 

kritiska och männen mest kritiska, 

majoriteten har dock svarat ”Varken eller”. 

 

 

 

 
Slutsatsen är att resultatet är jämnt fördelat bland de olika svarsalternativen. De som har 

svarat att de är ”Kritiska” har refererat till reklam och haft någon negativ association till det 

begreppet, då de likställer PR med reklam. Problemet med att tyda detta resultat är att man 

inte mäter hur de ställer sig till PR-branschen, utan reklambranschen. Det är å andra sidan 

intressant, då det betyder att de inte reflekterar över manipulation och dold reklam när de 

exempelvis läser något om PR, utan endast associerar det med reklam i form av reklamfilm 

och annonse . Frågan är om det hjälper eller stjälper PR-branschen. 74 % av respondenterna 

tror att PR är annonser, reklam och reklamfilm, vilket betyder att 74 % av respondenterna har 

en felaktig uppfattning om vad PR-branschen praktiskt gör, då PR-verksamheten inte betalar 

för reklamutrymme utan försöker att åstadkomma publicitet via andra, exempelvis journalister 

och opinionsbildare. 
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8.7 Jämförelse mellan de fyra områdena 

 
Figur 16. 

 

Event    Propaganda 
 

 

 
 

 
 

 

 
Marknadsföring   Information 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ser man till tabellerna ovanför har alla områden en hög andel som har svarat ”Varken eller”. 

Fler än hälften av kvinnorna som förknippar PR med ”Event” är inte kritiska mot PR-

branschen samtidigt som hälften av männen som förknippar PR med ”Event” är ”Kritiska”.  

Överlag är män mer kritiska än kvinnor och kvinnorna svarar oftare ”Varken eller”.  De som 

har svarat att de förknippar PR med ”Marknadsföring” har i själva verket svarat på om de 

ställer sig kritiska till reklam eller inte. Ser man istället till de som har svarat att de förknippar 

PR med ”Propaganda” och ”Information” är resultatet ojämnt. Det var endast fem personer 

som svarade ”Propaganda” vilket gör det svårt att utläsa något egentligt resultat då de var så 

få. Bland de fem så var resultatet dessutom blandat. Av de som svarade ”Information” 

hamnade kvinnorna återigen i mitten och lika många av männen var ”Kritiska” respektive ”Ej 

kritiska”.  
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8.8  Sammanfattning av resultatet 

 
 

• 74% av respondenterna förknippar PR med ”Marknadsföring”. I denna undersökning 

har vi förklarat marknadsföring som reklam, reklamfilm och annonser.  
 

• På andra plats kommer ”Information”, tätt följt av ”Event”. Fem st. förknippar PR 

med ”Propaganda”, varav fyra av dessa är män. Av de 19 som förknippar PR med 

”Event” är 15 kvinnor. 

 
• Majoriteten tror att man kan stöta på PR ”Överallt”. Många lägger dock till reklam- 

och annonsrelaterade platser, som: busshållplatser, på stan, reklam, affischer etc. 

 
• Majoriteten tycker att det är ”Bra” att näringslivet, myndigheter, ideella organisationer 

och politiska partier använder sig av PR. Framförallt tycker de att det är ”Bra” att 

politiska partier använder PR, där 77% av männen respektive 68% av kvinnorna 

svarade ”Bra”. 

 
• Det område där flest har svarat ”Dåligt” är myndigheter, där ungefär en femtedel 

tycker att det är ”Dåligt” att de använder sig av PR. 
 

• På frågan ”Hur ställer du dig till PR-branschen?” har majoriteten svarat ”Varken 

eller”. Skillnaden mellan de som har svarat ”Kritisk” och ”Ej kritisk” är marginell, 

dock har fler svarat ”Kritisk” (55%) i jämförelse med ”Ej kritisk” (54%). 

 
• De kvinnor som förknippar PR med ”Event” använder framförallt mediet ”Sociala 

medier”. Ett genomsnitt på 3 h/dag.  

