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Abstract 
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Background and aim: The PR-industry is continuing to grow in Sweden. The increase of working 

consultancies has made it more difficult to define what PR-activities really are in Sweden today. This 

exam reviews the presence and lack of transparency within the PR labour. The aim of the essay is to 

inspect the PR-companies relation to transparency and non-transparency. How do the PR-companies 

explain their working methods and ways to address openness within the PR-assignment? 

Method/Material: The method is qualitative interviews. My respondents come from three different 

PR-companies: Burson-Marsteller, Grayling and Kreab Gavin Anderson. 

Theory: A liberal and critical perspective provides a theoretical ground for my analysis. Different 

communication theories are also applied. I also explain the concepts and my definitions of Public 

Relations and transparency within PR. 

Main Results: Depending on perspective different results are to be acknowledged. My respondents 

always had legitimate explanations to why the work as they do. Market rules and laws are the main 

reason for strict secrecy and silence. From a critical perspective a lack of transparency is present 

almost everywhere. PR-consultancies make material that can be taken over by principals, news staff 

and politicians. We as citizens have big difficulties to identify the real senders and messages in PR-

material regarding the strict secrecy. 

Keywords: Transparency, Secrecy, Public Relations, communication, accounting , strategy, target 

groups, PR-tools, PR-labour, PR-consultancies, media relations, lobbying, crisis management, news 

work, principals.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

Förord 

Först och främst vill jag tacka uppsatsens respondenter Helena Olsson, Christian Ekström och Anders 

Frostell. Ni har gjort denna uppsats möjlig och för det tackar jag er innerligt. Jag vill också tacka min 

handledare Virginia Melián för ett tydligt vägledande genom uppsatsen. Sist men inte minst vill jag 

tacka min sambo Julia Swegler för det långvariga stöd som drivit uppsatsen framåt. 

 

Bromma, januari 2012. 

Olof Ehrs 



 

 
3 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................. 5 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................... 6 

3. Material och avgränsning .................................................................... 7 

3.1 Respondenter ............................................................................................... 7 

3.2 Litteratur och källor ....................................................................................... 8 

3.3 Disposition ................................................................................................... 8 

4. Begreppsdefinitioner ........................................................................... 9 

4.1 Public Relations och PR-arbete ........................................................................ 9 

4.2 Min definition av Public Relations och PR-arbete .............................................. 10 

4.3 Transparens och transparens inom Public Relations ......................................... 11 

4.4 Min definition av transparens och transparens inom Public Relations ................. 12 

5. Bakgrund ........................................................................................... 13 

5.1 PR-branschens expansion i Sverige ............................................................... 13 

5.2 PRECIS: PR-konsulternas branschorganisation ................................................ 14 

5.3 PR-företagen enligt PRECIS .......................................................................... 14 

5.3.1 Burson-Marsteller .................................................................................. 14 

5.3.2 Grayling ............................................................................................... 14 

5.3.3 Kreab Gavin Anderson ........................................................................... 14 

5.4 Mediernas roll och rapportering .................................................................... 15 

5.5 Westander: PR-företaget som slåss för transparens......................................... 16 

6. Tidigare Forskning ............................................................................. 17 

7. Teoretisk ram .................................................................................... 18 

7.1 Det liberala perspektivet .............................................................................. 18 

7.2 Det kritiska perspektivet .............................................................................. 19 

7.3 Kommunikationssymmetri och modeller ......................................................... 20 

8. Metod ................................................................................................ 21 

8.1 Kvalitativ intervju ....................................................................................... 21 

8.2 Urval ......................................................................................................... 22 

8.3 Genomförande ............................................................................................ 22 

8.4 Transkription .............................................................................................. 22 

8.5 Intervjuanalys och resultatredovisning .......................................................... 23 

9. Resultat och analys ........................................................................... 24 

9.1 Sammanfattning av intervjukategorier ........................................................... 24 



 

 
4 

9.2 Public Relations på företaget ........................................................................ 25 

9.2.1 PR-företagens arbetsmetoder och tillvägagångssätt ................................... 25 

9.2.2 PR-kompetens: Operativ och strategisk kommunikationsexpertis ................ 26 

9.2.3 Medierna: En dominerande faktor i PR-arbetet .......................................... 27 

9.3 Transparens externt .................................................................................... 28 

9.3.1 PR-företagens avsikter med verksamheten ............................................... 28 

9.3.2 Redovisning av PR-företagens uppdrag .................................................... 29 

9.2.3 Vag transparens: Ett marknads- och konkurrensskäl ................................. 30 

9.4 Transparens internt ..................................................................................... 31 

9.3.1 Sekretessavtal: en självklarhet i PR-branschen ......................................... 31 

9.3.2 Arbetsplatsens rutiner och förhållningssätt till sekretess ............................. 33 

9.5 Transparens allmänt .................................................................................... 34 

9.5.1 Ekonomisk redovisning och verksamhetsbeskrivning ................................. 34 

9.5.2 PR-företagens uppfattning om transparens och öppenhet ........................... 35 

10. Slutsats, frågeställningar och diskussion ........................................ 37 

   12.1 Frågeställningar och svar ........................................................................... 37 

   12.2 Slutsats: liberal och kritisk ......................................................................... 38 

12.2.1 Liberal slutsats .................................................................................... 38 

12.2.2 Kritisk slutsats .................................................................................... 39 

12.2.3 Sammanfattande slutsats ..................................................................... 39 

11. Litteratur- och källförteckning ........................................................ 40 

11.1 Tryckta källor ........................................................................................... 40 

11.2 Otryckta källor .......................................................................................... 41 

12. Bilagor ............................................................................................. 42 

   12.1 Frågeguide inför intervjuerna ...................................................................... 42 

   12.2 Transkriberad intervju med Burson-Marsteller ............................................... 44 

   12.3 Transkriberad intervju med Grayling ............................................................ 52 

   12.4 Transkriberad intervju med Kreab & Gavin Andersson .................................... 62 

 

  



 

 
5 

1. Inledning 

Ibland skriver medierna om nya avslöjande inom PR-sektorn. En rad artiklar, texter och radioprogram 

skildrar olika delar av PR-verksamhet. TT skrev nyligen om en av Facebooks PR-metoder. Företaget 

hade anlitat ett PR-företag för att skapa mediekritiskt material om Googles pågående verksamhet (DI: 

2011-05-13). Denna PR-metod går klart att likna vid smutskastning med dolda agendor och avsändare. 

Att påstå att det finns diskutabla PR-verktyg är inte så vågat med tanke på internationell PR-

verksamhet och medierapportering. Däremot vet vi mycket mindre om vilka PR-metoder som brukas i 

Sverige. 

   Den svenska journalisten Fredrik Gertten har i Sveriges Radio berättat om sina erfarenheter av 

internationell PR-verksamhet. Han har efter dokumentärfilmen ”Bananas!” blivit föremål för det 

amerikanska fruktföretagets Doles olika kommunikationsmetoder och verktyg. Gertten bekräftar att 

det förekommer problematiska PR-metoder i samhället. Enligt Gertten förekommer många olika PR-

metoder internationellt. Några exempel är Astroturfing (PR-konsulter som utger sig för att vara 

gräsrotsnivå på olika digitala mötesrum), omvärldsbevakning som går långt över det lagliga och annan 

typ av dold verksamhet (SR: 2011-09-10). 

   Jag har inspirerats av Fredrik Gerttens strävan att skapa en debatt om PR-företagens växande makt 

och verksamhet. Eftersom branschen ökar i omfattning ökar följaktligen behovet av kritik, insyn och 

ifrågasättande hos journalister, medborgare och forskare.  

  Denna uppsats söker svar på PR-företagens förhållande till och uppfattning av transparens inom 

deras verksamhet. Jag tror att mycket av den befogade kritiken mot PR-branschen beror på 

verksamhetens dolda sidor. Allmänheten vet inte heller tillräckligt om vad PR-konsulterna arbetar 

med. Detta kan bero på PR-företagens och kundernas medvetna mystifiering av verksamheten.  

  Vad säger PR-företagen och vad säger de inte? Finns det skillnader i hur PR-företag redovisar sin 

verksamhet? Inledningsvis trodde jag att PR-företagen valde olika, men väl medvetna strategier och 

förhållningssätt gentemot transparens i företagets olika delar. Undersökningen intresserar mig 

personligen då detta är en chans att presentera nya intressanta perspektiv på transparens inom PR-

företagens verksamhet.  
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2. Syfte och Frågeställningar 

Jag har som mål att undersöka hur begreppet transparens uppfattas hos tre utvalda PR-företag, 

verksamma i Sverige. Jag vill studera PR-företagens förklaringar och svar kring transparens och 

öppenhet inom deras PR-verksamhet. Jag önskar att studera olika områden av transparens inom PR-

företagens verksamhet. Transparens ur interna, externa eller allmänna infallsvinklar. 

 

1. Vilka delar av verksamheten redovisar PR-företagen för allmänheten? 

2. Var redovisar PR-företagen verksamheten? 

3. Hur förhåller sig PR-företagen till transparens i sin egen verksamhet?  

4. Hur förklarar PR-företagen transparens och öppenhet i sitt företag? 
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3. Material och avgränsning 

Jag kommer att använda mig av kvalitativa samtalsintervjuer med respondenter från tre olika PR-

företag. Jag vill ha respondenter med ansvar och insikt i företagets pågående verksamhet. Detta för att 

försäkra mig om att respondenterna har bred kunskap om företagets interna, externa och allmänna 

sidor. Jag kommer att avgränsa intervjuerna till att handla om Public Relations och transparens. För att 

förstå transparens utifrån PR-företagens perspektiv vill jag fokusera undersökningen på företagets 

arbete och praktik. Därför inkluderar jag frågor om rör allt ifrån PR, PR-verksamhet och transparens.  

   Jag kommer att redovisa intervjuerna i transkriberade intervjuer (Som återfinns i bilagorna). Jag 

kommer i resultatredovisningen att tolka svaren utifrån uppsatsens olika utgångspunkter. 

Respondenterna kommer i förväg att få kontrollera och förtydliga missuppfattningar. Detta säkrar i 

viss mån materialets ömsesidiga korrekthet och ökar textens trovärdighet.    

   I mån av C-uppsatsens omfång kommer jag inte att intervjua andra yrkeskategorier som journalister, 

politiker eller informatörer. Larsåke Larssons svenskanpassade PR-studier har exempelvis redan gjort 

detta (Larsson 2005a, 2005b). Jag vill fördjupa mig i PR-företagens syn på transparens. För att förstå 

transparens hos PR-företagen krävs förkunskaper i olika PR-metoder, kommunikationskanaler och 

kommunikationsförutsättningar. Frågeguiderna utvecklades under studiens gång för att anpassa de 

semistrukturella intervjuerna till respektive företag och intervju.  

    En viktig avgränsning i mitt urval var att jag inte ville känna respondenterna sen tidigare. Detta för 

att upprätthålla en klar distans till respondenterna utan personliga förpliktelser och band. Om man 

använder sina personliga kontakter för att nå respondenter inom PR-företag tror jag att man får 

svårigheter i att bemöta respondenterna kritiskt och objektivt. Mina respondenter har därefter valts av 

respektive företag för att möta mig i en intervju.  

 

3.1 Respondenter 

För uppsatsen har jag intervjuat tre PR-representanter med kontorsplats i Stockholm. Dessa tre företag 

är Burson-Marsteller, Kreab Gavin Anderson och Grayling Sweden. Mina respondenter representerar 

enbart sin verksamhet i studien. Således fokuserar undersökningen på PR-företagens perspektiv och 

svar kring deras befintliga verksamhet.  

 

1. Burson-Marsteller: Helena Olsson , VD. 2011-11-23 mellan 15:00-16:00 

2. Grayling Sweden: Christian Ekström, Director Public Affairs. 2011-11-29 mellan 13:55-

14:15 

3. Kreab Gavin Anderson: Anders Frostell, Senior Partner. 2011-12-01 mellan 08:57-10:00 
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3.2 Litteratur och källor 

Inför C-uppsatsen har jag valt ut ett brett spektra av källor för att angripa transparens inom Public 

Relations. Mycket av litteraturen är kurslitteratur från tidigare studier i medie- och 

kommunikationsvetenskap på JMK. Larsåke Larssons studier, slutsatser och teorier om 

kommunikation, Public Relations och PR-arbete utgör en stomme i projektet. Larssons kunskaper i 

svensk PR har kompletterats med internationell PR-litteratur. Jag har samlat både klassiska PR-verk 

som Grunigs PR-teorier men också modern PR-litteratur som exempelvis Jacquie L’Etangs böcker och 

samlingar.  

 

3.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med definitionerna av begreppen Public Relations, PR-arbete, transparens och 

transparens inom PR-verksamhet. Begreppsdefinitionerna delas upp i två separata delar. Den första 

delen går igenom hur uppsatsens litteratur förklarar begreppen. I den andra delen går jag igenom hur 

jag i min uppsats förhåller mig till begreppsdefinitionerna. Detta följs av en bakgrund som redovisar 

relevanta fakta om PR-företag och branschens förutsättningar. Bakgrunden tar även upp intressanta 

sidoingångar till ämnet som medierapportering och vad andra PR-företag har att säga om transparens. 

Sedan presenteras vad tidigare svensk forskning i ämnet har kommit fram till. Efter detta presenteras 

teoridelen med de perspektiv och teorier som kommer att användas under uppsatsen. Efter detta 

kommer ett kapitel som behandlar metod med flera underrubriker om mitt tillvägagångssätt. Därefter 

kommer resultat och analysdelen. Här uppvisas intressanta citat och min analys och tolkning av 

undersökningen. Efter detta kommer slutsats och diskussion där olika ingångar och kunskaper 

diskuteras. Här återknyter jag uppsatsen till mina tidigare frågeställningar och syfte. Till sist kommer 

litteratur- och källförteckning samt bilagor med frågeguide och de fullständiga intervjuerna. 
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4. Begreppsdefinitioner 

4.1 Public Relations och PR-arbete 

Public Relations (PR) är ett begrepp som verkligen övergriper många områden och definitioner. 

Begreppet beror på vad som förklaras och vem som förklarar det. Akademisk litteratur i ämnet har 

traditionellt sett delats in i en amerikansk och en europeisk skola med olika utgångspunkter och 

paradigm. Ursprungligen hade den amerikanska skolan ett mer liberalt och funktionellt perspektiv på 

PR. Den amerikanska skolan har i större utsträckning lyft fram möjligheter och det positiva med PR-

verksamhet. Den europeiska skolan har historiskt haft mer tyngd på kritik och demokratiaspekter. Där 

europeisk litteratur oftare diskuterar potentiella hot och olika kritiska ingångsvinklar i PR-verksamhet 

(Larsson 2006: 127, L’Etang 2008: 9-11).  

    För att beskriva PR pekar Jacquie L’Etang på ämnets innebörd och relation till Public Opinion och 

opinionsbildning. L’Etang menar att PR-verksamhet är till för att skapa medvetna relationer med en 

publik eller målgrupp. I teorin är PR-arbete till för att förändra och förbättra en aktörs kommunikativa 

verksamhet och anseende. PR-verksamhet söker ofta extern publicitet i (mass)medier för att föra en 

allmän opinionsbildning och kommunikation med läsaren, väljaren eller konsumenten. Enligt L’Etang 

blir detta i funktionella termer all intern eller extern kommunikation. PR-arbete kan vara intern 

kommunikationsverksamhet som Investor Relations, medieträning, krishantering, eller planerad 

internkommunikation. PR-arbete kan också vara extern kommunikationsverksamhet som 

medierelationer, lobbying och pressarbete (L’Etang 2008: 17-21). 

   Larsson beskriver Public Relations som en form av specificerad kommunikation. Olika sändare kan 

via målinriktad kommunikation nå olika mottagare. PR-verksamhet eller kommunikationsverksamhet 

finns till för att informera eller föra en relation med olika syfte. Larsson citerar Grunig & Hunts 

definition som den mest kärnfulla för Public Relations: ”The Management of communication between 

an organization and its publics” (Larsson 1997: 21-24). I svensk översättning blir det att hantera 

kommunikationen mellan organisationer och deras publiker. Management har också flera betydelser 

på svenska: leda, styra, hantera, driva, sköta m.m. och täcker flera aspekter av PR-arbetets operativa 

och strategiska kommunikationsverksamhet. PR-konsulter hjälper aktörer att planera och driva sin 

kommunikation.  

   Amerikanen Keith Butterick definierar PR ur dess praktiska verksamhet och syfte. PR-verksamhet är 

främst fokuserat på att mediekompetens och konsten att skapa pressklipp och adresserad 

kommunikation för kunder. Nyhetsrelaterat arbete fyller ofta en central roll i PR-företagens 

verksamhet. PR kan också vara en strategisk kompetens inom kommunikation. Det är att kunna 

analysera vad som händer hos en aktör och att komma med förslag på lösningar (Butterick 6-7, 32).   

 

 



 

 
10 

4.2 Min definition av Public Relations och PR-arbete 

Min utgångspunkt för PR och PR-arbete är att det är ekvivalent med kommunikation med ett syfte, likt 

Larssons definition. Aktörer blir avsändare när de använder PR eller kommunicerar saker. Inom ramen 

för PR ryms allt ifrån strategisk eller planerande verksamhet till genomförande eller operativ 

verksamhet.   

    Det är viktigt att komma ihåg att generell kommunikationsverksamhet utförs av allt ifrån aktörer 

som organisationer, företag, institutioner, föreningar, myndigheter och andra. Aktörerna kan ha egna 

anställda som sköter kommunikation och snarlik PR-verksamhet. Verksamheten kan utföras av 

kommunikationsavdelningar, pressavdelningar eller andra ledningar. PR-företag har således inte patent 

på de kommunikativa arbetssätten eller PR-verktygen för att nå olika målgrupper. Istället hjälper 

konsulterna uppdragsgivarna med att organisera kommunikationsarbetet och planerandet.   

   Men det också köps mycket PR-arbete i Sverige i dag. PR-konsulter kan hjälpa kunder och aktörer 

att kommunicera rätt saker. PR-verksamheten baseras på kundens mål för samarbetet. Eftersom 

aktörer köper konsulters tid förutsätter PR-företagen ett resursflöde. Kunderna bestämmer på så sätt 

PR-arbetets utgång eftersom de har betalat för konsulttiden.   

  Men PR-företagen kan också utforma och utföra aktiviteterna på ett mer bestämmande sätt. De kan 

exempelvis helt ta ansvaret från en kunds pressavdelning eller utåtriktade verksamhet och upprätta en 

ny press- eller kommunikationsavdelning med PR-konsulter i ledningen. PR-företag erbjuder således 

sin expertis inom kommunikation och strategi för betalande kunder. 

     Relationsdelen av arbetet går att beskriva genom PR-företagets relation med kunden. Deras 

gemensamma arbete har också olika kommunikationsmål bestämda av kundens syfte med relationen. 

Ofta hjälper PR-företagen kunderna att utveckla och underhålla relationer internt på företaget eller 

externt mot medier, beslutsfattare eller andra målgrupper. 

    Man ska ha i åtanke att denna typ av verksamhet är till för att höja en aktörs anseende generellt eller 

hos utvalda grupper. PR är precis som L’Etang menar till för att förändra en aktörs nuvarande situation 

eller ”status quo”. Detta kan vara nödvändigt då aktören står inför kommande regleringar, akuta kriser 

eller andra situationer som manar till akut kommunikation från aktören.  

    Eftersom PR-arbete rymmer oändligt många tillvägagångssätt och metoder finns det inte utrymme i 

denna studie att gå igenom alla tänkbara praktiska definitioner av PR. PA eller Public Affairs är PR-

arbete riktat mot beslutsfattare. Detta ingår i min definition av PR. I bakgrunden och 

resultatredovisningen kommer däremot fler praktiska exempel på PR-verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

4.3 Transparens och transparens inom Public Relations 

Transparens är ett begrepp som betyder genomskinlighet och öppenhet. Transparens eller icke-

transparens genomsyrar PR-verksamhet och alla rådande kommunikations- eller demokratiprocesser. 

Begreppet transparens förekommer ibland i akademisk PR-litteratur. Forskare närmar sig öppenhet 

med olika ingångpunkter för PR-verksamheten. Således har det inte varit helt lätt att hitta en självklar 

definition för transparens inom Public Relations. Därför har jag delvis fått skapa min egen definition 

och tolkning av begreppet. 

     Larsson närmar sig transparens från ett demokratiskt perspektiv. Han förutsätter att 

samhällsdebatten eller andra demokratiprocesser, som PR-företagen är en del av genom sitt PR-arbete, 

är öppen, tydlig och korrekt. Svårigheten är att PR-konsulter ofta agerar som mellanhänder för sina 

kunder. Därför kan det vara svårt att identifiera vad PR-konsulten respektive kunden praktiskt gör. De 

kan välja att inte svara på frågor om verksamheten. PR-företagen skriver på regelbundenhet 

debattartiklar som vid publikation bär helt andra avsändare än de som skrivit artikeln. Enligt Larsson 

bör aktörerna vara öppna och transparenta ur ett demokratiskt perspektiv. För att vara fullt transparent 

bör aktörer kunna tillkännage källor, avsikter och fakta för journalister eller andra intressenter 

(Larsson 2005a: 43, 100-101, Larsson i L’Etang 2006: 128-129, 137-138). 

    L’Etang ser transparens som något nödvändigt och positivt för PR-verksamhet.  Att uppfattas som 

öppen, transparent och tillförlitlig är centralt för aktörers image, anseende och varumärke. En aktörs 

identitet kan tydliggöras genom transparens och öppenhet. Att vara ärlig och transparent är viktigt för 

jämlika relationsskapande processer (L’Etang 2008: 50-51). 

   Robert Leach menar att fullvärdig och korrekt information är en förutsättning i det demokratiska 

samhället. Öppenhet är således en förutsättning för ömsesidig och demokratisk kommunikation. Brist 

på transparens kan leda till etiska problem för aktörer. I synnerhet om dold eller missanvisande 

kommunikation kan redovisas utifrån. Eftersom det inte alltid finns en exakt gränsdragning i frågor 

om öppenhet är det en komplicerad fråga med många sidor och förklaringar (Leach 2006: 88-90).  
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4.4 Min definition av transparens och transparens inom Public Relations 

Jag ser transparens i likhet med de tidigare resonemangen kring ämnet. Öppenhet är en viktig del av 

det demokratiska samhället. Således ser jag ett allmänintresse i att PR-företag och deras kunder är 

öppna och transparenta med deras verksamhet.  

   I denna uppsats handlar transparens om vad PR-företagen och deras kunder redovisar i förhållande 

till vad de praktiskt gör. Vilka delar av verksamheten är de öppna med och vilka delar vill de inte 

kommentera eller prata om? Att inte vilja svara på raka frågor om verksamheten är ett tecken som jag 

ser som brist på transparens.  

   PR-företag och aktörer är olika transparenta med deras verksamhet. Transparensen skiljer sig hos 

aktörerna beroende på vilka delar av verksamheten som studeras eller ifrågasätts. För att kunna avgöra 

om ett PR-företag är transparent bör många sidor av PR-verksamheten studeras. Eftersom det inte 

finns en glasklarhet i vad som gör en aktör öppen och transparent måste flera delar av verksamheten 

tas i anspråk. Enbart då kan man hitta skillnader i vad aktörerna vill prata om eller inte prata om.  

   Det handlar också om vilken roll öppenhet och transparens fyller PR-företagen. Har de för regel att 

redovisa alla kunder eller är de kända för att inte prata om kunder? På vilka premisser får vi som 

allmänhet information om PR-verksamheten? Är PR-företagets anordnade evenemang öppna för alla 

eller är de enbart tillgängliga för utvalda grupper? 

    Icke-transparens finns att identifiera i flera fall. Det amerikanska begreppet Astroturfing handlar om 

PR-konsulter som utger sig för att vara andra avsändare på olika mötesplatser som kommentarsrum, 

internet-communities och andra sociala medier. 

   Av strukturella skäl kommer jag att dela in transparens i olika kategorier i intervjuerna och 

resultatredovisningen. Företagens förhållande till extern, intern och allmän transparens kommer att 

studeras för att ge mångfald åt begreppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 

5. Bakgrund  

5.1 PR-branschens expansion i Sverige  

PR-branschen är en förhållandevis ung bransch i Sverige. Sedan slutet av 1900-talet har branschen 

haft stora framgångar i Sverige. Under åren 1992 till 2002 mer än sexdubblades branschens intäkter.  

Antalet anställda konsulter på PR-företag ökade också mer än fyrfaldigat under åren 1992-2002. 

(Larsson 2005: 46-47) 

  Sveriges Informationsförening sammanställer regelbundet statistik kring kommunikation och PR. 

Organisationen samarbetar också med organiserar PR-konsultföretagens branschorganisation PRECIS 

för att skapa ett informationsindex som presenterar återkommande branschfakta om den växande 

kommunikationsbranschen. Statistiken visar att under året 2010 satsades 34,6 miljarder kronor på 

kommunikation av svenska företag, myndigheter och organisationer. Investeringar i kommunikation 

ökade med 2 procent jämfört med 2009. PR-företagens sålda tjänster uppgick till 1,9 miljarder. I 

jämförelse med reklambranschen uppgick kostnaden för medial annonsering för samma aktörer även 

till 1.9 miljarder (PRECIS: Informationsindex 2010).  

   Statistiska centralbyrån visar att yrkeskategorin ”Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och 

kommunikation samt företags organisation” har över 41 787 anställda. Detta gäller både PR-företag 

och andra aktörers kommunikationsavdelningar. Kategorin inkluderar inte reklam och 

marknadsföringspersonal. I förhållande till förra årets mätningar ökar yrkeskategorin med hela 8.6 

procent (Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2011: 13). 

  Larsåke Larsson beskriver hur den svenska PR-industrin successivt etablerat sig i Sverige. De första 

verksamma PR-företagen i Sverige uppkom på 1940-talet. Pionjärföretagen arbetade då ursprungligen 

för den offentliga sektorn eller för stora uppdragsgivare som SJ, Posten och Folkhälsoinstitutet. Inte 

för ens på 1970-talet uppkom de mer renodlade konsult eller PR-företagen. Larsson menar att de 

svenska PR-pionjärerna hade starka kopplingar till högerorienterade partier som moderaterna och det 

svenska näringslivet. Det verkar fortfarande finnas klara högerinriktade strukturer i PR-branschen i 

dag (Larsson i L’Etang 2006: 123-124). 

   Bertil Flodin menar att PR-branschens historia i Sverige ständigt skrivs om. Med över 4 400 

verksamma PR-konsulter eller rådgivare har vi ett av världens högsta ”PR per capita(invånare)”.  

Många svenskar har däremot inte en korrekt eller adekvat uppfattning av PR-branschen. Flodin menar 

att svenskar generellt vet väldigt lite om PR. Många har en negativ inställning till PR och tror att 

verksamheten handlar om manipulation eller propaganda, i de värsta ordalag.  SOM-institutets 

mätningar visar att 56 procent av de tillfrågade har ett litet förtroende för PR-konsulter. Enligt 

mätningarna hade yngre ett klart större tillit till PR-konsulter än de äldre tillfrågade (Flodin i 

Sriramesh m.fl. 2003: 244-246). 
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5.2 PRECIS: PR-konsulternas branschorganisation 

Public Relations Konsultföretag i Sverige eller ”The Association of Public Relations Consultancies in 

Sweden”, är PR-företagens största branschorganisation. Organisationen representerar de mest 

etablerade PR-företagen och syftar till att gynna och hjälpa kommunikationssektorn. Organisationen 

har tydliga branschnormer och syftar till att ge företag ledning i god kommunikationssed (PRECIS: 

11-12-13).  

   PRECIS förklarar att PR-företag och konsulter hjälper uppdragsgivare i deras kommunikation med 

olika aktörer i samhället. Hur uppdragen utförs styrs av uppdragsgivarnas önskemål och av PR-

företagens professionella metoder och etiska normer. Med det menas allt ifrån tjänster som rådgivning 

till implementering av beslut. ”PR-konsultföretagen bistår sina kunder (företag, organisationer, 

myndigheter och enskilda personer) gentemot många målgrupper (konsumenter, medarbetare, 

politiska beslutsfattare, aktörer på finansmarknader, myndigheter etc). Massmedia är en kanal – men 

sällan den enda – för att nå dessa målgrupper” (PRECIS: 11-12-13). 

   Det finns PR-företag som inte är ansluta till organisationen. PRECIS tar bara in PR-företag som har 

en arvodesintäkt på flera miljoner vilket utesluter många företag. Enligt stadgarna till PRECIS ska 

medlemmarna ha ett minimum på 120 olika uppdrag per år (PRECIS: 11-12-13). 

  

5.3 PR-företagen enligt PRECIS 

Alla mina respondenter kommer från PR-företag som är medlemmar i PRECIS. På PRECIS hemsida 

återfinns kortfattade sammanfattningar om PR-företagen. Det finns ingen exakt mall för 

sammanfattningen och det skriver olika saker om företagen.  

 

5.3.1 Burson-Marsteller 

Burson-Marsteller (BM hädanefter) etablerades 1980 i Sverige. Idag har företaget 17 anställda varav 

14 är konsulter. Företaget omsätter 25 100 000 kronor i årlig arvodesintäkt. Aktiebolaget BM är ett 

dotterbolag till Burson-Marsteller Inc. (New York) 

 

5.3.2 Grayling 

Grayling etablerades 2003 i Sverige. Idag har företaget 50 anställda varav 47 är konsulter. Företaget 

omsätter 59 000 000 kronor i årlig arvodesintäkt.  

 

5.3.3 Kreab Gavin Anderson 

Kreab grundades 1970 i Sverige. De arbetar med: “Functions Strategic communications, Corporate 

communications, Investor Relations, Marketing PR, Media Relations, Public Affairs, Crisis & Issues 

management, Internal communication”. Kreab redovisar inte sina arvodesintäkter i sammanställningen 

(PRECIS 2011-12-13) 

  



 

 
15 

5.4 Mediernas roll och rapportering 

Medierna har bland annat som uppgift att granska PR-branschens verksamhet. Medierna är med om att 

skapa samhällsdebatten och spelar således en stor roll i samhällets pågående opinionsbildning. På så 

sätt riktar sig mycket PR-verksamhet kring mediala aspekter och uppdrag. PR-företag har på så sätt en 

komplex relation med medierna. PR-företagen är delvis beroende av medierna om verksamheten är 

utåtriktad. Mycket av PR-arbete som opinionsundersökningar, pressmeddelanden och debattartiklar är 

utformade strikt efter mediernas dramaturgi och nyhetsskapande (Larsson 2005 och L’Etang 2006).  

    Ett purfärskt nyhetsinlägg från Rapport den 13 december 2011 kritiserar högerpolitikers nära 

samröre med Kreab Gavin Anderson. Den borgerliga ledningen i Stockholms stad har köpt 

medietjänster för flera miljoner av företaget. Nu senast har politikerna köpt PR-hjälp för 155 000 

skattefinansierade kronor för att hantera den pågående ”Caremaskandalen” som briserat under hösten 

2011. Enligt de fakturor som Rapport har granskat har verksamheten handlat om 

”kommunikationsrådgivning inom äldreomsorg”. I fakturan som rapport granskat framgår mer tydligt 

vilket PR-arbete som utförts: ”Research och inläsning av material, Enskilda möten och träningar med 

kamera, Framtagande av budskap och frågeställningar, Planering Anhörigmöte, Löpande 

mediebevakning, Löpande rådgivning och coachning inför medieförfrågningar, Avstämningsmöten” 

(Rapport 2011-12-13).  

    Enlig Rapport har Kreab en rad kopplingar till moderaterna. Kreabs nuvarande Sverigechef heter 

Bengt Ludvigsson och har tidigare varit stabschef för moderaterna. Byrån grundades också av tre 

moderater. Flera framträdande moderater sitter också som delägare eller i styrelsen. Carl Bildt satt 

även som styrelseordförande i Kreab innan han blev utrikesminister år 2006 (Rapport 2011-12-13). 

   Denna nyhet utgör ett exempel i hur medierna granskar PR-branschen. Kritiken rör de många 

personkopplingarna som finns mellan politiker och PR-företag. Nyhetens relevans för uppsatsen 

kommer jag att utveckla i slutsatsen.  

    Andreas Krohn, informationschef på Stockholms Handelskammare skriver i en debattartikel att det 

är svårt att skilja på olika typer av PR- och opinionsarbete. Krohn kritiserar Almedalsveckans utseende 

av årets lobbyist. Han menar att lobbying är en PR-verksamhet som traditionellt inte är transparent. 

Årets bästa lobbyist har således inte gjort sin lobbying allmänt känd. Krohns erfarenhet är att 

lobbyister ofta verkar i det dolda, undviker medierna och sällan tar äran för påverkade beslut eller 

skapade texter. ”Alla som håller på med lobbying vet att vapenindustrin har mycket skickliga 

lobbyister. Men de kommer troligen aldrig att bli utsedda till årets lobbyist. De vill inte ens bli det.” – 

Krohn (Politikerbloggen: 2008-07-09) 

  Detta utgör ytterligare ett exempel på hur kritisk medierapportering angående PR-verksamhet ser ut. 

Artikeln klargör att det finns transparenta gråzoner inom exempelvis lobbying. Dessa två exempel 

uppvisar att PR-branschen också granskas och ifrågasätts av medierna och andra.  
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5.5 Westander: PR-företaget som slåss för transparens 

Westander är ett PR-företag som förespråkar ökade insyn i Sveriges nuvarande PR-bransch. De för en 

aktiv debatt om öppenhet och har på senare tid fått stor uppmärksamhet i PR-branschen för sitt 

engagemang i frågan. I en pilotstudie innan C-uppsatsen intervjuade jag en PR-konsult på Westander 

som väckte stor nyfikenhet inför transparens och öppenhet.  

  Westander ger ut ”Westanders PR-handbok” som årligen uppdateras om på nytt. I boken ger de 

praktiska tips på PR-lösningar, tillvägagångssätt och saker att tänka på inom PR-arbete. I inledningen 

hittar vi följande citat om öppenhet: ”Öppenhet. Vi respekterar och värnar om den öppna 

demokratiska processen. Alla våra pågående lobbyinguppdrag och långsiktiga publicitetsuppdrag 

redovisas på vår webbplats”. I handbokens slut tydliggör Westander sina resonemang om öppenhet 

och transparens. I avsnittet ”Fem tips till våra konkurrenter” uppmanar företaget andra PR-byråer att 

inte hemlighålla kundlistor eller arbetssätt. Det ska också ställas högre etiska krav. PR-företag måste 

sympatisera mer och ta ställningstaganden mot sådant som de inte stödjer. I följande citat tipsar 

Westander andra PR-företag att inte sälja på rädsla: ” Pr-branschens orimligt starka fokus på 

kriskommunikation är möjligen en effektiv metod att kortsiktigt maximera faktureringen. Men byråer 

som rutinmässigt säljer in pr-tjänster på rädslan för dålig publicitet skapar fega aktörer. Vi menar 

tvärtom att pr-byråer bör arbeta för att fler företag och organisationer blir aktiva samhällsaktörer. 

Det är viktigt, inte minst för demokratin, att fler får kunskap om hur mediernas nyhetsvärdering och 

de politiska processerna fungerar.” (Westanders PR-handbok 2011).  

  På detta sätt tar Westander klar ställning i frågan om transparens, etik och moral. Detta har blivit 

Westanders signum och karaktärsdrag. Genom att Westander talar om transparens och öppenhet hålls 

debatten vid liv inom PR-branschen. Värt att pointera är att flera PR-företag inte håller med om 

Westanders argument och slutsatser.   
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6. Tidigare forskning 

Min uppsats är främst inspirerad av Larsåke Larssons tidigare studier om PR-företag och PR-

verksamhet. Larssons forskningsprojekt ger omfattande resultat rörande PR-verksamhet och 

opinionsbildning i Sverige. Studien uppvisar också journalisters tankar om PR-branschen och 

opinionsbildande aktiviteter. Larssons respondenter är olika PR-konsulter, journalister och 

informatörer. Hans mest uppmärksammade forskning ägde rum under åren 2000-2005 och var 

finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (Larsson 2005a: 7-8, 12). 

   Studien redovisar hur olika PR-konsulter uppfattar deras verksamhet. Studien redogör att PR-

branschen spänner över otaliga områden och inriktningar. Några exempel på verksamheten är olika 

typer av kommunikation, medierelaterat arbete, strategisk verksamhet och andra PR-aktiviteter. PR-

konsulterna säger själva i studien att deras verksamhet mycket består av strategitänkande och 

kommunikativ kompetens (Larsson 2005a: 53, 55-62). 

   Larssons PR-studier täcker flera områden av opinionsbildning i samhället. En utgångspunkt är att 

medierna spelar en dominerande roll som opinions- och marknadsplats för PR-företagen. Detta 

resonemang bekräftas även av Larssons respondenter. Studien visar således att PR-verksamhet ofta är 

medierelaterad verksamhet. PR-konsulterna kan utbilda uppdragsgivare i strategiskt tänkande eller 

utföra kommunikationen åt uppdragsgivarna. PR-konsulterna skapar nyhetsrelaterat material som 

debattartiklar, pressmeddelanden och undersökningar. Forskningen uppvisar således PR-industrin 

direkta beroende av medierna och mediernas symbios med PR-sektorn (Larsson 2005a: 68-69, 71-75). 

  Utifrån hans studier finner Larsson att PR-konsulter inte är eller kan vara objektiva. PR-

verksamheten har en uppdragsbaserad avsikt med ett pengaintresse för konsulten. Denna förutsättning 

att uppdragsgivare kan köpa sig opinionsverksamhet är sanning som går att se ur många perspektiv. 

PR-konsulterna beskriver själva i studierna att deras opinionsbildande verksamhet är helt legitim och 

nödvändig i det demokratiska samhället. PR-konsulterna säger också att de implementerar egna etiska 

regler och normer i verksamheten. Några konsulter lyfter fram att deras arbete ofta uppskattats hos 

journalister, politiker, uppdragsgivare och allmänhet. Vissa respondenterna påtalar att det finns 

odemokratiska sätt att driva opinionsbildning. Flera intervjuade talar om PR-företagens stora politiska 

makt och ställning i samhället. Enligt forskningen ökar betydelsen att PR-företagen inte missbrukar sin 

makt i samhället. Flera respondenter anser att det finns många oklarheter i vad som egentligen 

försiggår hos PR-företagen (Larsson i L’Etang 2006: 131-134, 136-137).  
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7. Teoretisk ram 

Här kommer jag att presentera mina perspektiv och teoretiska utgångspunkter rörande PR, PR-

verksamhet och kommunikation. James E. Grunig har hjälpt mig att förstå verksamhetens flera sidor 

ur ett liberalt perspektiv. Ett kritiskt perspektiv appliceras av många forskare, även av Grunig. 

Perspektiven används i analysen som en sorts arbetsmönster för eget tolkande och analys.  

   Jag utgår ifrån att PR och PR-verksamhet går att betrakta ur många teoretiska ramar och modeller. 

Larsson använder sig bland annat av ett strukturellt, ett processinriktat, ett kulturellt och ett makt- 

intresseperspektiv för att beskriva PR och kommunikation som del av organisationers arbete och 

vardag (Larsson 1997: 47-53).  

    Sverige är ett demokratiskt samhälle med stor mångfald. Tvärsäkra teorier som beskriver PR kan på 

förhand begränsa analys eller diskussion. Därför vill jag använda mig av funktionella perspektiv som 

låter mig tolka Sveriges PR-kultur och dess unika verksamhet utan förbindelser. Jag vill både rikta 

kritik mot materialet men också förklara och försvara PR-företagens förutsättningar och uppfattningar. 

    Karla Gower menar att PR och dess verksamhet är en kulturell betingelse. PR-företagens 

verksamhet beror därför mycket på vilket land eller kultur den utspelar sig i. Trender byter städigt 

riktning inom PR, men trender skiljer sig från olika marknader (Gower: 180). Utifrån detta är det 

viktigt att pointera att jag enbart gör anspråk på att studera mina tre PR-företag. 

 

7.1 Ett liberalt perspektiv 

Ett liberalt perspektiv tillåter förklaringar och positiva synsätt på PR-verksamhet. Utifrån detta är PR 

en tillgång i det demokratiska samhället och utvecklar aktörers kommunikationsförmåga. PR är en 

nödvändighet och en resurs i det liberala samhället och bidrar till ett bättre samhälle.  

    James E Grunig grundade med sina teorier om PR och kommunikation ett positivt förhållningssätt 

till PR och PR-verksamhet. Han har flera liberala utgångspunkter som att alla aktörer får och ska 

påverka politiken och egentligen samtliga aktörer i samhället. Grunigs begrepp ”Interest-Group 

liberalism” inkluderar alla medborgares rätt till kommunikation och förhandlig med befintliga 

strukturer och parter (Grunig 1992: 44). Grunig menar att det finns goda exempel på kommunikation 

och PR som är av symetrisk och ömsesidig karaktär. Samspelet utvecklar de olika parterna och 

medverkar till effektiva kommunikationslösningar (Grunig 1992: 117-120).  Genom olika modeller 

och perspektiv kan PR-verksamheten studeras och utvärderas. Ur ett liberalt perspektiv måste företag 

få arbeta med att påverka och nyansera samhällsdebatten. PR-företag måste få möjligheten att hjälpa 

uppdragsgivare med PR-aktiviteter, eftersom behovet finns. 

   För mig är ett liberalt närmande en chans att studera möjligheter och positiva argument rörande PR-

verksamhet. Ett liberalt perspektiv kan förklara PR-företagens berättelse på ett reflekterande sätt. För 

mig är ett liberalt avvägande minst lika viktigt som ett kritiskt.  
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7.2 Ett kritiskt perspektiv 

Som tidigare beskrivits (I avsnittet 4.1) skiljer sig den amerikanska och europeiska PR-skolan åt 

rörande mycket om PR och kommunikation. Ett kritiskt perspektiv betraktar problem och potentiella 

hot i verksamheten. Att bidra med kritik är viktigt i utforskandet av ett forskarproblem. Att kritisera 

och konfrontera något kan ibland vara av vikt för att nå en mångfald av resultat.  

     Grunigs begrepp ”Conflict Resolution” legitimerar förhandling och konfrontation mellan befintliga 

aktörer som en del av demokratin. Det ska vara tillåtet att ifrågasätta samhällets samtliga aktörer 

(Grunig 1992: 44). L’Etang menar också att ett kritiskt perspektiv är nödvändigt i utforskandet av PR 

som akademisk disciplin. Hon uppmanar alla som studerar PR att ifrågasätta dess förutsättningar och 

befintliga verksamhet. L’Etangs röda tråd är en kritisk ingång och en övervägande utvärdering. PR kan 

vara propaganda och manipulation som värst och behöver därför granskas (L’Etang 2006: 23-33, 

2008: 3-7 ). 

   Larssons kritiska perspektiv riktas mot PR-industrins stängda verksamhet med vag öppenhet och 

insyn. PR-firmornas dolda agendor och budskap är komplexa men absolut nödvändiga att studera. 

Anlitade kändisar som företrädare för varumärken, dold lobbying mot politiker och konstruerade 

debattartiklar har alla en del av hemlighetsmakeri bakom sig menar Larsson. Han menar också att PR-

företag inte har något problem att arbeta i det dolda i dag, något som kan uppfattas som problematiskt 

ur ett demokratiskt perspektiv. Så länge uppdragsgivarnas innehåll och budskap går fram går PR-

företagen runt ekonomiskt. Pengaintresset kan bli mycket för vissa PR-företag (Larsson i L’Etang 

2006: 131-132, 137-138).  Det finns också oroväckande exempel i PR-branschen där avsaknad av 

etiska regler och moral uppdagas. Eftersom vi i Sverige har en väldigt stor PR-marknad finns det 

många konsulter och aktörer tillgängliga här. Larsson menar att uppdrag med uttalat odemokratiska 

metoder också förekommer i Sverige. Ett kritiskt perspektiv kan inkludera därför etiska värden och 

formuleringar (Larsson i L’Etang 2006: 138-139). 

    Jag kommer att kritisera mitt material i den mån det går. Genom mitt kritiska perspektiv har jag 

möjligheten att formulera kritik mot de känsliga områdena jag studerar. Som flera nämnt är 

ifrågasättandet ett tecken på sund demokrati. Att företag också ställer upp på intervjuer är ett tecken på 

att de tar ansvar i frågorna. Även om respondenterna inte svarar på allt visar deras samarbete på en 

klar öppenhet och välvilja. De mest kritiska PR-företagen skulle troligtvis inte ens låta sig intervjuas. 

Detta dilemma gör det extra viktigt att jag enbart studerar mitt material och inte fokuserar på andra 

värre exempel av PR-verksamhet.  
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7.3 Kommunikationssymmetri och modeller 

Det finns väldigt mycket att säga om kommunikation som helhet och som del av PR och PR-

företagens vardag. Kommunikation skiljer sig självfallet avsevärt från fall till fall eller från PR-byrå 

till PR-byrå. Detta avsnitt är en kort teoretisk inledning i hur olika typer av PR-kommunikation kan se 

ut. Denna del kunde ha varit mycket mer omfattande men p.g.a. tids- och resursskäl summeras här 

grundläggande kommunikationsteorier.  

   Grunigs var en pionjär i skapandet av PR-inriktade kommunikationsmodeller. Han ser 

kommunikation ur ett neutralt och idealistiskt perspektiv där kommunikationens potential och 

möjligheter understryks. Han har fyra olika modeller som utgör en bred definition av hur olika 

kommunikation kan se ut hos PR-företag eller andra aktörer (Grunig 1992: 6-9).  

   Press agentry är en kommunikationsmodell som förklarar PR-företagens medierelaterade arbete. 