 
• Män är överlag mer kritiska och kvinnorna svarar ”vet ej” i högre utsträckning 
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8.9  Svaren på frågeställningarna 

 

1. Vad förknippar gymnasieeleverna i årskurs 3 i Stockholms innerstad främst 

med begreppet ”PR”? Vilka kopplingar finns med hur PR praktiskt bedrivs 

och teoretiskt beskrivs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra respondenter förknippar PR med framförallt marknadsföring. På andra plats kommer 

”Information” och på tredjeplats kommer ”Event”. Endast fem personer förknippar PR med 

”Propaganda”. I denna enkät definierade vi ”Marknadsföring” som reklam, annonser och 

reklamfilm. Bilden av att PR ligger nära marknadsföringsområdet stämmer i teorin och 

praktiken. I teorin separerar man marknadsföring och PR åt, men man betonar att dessa två 

ligger väldigt nära varandra och Falkheimer skriver till och med att det är meningslöst att dra 

en skillnad mellan de två begreppen. Grunigs definition: ”The management of the relations 

between an organization and it’s publics” (Grunig & Hunt, 1984:6) är en accepterad definition 

som skiljer PR och marknadsföring åt. Marknadsföring är i huvudsak inriktat på relationen 

mellan ett företag och företagets kunder medan PR riktar in sig på betydlig fler relationer; 

personal, media, ägare, intressenter, myndigheter m.fl. (Falkheimer&Dalfelt, s.94). Dock har 

ingen litteratur som vi har tagit del av likställt reklam och annonser med PR. Inte heller i 

praktiken har vi hittat någon PR-byrå som producerar reklamfilmer och/eller annonser och 

den PR-byrå som vi har använt som exempel (Four PR) skiljer reklam och PR åt. Trots att PR 

ligger nära marknadsföringsområdet stämmer inte respondenternas bild av relationen mellan 

reklam och PR överens med vare sig teori eller praktik. 
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2. Är gymnasieeleverna i årskurs 3 i Stockholms innerstad kritiska till PR-

branschen eller inte och vad beror det på?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 st. av de tillfrågade 198 st. är varken kritiska eller ej kritiska till PR-branschen, vilket 

motsvarar 45%. 109 st. har svarat antingen att de är kritiska eller ej kritiska, vilket betyder att 

flera svarade på om de var kritiska eller inte kritiska i jämförelse med de som svarade 

”Varken eller”. Av de 109 st. blev resultatet väldigt jämnt, 55 var kritiska mot PR-branschen 

och 54 var inte det. Slutsatsen man kan dra är att det finns en knappt märkbar skillnad mellan 

de som är kritiska och ej kritiska och att majoriteten är varken eller.  

 

De som inte är kritiska menar att PR är ett bra sätt att förmedla budskap och att det behövs i 

dagens samhälle. Många har i sina svar knutit an PR med marknadsföring och reklam och 

menar att ”Marknadsföring är bra i många sammanhang”, ”Reklam stör mig inte” och ”Man 

måste ju kunna marknadsföra sig, sina produkter och event”. Vissa har även svarat att de inte 

ser något negativt med PR och förstår inte varför det skulle vara något dåligt. Med andra ord 

är många av svaren knutna till marknadsföring vilket betyder att man inte har kommit åt hur 

de ställer sig till PR-branschen, utan till vad de tror att PR-branschen är. 

 

De som istället är kritiska menar att PR ibland har en dold och falsk agenda och att man alltid 

måste vara kritisk mot sådant. Men också här förknippar många PR med reklam och menar att 

”Falsk reklam är dåligt”, ”Känns aldrig helt pålitligt med reklam” och ”Jag har alltid 

synpunkter på kvaliteten på reklamen”. 
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9. Slutdiskussion 

 
Här kommer vi att analysera resultatet och återknyta till syfte, frågeställningar och 
teori. Dessutom presenteras förslag till fortsatt forskning. 
 

9.1	  Diskussion	  av	  resultatet	  
	  
 

För det första kan vi konstatera att vår hypotes inte stämde. Vår hypotes var att ungdomar 

idag förknippar PR med ”kändisskandaler”, ”glamour” och ”fest” för att det är denna bild som 

ibland återspeglas i press, filmer och bloggar. Enligt Bowens (2003) undersökning 

förknippade studenterna PR med just detta vilket kan ha bidragit till våra antaganden om att 

detta stämde in även bland våra respondenter. Istället förknippar en tydlig majoritet av 

respondenterna begreppet PR med ”Marknadsföring”. Detta stämmer delvis, då 

marknadsföring och PR är två begrepp som har konvergerat. Jesper Falkheimer menar att de 

nya, svårplacerade begreppen som exempelvis produktplacering och event har bidragit till att 

gränserna mellan PR och marknadsföring har suddats ut. Falkheimer menar till och med att en 

diskussion av skillnaden mellan PR och marknadsföring är meningslös. (Falkheimer, 

2005:22-23) Detta kanske stämmer men det beror på hur man definierar ”Marknadsföring”. 

PR kan många gånger anses som en form av marknadsföring, men sällan anses PR vara 

synonymt med annonser och reklamfilm och det är här problemet uppstår. Det är just dessa 

begrepp som våra respondenter förknippar PR med. Med andra ord har de ingen klar bild av 

vad PR är. Orsaken kan vara att begreppet ”Reklam och PR” används slentrianmässigt, ofta 

utan någon reflektion, vilket har lett till att verksamheterna förknippas med varandra. Dessa 

två begrepp går i många fall hand i hand. 

 

Det finns PR-byråer som arbetar med i stort sett reklam, men via obetalt utrymme. Det finns 

dock även de som är inriktade på opinionsbildning och lobbying. Dessa områden får verka 

fritt i det dolda då, i alla fall våra respondenter, inte är medvetna om deras existens. Utgör PR-

verksamheten då ett hot mot det demokratiska samhället? Det beror på hur man ser det. Ewen 

(1996) menar som tidigare nämnt att man inte kan kalla samhället demokratiskt när det är PR-

konsulter som styr opinionen, medan andra menar att reklam är legitima diskussionsobjekt. 

Problemet vi ser med vårt resultat är istället det faktum att det finns de som inte är medvetna 

om PR-verksamhetens påverkansstrategier överhuvudtaget. För att kunna diskutera för- och 
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nackdelar bör det finns en medvetenhet om diskussionsobjektet, vilket det inte gör bland våra 

respondenter. Vi anser att bristen på kunskap är ett hot mot demokratin, då man inte förstår att 

man blir påverkad och därmed har man inte en kritisk inställning till det man läser eller hör. 

Att PR inte ingår mer i undervisningen under gymnasietiden är anmärkningsvärt, då PR-

byråer är inblandade i de flesta områden, så som media, politik och samhället i stort. 

 

Man får dock inte glömma svårigheterna med att överhuvudtaget definiera begreppet PR idag. 

Många ser det som ”pressreleaser” medan andra ser det som ”strategisk 

kommunikationsrådgivning”. (Palm, 2006:15) Men vad är PR egentligen? Är det 

information? Reklam? Kommunikation? Marknadsföring? Att svara på det är komplext då det 

är svårt att definiera något av begreppen. PR-avdelningar heter i vissa fall 

informationsavdelningar som i sin tur ibland heter kommunikationsavdelningar. Det som de 

flesta teoretiker är överens om är att det handlar om att upprätthålla och behålla goda 

relationer med omvärlden. (Larsson, 2002:8) Svårigheten med att definiera begreppet har 

däremot inte återspeglats i vår undersökning. Endast ett fåtal av våra respondenter har svarat 

att de inte vet vad begreppet PR står för och en person har svarat att det är flera av 

alternativen. De flesta har en bild av vad PR-branschen är och har inga svårigheter med att 

definiera begreppet, i alla fall inte vad vi kunde utläsa av enkäten. Dock stämmer deras bild 

inte överens med verkligheten. Slutsatsen blir med andra ord att begreppet är svårdefinierat, 

men att det inte upplevs svårdefinierat av våra respondenter som tror sig ha en klar bild av 

begreppets innebörd.  