Denna modell går att applicera på allt PR-arbete som strävar efter publicitet, ofta i massmedierna. 

Denna modell saknar tydliga avgränsningar i vad som är medierelaterat arbete. Som värst kan denna 

modell beskriva propagandaliknande PR där medieutrymme nås till vilket pris som helst. Press 

agentry är modell som beskriver envägskommunikation. PR-företag eller deras uppdragsgivare föder 

in färdigt nyhetsmaterial till medier. Således fokuserar inte modellen på dialog eller relation mellan 

parterna utan snarare ett ensidigt informationsutbyte (Grunig 1992: 18, 287, 403).   

   Public Information är en mer neutral klingande kommunikationsmodell som inriktar sig på 

informationsinriktat arbete. Det kan inkludera allt ifrån nyhetsbrev, broschyrer, annonsering i medier 

eller annan informationsspridning. Även här finns en tydlig sändare och mottagare. Det är en part som 

ger information och en part som tar emot information. Denna modell handlar därför primärt om 

envägskommunikation. Grunig menar att denna typ av information ofta är positivt vinklad till aktörens 

fördel (Grunig 1992: 18, 288). 

   Two-way asymmetrical är en modell som beskriver tvåvägskommunikation mellan olika parter. 

Förhållandet mellan parterna är asymmetriskt och därmed inte på samma villkor. Denna modell 

förutsätter en kommunikation med ojämlik maktbalans. Detta berör kommunikationsprocesser som 

övertalning, manipulation eller påtryckningar. Modellen framhäver sändarens budskap och strävar 

efter att omgivningen, inte sändaren, ska ändra på sig (Grunig 1992: 18, 288, 305). 

   Two-way symmetrical är en snarlik modell som också beskriver en dialog eller 

tvåvägskommunikation mellan parter. Denna modell skiljer sig från den tidigare modellen i och med 

att kommunikationen förutsätts vara symmetrisk och på lika villkor. Här framkommer kommunikation 

som stävar efter konsensus och gemensam förståelse. Enligt Grunig är denna modell den idealistiska 

för PR då relationsskapandet strävar efter ömsesidiga lösningar och mål. Denna modell är också att 

föredra ur ett etiskt perspektiv då den handlar om förhandlig och inte övertalning eller manipulation. 

Grunig förespråkar denna modell som den mest effektiva PR-modellen (Grunig 1992: 18, 289, 304-

309). Samtliga modeller återfinns i PR-företagens arsenal. Utan att lägga för stor vikt vid modellerna 

tyder de ändå på bredden och variationen inom PR-arbete och kommunikation.  
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8. Metod  

Här kommer jag att gå igenom hur jag gick tillväga med uppsatsen. Metoddelen förklarar mitt 

planerande av uppsatsprocessen. Metodens struktur uppvisar det jag tycker varit viktigast att tänka på 

under arbetets gång.  

 

8.1 Förberedelser och förutsättningar 

Jag vill belysa och utforska olika ståndpunkter inom PR-verksamhet. Då är det viktigt att mitt material 

bemöter PR och transparens på olika sätt och med olika perspektiv. Som Jacquie L’Etang föreslår går 

jag utanför PR-sfären (praktik och teori) för att kunna analysera och kritisera verksamhetens olika 

områden (L’Etang 2008: 3-7). Jag kommer att ha kvalitativa semistrukturella intervjuer med tre 

representanter från olika PR-företag. I intervjuerna vill jag beröra olika områden som rör transparens 

inom PR-verksamhet. Jag vill låta mig informeras och upplysas av respondenterna. I vissa situationer 

vill jag konfrontera respondenterna och söka svar på känsliga frågor inom transparens.  

   Jag kommer att använda mig av semistrukturella samtalsintervjuer där jag på förhand har fyra 

övergripande områden eller frågeteman uppställda. Dessa områden är PR-verksamhet och intern, 

extern och allmän transparens inom PR-företaget. Enligt Östbyes rekommendationer kommer jag att 

anta rollen som lärling och möta respondenternas svar på ett nyfiket och ömsesidigt sätt. En tydlig 

öppenhet inför samtalsintervjuerna var nödvändig för att få respondentens förtroende och samarbete. 

Därför berättade jag inledningsvis att jag kommer studera verksamheten ur liberala och kritiska 

utgångspunkter. Detta för att jag vill höra respondentens breda insikter, perspektiv och kunskaper om 

PR-verksamhet. Flexibilitet betonar Östbye och Alan Bryman som viktigt för kvalitativa studier. 

Därför kommer jag att anpassa mig efter intervjuernas riktning och innehåll (Östbye 2003: 102-104, 

Bryman 83-84).  

   Som McCracken föreslår kommer jag att öppna intervjuerna med de grundläggande frågorna kring 

PR och deras verksamhet. De bredare frågorna kring transparens kommer först mot intervjuernas slut 

(McCracken 1998: 24-25). Jag vill inte bli för abstrakt i forskarrollen utan snarare uppfattas som tydlig 

och konkret i mina frågeställningar. Enligt Östbyes råd kommer jag också att ställda de kritiska och 

kontroversiella frågorna mot slutet av intervjun. Detta för att inte inledande uppfattas som hotande 

eller onödigt kritisk. Då finns risken att man tappar respondentens tillit och vilja till ett lyckat 

samarbete (Östbye 2003: 105). 

     Ömsesidiga samtal kan ge svar och väcka nya frågor. En interaktiv intervju kan på så sätt ge 

praktiska exempel på verklighetens PR-verksamhet men också ge nya termer och områden för studien 

(McCracken 1998: 16-22). Enligt McCracken bör man på förhand känna till respondentens relation till 

ämnet man studerar. Detta för att bättre förstå respondentens perspektiv på ämnet (McCracken 1998: 

18-19). En klar distans är också nödvändig gentemot respondenterna. Man ska bejaka sin roll som 
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forskare och vid behov kunna formulera sig kritiskt mot respondenten. Man bör på förhand känna till 

att respondenterna livnär sig på PR-verksamhet och representerar PR-företagens intresse (McCracken 

1998: 25-26).  

   Larsson betonar också vikten av att tematisera forskarproblemet på förhand. Planeringen av 

intervjuerna är av yttersta vikt. Frågeguiderna får enligt Larsson gärna övergripa helhetsfrågor, 

temafrågor och specifika frågor för ökad bredd inom det man studerar (Ekström och Larsson 2000: 54-

55). Min frågeguide som återfinns bilagan har inkluderat Larssons många aspekter. 

 

8.2 Urval 

Jag använde mig av ett strategiskt urval där jag valde ut populära och väletablerade PR-företag. Som 

representanter för PR-företagen kan de ge unika inblickar i hur PR-företag kan förhålla sig till 

transparens. Följande PR-företag har jag kontaktat: Westander, JKL, BM, Prime, Kreab och Grayling. 

Westander, JKL och Prime tackade nej till uppsatsintervjun i mån av tidsbrist. Värt att pointera är att 

Westander bidrog med en respondent till min pilotstudie innan uppsatsen.  

   Enligt Larssons rekommendationer bör urvalet vara ändamålsenligt utstuderat. I kvalitativa 

samtalsintervjuer ställs inte krav på generaliserbarhet eller slumpurval som i kvantitativa studier. 

Larsson betonar därför vikten av att välja rätt respondenter för det ställda forskarproblemet. Av tids- 

och resursskäl måste även mitt urval vara tillgängligt (Ekström & Larsson 2000: 56-58). 

 

8.3 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna ägde rum i en trygg miljö vid respondentens arbetsplats. I ett stängt rum där vi inte blev 

störda av andra ljud eller bakgrundsförutsättningar. Eller där andra utomstående kunde höra vad vi 

samtalade om (Östbye 2003: 103-104). Jag har enligt Östbye m.fl. rekommendationer spelat in 

intervjuerna. Detta för att säkerställda det insamlade materialets korrekthet (Östbye 2003: 106). Även 

för att inte hamna i diskussion med respondenterna kring citaten och vad som egentligen sades. Under 

intervjuerna utförde jag ett aktivt lyssnande där jag bidrog med uppföljningsfrågor, positiva 

kommentarer och kvicka bekräftelser (Östbye 2003: 105). Larsåke Larsson uppmuntrar också till in 

egna signaler, synpunkter och reaktioner för att åstadkomma ett önskat samspel med respondenten 

(Ekström & Larsson 2000: 51). 

 

8.4 Transkription 

I transkriberingsprocessen kommer jag att bearbeta samtal till text. Där kommer jag att arbeta med så 

kallade ”rensade utskrifter” eller intervjuer. Eftersom jag är ute efter ett samspel med respondenterna 

vill jag inte lägga vikt vid det som irrelevant för syftet. Exempelvis felsägningar, upprepningar eller 

”hummanden”. Rensade utskrifter tydliggör transkriptionen för respondenten och läsare (Bryman 

2010: 96). Larsson menar också citaten kan se ovårdade ut om de inte bearbetas från samtal till text. 

Om man konsekvent översätter tal till text kan citaten lätt bli förlöjligade (Ekström & Larsson 2000: 
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67).  Trots detta kommer jag att göra mitt yttersta för att bevara äktheten i samtalen mellan mig och 

respondenterna.  

     Jag arbetade i enlighet med flera forskares anvisning och transkriberade intervjuerna så fort som 

möjligt för att bevara samtalets färskhet. Respondenterna uppskattade också att få texten så tidigt som 

möjligt. Eftersom respondenterna fick chansen att kontrollera och förtydliga innehållet var det ännu 

viktigare att göra detta när det var färskt. Östbye menar att detta är viktigt i forskarprocessen för att 

kunna säkerställa relevanta och validerade fakta (Östbye 2003: 99) Detta samspel säkerställer också 

klara etiska forskarprinciper gentemot mina respondenter. Det var viktigt för mig att få intervjuerna 

godkända av respondenterna innan publikation och analys. Alla respondenter kontrollerade också 

texterna.  

 

8.5 Intervjuanalys och resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera utvalda citat från studien. Citaten kommer att struktureras 

efter de tidigare nämnda frågeområdena. Som egen tolkning och analys kommer jag utgå ifrån ett 

kritiskt och liberalt perspektiv när jag kommenterar resultatet. Jag vill både försvara och kritisera 

materialet och strävar efter att ha en balansgång mellan perspektiven. Hela intervjuerna återfinns sist i 

bilagorna.  

   Här kommer jag också enligt Östbyes rekommendationer att förklara empirins resonemang och 

uppfattningar (Östbye 2003; 124-125). Jag kommer således att kommentera mitt resultat inledningsvis, 

för att sedan analysera materialet utifrån mina teoretiska perspektiv och utgångspunkter. Jag vill 

förklara citaten innan för att öka förståelsen för läsaren och ge svar på om respondenternas citat var 

mångtydiga eller sammanhängande.  

  Larsson uppmuntrar att analysen sorteras efter ens tidigare infallsvinklar och utgångspunkter. Man 

kan leta efter skillnader, mönster eller storheter i resultatredovisningen. Litet är förbjudet inom 

kvalitativ analys utan den bör snarare svara till syftet och frågeställningarna. Man ska akta sig för att 

dra generella slutsatser då kvalitativa intervjuer snarare söker mångtydiga och komplexa svar om 

uppfattningar (Ekström & Larsson 2000: 65-67).  

   Mina perspektiv kommer användas som positiva och negativa skådningssätt utifrån PR-

verksamheten. Utifrån det kritiska perspektivet kommer jag att spekulera i problematiska och kritiska 

tankegångar. I det liberala perspektivet kommer jag att ha mer positiva utgångspunkter. Här analyseras 

snarare PR-företagens skäl och legitima förklaringar till verksamheten. Det liberala perspektivet ger 

också möjlighet till resonemang som försvarar PR-företagen. 
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9. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt material och resultat. Som tidigare sagts återfinns hela 

intervjuerna i bilagorna. Här kommer jag efter uppsatsens syfte att sammanställa och ge exempel på 

PR-företagens syn på transparens inom verksamheten. Min frågeguide strukturerade upp intervjuerna i 

fyra olika huvudkategorier. I resultat och analysdelen kommer jag också att ha underkategorier som 

sätter materialets olika resultat och mening i fokus.  Mina frågeställningar besvaras först i slutsatsen.  

 

9.1 Sammanfattning av intervjukategorier 

Public Relations på Företaget: Denna kategori fungerar som en övergripande introduktion till PR-

verksamhet. Kategorin handlar om PR-företagens unika arbetssätt och verksamhet. Denna kategori 

handlar också om kommunikation på företaget i en vidare bemärkelse. Specifik information om PR-

företagen uppvisas också här. 

 

Transparens externt: Den här kategorin fokuserar på vad PR-företagen redovisar externt. Kategorin 

besvarar hur PR-företagen väljer olika förhållningssätt till öppenhet och transparens.  Här utforskas 

också om det finns olikheter i hur redovisningen sker beroende på PR-verksamhet och uppdragsgivare. 

Även hur öppna företagen är med sina avsikter gentemot de parter de kontaktar och arbetar med eller 

mot.  

 

Transparens internt: I motsatts till den tidigare kategorin inriktar sig denna på interna 

förhållningssätt, regler och strukturer. Denna kategori handlar främst om företagens sekretessavtal som 

reglerar vad de anställda får säga om verksamheten. Här visas också företagens interninformation och 

vad som redovisas internt gentemot uppdragsgivare eller anställda.  

 

Transparens allmänt: Här samlas företagens mer generella uppfattningar om transparens och 

öppenhet. Hur ställer sig PR-företagen till regleringar rörande redovisning och öppenhet? Även mer 

abstrakta resonemang kring hur transparens inom verksamheten uppfattas av företagen. Ekonomisk 

redovisning diskuteras också här. 
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9.2 Public Relations på Företaget 

Inledningsvis vill jag klarlägga PR-företagens arbetssätt. Jag vill försöka beskriva hur företagen ser på 

sin egen PR-verksamhet. Vilka delar av verksamheten kunde respondenterna prata om och vilka delar 

ville de inte fördjupa intervjun i.  

 

9.2.1 PR-företagens arbetsmetoder och tillvägagångssätt  

Generellt sett var respondenterna väldigt måna om att beskriva olika inriktningar och arbetssätt som 

används av PR-företagen. De redogjorde med stor variation och bredd hur de kan arbeta. De 

bekräftade mina förväntningar om att arbetet kan se ut på väldigt många olika sätt. Men mina frågor 

om specifika arbetsmetoder och tillvägagångssätt besvarades bara delvis. Respondenterna gav 

konkreta exempel på hur verksamheten kunde gå till men tydliggjorde alltid att det även fanns mer 

arbetssätt och metoder som vi inte pratat om. På detta sätt fick jag svar på några av mina frågor men 

lämnades alltid med uppfattningen att det fanns mer att utforska inom området som respondenterna 

inte pratade om. Här kommer företagens egna ord om hur arbetet går till: 

 

”Men i grunden är allt kommunikation. I vårt fall så jobbar vi mest med strategisk kommunikation som 

rådgivning och strategi. Men vi gör också en del genomföranden. […] Jag skulle säga att 

kommunikationskanaler helt beror på målgrupp men det är allt ifrån individuella möten, tal till 

medierelationer till sociala medier, allt du kan komma på. Det vi inte har nämnt har vi nog bara glömt 

bort.”  – Christian Ekström, Grayling. 

 

”Vi använder oss av de kommunikationskanaler som är rätta för varje givet uppdrag. Då vi är helt 

uppdragsstyrda […] Vår verksamhet bestäms utifrån de uppdragsgivare som vi har. Låt säga att vi 

har någonting runt 120 uppdragsgivare per år. Då är det 120 olika upplägg som vi har. Beroende på 

vad uppgiften är, vad det är för kund och vilka målgrupper kunden har med sin kommunikation 

bestämmer vi också kanaler.” – Anders Frostell, Kreab. 

 

”Då är det så att de kan vara många olika kommunikationskanaler beroende på målgrupp och syfte 

med kommunikationen. Om vi ska namnge några exempel jobbar vi med traditionella medier, sociala 

medier och nätet över huvud taget […] Vi kan jobba både operativt, så vi hjälper kunderna med 

genomförandet och så kan vi jobba strategiskt. Vi gör båda delarna. Vi hjälper våra kunder att sätta 

samman en kommunikationsplan eller strategi och sen kan vi också vara med i genomförandet.”  – 

Helena Olsson, BM. 

 

Liberalt perspektiv: PR-företagen ger flera tydliga exempel på hur verksamheten kan gå till. Arbetet 

kan både vara operativt och genomförande eller strategiskt och planerande. Eftersom PR-företagen är 

helt beroende av uppdragsgivarna så är det helt förståeligt att de tillsammans väljer arbetssätt, 



 

 
26 

kommunikationskanaler och PR-metoder. Det är helt legitimt att PR-företagen inte redovisar exakt hur 

de arbetar eftersom det inte krävs av samhällets lagar. Deras unika arbetssätt och metoder är företagets 

affärshemligheter. I konkurrenssynpunkt är det förståeligt att all verksamhet inte kan redovisas och 

spridas vidare.  

 

Kritiskt perspektiv: PR-företagen verkar föredra att tala om verksamheten i vida och generella 

termer. Detta kan ses som problematiskt då de inte redogör i detalj hur verksamheten genomförs. Ur 

ett kritiskt perspektiv blir det svårt att isolera de exakta problemen eftersom respondenterna snarare 

menar att verksamheten går mot det oändliga. Istället för att besvara frågan om vilka arbetssätt som 

brukas vänder respondenterna snarare frågan till att handla om vilka arbetssätt eller 

kommunikationskanaler som de inte använder. Detta försvårar en rak konfrontation då varje givet 

uppdrag är individuellt utformat.  

 

9.2.2 PR-kompetens: Operativ och strategisk kommunikationsexpertis   

Samtliga respondenter förklarar PR-arbetets många olika moment. Respondenterna talar om sina 

företag som ”fullservicebyrå” eller ”fullsortimentbyrå”. Företagen kan hjälpa uppdragsgivare med 

kommunikationslösningar både före, under och efter aktiviteten. PR-företagen utbildar, utför och 

hjälper uppdragsgivarna med det de vill ha hjälp med inom kommunikation. Här förklarar Christian 

Ekström hur olika det kan se ut:  

 

”Vi köps in som experter för att hjälpa dem [Uppdragsgivare] med att lägga upp arbetet. Hur gör vi 

det här? Vad är det grundläggande budskapet i arbetet ni ska göra? Vi försöker ta 

kommunikationsarbetet hela vägen in i utförandet. Sen behöver vi inte vara med i utförandet men vi 

hjälper till med planeringen av kommunikationen […] I vissa fall är det kunder som kanske inte ägnar 

sig åt kommunikation i vanliga fall. Då kanske de tar in oss som en kommunikationsavdelning som 

fungerar som en avdelning på företaget. Så det är väldigt blandat […] Men det är klart att om gör vi 

en större insats så hjälper vi till att utvärdera efteråt. Antingen i en informell mening att vi träffar 

kunden och konstaterar att ”Det här var inte så intressant för er målgrupp” till väldigt detaljerad och 

omfattande utvärdering. Detta görs nästan alltid i större kampanjer. Fick vi rätt mediegenomslag? 

Hade vi rätt personer på mötet? Så utvärderingar gör vi nästan alltid, det handlar snarare om hur 

omfattande den är. ” – Christian Ekström, Grayling.  

 

Liberalt perspektiv: Det är bra att det finns tillgängliga konsultfirmor i Sverige. PR-företagens 

kompetens kan hjälpa aktörer att kommunicera på ett bättre sätt. Kriser eller andra oväntade ting kan 

ställa aktörer tafatta och då kan de behöva akut hjälp från PR-konsulter. Det är bra att ha möjligheten 

till olika typer av kommunikationshjälp i det demokratiska Sverige.  
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Kritiskt perspektiv: PR-företagen kan hjälpa till med i princip allt inom kommunikation. En kritisk 

frågeställning är om PR-företagen verkligen alltid tar ansvar och publicitet för arbetet. Eftersom PR-

företagen och uppdragsgivarna skapar en gemensam kommunikationsprodukt ställs frågan om det 

verkligen förekommer tydligt för allmänhet, journalister eller annan tredje part.  

 

9.2.3 Medierna: En dominerande faktor i PR-arbetet 

Respondenterna beskriver otaliga gånger hur de arbetar med medier på ett direkt eller indirekt sätt 

genom uppdragsgivare. Man får inblicken att traditionella massmedier fortfarande har stor makt över 

svensk kommunikation. PR-företagen interagerar med medierna på ett nyhetsskapande sätt. PR-

företagen hjälper till med exempelvis medieträning eller fråga/svarsdokument.  Här beskrivs 

mediekompetens och strategi av respondenterna: 

 

”Ja, framförallt efterfrågas det i stor utsträckning, just kompetens att kunna kommunicera med det 

som på 70-talet kallades massmedier. Bloggar och mejl är förvisso också medier men traditionella 

massmedier är fortfarande en viktig kanal för många kunder. Därför att man kan nå väldigt många 

genom att exempelvis uttala sig i Dagens Nyheter. De har större genomslag än en blogg med några 

hundra läsare i månaden. Men sen beror det också på många uppfattar det tjusigare att synas i de 

större medierna. Det är finare att vara med på Aktuellt än att bli omnämnd i en blogg.” – Christian 

Ekström, Grayling. 

”Utan när vi kontaktar medier, vilket vi gör. Så vill vi att det ska vara baserat på att nyheten vi har är 

något som är intressant för journalisten. Och inte på att vi har en redan etablerad relation med 

journalisten. Vi fokuserar mycket på att ta fram ett material som är så bra som möjligt, så att det kan 

stå för sig självt. Då behöver vi inte luta oss mot att ha de rätta kontakterna hos medierna. Men vi 

kontaktar dagligen medierna för våra uppdragsgivares räkning med nyheter och pressreleaser.” – 

Helena Olsson, BM. 

”För företag som sysslar med läkemedel är det viktigt att det publiceras artiklar om sjukdomar, 

behandlingar och så vidare. Inom båt- och motorjournalistik är det mycket PR. PR-konsulter ringer 

ofta och snackar in artiklar. Det finns en typ av symbios med hela PR-marknaden och den typen av 

journalister. Man har ett tagande och givande. Journalisterna blir mer eller mindre beroende av att 

PR-firmorna levererar nyheter och information om produkter, om händelser. I den bästa av världar 

har journalisten en kritisk värdering av det materialet och gör sin egen presentation av det. Men 

ibland tror jag att journalisterna publicerar rätt oredigerat material från det de först fick av PR-

konsulterna.” – Anders Frostell, Kreab. 

Liberalt perspektiv: Alla vinner på PR-företagens verksamhet. Medierna får färska och intressanta 

nyheter. Uppdragsgivare får hjälp och råd rörande medieuttalanden och strategier. Allmänheten får en 
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bättre kommunicerande omvärld med PR-företagens inverkan i medierna. Genom medier kan ny 

kommunikation utveckla samhället. PR-företagens mediekompetens eftertraktas också i stor grad av 

olika aktörer som organisationer eller myndigheter. Yttrandefrihet är en demokratisk självklarhet. 

Ansvaret för vad som skrivs i tidningar eller liknande platser har självklart medierna själva och inte 

PR-företagen. 

Kritiskt perspektiv: Medierna kan publicera oredigerat material skapat av PR-byråer. Vi 

konsumenter som tar del av medierna får inte veta explicit hur nyheten blev till eller vem som skapade 

den. Texter kan byta avsändare och PR-företagen är de som mest sällan framträder medialt. De 

fungerar mer i bakgrunden som rådgivare och planerare av mediernas olika produkter. De kan vara 

upphovsmakare till texter eller budskap som sedan tas över av en uppdragsgivare eller 

nyhetsredaktion. Frågan är under vilka förhållanden detta sker.  

9.3 Transparens externt 

I detta avsnitt fokuserar jag på olika delar av extern transparens. Det handlar om saker som 

redovisning av uppdrag och avsikter. Också hur PR-företagen arbetar under eller utan öppenhet och 

insyn. Denna kategori skulle kunna ha blivit större. I mån av tids- och resursskäl lämnas läsaren till att 

läsa bilagorna för ökad inblick i PR-företagens förhållningssätt till extern transparens.  

 

9.3.1 PR-företagens avsikter med verksamheten  

Respondenterna menar att deras avsikter helt beror på uppdragsgivarna och vad de vill åt. PR-

företagen behöver inte framkomma i medieartiklar eller texter de har varit med om att skapa. När de 

kontaktar aktörer på uppdragsgivares räkning menar samtliga respondenter att deras konsulter alltid är 

tydliga med på vems uppdrag man ringer. Enligt respondenterna är PR-företagen öppna och 

transparenta med vilka avsikter de för fram: 

 

”Vi har inga avsikter med materialet. Utan det är kundernas avsikter som vi för ut. Kunderna är alltid 

uppdragsgivare och avsändare. Vi är alltid tydliga inför journalister med att vi inte arbetar hos 

kunden utan att är vi en mellanhand […] När vi arbetar mot medierna har kunden köpt vår tid. Alltså 

är det på kundens uppdrag. Så vi låter kunden stå i centrum.” – Helena Olsson, BM. 

 

”Vi påstår inte att vi är någon annan än den vi är, vi är också tydliga med vad det är för uppdrag.” – 

Anders Frostell, Kreab. 

 

”Jag vet inte om vi har några särskilda avsikter förutom att göra kunden nöjd.” – Christian Ekström, 

Grayling. 
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Liberalt perspektiv: Uppdragsgivarna är avsändare för den PR-produkt de köpt upp. De bär således 

ansvar över kommunikationen och aktionen. PR-företagen är tydliga med vilka de företräder när de 

kontaktar journalister, politiker, allmänhet, företag eller andra aktörer. Därför uppfyller PR-företagen 

rimliga kriterier om transparens och öppenhet.  

 

Kritiskt perspektiv: PR-företagen har alltid av ekonomiska avsikter i verksamhetens förlopp. PR-

företagen framkommer inte alltid tydligt i den produkt de har varit med om att skapa. Eftersom det 

finns dolda PR-aktörer kan vi inte alltid identifiera kommunikationens avsändare och tydliga avsikt.  

Som mellanhänder i kommunikation kan de lätt undkomma med att ta ansvar för det som 

kommunicerats. 

 

9.3.2 Redovisning av PR-företagens uppdrag  

PR-företagen lägger över ansvaret för extern redovisning på uppdragsgivarna. Enligt respondenterna 

är det snarare regel att man inte redovisar specifika uppdrag på hemsidor eller andra 

informationsplatser. Respondenterna tycker inte att det är problematiskt att företagen inte redovisar 

sina utförda, påbörjade eller planerade uppdrag. Självklart har respondenterna flera exempel på hur 

verksamheten kan gå till. PR-tävlingar och offentliga upphandlingar kräver att PR-företagen redovisar 

utförda arbeten och uppdrag. Det finns också skillnader i hur man redovisar olika typer av PR-

verksamhet. Respondenterna går samtliga i bräschen för att man måste vara tydligast inom området 

lobbying: 

 

”Vi finns till för våra uppdragsgivare. Om de vill berätta att de jobbar med oss är det bara roligt. Men 

vi har aldrig sett någon anledning att berätta för någon annan vilka vi jobbar med. I den meningen 

betraktar vi oss som advokater. Man har ett fullt förtroende mellan PR-företaget och 

uppdragsgivaren. Men det stannar där […] de [uppdragsgivarna] ser ofta ingen anledning med att 

göra det [Redovisa uppdragen]. På samma sätt som de inte berättar vilka advokater eller 

revisionsbyråer som jobbar för företaget. På frågor svarar säkert flera företag att ”vi jobbar med 

Kreab med den och den frågeställningen”. Men att gå ut och berätta det aktivt har de ingen poäng av. 

I din fråga ligger en dramatik som förutsätter att PR-byråer måste gå ut berätta vad de gör. ” – 

Anders Frostell, Kreab 

”Nej vi redovisar aldrig vilka uppdrag vi jobbar med just nu […]Men vi redovisar inte vilka uppdrag 

vi har om exempelvis en journalist ringer. Vi redovisar inte våra avklarade uppdrag, såvida det inte är 

ett referensuppdrag där vi har kommit överens på förhand med kunden om att vi ska redovisa 

uppdraget. Jag tror att redovisning av uppdrag är olika relevant beroende på vad man jobbar med. 

Jag kan tycka om man jobbar med lobbying eller frågor som har med lobbying att göra så kan det 

vara mer relevant att vara transparent med uppdragen. Om vi jobbar med ett projekt för 
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internkommunikation på ett företag ser jag inte värdet av att vara transparent med arbetet på samma 

sätt. ” – Helena Olsson, BM. 

”Nej, själva uppdragen pratar inte så mycket om förrän de är slutförda. Vi vill alltid kunna berätta för 

andra om hur duktiga vi har varit […] Men sen finns det känsliga uppdrag som vi inte kan prata om 

inom till exempel krishantering. Dessa uppdrag kan vi ibland redovisa efteråt då kunden vill vara 

öppen med den tidigare krisen och hur vi hanterade den […] Ja de uppdrag vi är öppna med är vi 

öppna med. Tävlingsbidrag och tidigare exempel från offentlig upphandlig går att leta reda på […] 

Sen ska man komma ihåg att det är valda delar. Det finns inget företag som redovisar allt. Utan de 

kommunicerar snarare de bättre sakerna ur sin verksamhet. På samma sätt som vi inte lyfter fram 

misslyckade projekt till PR-tävlingar. Inget företag skulle heller gå ut och säga att: vi har så jävla 

dålig stämning internt. Det är inget medvetet hemlighållande men det är klart man inte aktivt 

kommunicerar saker som är lite sämre. Utan man försöker alltid visa det bästa, lite som när man är 

på dejt första gången.” – Christian Ekström, Grayling 

 

Liberalt perspektiv: PR-företagen har legitima och lagliga skäl till själva välja vilka delar av 

verksamheten som ska redovisas. Som annan företagsverksamhet måste affärshemligheter få bevaras 

inom företaget av marknadsskäl. PR-företagen arbetar också aktivt för att ge frågande konkreta 

exempel på verksamheten.  I och med offentlig upphandling och PR-tävlingar sprids även PR-

företagens arbetsmetoder och tillvägagångssätt vilket utvecklar hela PR-branschen. 

  

Kritiskt perspektiv: PR-företagen visar enbart upp de absolut bäst utförda uppdragen i PR-tävlingar 

och offentliga upphandlingar. Denna selektivitet är inte representativ sett till verksamheten i stort. På 

detta sätt förs allmänhet och frågande bakom ljuset då vi enbart får se toppen av ett isberg. Det är 

problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv att vi inte har tillgång till mer detaljerad information. Om 

PR-företagen verkligen värdesätter öppenhet och transparens bör större ansträngningar göras för att 

aktivt redovisa verksamheten och uppdragen. Ett rimligt krav borde åtminstone vara att PR-företagen 

redovisar utförda uppdrag på tillgängliga informationsplatser som sin hemsida. 

 

9.3.3 Vag transparens: Ett marknads- och konkurrensskäl 
Principen att hellre redovisa för lite än för mycket ligger djupt rotad hos respondenternas PR-företag. 

Respondenterna medger att transparens och öppenhet går att se ur marknads-, image- och 

konkurrensperspektiv. Att uppdragen inte redovisas kan således vara en tjänst som PR-företagen 

erbjuder uppdragsgivarna utöver PR-arbetet:  

 

”Ja eller det är nog lite av en imagefråga för företag. Kreab och JKL som är väldigt tysta med vad de 

gör och framstår lite som ett hemligt sällskap där avancerade saker sker bakom stängda dörrar. De 
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marknadsför sig nog lite så utåt också. Jag har inga invändningar mot att de gör så utan det är deras 

beslut. Och det är egentligen enklare att inte lämna kommentarer än att besvara hälften av alla 

frågor.” – Christian Ekström, Grayling. 

 

”I: Kan man säga att det är omvänt? Att ni i marknadsföringssynpunkt inte redovisar uppdragen? 

A: Ja absolut. Det är helt tydligt så. När vi presenterar oss för våra kunder säger vi alltid att ”när ni 

jobbar med oss riskerar ni inte att vi använder er i vår marknadsföring”. Riskera skulle jag nog inte 

ha sagt, det är rätt så odramatiskt. Många uppdragsgivare tycker det är bra att inte Kreab går ut och 

pratar om uppdragen.” – Anders Frostell, Kreab.  

 

Liberalt perspektiv: I marknadssynpunkt är det kundernas förväntningar och krav som betyder mest 

för PR-företagen. Att inte redovisa tidigare uppdrag är ett tydligt marknadsskäl för vissa PR-företag. 

Om det uppskattas av uppdragsgivare, PR-företaget och andra inblandade finns det inga skäl att ändra 

på ett vinnande koncept.  

 

Kritiskt perspektiv: Att vissa PR-företag utmärks av deras hemliga och tysta verksamhet går tvärs 

emot tidigare diskussioner kring öppenhet och transparens. Att transparens har blivit ett konkurrens- 

och marknadsskäl tyder på branschens koppling till dold och hemlig verksamhet. Denna mystik som 

genomsyrar PR-branschen gynnar möjligtvis PR-företagen och uppdragsgivarna. Men det gör det 

omöjligt för allmänhet och journalister att få en helhetsbild av vad PR-företagen egentligen sysslar 

med. 

 

9.4 Transparens internt 

Denna del inriktas på hur PR-företagen arbetar med transparens och icke-transparens (sekretess) inom 

företagen. Sekretessavtalen inom företagen var viktiga att studera eftersom de reglerar vad de anställda 

får säga om vad och när. Även interna förhållanden studeras här som hur företagen arbetar med 

öppenhet med deras anställda.  
 

9.4.1 Sekretessavtal: en självklarhet i PR-branschen 

Samtliga respondenter ser sekretess som en självklart i PR-arbetet. Byråernas anställningsavtal 

inkluderar i regel alltid paragrafer rörande de anställdas tystnad rörande uppdrag och kunder. 

Sekretessen är ibland tidsbestämd men räcker oftast i all evinnerlighet. Här ger respondenterna svar på 

frågor rörande sekretessavtal och dess bestämmelser: 

 

”Ja alla som anställs på Grayling får skriva på anställningsavtal som innehåller regler om sekretess. 

Sekretessen säger mer eller mindre att allt är hemligt tills det blir offentligt. Man ska inte prata om 

hur stora uppdragen är eller hur vi jobbar med vissa kunder, om det inte är allmänt känt. Flera 
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uppdrag vi har är offentliga. Men sekretessen är till för att folk på företaget inte själva ska behöva 

bedöma om de kan tala om uppdragen eller inte […] Men det mesta är av övergående karaktär. Flera 

uppdrag är aktuella under en viss tid inför en lansering eller liknande. Så oftast sträcker sig 

sekretessen under en begränsad tid. Men om du ska träffa Kreab senare så tror jag de är hemligare än 

så. De har väl inga officiella kunder och deltar inte i spinntävlingar heller. Så där misstänker jag att 

man förväntar sig att konsulterna är tysta jämt, vilket är rimligt. På det sättet har de det enklare om 

man har för regel att aldrig kommentera saker. Men självklart förråder inte vi våra kunders 

förtroende.” – Christian Ekström, Grayling 

 

”Internt har vi ett sekretessavtal med alla våra konsulter. Detta görs när de anställs och det handlar 

om att all information som har med kunder att göra inte får spridas vidare, i korta ordalag. Det gäller 

när man jobbar här men även om man slutar här. Sen när det gäller olika projekt internt, så vet de 

flesta anställda vilka kunder vi arbetar med.” – Helena Olsson, BM 

 

”A: Den [sekretessavtalet] reglerar att man inte får säga någonting om någonting, så det är ganska 

enkelt. 

I: Den gäller även när man slutar? 

A: Ja, moraliskt i alla fall.”  – Anders Frostell, Kreab.  

 

Liberalt perspektiv: Sekretessavtal är en nödvändighet i företagsvärlden. PR-företag måste kunna 

anförtro sina anställda med känslig och konfidentiell information som stannar innanför företagets 

väggar. Annars skulle kundrelationer och pågående uppdrag riskeras att misslyckas. Eftersom PR-

företagen får inblick i kunders mest känsliga lägen och mål måste förtroendet kunna vara totalt för 

båda parterna. Detta förtroende inkluderar sekretessbestämmelser för PR-företaget i både uppdrags 

och anställningsavtalen. Mycket av detta styrs av marknadsregler som PR-företagen förhåller sig till. 

 

Kritiskt perspektiv: Trenden att allt mer blir ålagt under sekretess finns närvarande. PR-konsulters 

arbetsmiljö är ett naturligt hemlighetsmakeri, något som omgivning och allmänhet fått lära sig att 

acceptera. Sekretessen begränsar vad PR-branschens anställda får säga om sin verksamhet. PR-

företagen kan i och med sekretessavtalen förbinda sina anställda till full tystnad om egentligen allt. 

Juridiska sanktioner kan tas mot dem som bryter anställningsavtalen. Detta är självklart något som få 

konsulter vill riskera och på detta sätt ligger locket på för branschens anställda. I konsulternas roll 

ligger alltså en naturlig tystnad. Man måste förhålla sig kritiskt till onödigt hemlighetsmakeri i en 

öppen demokrati. Eftersom det inte finns mycket känslig information att tillgå lämnas man med många 

obesvarade frågor och funderingar på grund av sekretessen på PR-företagen.    
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9.4.2 Arbetsplatsens rutiner och förhållningssätt till sekretess 

Respondenterna berättar att det internt i företagen finns tydliga strukturer och normer som handlar om 

sekretess och tystnad. Grundförutsättningen är att man inte pratar om uppdrag eller kunder och istället 

får tydliga intruktioner på när och hur man ska säga någonting. PR-företagen använder sig på detta sätt 

av en väl medveten och planerad kommunikation. Strikta rutiner kring sekretess är ett behov som finns 

på marknaden. Som citaten här berättar finns det mycket intressant att säga om konsulternas 

arbetsmiljö och uppdragens sekretessförutsättningar:  

 

”Ja det [Sekretessbegränsningar internt] har vi. Nästan alltid beroende på att uppdragen har finansiell 

karaktär. Och då är det ofta ett krav från börsen på grund av insiderproblematik. Om vi hjälper ett 

företag att förbereda en stor nyhet som kan ha börspåverkan måste det arbetet bedrivas inom ett 

väldigt litet kluster. Då måste man alltid skriva på särskilda sekretessavtal. Det handlar inte om de 

interna relationerna hos oss utan om uppdragsgivarens relation till omvärlden.” – Anders Frostell, 

Kreab. 

 

”Det finns uppdrag som inte ens diskuteras internt. Inte minst uppdrag som innehåller stora 

transaktioner. Då är det nästan alltid så att man har en liten projektgrupp, helst så liten som möjligt. 

Deras jobb är även hemligt externt och då gör vi så att vi låser mappar på servern.” – Christian 

Ekström, Grayling. 

 

”Jag skulle säga att vi rekommenderar våra konsulter att inte tala med kollegor förbigående vid 

fikaautomaten eller så. Detta eftersom att vi delar kontor med ett annat företag. Utan man delar med 

sig av den informationen som krävs för kollegorna att göra sitt jobb. Och det finns också exempel där 

olika kunder jobbar med samma typ av frågor. Då har vi helt låsta team. Vi låser då informationen på 

intranätet om en speciell kund, så att bara de berörda konsulterna kan tillgå materialet. […] Och sen 

när man ska prata om någonting så får man i teamet avgöra exakt vad man ska prata om. Det ligger 

på den seniora-konsulten som ansvarar för det teamet. Den får då bestämma när det är dags att gå ut 

att prata om projektet. Men grundförutsättningen är som sagt att vi inte pratar om våra kunder. Sen 

får man istället ge en konkret instruktion när man ska göra det.” – Helena Olsson, BM. 

 

Liberalt perspektiv: Om det inte fanns tydliga sekretesstrukturer inom PR-företagen skulle detta 

kunna ha katastrofal inverkan på börser och andra marknader. Det är av samhällsekonomiska intressen 

att marknaden fungerar på ett demokratiskt, konkurrensmässigt och rättvist sätt. Därför måste klara 

sekretessbestämmelser finnas på PR-företagen. Detta eftersom konsulterna handskas med 

uppdragsgivarnas mest värdefulla, känsliga och ofullständiga information. Det är något bra att aktörer 

kan anförtro sig helt till ett PR-företag utan att riskera att information läcks ut. Detta professionella 
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förtroende stärker uppdragsgivarnas potential att utveckla verksamheten. Konsulternas 

sekretessbestämmelser finns därför till för kunderna skull. 

 

Kritiskt perspektiv: På grund av sekretessbestämmelserna hör man väldigt lite om PR-verksamheten 

dess detaljer. PR-företag väljer sina ord och formuleringar på ett väl medvetet sätt. Normen att man 

inte pratar om uppdrag och kunder går att uttyda som klar och definierad. Genom flertal kontrakt och 

avtal hålls konsulterna uppdaterade på branschens strikta sekretess. Sekretessen skapar också tydliga 

hierarkier där det exempelvis finns ”seniora konsulter” som har mer makt än andra. Konsulter som 

bevittnar oegentligheter i verksamheten kan få svårigheter att prata om det på grund av 

sekretesskontrakten. På detta sätt får inte allmänheten en klar inblick i PR-verksamhetens alla sidor 

och problem.  

 

9.5 Transparens allmänt 

Denna del kunde ha blivit mycket större om utrymmet för mer text funnits. Här fokuseras nu generella 

och övergripande förhållningssätt till transparens.  
 

9.5.1 Ekonomisk redovisning och verksamhetsbeskrivning 

Respondenternas PR-företag redovisar generellt inte uppdragsgivare och specifika uppdrag. Att 

redovisa ekonomiska indikationer är inte heller en självklarhet. Grayling och BM redovisar 

exempelvis sina arvodesintäkter men detta gör inte Kreab.  Följande citat handlar om hur företagen 

redovisar sin verksamhet i årsredovisningarna:  

”Vi är ett svenskt dotterbolag. Således har vi en svensk styrelse och årsredovisning. Men vi 

rapporterar främst till vårt moderbolag.” – Helena Olsson, BM. 

”Men vår svenska årsredovisning är rätt så mycket hårda siffror och har inte så mycket fokus på 

verksamhetsbeskrivning. Utan i årsredovisning är det nog så lite text som möjligt, inte för att hålla det 

hemligt utan för att spara tid. Det stora intresset hos ägarna är ju att se att vi gör vinst och har 

vinstmarginal. Årsredovisningar brukar vara rätt så kortfattade.” – Christian Ekström, Grayling 

  

”Nej. Den [årsredovisningen] är extremt basic […] Vi är en global koncern med 25 rapporterande 

kontor. Alla dessa klumpas ihop i årsredovisningen så det går inte att urskilja Stockholms 

verksamhet.” – Anders Frostell, Kreab 

 

Liberalt perspektiv: PR-företagen följer de lagar och premisser som styr börsnoterade bolag. Detta 

gör PR-företagens verksamhet legitim i det demokratiska samhället. De ska inte behöva redovisa mer 

än andra liknande börsbolag. Som tidigare sagts finns det klara marknadsargument för detta. 
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Kritiskt perspektiv: Eftersom PR-företagen arbetar med spridda uppdrag och kunder är det av vikt att 

de redovisar mer än enbart ekonomiska hårdsiffror. Eftersom vissa företag inte redovisar ekonomiska 

detaljer, uppdrag och verksamhet går det att påstå att transparens snarare är icke-transparens gentemot 

allmänheten. Att företagen inte heller har verksamhetsbeskrivningar antyder på att de inte vill redovisa 

verksamheten ytterligare.   

 

9.5.2 PR-företagens uppfattningar om transparens och öppenhet 

Respondenternas företag förhåller sig lite olika till transparens. Kreab och Grayling finner inte behov 

av nya förändringar eller regleringar inom området men detta gör BM. Ett register för lobbyister 

välkomnas av Helena Olsson som något väl behövt i Sveriges riksdag och PR-bransch. 

Respondenterna samtycker däremot kring branschorganisationen PRECIS klara regler och principer. 

De tycker generellt att PRECIS räcker som organisation för tillsyn och kontroll. Här ger 

respondenterna generella uppfattningar och resonemang kring transparens inom PR-företagen: 

 

”Vi tycker att vi har ett tydligt regelverk för hur vi ska reagera mot både organisationer, kunder och 

personer. Vi tycker att vi är väldigt transparenta i det arbete vi gör. Vi är transparenta mot de 

personer vi möter i uppdrag för våra kunder. Vi tycker nog att det är som det ska vara.” – Helena 

Olsson, BM. 

”Annars försöker vi prata så mycket som möjligt. För att det är ett bra sätt att marknadsföra oss på, i 

exempelvis PR-tävlingar. I början fanns det skepsis inför att redovisa metoder och uppdrag i PR-

tävlingar men nu tror jag fler och flera har förstått att det är bra för branschen. För det har inspirerat 

PR-byråer att titta på hur andra har löst uppdrag med olika metoder. I transparensperspektiv blir det 

alltså bättre. Både för kunderna och PR-företagen. ” – Christian Ekström, Grayling. 

”Internt funkar allt utomordentligt. Och vi ser nog inget behov av att ändra hur vi agerar externt 

heller. Den ökade andelen offentlig upphandlig skapar en större transparens på PR-marknaden.” – 

Anders Frostell, Kreab. 

 

Liberalt perspektiv: PR-företagens verksamhet gör så att samhället går framåt i nuläget. Därför 

behövs inte nya regleringar på en svensk fungerande PR-marknad. Om nya redovisningsregleringar 

infördes skulle det troligtvis bli svårare för nystartade PR-företag att konkurrera då de inte har samma 

kund- och uppdragshistoria som andra etablerade företag. Transparensen blir också enligt företagen 

ständigt bättre.   
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Kritiskt perspektiv: Att PR-företagen inte vill förändra status quo beror på deras starka ställning på 

marknaden. Nya regleringar behövs för att pressa PR-företagen att redovisa en större del av arbetet. 