 

2010 undersökte PRECIS vilket område PR-chefer tror kommer att utvecklas under 2011, och 

där svarade 70% ”Sociala medier”.  Ser man till våra respondenters användning av sociala 

medier är den hög, det är framförallt kvinnorna som använder sig av mediet.  Det faktum att 

ett nytt medium har tillkommit med ännu fler kanaler att arbeta via har ökat PR-branschens 

spelområde. Sociala medier var till exempel en bidragande faktor till Barack Obamas vinst i 

presidentvalet och vi tror att sociala medier är en betydande orsak till att PR-området har 

expanderat, men också till att reklam och PR har konvergerat. När en bloggare skriver om en 

produkt som hon/han har fått, är det då reklam eller PR? När en inflytelserik person hyllar ett 

politiskt parti på Twitter, är det då reklam eller PR? Vi tror också att Sociala medier har 

bidragit till en minskad kritisk inställning till PR-branschen, då det i vår undersökning var 

framförallt kvinnorna som använde sig av mediet och det var också de som var minst kritiska 

till PR-branschen. 
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Våra respondenter förknippar PR med ”Reklam” och enligt de två PR-byråer som vi har 

använt som exempel (Pure PR, Four PR) stämmer detta inte överens med hur PR praktiskt 

bedrivs. Där går att utläsa att det finns en tydlig skillnad mellan reklam och PR – reklam är 

köpt medieutrymme medan PRs ambition är att få genomslag på redaktionell plats. Inte heller 

bland de tjänster som erbjuds går att utläsa något som har med reklamproduktion att göra. PR 

beskrivs som ett verktyg för att få andra att säga det man vill ha sagt, istället för att säga det 

själv och använda sig av reklam. Vi tror att det är där det har blivit skevt – våra respondenter 

förstår inte att det handlar om ”dold reklam”. En PR-byrå producerar inte klassiska 

reklamannonser eller reklamfilm, vilket ungdomarna tycks tro eftersom de tror att man kan 

stöta på PR på busshållplatser, TV, ”stan” etc.  

 

Under historiens gång har PR-branschen haft en negativ stämpel. Förtroendet för PR-

branschen har varit låg och människor har förknippat begreppet med propaganda. Detta har 

inte alla gånger varit fel då PR och propaganda har en del likheter. Vissa definitioner av de 

två begreppen är likadana och vissa menar att PR faktiskt är propaganda. (L’Etang, 2008:32-

34) Denna syn återspeglas dock inte bland våra respondenter. En minoritet svarade att de 

förknippade PR med ”Propaganda”. I vår enkät definierade vi ”Propaganda” som dold reklam, 

manipulation och opinionsbildning. Propagandastämpeln har därmed suddats ut bland den nya 

generationen. Detta anser vi farligt då man ska vara medveten om att PR ibland arbetar med 

ovanstående. Hade vi själva svarat på vad vi förknippar PR med hade vi använt begreppen 

dold reklam, opinionsbildning och i vissa fall manipulation. Konsekvenserna av 

omedvetenheten av relationen mellan PR och ovanstående begrepp är att en ny, lättpåverkad 

generation växer fram. Utan kritisk reflektion över PR-branschens inverkan på samhället blir 

demokratin nästan obefintlig och makten förskjuts istället till de i samhället som har råd med 

dyra påverkanskampanjer.  

 

Ser man till PRECIS definitioner av PR-tjänster så förknippar majoriteten av respondenterna i 

vår undersökning PR med ”Marketing commnications”. Där är huvudsyftet att marknadsföra 

varor eller tjänster, visserligen genom mediekontakter och evenemang och inte via reklamfilm 

och annonser. Det är dock området ”Public Affairs ” som oroar oss. Omedvetenheten om att 

PR-byråer som arbetar med Public Affairs har som syfte att påverka den politiska världen via 

politiskt inriktade medier och politikerkontakter är enligt oss problemet. Återigen så är 

begreppet så stort att det är svårt att vara införstådd med alla delar, steget från att 

marknadsföra varor till att marknadsföra politiska tjänster är ganska långt. Att man förknippar 
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PR med marknadsföring och inte med lobbying är visserligen inte så överraskande då de som 

arbetar med framförallt marketing communication syns i det offentliga många gånger, utan att 

skada sin kund. Lobbyister arbetar istället i det ”dolda” och ambitionen är att inte märkas av.  