Hur bedrivs verksamheten, för vem bedrivs den och dess ekonomiska förutsättningar är exempel på 

redovisning som skulle regleras mer omfattande än idag. Då hade det definitivt varit mer tydligt vad 

PR-företagen egentligen arbetar med.   
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10. Slutsats, frågeställningar och 

diskussion 
 

Inledningsvis vill jag säga att denna slutsats är vad man gör den till. Syftet var att undersöka begreppet 

transparens inom PR-verksamhet. Resultatet går att se ur antingen liberala eller kritiska 

utgångspunkter. Jag vill att läsaren ska få möjligheter till egna slutsatser över det som studerats.   

 

10.1 Frågeställningar och svar 

I resultatredovisningen berördes mina tidigare frågeställningar mer genomgående. Beroende på vilket 

perspektiv som används ges olika slutsatser och svar. Här summeras nu mina frågeställningars resultat: 

 

1. Vilka delar av verksamheten redovisar PR-företagen för allmänheten? 

Den generella regeln är att PR-företagen inte redovisar verksamhet eller uppdrag för allmänheten. De 

delar som redovisas för allmänheten är väl utvalda på förhand. PR-företagen utövar på detta sätt en 

selektiv redovisning. I offentliga upphandlingar och PR-tävlingar finns exempel på hur verksamheten 

kan gå till. Även mediernas rapportering beskriver till och från PR-företagens verksamhet. Men PR-

företagen går nästan aldrig aktivt ut och informerar om sin verksamhet. 

 

2. Var redovisar PR-företagen verksamheten? 

På PR-företagens hemsidor eller andra informationsplatser redovisas ytterst begränsade delar av 

verksamheten. Eftersom företagen som regel inte redovisar saker finns det ytterst lite att tillgå 

avseende verksamhetsbeskrivningar eller liknande. I företagens årsredovisningar visas också enbart 

ekonomiska hårdsiffror upp. PR-företagen redovisar istället verksamheten muntligt via förfrågningar 

av andra.  

 

3. Hur förhåller sig PR-företagen till transparens i sin verksamhet?  

PR-företagen har strukturerade förhållningssätt till transparens inom sin verksamhet. Tydliga regler 

och rutiner vägleder företagens anställda i hur de ska arbeta med transparens och icke-transparens. 

Sekretessbestämmelser begränsar i stor del verksamhetens transparens. PR-företagen poängterar att de 

arbetar på ett så öppet och transparent sätt som möjligt, utifrån branschens givna förutsättningar.  

 

4. Hur förklarar PR-företagen transparens och öppenhet i sitt företag? 

Respondenterna förklarar att deras företag ständigt tänker och arbetar med transparens och öppenhet. 

Men detta beror alltid på vad det är för typ av uppdrag och kund. Därför skiljer sig transparensen 

avsevärt beroende på vad det är för typ av PR-arbete som utförs. Transparens är en del av arbetet. 
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10.2 Slutsats: liberal och kritisk 

Jag har valt att skilja min slutsats i en liberal och en kritisk del. Sist sammanfattar jag mina slutsatser 

och knyter ihop säcken.  

 

10.2.1 Liberal slutsats 

Efter att jag har fått inblick i PR-företagens arbete har jag förstått den otroliga nytta dessa företag 

fyller. De utvecklar Sverige med sin kommunikationsexpertis och för samhället framåt. Företagens 

kundspektra tyder på att PR-konsulterna behövs av en mångfald av aktörer och tillfällen.  

   De företag jag har träffat arbetar med helt legitima och lagliga uppdrag. De följer de lagar som är 

uppsatta av samhällets politiker. De kan därför inte ställas till svars för den lagstiftning och reglering 

som finns på området. PR-företagen ska fokusera på att bedriva sin verksamhet effektivt och 

konkurrenskraftigt. För i slutändan handlar det om att tillgodose marknadens förutsättningar. Om 

börsnoterade bolag kräver sekretess är detta förståeligt. Läckor kan ha finansiella konsekvenser som är 

förödande för drabbade. Sekretessavtalen finns till så att börsen inte ska påverkas av hemlig eller 

felaktig information.  

   Angående PR-företagens nyhetsskapande arbete är det slutgiltiga ansvaret publicerarens. Om en 

journalist publicerar oredigerat PR-material som en nyhet är det journalisten som begår misstaget, inte 

konsulten. Om en oredigerad nyhet publiceras direkt kan det istället tyda på en konsults balanserade 

produkt och nyhetsnäsa.  

  Samma sak gäller för PR-företagens lobbying mot politiker. Det är politikerna själva som måste 

besluta i de aktuella frågorna. PR-företagen kan enbart komma med underlag och förslag på vägen. 

Uppdragsgivare får hjälp av PR-företagen med att formulera sina politiska problem och diskussioner. 

Detta samspel skapar en välbehövd tvåvägskommunikation mellan politiker och andra aktörer i 

samhället. Detta utbyte gynnar den dynamiska process som är opinionsbildning.  

  I ett demokratiskt samhälle måste PR-företag få arbeta under landets lagar. Om de sedan väljer ett 

icke-transparent tillvägagångssätt är det deras beslut. Som vi sett finns det tydliga förklaringar och 

svar kring varför PR-företagen agerar som de gör. Selektiv kommunikation kan vara det som gynnar 

företaget mest. Precis som alla företag vill de växa och tjäna mer pengar. Detta är marknadens lagar 

och premisser som PR-företag och andra företag förhåller sig till.  

  Grunigs teorier om symetrisk tvåvägskommunikation är kärnan i lyckad PR-verksamhet. 

Tankeutbyten kan vara konstruktiva och nyttiga för samtliga inblandade. Om förhållandet mellan 

parterna är symetriskt och jämställd finns det inget att klaga på avseende PR-verksamheten. Då är PR-

arbetet snarare ett tillskott i sunda demokratiprocesser.  
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10.2.2 Kritisk slutsats 

Precis som Larsson tidigare pekat ut så hålls mycket PR-verksamhet dold med hjälp av stark 

företagssekretess. Reglerna tillåter ett hemlighetsmakeri och ställer inte höga krav på utförliga 

årsredovisningar. Detta är något som kan ses som ett demokratiskt problem. Att PR-konsulter arbetar 

åt uppdragsgivare med dolda tillvägagångssätt är absolut tänkbart i den värsta av världar. Anonyma 

avsändare och avsikter förekommer i tidningar, på nätet och i politikernas retorik. Eftersom PR-

företagen erbjuder tystnad kan politiker, medier eller andra ta åt sig äran för saker de inte skapat 

själva. På detta sätt kan PR-företagen föda in uppdragsgivares avsikter och budskap i andra befintliga 

kommunikationskanaler. Även om mina respondenter dementerar påståendena om att de skulle arbeta 

med dolda tillvägagångssätt. 

   Jag ser att man bör ha en berättigad skepsis inför PR-företagens många PR-metoder eller verktyg. Vi 

vet inte säkert på vilka grunder vissa beslut fattas. Att medborgare inte får veta mer om politikers 

kontakter med PR-konsulter och andra som vill påverka dem kan ses som odemokratiskt. Politisk 

lobbying är ett område som enligt mig är i akut behov av ökad transparens och kartläggning. Vilka 

som kontaktar politiker borde vara offentlig information.  

  Jag ser även att man bör ha en skepsis inför nyhetsartiklar och medierelaterat material. Journalister 

kan ta in helt oredigerat material och sätta sitt namn som avsändare. Därför bör man alltid göra en 

egen bedömning av nyheten och inte svälja den med hull och hår.  

   Resultatet visar att det är omöjligt att få full klarhet i hela PR-verksamheten eller mängden av 

metoder eller arbetssätt. PR-företagen verkar kunna göra allt du kan tänka dig och lite där till. 

Mångfalden av svar är inte större än mångfalden av obesvarade frågor. Mycket av hur PR-företagen 

arbetar förblir ett mysterium.  

 

10.2.3 Sammanfattande slutsats 

Utifrån de företag jag studerat överväger nyttan de potentiella hoten. Samtidigt vill jag undertryka att 

detta resultat inte är generaliserbart för hela PR-sektorn. PR-företagen har en klar och definierad roll 

att spela i det demokratiska Sverige. Deras expertis efterfrågas av en mångfald aktörer. Att 

marknadsförutsättningar styr PR-företagens arbete är helt rimligt. Uppdragsgivarna bestämmer i de 

flesta fall hur transparent PR-företagen ska vara med verksamheten. Detta är en förutsättning som 

begränsar PR-företagens öppenhet. Men de kommer alltid fokusera på att göra kunden nöjd, oavsett 

transparensförhållanden. Eftersom PR-företagen agerar som kommunikativa mellanhänder åt kunden 

delar de alltid ansvaret för kommunikationen med andra parter. Dessa andra parter är nästan alltid de 

som ansvarar för att föra saken vidare. Utan att säga för mycket vill jag uppmuntra läsaren till egna 

reflektioner kring uppsatsens olika infallsvinklar. 
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12. Bilagor 
12.1 Frågeguide inför intervjuerna 

Public Relations på Företaget 

Vilka områden eller PR-inriktningar arbetar ni inom? 

(EX. Medierelaterat arbete, Samhällskommunikation, internkommunikation, kriskommunikation, 

rådgivning och planering inom kommunikation, varumärkesarbete, marknadskommunikation, 

omvärldsanalys, finansiell kommunikation) 

Vilka kanaler använder ni er av i er verksamhet? Vilka är era mest använda kanaler och varför? 

Hur väljer ni kommunikationssätt? Hur anpassar ni kommunikationssätt efter målgrupp? 

Vilka PR-metoder använder ni er av i ert arbete? (EX. Strategiska möten, tillställningar, pressträffar, 

mingel, nyhetsskapande arbete, annonsering, utbildning, strategisk kommunikation osv.) 

Vad kännetecknar ert PR-arbete? Vad är unikt för er PR-verksamhet?  

Hur arbetar ni med att påverka beslutsfattare? 

Hur arbetar ni med medier för att sprida specificerad kommunikation? 

Transparens – externt 

Redovisar ni företagets pågående uppdrag? 

Redovisar ni företagets avklarade uppdrag? 

Redovisar ni företagets framtida uppdrag? 

Hur framkommer ni som avsändare i artiklar eller annat medierelaterat material ni har varit med att 

skapa? 

Redovisar ni vilka ni har kontaktat för uppdragsgivares räkning?  

Hur kungör ni era avsikter med ert PR-arbete gentemot allmänheten?                   

Redovisar ni era använda PR-metoder? 

Transparens – Internt 

Vad reglerar er företagssekretess?  

Vad får företagets anställda säga om verksamheten? 

Vad redovisar ni för aktieägare? 
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Vad redovisar ni för uppdragsgivare? 

Vet era anställda (PR-konsulter) vad andra anställda (PR-konsulter) på företaget är verksamma med? 

Vad har ni för rutiner angående intern information? 

Transparens - allmänt 

Hur uppfattar ni öppenheten i er verksamhet? 

Hur uppfattar ni begreppet transparens? Vad betyder detta för er verksamhet? 

Är transparens en konkurrensfråga PR-företag emellan? 

(Ett kännetecken för ert PR-företag eller en produkt som PR-företaget erbjuder?) 

Är transparens en del av företagets marknadsföring?  

Finner ni något behov av nya regler eller normer avseende transparens inom PR-sektorn? 

I Sverige finns det inget register över exempelvis lobbying mot riksdagsledamöter. Behövs detta? 
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12.2 Transkriberad intervju med Helena Olsson, VD för svenska Burson-Marsteller. 

I: Vilka områden eller PR-inriktningar arbetar ni inom? 

H: Vi jobbar framförallt med fem områden. Det är medierelationer, Corporate Communication eller 

övergripande kommunikationsstrategier för företag och organisationer. Också 

förändringskommunikation eller Change Communication som vi kallar det. 

I: Är Change Communication en typ av strategisk kommunikation? 

H: Ja, det är en typ av strategisk kommunikation. Och krishantering, kriskommunikation och Public 

Affairs. Dessa fem affärsområden jobbar vi med på Burson-Marsteller (BM: hädanefter) i Sverige. 

H: Internationellt har vi fler affärsområden. Men i Sverige jobbar vi främst med dessa fem 

affärsområden. När jag säger media menar jag digitala medier och analoga eller traditionella medier.  

I: Vad för kanaler använder ni er av i er verksamhet? 

H: Då tänker du vilka kommunikationskanaler vi använder för våra kunder, förstår jag? 

I: Precis. 

H: Då är det så att de kan vara många olika kommunikationskanaler beroende på målgrupp och syfte 

med kommunikationen. Om vi ska namnge några exempel jobbar vi med traditionella medier, sociala 

medier och nätet över huvud taget. Sen kan vi också jobba med events. Vi gör inte särskilt mycket 

events men jobbar ibland med mindre events. Det finns ju eventbyråer som nischar sig till de stora 

eventsen. Men vi kan ju till exempel hålla i ett pressmöte. Men vi gör inga stora seminarier och mässor 

eller håller i den typen av kanaler. Däremot kan vi anordna seminarier och rundabordsamtal eller den 

typ av möten för våra kunders räkning.  

I: Strategiska möten alltså? 

H: Ja eller jag vet inte, jag såg att du skrev det, och jag vet inte om man kan kalla det för strategiska 

möten. Det är klart att vi arbetar med att hjälpa våra kunder att sätta upp möten med organisationer, 

företag, myndigheter eller vad det än må vara som de kan ha nytta av att träffa. Större tillställningar 

håller vi som sagt inte i. Inga mingel och ingen annonsering heller. Utbildning i nyhetsskapande arbete 

förekommer också.   

H: Angående frågan om kanaler: Termen strategiska möten är ingen term vi använder därför svävade 

jag lite på målet. Inom byråvärden pratar man mycket om ”köpta kanaler” och ”förtjänade kanaler” 

och vi jobbar där i princip uteslutande med förtjänade kanaler, det vill säga vi betalar aldrig för 

utrymme i t ex media eller internet utan arbetar med kanaler där våra kunder kommer fram utan att 

betala, men på grund av att det de har att säga är relevant. Hur kanalen ser ut kan variera, det kan vara 

traditionella medier eller nya medier, Internet överhuvudtaget, möten, seminarier med mera. 

 

I: Utbildar ni era uppdragsgivare i Public Relationsarbete?  

H: Ja det gör vi. 

I: Utför ni också aktiviteterna? 
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H: Ja det kan vi också göra. Vi kan jobba både operativt, så vi hjälper kunderna med genomförandet 

och så kan vi jobba strategiskt. Vi gör båda delarna. Vi hjälper våra kunder att sätta samman en 

kommunikationsplan eller strategi och sen kan vi också vara med i genomförandet. Vi kan göra båda 

delarna för kunderna, eller bara ena. 

I: Arbetar ni också med efterarbete också som utvärdering eller analys? 

H: Absolut. BM har en strategi som heter ”Evidence-Based” som handlar om att vi försöker att göra 

allting inom vårt område till mer faktabaserat. Kommunikation är inte en vetenskap på samma sätt 

som till exempel medicin. Men det finns däremot arbetssätt som gör att man kan arbeta mer 

vetenskapligt med PR än det man kanske gjort traditionellt. Vi jobbar väldigt mycket på att i den mån 

det går försöka utgå ifrån någon form av vetenskap och empiri. Till exempel jobbar vi mycket med att 

mäta opinion och attityder. Om vårt arbete går ut på att förändra attityderna hos en målgrupp måste vi 

ju mäta detta innan vi börjar arbetet. Under arbetet kan man också utföra mätningar för att se om det 

går åt rätt håll. Efteråt går det också bra.  

I: Använder ni er av opinionsundersökningar eller mer kvalitativa intervjuer? 

H: Det kan vara både och. Det beror helt på vilket typ av uppdrag det är. Om det är en bred målgrupp 

vi (BM och uppdragsgivaren) vill nå kan vi göra opinionsundersökningar. Ibland är det en specifik 

målgrupp vi vill nå och då kanske det är bättre med djupintervjuer eller en annan typ av undersökning. 

I: Du har kommit in på det i era fem affärsområden. Men vad är unikt för BM:s PR-arbete?  

H: Det är nog det vi kallar ”Evidence-Based” och det är naturligtvis så att finns andra företag som 

använder sig av liknande arbetssätt. Men vi har verkligen arbetat fram väldigt många verktyg som vi 

använder oss av när vi tar fram eller testar det arbete vi gör empiriskt sätt. Detta möjliggör arbete 

utifrån en mer vetenskaplig bas i den mån det går.  

I: Vilka är dessa verktyg? 

H: Det är olika. Vår VD internationellt, Mark Penn, arbetade ursprungligen med 

opinionsundersökningar och analyser av politiskt arbete, speciellt i valkampanjer. Han arbetade 

mycket med att testa budskaps potentiella inverkan. I USA jobbar man mycket med att på förhand 

tänka ut hur eventuella budskap uppfattas hos väljare. De metoderna som använts där har vi även 

försökt att använda på olika typer av målgrupper och områden. Det handlar också mycket om hur man 

påverkar målgruppens nätverk. 

H: Vi säger att du har en målgrupp. 

I: Kan det vara väljare också? 

H: Ja det kan det vara. Men målgruppen du är intresserad av har ju ett enormt nätverk med personer 

som påverkar målgruppen. De här personerna påverkar ju också varandra på olika sätt.  

I: Typ opinionsledare?   

H: Ja eller i det lilla, om du förstår vad jag menar. Detta nätverk försöker vi kartlägga för våra 

uppdragsgivare. Vem är det egentligen som påverkar vem? Vem har inflytande på vår målgrupp? Vi 

kartlägger ofta hela detta område.  

I: Ni går alltså utanför målgruppen för att hitta inspirationskällorna för målgruppen. 
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H: Ja, denna metod tar fram vilken utsträckning små opinionsbildare har på målgruppen. Detta kan 

också inkludera media. Vi tittar ofta på hur stor vikt media har i opinionsbildningen kontra andra 

kanaler som föräldrar, vänner eller forum på nätet.  

I: Hur stor makt har medierna? Kan man säga att de har en dominerande roll?  

H: Absolut! Fast jag skulle också säga att de utmanas i större utsträckning idag än tidigare. Sociala 

medier och nätet har lett till stora förändringar för massmedierna.  

I: Utifrån detta, hur arbetar ni med politiska partier och politiska frågor? 

H: Vi jobbar inte för några politiska partier. Däremot jobbar vi med kunder som har frågor med 

politisk bäring.  

I: Jobbar ni då mot politiker? 

H: Ja det händer också.  

I: Hur arbetar ni med medier för att sprida uppdragsbaserad kommunikation. Skickar ni ut 

pressmedellanden eller har ni relationer med journalister? 

H: Eftersom att vi har flera internationella kunder arbetar vi på olika sätt med medier beroende på 

marknad. Om man jämför Sverige och England finns det stora skillnader i relationerna mellan PR-

konsulter och journalister. I England umgås konsulter och journalister socialt på ett helt annat sätt. 

Ofta ordnar PR-byråer mingel och pubkvällar enbart för journalister. Det är ju inte så vanligt i Sverige. 

Men det händer säkert.  

H: Men vi jobbar väldigt mycket med att det ska vara så faktabaserad som möjligt. Och vi jobbar på 

att inte göra våra relationer så personberoende. Utan när vi kontaktar medier, vilket vi gör. Så vill vi 

att det ska vara baserat på att nyheten vi har är något som är intressant för journalisten. Och inte på att 

vi har en redan etablerad relation med journalisten. Vi fokuserar mycket på att ta fram ett material som 

är så bra som möjligt, så att det kan stå för sig självt. Då behöver vi inte luta oss mot att ha de rätta 

kontakterna hos medierna. Men vi kontaktar dagligen medierna för våra uppdragsgivares räkning med 

nyheter och pressreleaser. 

I: Om man får fråga om materialet ni för ut. Hur framkommer era avsikter i materialet? 

H: Vi har inga avsikter med materialet. Utan det är kundernas avsikter som vi för ut. Kunderna är 

alltid uppdragsgivare och avsändare. Vi är alltid tydliga inför journalister med att vi inte arbetar hos 

kunden utan är vi en mellanhand. Vi har regler för hur vi som anställda på BM presenterar oss i telefon 

och mejl. Dels ska vi vara tydliga med att vi är konsulter men också vem vår uppdragsgivare är. På så 

sätt vill vi tydliggöra att vi är budbäraren och uppdragsgivaren är avsändaren. Det är väldigt viktigt att 

journalisten vet vem vi representerar. 

I: Mycket material som producerar av journalister ursprungligen kommer från PR-konsulters förarbete. 

Kommer ni fram i artiklarna ni har varit med att skapa? 

H: Nej, aldrig skulle jag säga. Det är absolut inte vårt syfte. Det viktiga för oss är att journalisten vet 

vem vi representerar. Då kan journalisten göra en egen bedömning. Om journalisten vill ha hela bilden 

så får den välja ut vilka mer sidor som är värda att inkludera i nyheten. Sen försöker vi alltid komma 

med ett material som är nyanserat. Men om journalisten gör sitt jobb ska den naturligtvis alltid kolla 

en källa till. Materialet vi går ut med kan vara skrivet av oss, av kunden eller ibland båda tillsammans. 

Men det är alltid kunden som säger att ”det här vill jag gå vidare med”. Vi gör aldrig något på eget 
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bevåg utan att kunden har sagt ”okej nu vill jag gå ut med det här”, vi har alltså alltid ett uppdrag från 

en kund. Utan uppdraget kontaktar vi aldrig medierna.  

I: Varför ser vi aldrig PR-förtagen i artiklarna de har varit med att skapa? 

H: Nej men vi gör inte detta för vår egen skull, utan för kundens skull. När vi arbetar mot medierna 

har kunden köpt vår tid. Alltså är det på kundens uppdrag. Så vi låter kunden stå i centrum. Sen har vi 

också vår egen branschpress där det står om PR-företags verksamhet. Som till exempel Dagens Media, 

Dagens Opinion och Resumé. 

I: Om vi fortsätter in på transparens. Redovisar ni företagets pågående, avklarade eller framtida 

uppdrag? 

H: Då undrar jag hur du menar redovisar? 

I: Ja, kan tredjepart eller journalist se vad ni arbetar med nu, vad ni tidigare har arbetat med eller vad 

ni har på gång i framtiden?  

H: Nej vi redovisar aldrig vilka uppdrag vi jobbar med just nu.  

I: Avklarade uppdrag? 