 

Om respondenterna är kritiska till PR är svårt att säga då de förknippar en PR-byrå med en 

reklambyrå. Med andra ord har de flesta svarat på om de ställer sig kritiska eller inte till 

reklam och inte till begreppet PR. Jämför man med SOM-institutets undersökning angående 

vad man tycker om att näringslivet, myndigheter, ideella organisationer och politiska partier 

använder sig av PR skiljer sig resultatet framförallt på ett område – politiska partier. I SOM-

institutets undersökning var det en majoritet som tyckte att det är ”dåligt” att politiska partier 

använder sig av PR, medan våra respondenter var mest positiva till att politiska partier 

använder sig av PR. Detta anser vi styrker vår tes än en gång att de förknippar PR med 

reklamfilm och annonser och inte har en korrekt bild av vad PR-verksamheten gör. Vi tror att 

de har motiverat sina svar med argumentet att politiker under valkampanjer måste använda sig 

av ”affischer” och ”reklam” för att informera väljarna om vad de står för. Detta är dock 

spekulationer och en kvalitativ studie behövs för att svara på frågan ”Varför”. 

 

Är det positivt eller negativt för PR-branschen att förknippas med reklam? Detta är den mest 

intressanta och komplexa frågan. Vid första anblick kan det tyckas positivt för PR-branschen 

att förknippas med reklam, dock får man inte glömma att reklam i många fall är ett negativt 

värdeladdat ord. Reklamen på Spotify stör och reklamfilm på TV betyder många gånger 

kisspaus. De som arbetar på en PR-avdelning där huvuduppgiften är att producera 

pressmeddelanden och ta emot utomstående samtal vill kanske inte förknippas med reklam, 

då de framförallt ser sig själva som kommunikatörer. Four PR som vi använde som exempel 

skiljde också tydligt mellan PR och reklam och under historiens gång har PR-verksamheten 

var angelägna om att dra en skarp gräns mellan de två områdena. Men för de som arbetar med 

dold reklam och produktplacering eller opinionsbildning och lobbying är kanske 

förknippningen istället något positivt då deras agenda kan utspelas obemärkt. När det kommer 

till om det är positivt eller negativt att våra respondenter förknippar PR med reklam ser vi det 

framförallt som något negativt, då de inte är medvetna om PR-branschens 

påverkansstrategier. Följer man det resonemanget så blir slutsatsen att det är övervägande 

positivt för PR-branschen att förknippas med reklam. 
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För att koppla till socialkonstruktionismen, som är det sätt vi ser på samhället och PR, så tror 

vi likt perspektivet att kunskaper om världen överförs mellan individer. Detta sker i nutid men 

även över generationer och traditioner uppstår då som följd. (Alvesson & Sköldberg, 

2008:86-87) Anledningen till att ungdomarna förknippade PR med marknadsföring och 

reklam enligt socialkonstruktionismen är då på grund av att andra, exempelvis föräldrar, 

lärare eller tidningar, fört över denna kunskap/information till dem. Vi tror likt 

socialkonstruktionismen att alla individer formas av den sociala kontext som råder i det 

samhälle man lever i. Under 1950-talet så började PR-verksamheten växa sig stor i Sverige 

och konsulterna ägnade sig då mest åt reklam – huvuduppgiften var att marknadsföra 

produkter och varumärken. Skillnaden var att man gjorde det i massmedia via obetalt 

utrymme. (Larsson, 2005:69) Denna skillnad verkar dock inte ungdomarna eller de som 

överfört information till dem angående PR vara införstådda med.  

 

Enligt socialkonstruktionismen vill man sticka håll på en etablerad självklarhet.  

(Alvesson & Sköldberg, 2008:83) Vi vill, likt socialkonstruktionismen, sticka hål på 

uppfattningen om att PR skulle vara klassiska reklamannonser. Man kan även tänka sig PR 

enligt Baldwin Van Gorps (2007) tankar på ”Frames” och påstå att uppfattningen om PR som 

klassisk reklam då beror på en överliggande ”Frame”. Vi tänker likt Van Gorp (2007) att 

verkligheten, PR, är en social konstruktion och att institutioner eller ”Frames” konstruerar 

denna. Vi har även tänkt på PR utifrån Hackings (1999) förklaring av 

socialkonstruktionismen. Vi menar att om PR uppfattas på ett sätt som inte stämmer, kan detta 

ändras. PR som det uppfattas nu är i vår mening inte bra. Vi måste därför förändra folks 

uppfattning om PR. Vi vill efter genomförd undersökning öppna upp för en ny förståelse för 

vad PR förknippas med. Vi vill sticka hål på den etablerade självklarheten hos ungdomarna, 

den att PR är synonymt med reklamfilm och annonser. 