H: Däremot vill jag säga i samband med detta att det är extremt viktigt att vi öppna med vilka vi 

representerar när vi kontaktar medier, politiker, organisationer eller vem det nu kan vara. Men vi 

redovisar inte vilka uppdrag vi har om exempelvis en journalist ringer. Vi redovisar inte våra 

avklarade uppdrag, såvida det inte är ett referensuppdrag där vi har kommit överens på förhand med 

kunden om att vi ska redovisa uppdraget. Jag tror att redovisning av uppdrag är olika relevant 

beroende på vad man jobbar med. Jag kan tycka om man jobbar med lobbying eller frågor som har 

med lobbying att göra så kan det vara mer relevant att vara transparent med uppdragen. Om vi jobbar 

med ett projekt för internkommunikation på ett företag ser jag inte värdet av att vara transparent med 

arbetet på samma sätt.  

I: Absolut, men om jag får fråga om er verksamhet. I vilka delar av er verksamhet tycker du att 

redovisning är något nödvändigt? 

H: Ja det är inom lobbying. Där finns det absolut fördelar med att vara transparent med 

lobbyingarbetet. Där kan man också säga att vi redan är det. Även om vi inte lägger ut våra uppdrag på 

hemsidan. Dels genom att vi alltid är öppna gentemot de vi kontaktar i den politiska världen. Den 

informationen kan också tredjepart läsa om i politiker diarier. Och om våra kunder skickar brev till 

politikerna så går de också att hitta som offentliga handlingar. Så det är transparent. Vi tycker att det är 

positivt med transparens.  

I: Redovisar ni era affärsmetoder eller er PR-verktygslåda? 

H: Nej, det är våra affärshemligheter (Skratt). Nej men det beror lite på vad du menar med 

affärsmetoder. Det viktiga för oss är att vara transparenta när vi tar externa kontakter. Där är vi helt 

transparenta. Affärsmetoder som i hur vi gör någonting, exempelvis modeller och verktyg för 

kommunikationsstrategier. Det redovisar vi inte. Det är ju våra interna verktyg och metoder. Sådan 

information delar vi inte med oss av till folk som ringer till oss eller på hemsidan. Men det är något 

som alla våra kunder känner till och troligtvis alla som någon gång sett en presentation av BM. Så det 

är inte mer hemligt än så.  

I: Angående er transparens internt, vad reglerar er företagssekretess hos era anställda konsulter? 
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H: Internt har vi ett sekretessavtal med alla våra konsulter. Detta görs när de anställs och det handlar 

om att all information som har med kunder att göra inte får spridas vidare, i korta ordalag. Det gäller 

när man jobbar här men även om man slutar här. Sen när det gäller olika projekt internt, så vet de 

flesta anställda vilka kunder vi arbetar med. Men beroende på uppdrag så kan det vara olika. Om vi 

jobbar med strategi inom Public Affairs och lobbying, förändringskommunikation eller krishantering 

så kan det vara bara det arbetande teamet som känner till den speciella strategin. Det är då inget som 

diskuteras utanför det arbetande teamet. 

I: Får man inte diskutera detta med andra kollegor över lunchen eller är det mer en norm eller en 

rekommendation.  

H: Jag skulle säga att vi rekommenderar våra konsulter att inte tala med kollegor förbigående vid 

fikaautomaten eller så. Detta eftersom att vi delar kontor med ett annat företag. Utan man delar med 

sig av den informationen som krävs för kollegorna att göra sitt jobb. Och det finns också exempel där 

olika kunder jobbar med samma typ av frågor. Då har vi helt låsta team. Vi låser då informationen på 

intranätet om en speciell kund, så att bara de berörda konsulterna kan tillgå materialet. Men det gör vi 

inte om det inte finns en speciell anledning till att låsa informationen. Men vid uppdrag som rör 

sekretess gör vi detta. I princip så är det så att konsulterna som jobbar i teamet delar enbart med sig av 

information i den utsträckning som krävs för att göra arbetet. Det gäller strategiarbeten generellt.  

H: Sen finns det andra typer av arbeten som produkt-PR eller marknads-PR där det oftast handlar om 

att få så mycket uppmärksamhet som möjligt för en ny produkt, ett varumärke eller en tjänst. Då 

jobbar man på ett helt annat sätt. Då talar vi gärna öppet om projektet med hela kontoret för att sprida 

informationen vidare. Vi kan då även använda hela kontoret för brainstorming eller liknande. Men då 

beror det på att uppdraget från kunden är att sprida vidare den valda informationen. Och då gör vi det 

naturligtvis också internt.  

I: Hur kan man förklara denna skillnad i verksamheten? Vad man pratar om och inte pratar om? 

H: Där tror jag att grundregeln är att man inte pratar om saker och ting. Och sen när man ska prata om 

någonting så får man i teamet avgöra exakt vad man ska prata om. Det ligger på den seniora-konsulten 

som ansvarar för det teamet. Den får då bestämma när vi det är dags att gå ut att prata om projektet. 

Men grundförutsättningen är som sagt att vi inte pratar om våra kunder. Sen får man istället ge en 

konkret instruktion när man ska göra det.  

I: Då förstår jag. Men vet era anställda PR-konsulter vad de andra PR-konsulterna på BM är 

verksamma med? 

H: Det är klart att de vet en viss del av vad andra jobbar med. Vi har möten där vi berättar för varandra 

vad vi gör. Så att det är klart att allt vi gör inte är hemligt.  

I: Men det finns ändå exempel projekt ni inte talar om? 

H: Ja, det finns projekt som vi inte ens talar om internt. De är konfidentiella för en eller annan 

anledning. Men mycket pratar vi om. 

I: Vad finns det för anledningar för att belägga något under sekretess? 

H: Det kan vara allt ifrån att företaget till exempel ska lansera någon ny produkt eller tjänst. Där man 

ännu inte vill att informationen ska komma ut på marknaden. Det kan bero på börsregler eller 

liknande. I företag och organisationer finns det information som är konfidentiell, det kan till exempel 

vara med hänsyn till företagets affärsstrategi, konkurrenssituation eller en akut krissituation 

organisationen befinner sig i. När vi i egenskap av konsulter får del av sådan information hålls den 

inom ett begränsat arbetsteam på byrån. Det finns många olika anledningar till att man inte vill prata 
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om vissa uppdrag. Men jag skulle inte säga att det handlar om att ha en dold agenda mot en extern 

grupp. Utan snarare försvara och ta hand om det interna företaget. Och måna om företagets säkerhet 

eller rykte. Om man tänker på lobbyingverksamhet vill man ofta ha uppmärksamhet för kampanjen. 

Där finns det oftast inte några incitament till att inte prata om kampanjen.  

I: Men finns det inte skillnader på lobbying och lobbying? Det jag har läst om exempelvis 

vapenindustrins lobbyingarbete tyder på mycket dolda metoder och arbetssätt? 

H: Jag har faktiskt inte jobbat med det så jag kan inte uttala mig om det. 

I: Men jag tänker att det finns lobbyingverksamhet som inte vill ha uppmärksamhet? 

H: Ja, det är lite svårt för mig att prata om. Men det är klart att bara för att man i det stora hela vill ha 

uppmärksamhet kring sin fråga kanske man inte vill berätta för alla vad man gör och exakt när. Det får 

man ha en förståelse för. Framförallt i näringslivet finns det planeringsdokument och strategier som 

inte läggs ut på hemsidor och görs transparenta för allmänheten.  

I: Okej. Hur ser er ägarstruktur ut? 

H: Vi ägs av ett företag som heter WPP som är ett brittiskt konglomerat av olika PR- och 

reklambyråer. De äger oss och en rad andra internationella byråer. Det företaget i sig är börsnoterat.  

I: Har ni då ingen svensk årsredovisning? 

H: Jo det har vi. Vi är ett eget noterat aktiebolag här i Sverige.  

I: Har ni några årliga sammanträden där ni går igenom årsredovisningen? 

H: Vi är ett svenskt dotterbolag. Således har vi en svensk styrelse och årsredovisning. Men vi 

rapporterar främst till vårt moderbolag.  

I: Nu tänkte jag fråga lite allmänna frågor om transparens. Hur uppfattar ni öppenheten i er 

verksamhet? Finns det några förändringar som ni skulle vilja göra eller tycker ni att ni har en bra 

struktur som det ser ut just nu? 

H: Vi tycker att vi har ett tydligt regelverk för hur vi ska reagera mot både organisationer, kunder och 

personer. Vi tycker att vi är väldigt transparenta i det arbete vi gör. Vi är transparenta mot dem 

personer vi möter i uppdrag för våra kunder. Vi tycker nog att det är som det ska vara.  

I: Hur uppfattar du begreppet transparens?  

H: Transparens för mig är just det. Att vi är transparenta med det vi gör mot den vi gör det emot. Att vi 

är transparenta mot journalister, politiker eller andra med vilka uppdragsgivare vi representerar. Det är 

det viktiga för oss.  

I: Är transparens en konkurrensfråga PR-företag emellan? Vissa PR-företag gör det till sitt signum att 

vara väldigt transparenta eller motsatsen. Eller kan det också vara ett erbjudande från PR-byrån att 

vara transparent eller inte? 

H: Vi skulle inte acceptera ett uppdrag där kunden på förhand vill vara anonym med vem han eller hon 

är. Likadant med uppdrag mot politiker. Vi skulle inte ta emot ett uppdrag där vi inte kan vara 

transparenta med vem som är uppdragsgivaren. Där finns det inte någon möjlighet för våra 
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uppdragsgivare att välja. Om uppdragsgivaren vill ha en byrå som inte är transparent får de helt enkelt 

gå till någon annan.  

I: Är transparens en del av företagets marknadsföring? 

H: Nej, så är det inte för oss. Transparens är ett sätt för oss att arbeta. Det har att göra med etiska 

frågor för vårt företag och hur vi arbetar. Det är alltså inget vi marknadsför oss med. På direkta frågor 

från uppdragsgivare svarar vi självklart men transparens är inget vi använder aktivt i vår 

marknadsföring.  

I: Finner du något behov av nya regler eller normer avseende transparens inom PR-sektorn? 

H: Vi har en branschorganisation som heter PRECIS. Jag tycker de gör ett bra jobb och det är bra att 

de finns. Det är bra att branschen hela tiden diskuterar denna typ av frågor. Jag kan väl inte riktigt se 

att det finns behov av nya regler. Men en diskussion kring transparens är väldigt viktigt.  

I: Nu när du nämnde PRECIS undrar jag om man borde ge PRECIS mer muskler? Nu är det så att om 

PRECIS medlemsföretag bryter mot de uppsatta normerna och reglerna finns det inga straffsanktioner 

eller åtgärder från organisationens sida? 

H: Det förutsätter att man har normer som alla medlemsföretag står bakom och någon form av 

certifiering där konsulter har förbundigt sig att följa de utsatta normerna.  

I: På PRECIS hemsida skriver de att medlemsföretagen förbinder sig till normerna? Räcker inte det? 

H: Ja, men det är inte som i advokatbranschen där det finns ett tydligt personligt ansvar. Så är det inte 

inom PR-branschen. Det är inga PR-konsulter som personligen har förbundit sig till att använda 

PRECIS regler. Sen följer konsulter säkert fler regler när de skriver på sitt anställningsavtal. Vilket 

nog de flesta företag har. Men gentemot PRECIS finns ingen certifiering av PR-konsulter, likt 

revisorer eller advokater. 

I: Skulle en sådan certifiering behövas? 

H: Nej det tror jag inte. Jag tror även att det skulle bli svårt med sanktioner från PRECIS sida om 

dessa riktas mot en byrånivå.  

I: Varför tror du att det är på byrånivå?  

H: Det är därför att det inte finns någon utbildning av PR-konsulter. Det kan man spekulera i varför 

det är så. Men en PR-konsult har ett helt annat yrke än exempelvis en advokat, som måste kunna ett 

antal regler och lagar. Vårt arbete är inte så. Mycket av det vi gör går inte att läsa sig till. Utan man lär 

sig mycket på vägen.  

I: Vad kan man inte läsa sig till inom PR? 

H: Det är väldigt mycket. Erfarenhet är väldigt viktigt i den här branschen. Man kan lära sig hur man 

ska skriva, formulera sig och rent teoretiskt formulera en kommunikationsplan. Men det man inte kan 

läsa sig till hur man bemöter en kund eller identifierar kundens behov utefter hur den talar och ter sig. 

Det är mycket svårare att lära sig. Mycket av konsultrollen är svårt att läsa sig till, just eftersom att 

kundens behov kan se ut på så många olika sätt.  

I: I Sverige finns det inget register över exempelvis lobbying mot riksdagsledamöter. Behövs detta? 
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H: Vi tycker det är jättebra med ”transparancy-registret” som finns i EU. Vi tycker att registret borde 

vara obligatoriskt i lobbyingarbete i EU-parlamentet. Därmed sagt också att det borde finnas ett 

liknande register i Sverige.  

I: Till sist tänkte jag fråga om ni arbetar med att kommentera eller försvara kundrelaterat material på 

exempelvis internet? 

H: Nej det gör vi aldrig. Om vi ser något på nätet som vi tycker är av intresse hos en av våra kunder så 

meddelar vi kunden detta. Vi råder alltid kunden att bemöta materialet underskrivet med namn och 

titel i egenskap av rollen på företaget. Vi jobbar aldrig anonymt med att kommentera eller försöka 

styra diskussioner och så vidare. Det hänger ihop med transparensen vi tidigare pratat om. Att vi ska 

vara tydliga med vilka vi representerar gäller självklart också på nätet såväl som i den fysiska världen.  

H: Men sådan verksamhet har gjorts. Mig veterligen inte från vår byrå men det har gjort i vår värld. 

Men det slår ofta tillbaka på de som gör det. Och det är absolut emot vår policy.  

I: Det var nog min sista fråga. Tack så väldigt mycket för din tid! 
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12.3 Transkriberad intervju med Christian Ekström, Director Manager på Grayling 

I: Vilka affärsområden eller PR-inriktningar arbetar ni inom? 

C: Vi kallar oss en fullservicebyrå. Men vi jobbar mest med Corporate Communication, marknads-PR, 

Public Affairs (PA) och Investor Relations. Det är de fyra traditionella områdena som många byråer 

arbetar inom. Dessa områden har varit vår inriktning från början. Sen har det varit lite olika 

tyngdpunkt, idag lägger vi nog mest tyngd på Corporate Communication. Men vi gör också mycket 

marknads-PA (Public Affairs) och Investor Relations.  

I: Är det en form av strategisk kommunikation? 

C: Ja det man säga, även om det är väldigt olika inriktning.  Investor Relations handlar mycket om 

kommunikation mot målgrupper som är investerare eller som äger en del av företaget. Men det är 

egentligen samma typ av grund man använder för all kommunikation. I Investor Relations är det 

speciella målgrupper som efterfrågar speciella saker. Så då måste man vara lite duktigare på ekonomi 

om man jobbar med det. Och om man jobbar med PA så påminner det väldigt mycket om all annan 

kommunikation. Men då pratar man oftare med politiker och opinionsbildare. Och då gäller det att 

förstå hur deras värld ser ut för att kunna vara duktig på PA. Det gäller att man känner till hur 

lagstiftningsprocesser går till för att kunna arbeta med PA. Marknads-PR är lite mer likt reklam där 

målgruppen är en annan. Och budskapet ofta går ut på att sälja exempelvis tandkräm eller läsk. Då 

gäller det att man förstår konsumenternas perspektiv. Det är därför denna indelning görs. Men i 

grunden är allt kommunikation. I vårt fall så jobbar vi mest med strategisk kommunikation som 

rådgivning och strategi. Men vi gör också en del genomföranden. Vi blev också tidigare i år utvalda 

till ”Årets mest strategiska byrå” vilket vi är mycket nöjda. Många jobbar bara operativt med att skicka 

iväg pressmeddelanden, ringa journalister eller skapa events. Detta gör vi lite mindre. Medierelationer 

är fortfarande viktiga men vi jobbar mycket med strategi och planering.  

I: Jobbar också ni med utbildning av PR-arbete? 

C: Ja, delvis. När vi blir anlitade så vill kunderna ha en expertkompetens för att de inte har den själv 

och ibland avlastningen i det kommunikativa arbetet. Men i vårt fall så är det oftare så att kunderna 

vill köpa expertkompetens. Detta eftersom att vi jobbar med strategisk kommunikationsplanering. 

Företag jobbar också med strategisk kommunikationsplanering men de gör det då och då, vi gör det 

varje dag. Så vi köps in som experter för att hjälpa dem med att lägga upp arbetet. Hur gör vi det här? 

Vad är det grundläggande budskapet i arbetet ni ska göra? Vi försöker ta kommunikationsarbetet hela 

vägen in i utförandet. Sen behöver vi inte vara med i utförandet men vi hjälper till med planeringen av 

kommunikationen. Vad ska man säga och när? 

I: Hjälper ni till med genomförandet också?  

C: Ja det händer. Beroende lite på vad det är för kund, uppdrag och hur stora resurser kunden har. I 

vissa fall är det kunder som kanske inte ägnar sig åt kommunikation i vanliga fall. Då kanske de tar in 

oss som en kommunikationsavdelning som fungerar som en avdelning på företaget. Så det är väldigt 

blandat.  

I: Arbetar ni också med efterarbete som utvärdering och analys? 

C: Ja det gör vi ganska ofta. Ofta beror det på att vi har en rätt så lång relation med våra kunder. Det är 

ofta då vårt arbete blir som allra bäst. Inte bara för att det är mer lönsamt utan också för att man lär 

känna kunden och dess utmaningar och får lärdomar om tidigare arbeten. Hur det gick sist och hur 

kundens produkt uppfattades av deras målgrupper? Men det är klart att om gör vi en större insats så 

hjälper vi till att utvärdera efteråt. Antingen i en informell mening att vi träffar kunden och konstaterar 

att ”Det här var inte så intressant för er målgrupp” till väldigt detaljerad och omfattande utvärdering. 
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Detta görs nästan alltid i större kampanjer. Fick vi rätt mediegenomslag? Hade vi rätt personer på 

mötet? Så utvärderingar gör vi nästan alltid, det handlar snarare om hur omfattande den är.  

I: Vad för typ av kommunikationskanaler använder ni er av när ni arbetar? 

C: Ja det är alla möjliga. Det baseras på vad kommunikationsutmaningen är och vad man vill nå. 

Media i bred bemärkelse är fortfarande väldigt viktigt. Ibland kan det handla om internkommunikation 

och då används kanaler som nyhetsbrev, intranät eller hjälp med utformning av tal. Men är det en bred 

lansering är massmedierna viktiga. Men där kan vi också vara med och styra hur ett event ska 

utformas och vad som ska sägas. Jag skulle säga att kommunikationskanaler helt beror på målgrupp 

men det är allt ifrån individuella möten, tal till medierelationer till sociala medier, allt du kan komma 

på. Det vi inte har nämnt har vi nog bara glömt bort.  

I: Det förstår jag. Man kan använda sig av väldigt många kanaler.  

C: Ja och det är ofta en kombination av flera kanaler.  

I: Har medierna en dominerande roll som kommunikationsmedel? 

C: Ja, framförallt efterfrågas det i stor utsträckning, just kompetens att kunna kommunicera med det 

som på 70-talet kallades massmedier. Bloggar och mejl är förvisso också medier men traditionella 

massmedier är fortfarande en viktig kanal för många kunder. Därför att man kan nå väldigt många 

genom att exempelvis uttala sig i Dagens Nyheter. De har större genomslag än en blogg med några 

hundra läsare i månaden. Men sen beror det också på många uppfattar det tjusigare att synas i de större 

medierna. Det är finare att vara med på Aktuellt än att bli omnämnd i en blogg. För oss är det inte så 

viktigt, utan det är snarare vad man vill uppnå. Om du säljer en väldigt exklusiv öl kan det vara 

viktigare att bli omnämnd i en nördig öl-blogg än i Aftonbladets öllista som kanske läses av personer 

som inte vill köpa en öl för 200 kronor. Läsarna nöjer sig där med den som får fyra plus för 25 kronor 

istället för den med fem plus för 200 kronor. Den kommunikativa utmaningen är att utforma en 

kampanj efter det kunden vill uppnå. Även för oss handlar det om att på förhand komma fram till det 

verkliga målet och budskapet i detta. Man måste vara ärlig med vad man vill åstadkomma med 

kommunikationen. Först då kan man sätta upp relevanta mål för hur kommunikationen skall gå till. 

Målet med att sprida kommunikation kring en prestige-öl kan ju vara att man vill sälja mer av de 

billigare ölen men samtidigt uppvisa sina prestigeprodukter och expertkompetens.  

I: Du har varit inne på det, men kan du utveckla hur ni väljer olika kommunikationssätt? 

C: Vi föreslår kommunikationssätt för våra kunder. De kanske sedan säger att de struntar i en viss 

blogg utan bara vill synas i Aftonbladet. Då är det självklart kunderna som bestämmer. Men vi lämnar 

ganska hårda rekommendationer. I regel brukar det inte bli någon diskussion om det. För om man gör 

en noga målinriktad kommunikationsprocess brukar det inte bli någon diskussion kring vilka kanaler 

man använder. Däremot finns det en drivkraft hos många kunder att de har ett egenintresse av att synas 

i en specifik tidning. Om kunden kanske har en produkt som är ganska smal kan de ändå vilja bli 

uppmärksammade i till exempel Dagens Industri. Därför att det är tidningen deras kompisar läser och 

därmed höjer de sin egen status. Den typen av målkonflikt kan förekomma, men i slutändan 

bestämmer kunden. Om det är ett publikt uppdrag där kunden väljer idiotiska val kan vi avböja och 

tacka nej till uppdraget. Då vi kanske inte vill bli förknippade med metoderna eller 

tillvägagångssätten. Men det händer väldigt, väldigt sällan. 

I: Utifrån detta tänkte jag fråga vilka PR-metoder ni använder er av? Till exempel: planerande av 

strategiska möten, pressträffar, pressmeddelanden, nyhetsskapande arbete, osv? 

C: Allt det och mycket mer därtill. Det vi försöker vara noggranna med är att planera 

kommunikationen ordentligt. Så att vi går igenom de verkliga målen, budskapen och målgrupperna. 
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Där kommunikation misslyckas beror det ofta på att man inte är noggrann i början. Nu har i och för sig 

branschen blivit bättre men för femton år sen var det lite så att: ”kom med ett problem” så hittar vi på 

femton coola metoder som ni får pressklipp på. Visst är det en konst att kunna utforma pressklipp men 

de kan slå tillbaka om de säger fel saker eller ger fel känsla. Om man tittar på Ryanair så tror jag de 

har väldigt genomtänkt kommunikation. De får väldigt många pressklipp genom att deras VD, 

Michael O’Leary säger konstiga ibland hårresande saker. Men han kommer alltid ihåg att nämna att de 

just har släppt 400 000 billiga biljetter. För Ryanair spelar det nog ingen roll att de uppfattas som 

”hipshooters” och gör konstiga kampanjer som kalendrar med nakna flygvärdinnor och retar ministrar 

och feminister. För de gör allt detta för att kunna kränga lågprisbiljetter. För det är nog ingen som 

väljer Ryanair för att de är det bästa flygbolaget, utan snarare för att Ryanair har de billigaste 

biljetterna. Då spelar det ingen roll att man kan uppfatta bolaget som sunkiga manschauvinister. För 

att när du väljer dem är det en prisfråga. SAS skulle i jämförelse aldrig kunna göra liknande reklam. 

Om SAS retade Birgitta Olsson och gav ut nakenkalendrar skulle de inte kunna sälja biljetter lika dyrt. 

All media är därför inte bra media. Likaså är all kommunikation inte bra kommunikation. Om du 

pratar med folk måste du ha rätt saker att säga så att du uppfattas rätt hos personerna. Så att bara räkna 

pressklipp är ett rätt trubbigt verktyg. Det finns heller inget värde i att träffa politiker eller ansvariga 

ministrar om du inte har något intressant att säga.  

I: Vad är de viktiga att ta fram i pressklippen? Är undersökningar viktiga? 

C: Jag tror att egna undersökningar blir allt mindre viktiga. Ekot har nyligen sagt att de inte tar in 

undersökningar gjorda utifrån. Men sen finns det självklart undersökningar som klart har samma klass 

som partisympatimätningarna som är noggranna och har relevanta frågor. Men det har nog varit lite 

väl många opinionsundersökningar på svajigt underlag den senaste tiden. Undersökningar med frågor 

som ”Kommer du dricka julmust i år” eller ”Hatar du barn?” där man får en 90 procentig kvot som 

säger sig dricka julmust är inte så bra. Så visst har det gjorts en del slabbiga undersökningar. Men 

undersökningar fungerar fortfarande som verktyg. 

I: Arbetar ni med undersökningar? 

C: Ja det gör vi. Ibland av rent interna skäl för att kunna utvärdera arbetet vi gör, alltså som ett 

utvärderingensverktyg. Men sen gör vi också undersökningar för att skapa media. Men nu får man 

vara allt mer noggrann. Tidningarna blir allt mer varsamma med slabbiga undersökningar, vilket är 

bra. Det är klart att det är roligt när vårt jobb är lätt men utifrån ett demokratiperspektiv och 

allmänintresseperspektiv är det bra att journalisterna inte köper all skit som kommer in.   

I: Vad är unikt för just Graylings PR-verksamhet? 

C: Jag tror att PR-branschen jobbar på väldigt likartade sätt. Jag tror att det finns få saker som är 

hemliga i hur man lägger upp arbetet. Utan det handlar med om ackumulerad kunskap på byrån och 

arbetsmetoder. Sen tror jag mycket handlar om en kulturfråga, arbetar vi snabbt och bra, hur uppfattas 

vi som personer och så vidare? Men jag tror inte att det skiljer sig så mycket mellan PR-företagen. 

Självklart paketerar vi våra arbeten på olika sätt men vi jobbar efter samma metoder. Den stora 

skillnaden är hur bra man utför arbetet, hur stor kunskap och fingertoppkänsla man har. Där skulle jag 

säga att vi är väldigt bra. I många fall bäst, men inte alltid. Då det finns många andra bra PR-byråer. 

Sen finns det också de som är mindre bra och inte alltid lyckas så bra för att de inte kan tillräckligt 

eller glömmer bort vissa metoder. När någon kommer med ett genidrag i PR-branschen så snappas det 

snabbt upp av andra.  

I: Hur arbetar ni med att påverka beslutsfattare? Utformar ni exempelvis motioner? 

C: Vi kommunicerar med politiker på våra kunder vägnar. Men det händer väldigt sällan att vi arbetar 

med motioner. Eftersom att 99 procent av motionerna avslås, så det är också ett rätt så trubbigt 

verktyg. Men vi arbetar med politiker för att lyfta upp frågor. Dels finns det vi kallar skarp lobbying, 
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det är när en fråga utreds och förslag och underlag till frågan utlyses. Då kan det komma ett förslag 

riktat mot en bransch eller en produkt. Dessa förslag kan reglera saker som inte är bra för en kund och 

då handlar det om att så tidigt som möjligt föda in kundens kunskaper till politikerna. 

Riksdagsledamöter är inget annat än lekmän och även om de utreder en fråga så är det viktigt att flera 

synpunkter tas in. Då är det viktigt att ta kontakt med riksdagsledamöterna som beslutar i frågan och 

förklara hur kunden ser på den pågående utredningen.  

I: Är det ni eller kunden som tar denna kontakt med politikerna?  

C: Nästan alltid kunden. Det är bättre att kunden gör det för kunden kan nästan alltid mer om frågan än 

vi. Det vi gör som kunden har nytta av är snarare att fungera som en länk mellan kunden och politiken. 

Inte minst ingenjörsstyrda företag bär ofta på stor kunskap om teknikalitet men har svårt att formulera 

det på ett begripligt och pedagogiskt sätt. Om en kund har problem med, säg nästa mobiltelefonnät, så 

innehåller ämnet flera tekniska specifikationer. Då gäller det att sortera fram fakta som är relevanta för 

politikerna.  

I: Redovisar ni företagets pågående, avklarade och framtida uppdrag? 

C: Ja ibland. Vi har i regel ett intresse av att kunna redovisa uppdragen. Sen hänger det på om våra 

kunder vill redovisa uppdraget. Ganska mycket av det vi gör är irrelevant för utomstående. Så även om 

vi skulle ha en rålista över kunderna så tror jag inte det skulle vara intressant. 

I: Har ni någon liknande kundlista? 

C: Ja eller vi är offentliga med de flesta kunder vi jobbar med. Det är ytterst sällan som kunderna inte 

vill vara offentliga med att vi jobbar ihop. Men vill kunden det av olika skäl, ofta interna, som att de 

inte vill sammanblandas med slemmiga konsulter så pratar inte vi om projektet. Ibland kan det också 

vara stora affärer som är på gång och då kan det av marknadsskäl vara viktigt att inte offentliggöra 

PR-arbetet. Detta gäller oftast Investor Relations men om en upphandlig är på gång kan PR-

konsulternas inblandning tyda på att något snart kommer att hända i bolaget. Då vill kunden hålla det 

hemligt eftersom att det annars kan ha en negativ börspåverkan för företaget. Så vi redovisar inte alla 

våra kunder utan bara om kunden går med på det.  

I: Redovisar ni uppdragen när de är klara eller när de är påbörjade? 

C: Nej, själva uppdragen pratar inte så mycket om förrän de är slutförda. Vi vill alltid kunna berätta 

för andra om hur duktiga vi har varit. Minns ni den där fantastiska lanseringen? Det var vi som hjälpte 

till med den och så här gick den till. Så det ligger i vårt intresse att kunna prata så mycket som möjligt 

om de uppdrag vi gjort. Och skulle alla våra uppdrag vara hemliga skulle det vara omöjligt för oss att 

delta i offentliga upphandlingar och vi skulle få det väldigt svårt att ragga nya kunder. Så vi försöker 

berätta så mycket som möjligt. Men sen finns det känsliga uppdrag som vi inte kan prata om inom till 

exempel krishantering. Dessa uppdrag kan vi ibland redovisa efteråt då kunden vill vara öppen med 

den tidigare krisen och hur vi hanterade den. Och då är jättebra för oss att vi får presentera hur vi 

arbetade i frågan. Men ganska ofta kan frågan vara så känslig internt att man inte ens vill tala om 

krisen efteråt.  

I: Var redovisar ni uppdragen ni är offentliga med? På er hemsida? 

C: Vi redovisar nog rätt så lite på hemsidan. Men ofta redovisar vi tidigare uppdrag i nya 

upphandlingar, både offentliga och privata. Ofta är det så att nya kunder vill se exempel på tidigare 

fallstudier och då visar vi dem det. Sen redovisar vi även lyckade uppdrag i tävlingar och ibland i 

kundmöten. Vi vill ju kunna skryta om våra tidigare framgångar för nya potentiella kunder. 

I: Men om en journalist eller tredjeaktör skulle ringa till er och fråga om uppdragen? 
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C: Ja de uppdrag vi är öppna med är vi öppna med. Tävlingsbidrag och tidigare exempel från offentlig 

upphandlig går att leta reda på. Så där skulle jag säga att vi är öppen med det mesta.  

I: Hur framkommer ni som avsändare i medieartiklar ni har varit med att skapa? 

C: Inte alls. Det är inte heller vårt syfte med arbetet. Det kan ibland vara så att företag som har liten 

kommunikationsverksamhet och vänder sig till oss för att vara talespersoner för företaget och då 

ansvarar vi för mediekontakterna. Men då är vi alltid öppna med att vi är en form av pressjour för en 

kund och att vi är en PR-byrå. I regel vill vi att kunden håller i dessa kontakter själv. Vi gör inga 

intervjuer på kundens vägnar. Allt vi gör är godkänt av vår kund. Så det vi gör är alltid på kundens 

vägnar. Men vi uttalar oss inte som PR-byrå i medier eller dylikt. Utan hjälper snarare kunderna med 

strategi och genomförande.  

I: Har Grayling rutiner eller regler för hur ni som PR-konsulter kontaktar medier för kunders räkning? 

C: Ja det finns ju dels PRECIS branschregler. Men när vi kontaktar medier, politiker eller andra så är 

vi alltid väldigt öppna med vilka vi är och vilka vi företräder. Journalistens roll är att göra en egen 

nyhetsvärdering, då spelar det ingen roll vem som ringer. I grunden spelar det ingen roll vem som 

förmedlar budskapet, som konsult är man därför bara en form av kanal. När vi talar med politiker är vi 

extra tydliga med rollerna för att undvika missförstånd. I PRECIS regler står det att man vid 

”anmodan” måste berätta vem man jobbar för. Men det är trams då man i arbetets kontakter alltid 

presenterar vem man jobbar för inledningsvis. Eftersom att de vi kontaktar ofta får en mängd samtal 

och texter är det viktigt att vårt material är så pass bra och tillförlitligt att de inte sollrar bort materialet 

p.g.a. otydlighet eller dylikt. Vi försöker vara så kortfattade och koncisa som möjligt för att snabbt 

komma till poängen och nyheten, och inte spendera onödig tid för journalisten eller politikern. Om vi 

tycker att något som en kund vill presentera är ointressant avråder vi kunderna från att sprida 

materialet.  

I: Redovisar ni någonstans vilka ni har kontaktat för uppdragsgivares räkning?  

C: Nja, det är klart att vi kommer överens med uppdragsgivarna om vilka som är intressanta att 

kontakta. Om det är vi som kontaktar någon, vilket det i liten utsträckning är, så är redovisar vi alltid 

vilka vi är och vilka vi företräder. Vi träffar ju inte politiker och talar om våra kunder om de inte vill 

det.  

I: Jag tänkte också mot journalister eller tredjepart? I exempelvis era tidigare fallstudier för offentlig 

upphandlig, redovisar ni där vilka ni har kontaktat för uppdragsgivares räkning? 

C: Nej, det skulle bli så långt och tråkigt. Där handlar det snarare om resultatet. Hade vi t.ex. en lyckad 

debatt i Almedalsveckan så kanske vi skriver ”dessa tre riksdagsledamöter deltog i debatten”. Men sen 

kanske vi har varit i kontakt med flera andra personer som har tackat nej till debatten och det skriver vi 

inte, för att det känns överflödigt.  

I: Jag tänkte fråga hur ni kungör era avsikter med ert PR-arbete? 

C: Jag vet inte om vi har några särskilda avsikter förutom att göra kunden nöjd.  

I: Ja, jag har hört de svaret tidigare. Men kan du utveckla? 

C: Ja det är klart att detta berör etiska områden av verksamheten. Det finns saker vi inte tar oss ann. 

Dels olagliga saker självklart, men sen tvingar vi inte heller våra konsulter att arbeta med politiska 

frågor som de själva inte stödjer. Detta eftersom att många som jobbar här har politiskt förflutet. Har 

man varit engagerad i djurrättsfrågor behöver man exempelvis inte jobba med Scan. Detta är av flera 

skäl. Dels för att det inte är roligt att tvinga folk att göra saker men sen också för att man nog inte är en 
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så bra PR-konsult om man tycker motsatsen. Sen vill nog inte heller Scan ha en PR-konsult som är 

vegan. Det som ofta är komplicerat är om det är affärsmässigt klurigt, exempelvis alkohol och tobak. 

Legalt får vi jobba med frågorna men det är sådana saker som många tycker är problematiska. Den 

typen av känsliga uppdragen som kanske vapenindustrin kan skapa en diskussion internt. Men vår 

grundläggande princip är att du som konsult på Grayling inte behöver tacka ja till något uppdrag du 

själv inte stödjer. Men affärsmässiga beslut ligger oftast till grund för vilka uppdrag Grayling ska ta 

sig ann. Kan vi jobba med tobak utan att andra kunder tycker illa om oss? Eller om 

Sverigedemokraterna skulle komma till oss för PR-hjälp skulle vi förmodligen tacka nej för att det 

skulle vara så dåligt för oss om det kom ut. Även om det inte finns några bransch- eller juridiska regler 

som gör det omöjligt.  

I: Kan man säga att ni har ett väl medvetet urval av uppdrag? 

C: Ja och de flesta är ju extremt okontroversiella. Jag har aldrig varit med om att kund har bett oss att 

göra något otillbörligt. Det är aldrig någon som mörkar något och om kunden skulle göra det skulle vi 

tillrättavisa dem. Detta för att vi måste ta hänsyn till våra kunders omgivning. Om vi har en relation 

med en politiker kan inte vi tänja relationen genom att göra konstigheter. Även om jag känner många 

politiker tänker jag bara vara en kommunikativ länk mellan kunden och politiker. Detta gäller även 

journalister. Man vill inte trötta ut ens kontaktnät genom att vara tjatig, för då blir de för eller senare 

förbannade på en.  

I: Redovisar ni era arbetssätt eller PR-metoder? 

C: Ja det är klart att vi gör. Som sagt är det en verktygslåda som de flesta PR-företag har. Det handlar 

väldigt mycket om utförandet. Dels redovisar vi speciella arbetsmodeller där vi stolt visar upp hur vi 

arbetar med olika problem. Detta redovisar vi för att visa att vi är duktiga och har tänkt igenom 

arbetet. Men få av våra metoder är särskilt unika.  

I: Tackar, då går vi vidare på transparens internt i företaget. Vad reglerar er företagssekretess?  

C: Ja alla som anställs på Grayling får skriva på anställningsavtal som innehåller regler om sekretess. 

Sekretessen säger mer eller mindre att allt är hemligt tills det blir offentligt. Man ska inte prata om hur 

stora uppdragen är eller hur vi jobbar med vissa kunder, om det inte är allmänt känt. Flera uppdrag vi 

har är offentliga. Men sekretessen är till för att folk på företaget inte själva ska behöva bedöma om de 

kan tala om uppdragen eller inte. Detta gör vi framförallt för våra kunder. Kunderna vill ibland att vi 

inte ens diskuterar uppdraget internt, då det kan vara för känsligt för kunden. Kortsiktigt sitter vi 

ibland också på hemlig information, i börsaffärer eller kriser. Vi kan då få se dokument som är inte ens 

visas internt hos uppdragsgivaren. Så sekretessen måste vi ha för våra kunder, ungefär som för 

advokater.  

I: Hur länge räcker företagssekretessen om man slutar? 

C: I all evighet höll jag på att säga. Men det mesta är av övergående karaktär. Flera uppdrag är aktuella 

under en viss tid inför en lansering eller liknande. Så oftast sträcker sig sekretessen under en 

begränsad tid. Men om du ska träffa Kreab senare så tror jag de är hemligare än så. De har väl inga 

officiella kunder och deltar inte i spinntävlingar heller. Så där misstänker jag att man förväntar sig att 

konsulterna är tysta jämt, vilket är rimligt. På det sättet har de det enklare om man har för regel att 

aldrig kommentera saker. Men självklart förråder inte vi våra kunders förtroende.  

I: Men er företassekretess gäller även om man slutar? 

C: Ja, även om jag sitter på ett nytt jobb om en månad kan jag inte gå runt på stan och snacka om hur 

stora uppdragen var eller hur krishanteringen såg ut, utan det är sekretessbelagt. 
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I: Okej. Men vad får Graylings konsulter internt säga om uppdragen och verksamheten?  

C: Det finns uppdrag som inte ens diskuteras internt. Inte minst uppdrag som innehåller stora 

transaktioner. Då är det nästan alltid så att man har en liten projektgrupp, helst så liten som möjligt. 

Deras jobb är även hemligt externt och då gör vi så att vi låser mappar på servern. Det kan även handla 

om produktlanseringar där läckagerisken ökar med ju fler som vet om det. Sen finns det uppdrag som 

inte är så känsliga informationsmässigt. Internkommunikation är en sådan sak som är genuint 

ointressant för alla som inte är på företaget. Då kan man ibland behöva stämma av med erfarna 

kollegor vad som ska gälla för uppdraget. Då diskuterar vi uppdragen internt i förbigående syfte. Men 

då kanske man även behöver upprätta ett sekretessavtal till. Om man har en skuggprojektgrupp som 

kommer med input behöver de också skriva på sekretessavtalen. Är det frågor av affärskänslignatur är 

det strikt hemligt. Då talar man bara om uppdraget inom den arbetande gruppen.  

I: Vet era anställda konsulter vad de andra konsulterna jobbar med? Har ni rutiner för den typ av 

upplysning eller internkommunikation?  

C: Ja så ofta som möjligt. Framförallt är vi så öppna som vi kan. Ju mer man känner till desto bättre. 

Inte minst för att inte hamna i situationer där det råder ”conflict of intresst”. Vi kan jobba med 

konkurrerande uppdrag, säg Canon och Nikon. Men då skiljer vi projektgrupperna och låser mapparna 

på servern. Eftersom att vi har tre kontor ser vi även gärna att de arbetar på olika platser. Så att de inte 

ska finnas risker att de sneglar på den andra gruppens arbete. Man ska inte råka se ett papper. Det blir 

viktigare ju hemligare uppdraget är. Men vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt inte minst 

för att kunna ha ett kunskapsutbyte. Har någon varit med att lansera liknande projekt kan det vara 

vättigt att fråga den om lärdomar. Så vi försöker ha det så transparent som möjligt internt. I princip 

varje vecka har vi dragningar över vilka kunder vi har och vad vi gör för dem. Så att det ska finnas ett 

kunskapsutbyte.  

I: Vad redovisar er årsredovisning?  

C: Jag är lite osäker eftersom att vi är en del av ett brittiskt bolag. Men vår svenska årsredovisning är 

rätt så mycket hårda siffror och har inte så mycket fokus på verksamhetsbeskrivning. Utan i 

årsredovisning är det nog så lite text som möjligt, inte för att hålla det hemligt utan för att spara tid. 

Det stora intresset hos ägarna är ju att se att vi gör vinst och har vinstmarginal. Årsredovisningar 

brukar vara rätt så kortfattade.  

I: Vad har ni för bolagsstruktur? 

C: Vi ägs till 100 procent av ett företag som heter Huntsworth som är noterat på Londonbörsen. De 

äger företagen Grayling, Citygate, Red och Huntsworth Health.  

I: Vad gör de andra företagen? 

C: Grayling är det största företaget och står för drygt hälften av personalen. Grayling finns i 40 olika 

länder.  

I: Men de andra företagen är också PR-förtag? 

C: Ja med olika inriktningar. Huntsworth Health är ett PR-företag inriktat på läkemedel, Red inriktar 

sig mot teknikkommunikation, Citygate är ett renodlat Investor Relations företag med viss Public 

Affairs arbete.  

I: Tack för svaren. Nu går jag vidare på lite allmänna frågor om transparens. Hur uppfattar ni 

öppenheten i er verksamhet? 
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C: Jag tycker att vi och de flesta PR-bolag är rätt så öppna. Mycket av det vi gör har ett rätt litet 

allmänintresse. Vi hjälper kunder med expertkunskap och ett utifrånperspektiv. Vi har inga magiska 

krafter. För om man jobbar tillräckligt länge på ett företag får man för eller senare skygglappar och ser 

inte alltid helheten. Det finns en mystik förknippad med branschen som inte är sann. En PR-konsult 

som går in med den ingången tror jag snabbt blir besviken på den verkliga verksamheten. Det är klart 

att det finns dramatiska och hemliga saker som krishantering. Det är otroligt spännande och roligt att 

jobba i stormens öga, men det är nog få som tycker det är kontroversiellt att sådan verksamhet är 

hemlig.  

I: Har ni väl medvetna rutiner och strategier för öppenhet? 

C: Ja det tycker jag. Både för att hålla saker hemligt men också för att vara transparenta med så 

mycket som möjligt. Det är inte särskilt mycket hemlig verksamhet i branschen. Men vi är nog rätt så 

öppna och försöker vara så öppna vi kan.  

I: Är frågan om öppenhet en konkurrensfråga emellan PR-företag? 

C: Du menar hur transparent man är? 

I: Ja och hur man förhåller sig till det? 

C: Ja eller det är nog lite av en imagefråga för företag. Kreab och JKL som är väldigt tysta med vad de 

gör och framstår lite som ett hemligt sällskap där avancerade saker sker bakom stängda dörrar. De 

marknadsför sig nog lite så utåt också. Jag har inga invändningar mot att de gör så utan det är deras 

beslut. Och det är egentligen enklare att inte lämna kommentarer än att besvara hälften av alla frågor.  

I: Hur kan man säga att ni uppfattar transparens? 

C: Ja i grunden talar vi inte om våra eller kunders affärshemligheter. Annars försöker vi prata så 

mycket som möjligt. För att det är ett bra sätt att marknadsföra oss på, i exempelvis PR-tävlingar. I 

början fanns det skepsis inför att redovisa metoder och uppdrag i PR-tävlingar men nu tror jag fler och 

flera har förstått att det är bra för branschen. För det har inspirerat PR-byråer att titta på hur andra har 

löst uppdrag med olika metoder. I transparensperspektiv blir det alltså bättre. Både för kunderna och 

PR-företagen.  

I: Kan transparens vara en del av företagens marknadsföring? 

C: Ja det kan det vara. Sen ska man komma ihåg att det är valda delar. Det finns inget företag som 

redovisar allt. Utan de kommunicerar snarare de bättre sakerna ur sin verksamhet. På samma sätt som 

vi inte lyfter fram misslyckade projekt till PR-tävlingar. Inget företag skulle heller gå ut och säga att 

”vi har så jävla dålig stämning internt”. Det är inget medvetet hemlighållande men det är klart man 

inte aktivt kommunicerar saker som är lite sämre. Utan man försöker alltid visa det bästa, lite som när 

man är på dejt första gången. Då berättar man inte att man har dåligt morgonhumör.  

I: Hur resonerar ni kring de regler och normer som finns kring transparens inom PR-sektorn? 

C: Det har varit en ständigt pågående diskussion kring transparens. PRECIS utformade nyligen 

Stockholm Charter för PR-företag. Den är en utveckling av den tidigare Rome Charter som var helt 

sinnesjuk. Det var regler anpassade för en gubbklubb. Utan anknytning till branschen sa Rome Charter 

att man inte skulle gå på varandras kunder. Den typen av idiotiska saker var konkurrenshämmande. 