 

Jämför vi våra slutsatser med Bowens slutsatser finns det likheter. I henne studie går att läsa 

att förvirringen mellan områdena reklam, marknadsföring, publicitet, kommunikation och 

propaganda har lett till en försämrad förståelse för PR-branschens syfte och funktion. Detta 

stämmer även in på vårt resultat då denna förvirring mellan dessa områden har återspeglats på 

våra respondenter. Olika begrepp har blandats ihop och istället för en förståelse för vad PR är 

har de definierat PR med reklam och marknadsföring, begrepp som de förstår. Bowens 

slutsats är dock att PR måste ge en klarare bild av vad de gör, medan vår är att samhälle och 

medier måste öka medvetenheten om PR- kampanjer och deras påverkansagenda.  
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Slutsatsen vi kan dra av denna studie är att gymnasieelever i årskurs tre i Stockholms 

innerstad som läser vid en kommunal gymnasieskola förknippar PR med framförallt reklam, 

med några få undantag. Den kritiska inställningen de har till PR-branschen går inte att utläsa 

då de har svarat på om de ställer sig kritiska till reklam eller inte. Problemet är med andra ord 

att de inte vet vad PR är. Utan förståelse för PR-verksamheten är det svårt att ha en kritisk 

inställning till medierna, staten och politikerna vilket är nödvändigt för att man inte ska tappa 

grunden i demokratin, nämligen att all makt utgår ifrån folket. Blir folket omedvetet 

påverkade av olika aktörer med stor budget så är det indirekt också de som styr, inte folket. 

Självklart har olika aktörer alltid försökt att påverka den allmänna opinionen under historiens 

gång, men det minsta kravet bör vara att man i alla fall är medveten om deras existens. 

Speciellt i dagens moderna och transparenta samhälle. 

 

9.2 Reflektion kring vårt resultat 
 

Det vi ville mäta med vår undersökning var vad ungdomarna i vår målgrupp förknippar med 

begreppet PR, samt om de ställer sig kritiska till PR-branschen eller inte. I resultatet så har vi 

kunnat uttala oss om detta i och med svaren från enkätundersökningen. I och med att detta 

fungerade bra anser vi att vi valde rätt metod. Det vi inte kunde utläsa var varför de 

förknippar PR med reklamfilm och annonser, vi kunde därför inte presentera detta i vårt 

resultat. Vårt syfte var dock aldrig att undersöka varför i denna studie. Istället var det att få en 

generell bild och ambitionen var att kunna uttala oss om en större grupp. Det finns frågor till 

fortsatta studier i detta ämne och de har vi gett förslag på i kapitlet Förslag till fortsatt 

forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   47	  

9.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
 
 

• Efter att ha utfört denna kvantitativa studie skulle nästa steg kunna vara att gå in 

djupare och göra en kvalitativ studie. Detta för att få svar på varför de har svarat som 

de har gjort och dessutom utforska om de är helt omedvetna om dold reklam eller inte. 

 

 

 

• Göra en likadan studie fast på en annan målgrupp. Förknippar de också PR med 

reklam eller kommer denna syn på PR med den nya, unga generationen? 

 

 

 

• Undersöka och göra en studie kring konvergensen mellan begreppen reklam och PR. 

Har de konvergerat mer och mer? Finns det PR-byråer som köper annonsutrymme? 

 

 

 

• Undersöka vad PR-byråer vill bli förknippade med, samt om de anser det vara bra 

eller dåligt att förknippas med ”Reklam”. 

 

 

• Använda samma målgrupp men istället ställa frågan ”Vad är skillnaden mellan PR och 

reklam?”.  
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Bilaga	  1.	   	   	   Enkät	  
	  
Vi	  är	  två	  studenter	  från	  JMK,	  Stockholms	  Universitet,	  som	  i	  vår	  kandidatuppsats	  vill	  undersöka	  vad	  ni,	  
gymnasieelever	  i	  årskurs	  3,	  förknippar	  med	  PR.	  Alla	  som	  deltar	  och	  svarar	  på	  enkäten	  är	  självklart	  
anonyma.	  Vi	  är	  väldigt	  tacksamma	  för	  att	  du	  tar	  dig	  tid	  att	  svara	  på	  våra	  frågor!	  
	  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  
Kön:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kvinna	   	   Gymnasieskola:___________________________	  
	  
	  
1.	  Ringa	  in	  DET	  alternativ	  du	  framförallt	  förknippar	  med	  PR.	  (Ringa	  in	  ett	  alt!)	  
	  
	  
1.	  EVENT	   	   	   	   2.	  INFORMATION	  
(Nöje	   	   	   	   (Pressmeddelanden	  
Kändisar	   	   	   	   Internkommunikation	  
Fest)	   	   	   	   Externkommunikation)	  
	   	   	  
	  
	  
3.	  MARKNADSFÖRING	   	   	   4.	  PROPAGANDA	  
(Reklam	   	   	   	   (Dold	  reklam	  
Annonser	   	   	   	   Manipulation	   	  
Reklamfilm)	   	   	   	   Opinionsbildning)	  
	  
	  
	  
5.	  VET	  EJ	  
	  
	  
6.	  ANNAT__________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
2.	  Var	  tror	  du	  att	  man	  kan	  stöta	  på	  PR?	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
3.	  Vad	  anser	  du	  om	  att	  man	  på	  följande	  områden	  använder	  PR?	  (Ringa	  in	  ett	  alt.	  per	  område)	  
	  
Näringslivet:	   	   BRA	   VET	  EJ	   DÅLIGT	  
	  
Myndigheter:	  BRA	   VET	  EJ	   DÅLIGT	  
	  
Ideella	  organisationer:	   BRA	   VET	  EJ	   DÅLIGT	  
	  
Politiska	  partier:	   BRA	   VET	  EJ	   DÅLIGT	  
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4.	  Hur	  ställer	  du	  dig	  till	  PR-branschen?	  (Ringa	  in	  ett	  alt!)	  
	  
	  
KRITISK	   	   	  	  	  	  	  	  EJ	  KRITISK	  	  	   VARKEN	  ELLER	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  
	  

-‐ Om	  kritisk,	  varför?	  
	  
	  
	  

-‐ Om	  ej	  kritisk,	  varför?	  
	  
	  
	  
5.	  Ungefär	  hur	  många	  timmar/genomsnittlig	  dag	  använder	  du	  aktivt	  dessa	  medier?	  (H=	  Antal	  
Timmar)	  (Ringa	  in	  ett	  alt.	  per	  medium)	  
	  
	  

1. PRESS	  (Tidning	  i	  pappersform	  eller	  på	  Internet,	  tex:	  Dagens	  Nyheter,	  VeckoRevyn,	  
Aftonbladet	  m.m.)	  

	  
Mindre	  än	  1h	   	   1h	   2h	   3h	   4h	   Mer	  än	  4h	  
	  
Använder	  inte	  detta	  medium	   Vet	  ej	  
	  
	  

2. SOCIALA	  MEDIER	  (Facebook,	  Twitter,	  Bloggar,	  Datesidor	  m.m.)	  
	  
Mindre	  än	  1h	   	   1h	   2h	   3h	   4h	   Mer	  än	  4h	  
	  
Använder	  inte	  detta	  medium	   Vet	  ej	  
	  
	  

3. TV	  (Nyheter,	  Dokumentärer,	  Dokusåpor,	  Webb-TV,	  film	  m.m.)	  
	   	  

	  
Mindre	  än	  1h	   	   1h	   2h	   3h	   4h	   Mer	  än	  4h	  
	  
Använder	  inte	  detta	  medium	   Vet	  ej	  
	  
	  

4. RADIO	  (Podcast,	  Internetradio,	  vanlig	  radio	  mm.)	  
	  
Mindre	  än	  1h	   	   1h	   2h	   3h	   4h	   Mer	  än	  4h	  
	  
Använder	  inte	  detta	  medium	   Vet	  ej	  
	  
	  

5. INTERNET	  (Övriga	  hemsidor	  än	  ovan	  nämnda,	  informationssidor	  mm.)	  
	  
Mindre	  än	  1h	   	   1h	   2h	   3h	   4h	   Mer	  än	  4h	  
	  
Använder	  inte	  detta	  medium	   Vet	  ej	  
	  
	  

Tack	  så	  hjärtligt	  för	  din	  medverkan!	  
Dajana	  Pogarcic,	  0708866917	  
Jessie	  Moberg,	  0702461514	  