Men öppenheten hålls vid liv av branschen och inte minst av PRECIS. Sen sker det också en debatt i 

branschmedierna. Även om den blir ofta lite väl pajig med högt tonläge. Men vi pratar om detta 

mycket internt, inte minst i PA-uppdrag. PA ses ofta som den mest smutsiga delen av branschen där 

PR-företag försöker utnyttja godtrogna politiker för att trycka på fel knapp i en omröstning. Men det 
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skulle aldrig gå att jobba så då det inte finns några uppdragsgivare som vill ha den typ av arbete. Om 

vi klantar oss med kontakter med journalister så drabbar det direkt konsulten, Grayling och 

uppdragsgivaren. Det finns många konsulter som klantar sig och försöker sälja in dåliga nyheter. Då 

förstår man att journalisterna blir mindre benägna att lyssna på vad man har att säga. Samma sak gäller 

även gentemot politiker. Det får aldrig finnas några tvivel om vem man arbetar med eller vad man gör. 

Det var en branschskandal för ett år sedan var med Svenskt Näringsliv och Prime. Där påstods det att 

en av deras konsulter hade flera hattar och arbetade för Prime samtidigt som han arbetade politiskt för 

Socialdemokraterna. Jag vill understryka att jag inte anklagar Prime eller Svenskt Näringsliv 

för att ha gjort något fel. Det är den typen av rykten som är farliga. Vi måste alltid akta oss för 

att bli misstänkta för liknande. För då kan vi tappa kunder och förtroende hos politiker och allmänhet. 

Det viktiga är att vi är ärliga. Vi har konsulter som är politiskt engagerade och då är det är viktigt att 

om man är engagerad konsult, vilket är bra, så måste man avstå från beslut och uppdrag som kan vara 

politiskt laddade. Där måste man vara öppen med vad man är engagerad inom. Om konsulter arbetar 

med politiska frågor som ligger nära PR-verksamheten bör de avstå från att arbeta med just dem 

frågorna. Det är viktigt för att vi jobbar i en förtroendebransch, precis som för politiker.  

I: Är det viktigt för att det är frågor om jäv? 

C: Ja, en del jäv men det handlar också om etik. Jag har många kompisar som jobbar på riksdagen och 

på departement. Och om jag kontaktar någon jag känner är jag alltid tydlig med vem jag ringer för. Jag 

vill inte hamna i en situation där det blir otydligt varför jag jobbar med en fråga.  

I: Finner ni på Grayling behov av några nya regler eller normer angående transparens? 

C: Nej egentligen inte, det är väldigt självreglerande. De som inte sköter sig blir straffade och de som 

inte är tydliga med hur de sköter uppdragen gentemot kontakter eller uppdragsgivare förlorar 

förtroende hos kunderna och de dem kontaktar. Om politiker misstror våra konsulter eller byrån skulle 

detta vara ett enormt affärsmässigt hot för oss. Så där får man aldrig slira. Därför går vi mycket längre 

än de regler som finns och om man inte gör det tror jag att man blir rätt så kortlivad. Dels finns det 

inte så mycket att få ut av ett hemligt spel. För att om det kommer ut drabbar det kunden, byrån och 

alla inblandade. Då tappar ens nätverk det lilla förtroende man har kvar.  

C: Det har pratats mycket om att konsulter bör registrera sig på riksdagen men det är i min värld bara 

trams. Framförallt finns det ett tydligt incitament för de som driver det. Det är att om du har byråer 

som får vistas hos riksdagen kommer byrån kunna skryta om det och använda det som 

marknadsfördel. De kommer då att säga ”Vi är legitimerade lobbyister på riksdagen” och det kommer 

då att vara en marknadsfördel.  

I: Menar du då att andra PR-företag inte skulle kunna arbeta mot riksdagen? 

C: Jo de kommer att hända ändå. Men om det finns regler som säger att man måste vara ett registrerat 

PR-företag för att arbeta mot riksdagen stänger de ute nykomlingar i branschen. Dessutom ska jag 

säga att jag träffar riksdagsledamöter hela tiden och inte bara i kammaren. Vi kan käka lunch på en 

närliggande restaurang. Så det är svårt att avgöra när man ska registrera sig för att få prata med en 

politiker. Dessutom kan jag som konsult vara engagerad i frågor som ”Rädda Eken”. Om jag då skulle 

gå till en politisk församlig, skulle jag behöva registrera mig även om det är en personlig fråga för 

mig? Jag tycker att detta är en psuedodebatt då jag träffar politiker hela tiden och väldigt sällan i 

riksdagen. Vad skulle det göra för skillnad i öppenhet om de antecknar mötet med mig? Eftersom att 

de flesta är så tydliga med hur de arbetar och vem de företräder så är inte detta ett problem. Men sen är 

det så också att det finns bra och dåliga lobbyister. I slutändan hamnar ansvaret hos dem de lobbar 

mot. Det är deras ansvar att ta emot information från flera håll och bilda en egen uppfattning. Om vi 

har riksdagsledamöter som är så dåliga att de tar emot tvivelaktig information från ett håll och kör 

stenhårt på det har vi inte ett problem med lobbyister utan ett problem med riksdagsledamöter. Samma 
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sak gäller för journalister och tidningar. Om de publicerar allt material de får in är det ett journalistiskt 

problem, inte ett PR-problem.  

I: Jag tänkte avsluta med några frågor om PRECIS. De har normer som medlemsföretagen accepterar 

att hålla sig inom. Men om företag bryter mot dessa normer finns det inga åtgärder eller 

straffsanktioner från PRECIS sida? 

C: Jag misstänker att det är så att PRECIS kan kasta ut företag som bryter mot reglerna. Men det är 

svårt för den typen av organisation att döma ut sanktioner och bestraffningar. Det räcker oftast med att 

det blir uppmärksammat inom branschen. I grunden baseras allt vi gör på att det är lagligt. Och om vi 

går utanför det finns det juridiska sanktioner mot verksamheten. Även avtalen med kunderna är 

bindande och om vi skulle bryta mot dem finns det också juridiska sanktioner som skulle kunna dra 

oss inför skiljedomstol. Sen är resten ett handslag och en överenskommelse. PRECIS är en liten 

organisation och har inte mycket pengar. Utökade straffsanktioner bygger på att PRECIS skulle 

granska PR-företag och det skulle bli väldigt dyrt för medlemmarna. Det viktiga är att vi har detta som 

en öppen diskussion. Det räcker, vi behöver ingen superorganisation. En kommitté med representanter 

från branschen som skulle granska vad andra PR-företag gör skulle nog bli osunt. Det viktiga är att vi 

kommit långt i diskussionerna kring regler om transparens, register om lobbyister och det är en bra 

diskussion.  

I: Jag tänkte fråga en sista fråga som jag glömt att ställa Arbetar ni med att kommentera saker eller 

försvara kunder på internet? Alltså material som är relevant för era uppdragsgivare? 

C: Nej det gör vi aldrig. Vi gör den typen av bevakning för kunder men vi kommenterar aldrig själva. 

Utan uppmuntrar istället kunden att svara med tydlighet. Det är klart att vi skulle kunna svara på 

kunders vägnar om de saknar en kommunikationsavdelning. Men då skulle vi alltid vara tydliga med 

vem vi svarar för. Skulle en kund till oss anonymt kommentera saker på internet skulle jag stark 

avråda kunden från att göra detta. Därför att effekten är rätt så liten och att risken att bli avslöjad är 

stor.  
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12.4 Transkriberad intervju med Anders Frostell, Senior Konsult på Kreab Gavin Andersson 

 

I: Vilka affärsområden eller inriktningar arbetar ni inom Kreab? 

 

A: Vi arbetar inom tre klassiska PR-inriktningar och kallar oss en fullsortimentbyrå. Det är finansiell 

kommunikation, Public Affairs (PA) och den lite mer svårdefinierade Corporate Communication. Det 

klassiska PR-området där marknads-PR ingår. Det är lite flummigt men som alla discipliner använder 

vi vår egen terminologi. Finansiell kommunikation handlar om att kommunicera företagens finansiella 

resultat eller hjälpa dem med börsintroduktion och hela rapportcykeln. Flera gånger per år rapporterar 

företag sina börsresultat och en gång per år presenterar de årsredovisning och årsstämma. Hela denna 

finansiella cykel drar väldigt mycket PR-resurser och tid. De flesta företag eller stora organisationer 

sköter även detta ”In-House”. Men de köper också mycket PR-tjänster.  Det finns många byråer i 

Stockholm som lever på det. PA som vi egentligen ska tala mest om kan vi återkomma till senare. 

Marknads-PR är att försöka kommunicera produkt eller tjänst på ickebetald plats. Man vill att någon 

ska skriva om någonting istället för att annonsera det. 

 

I: Ingår Investor Relations (IR) i finansiell kommunikation? 

 

A: Ja IR ingår där.  

 

I: Vilka kommunikationskanaler använder ni er av i er verksamhet? 

 

A: Vi använder oss av de kommunikationskanaler som är rätta för varje givet uppdrag. Då vi är helt 

uppdragsstyrda. Kreab i sig har ju ingen PR-verksamhet. Vår verksamhet bestäms utifrån de 

uppdragsgivare som vi har. Låt säga att vi har någonting runt 120 uppdragsgivare per år. Då är det 120 

olika upplägg som vi har. Beroende på vad uppgiften är, vad det är för kund och vilka målgrupper 

kunden har med sin kommunikation bestämmer vi också kanaler. Men det är klart att en kanal som 

nästan alltid finns med är media. Det är i media man möter allmänheten och det är ofta genom media 

man möter beslutsfattarna. Beroende på vilken målgruppen är så adresserar man kommunikationen via 

direktkommunikation eller massmedia. Det avgörs som sagt av uppdraget. 

 

I: Föreslår ni kommunikationskanaler för era uppdragsgivare?  

 

A: Ja men båda parter kan komma med förslag. Det beror igen på uppdragsgivaren. Men utifrån 

uppdragsgivarens målgrupp föreslår vi metoder.  

 

I: Kan du utveckla hur ni anpassar metoder efter specifika målgrupper? 

 

A: Jag jobbar mycket Public Affairs. I PA är för eller senare målgruppen politiker eller myndigheter. 

Då kan man antingen jobba, vilket är det bästa med en generell opinionsbildning. Att skapa intresse 

kring en fråga hos allmänheten, vilket är ett tufft mål. Men då kan man välja ut specifika målgrupper. 

Var finns de här grupperna? Vad läser de för tidningar? I vilka sammanhang eller plattformar finns de 

på? Vilka arenor är de intresserade av? Om det är tidningar är det DN Debatt som är mest intressant 

eller om vill man få frågan belyst från redaktionell plats, vilka journalister är då intresserade av det? 

Är det så att man ska arrangera ett seminarium i frågan? Ska man skriva en skrift i frågan? Enklaste är 

naturligtvis att bara anordna ett möte. Mycket av lobbying går ut på att arrangera personliga möten där 

det inte sker någon uppmärksamhet alls efter. Ska man skriva ett brev eller ska man göra foldrar? You 

name it. Beroende som sagt var på vad syftet är. Just nu jobbar jag mycket med en kund som vill 

påverka Stockholmsläns Landsting. Och då har kunden direktkontakt med landstinget. Då hjälper vi 

kunden med att formulera ett budskap och identifiera vilka på landstinget som är de rätta personer att 

kontakta, både på politiker- och tjänstemannasidan. Kanske också att se till att intresset är brett. Som 

vi brukar säga, är man ensam med en fråga då är det ett egenintresse, är man två är det ett 

allmänintresse ur en politikers perspektiv. Så det gäller att få allierade så att fler driver frågan. Om 

bara Olof har ett problem är inte politikerna så intresserade av det. Men om Olof och Anders har ett 

gemensamt problem växer intresset hos politikerna. 
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I: Jag förstår. Utbildar ni era uppdragsgivare i PR-arbete? 

 

A: Ja det kan man nog säga att vi gör.  

 

I: Genomför ni också deras aktiviteter?  

 

A: Ja väldigt många gånger har våra uppdragsgivare dålig koll på politik. Jag har full respekt för det i 

och för sig. Men de vet inte riktigt hur beslutsfattande går till. Vad är kommunens roll? Vad är 

landstingets roll? Vad är regeringens roll? Vad är riksdagens roll? Man måste många gånger beskriva 

hur beslutsprocessen ser ut. Var i beslutsprocessen finns de formella beslutsfattarna och de informella 

beslutsfattarna.  

 

I: Skriver ni på Kreab också material och skickar iväg det eller för ni också kontakt med politikerna? 

 

A: Ja det gör vi. Skriver material gör vi på regelbundenhet. Det är att föredra att kunden själv har 

kontakten med politikerna. Det är trovärdigare i de flesta fall. Om kunden tar kontakt brukar mötena 

bli bättre. Vi kan ibland hjälpa till med vårt eget kontaktnät och egna ingångar. Men vi uppmuntrar 

alla våra uppdragsgivare att själva ha direktkontakt med politiker. Där skiljer vi i Sverige oss från 

andra internationella marknader. Där kan det vara naturligare och vanligare att sådana som jag 

(konsulter) har direktkontakt med politiker. Så att konsulten själv går till landstingsrådet och säger 

”Hej jag är här idag och jag företräder den och den. Vederbörande har ett problem som jag skulle vilja 

presentera för dig. Idag vill jag diskutera med dig hur mina uppdragsgivares problem kan lösas.”. Den 

metoden funkar inte så bra här i Sverige, trovärdigheten är inte så hög för konsulter. Vilket jag tycker 

är mycket sympatiskt.  Detta betyder också att uppdragsgivarna är mer på tå i jobbet när de ska träffa 

politiker som landstingsråd. Då är de bättre i förberedelsearbetet. Vi får veta mer om bakgrunden, vi 

får kanske också veta mer om sådant som de kanske annars hade dolt för oss också. Ibland är det så att 

uppdragsgivarna inte berättar allt om en kris eller fråga. Då kanske inte vi får hela bilden.  

 

I: Vad kan det vara för saker som de undanhåller? 

 

A: Mycket PR-arbete börjar med en akut kris. En lagstiftning som är på gång eller typ Carema, det är 

inte vår kund så det kan vi tala om. Carema utsätts för hård mediegranskning och politikerna blir 

nervösa. Man måste kommunicera någonting till politiker. Om Carema inte berättar allt för sin PR-

konsult får inte den hela bilden. Då är det också svårare att komma med råd och hjälpa kunden. Sedan 

hamnar Carema i intervjusituationer där man ertappas med brallorna nere och är oförberedd.  

 

I: Hur gör ni som PR-företag för att få uppdragsgivare att säga hela bilden? 

 

A: Vi pumpar dem. Vi maler och maler med frågor. Vi förbereder med klassiska frågor-

svarsdokument. Sen går vi igenom alla tänkbara frågor de kan få och så hjälper vi dem att utforma 

svaren. Detta bygger på att vi får fram oändligt mycket fler frågor än vad som någonsin kommer att 

ställas. Enbart då kan man vara säker på att man täckt in allting.  

 

I: Angående det du tidigare sa om att uppdragsgivare rekommenderas ta kontakt med politiker. Gäller 

samma saker för medierelaterat arbete? 

 

A: Ja då är det ännu viktigare. När det kommer till marknads-PR är det annorlunda, men det jobbar vi 

väldigt lite med. Klassisk marknads-PR är läkemedelsbranschen som ju är en stor PR-kund. För 

företag som sysslar med läkemedel är det viktigt att det publiceras artiklar om sjukdomar, 

behandlingar och så vidare. Inom båt- och motorjournalistik är det mycket PR. PR-konsulter ringer 

ofta och snackar in artiklar. Det finns en typ av symbios med hela PR-marknaden och den typen av 

journalister. Man har ett tagande och givande. Journalisterna blir mer eller mindre beroende av att PR-

firmorna levererar nyheter och information om produkter, om händelser. I den bästa av världar har 
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journalisten en kritisk värdering av det materialet och gör sin egen presentation av det. Men ibland tror 

jag att journalisterna publicerar rätt oredigerat material från det de först fick av PR-konsulterna.  

 

I: Hur arbetar ni för att skapa nyheter eller föra opinionsbildning?  

 

A: Det är väldigt odramatiskt. Den enda PR-metoden är att beskriva ett sakförhållande. Här finns en 

grupp människor som har en sjukdom. Det finns numera en behandlingsmetod. Man vill försöka få 

människorna som har sjukdomen att kontakta politiker och prata om sjukdomen. Man försöker få 

media att beskriva ”Den bortglömda sjukdomen går nu att behandla”. Har man en nyhet är man alltid 

intressant hos medierna. Som du säkert vet tar media emot mängder av pressmeddelanden. Väldigt få 

av dem blev en verklig nyhet. Vår uppgift är att försöka se till att nyheten verkligen är en nyhet för 

media. Det att förstå mediernas nyhetsvärdering. Vi hjälper kunderna att formulera det nya spännande 

budskapet som en nyhet. För de förstår inte alltid hur man skapar en intressant nyhet. Vilket vi 

verkligen inte heller alltid lyckas med.  

 

I: Men hur gör ni nyheterna spännande? Slänger ni in undersökningar? 

 

A: Ja det är en klassiker. Eller kanske hitta en konflikt. Ett intresse som står mot ett annat intresse. 

Någonting som hotar något annat. Klassiska är en nedläggning av någonting eller en produktion som 

hotas att flytta utomlands eller till annan stad om de inte får den eller den tomten. Konflikt, hot, 

undersökningar men också positiva nyheter som ”500 nya jobb till Eskilstuna” är en jätte nyhet där 

men inte i Stockholm. 

 

I: Vad är unik för just er verksamhet? Vad kännetecknar Kreab Gavin Andersson? 

 

A: Vi kännetecknas av att vi har varit länge på marknaden. I över 40 år har vi verkat. Vilket är väldigt 

länge i PR-Sverige. Vi ses som ett gammalt och etablerat företag. Nu är PR-marknaden i Stockholm 

mycket stor, men så har det inte alltid varit. Den har vuxit och blivit en väldigt mogen marknad. Men 

vi har funnits med hela tiden och har fortfarande hela bredden. Annars är det en annan trend i PR att 

byråer blir mer specialiserade. Det dyker upp byråer som är nischade och jobbar med speciella 

produkter eller branscher. Nu senast är det vanligt att många jobbar med sociala medier. Något annat 

som kännetecknar oss är att vi har många seniora medarbetare. Det är inte bara jag som är gammal 

utan det är många kollegor som är det också. Vi försöker därmed också i vår rådgivarroll vara mer 

strategiska än bara utförande konsulter. Vi skriver inte bara pressmeddelanden utan kommunicerar 

med uppdragsgivaren ur ett större perspektiv. Vi försöker framförallt ha ett större 

kommunikationsperspektiv med våra seniora konsulter och verkligen implementera detta i 

uppdragsgivares ledningar.  

 

I: När blev PR-marknaden mogen i Stockholm? 

 

A: Det blev den i slutet av 90-talet. 

 

I: Vad var det som hände då? 

 

A: Det var tillräckligt många kvalificerade byråer för att man på köparsidan skulle se värdet av den 

typen av kommunikation. På ett sätt som man fortfarande inte riktigt ser i Köpenhamn eller 

Helsingfors. De PR-marknaderna är väldigt mycket mindre även relativt sett till näringslivet storlek. 

Stockholm har en stor PR-marknad även med europeiska mått mätt. Vi har ett näringsliv som är 

väldigt internationellt. Som också ofta är köpare av kvalificerade kommunikationstjänster. Den 

svenska boomen vad det gäller svenska finansföretag har också ökat behovet av PR-tjänster. Det 

svenska IT-undret har också tagit hjälp av PR-marknaden. Det finns en symbios mellan olika 

branscher som har vuxit snabbt och då har också behovet av PR och kommunikationshjälp vuxit. Den 

trenden vi sett de senaste fem, tio åren är att offentlig sektor köper allt mer PR-hjälp. Då gör det de 

inom ramen för offentlig upphandlig, vilket är en rätt komplicerad process. Men jag skulle säga att alla 

myndigheter nu mera har ramavtal med PR-byråer. Allt fler kommuner handlar upp PR-tjänster för 
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medborgarkommunikation och marknadsföring av kommunen. Ett annat sätt som skiljer PR-

marknaden nu är att företagen har ökade resurser. För 15 år sedan nöjde sig även ett större företag med 

att VD:n eller sekreteraren skickade ut fyra eller fem pressreleaser per år, i samband med 

bolagsstämma. Motsvarande företag idag har en kommunikationschef, en pressansvarig och en 

webbansvarig, minst. Tidigare köpte företagen PR-tjänster ibland. Idag köper man en annan typ av 

tjänster med mer strategisk bäring. Kreab levde väldigt gott för 20 år sedan på att bara göra Power 

Point-bilder i avancerade maskiner. Det var innan det fanns ordbehandlare. Vi hade en egen Power 

Point-fabrik på sju-åtta personer i Västerås som bara hjälpte Percy Barnevik. Hela den marknaden har 

försvunnit av naturliga skäl. Istället för att göra Power Point-bilderna hjälper vi nu istället kunden med 

vad som ska stå på bilderna. Kraven höjs hela tiden på hur kommunikationen ska utformas för att få 

genomslag.  

 

I: Tack för ett utförligt svar. Nu tänkte jag gå vidare på transparens i företaget. Redovisar ni företagets 

pågående, avklarade eller planerade uppdrag. 

 

A: Nej.  

 

I: Varför då? 

 

A: Vi finns till för våra uppdragsgivare. Om de vill berätta att de jobbar med oss är det bara roligt. 

Men vi har aldrig sett någon anledning att berätta för någon annan vilka vi jobbar med. I den 

meningen betraktar vi oss som advokater. Man har ett fullt förtroende mellan PR-företaget och 

uppdragsgivaren. Men det stannar där.  

 

I: Vad finns det för skäl hos uppdragsgivarna att inte offentliggöra ert samarbete? 

 

A: Oftast har de inget emot att presentera samarbetet. Men de ser ofta ingen anledning med att göra 

det. På samma sätt som de inte berättar vilka advokater eller revisionsbyråer som jobbar för företaget. 

På frågor svarar säkert flera företag att ”vi jobbar med Kreab med den och den frågeställningen”. Men 

att gå ut och berätta det aktivt har de ingen poäng av. I din fråga ligger en dramatik som förutsätter att 

PR-byråer måste gå ut berätta vad de gör.  

 

I: Nej absolut inte. Jag är mer nyfiken på skälen.  

 

A: Okej, men många menar det. Att om man jobbar med PR så finns det krav på att man är öppen med 

det. Den utgångspunkten är hos mig fel. Jag har inget emot att uppdragsgivarna som jobbar med oss 

berättar om det.  

 

I: Jag förstår att det finns interna, ekonomiska eller andra skäl till att inte presentera PR-arbetet. Jag är 

nyfiken på förutsättningarna. 

 

A: Men många har den ingången. Om du träffat Westander har den typen av utgångspunkt. Om det 

finns en skala av transparens ligger de längst ut. Och de gör en sak av detta och för en moralisk 

diskussion kring det. Det är ett sätt för dem att marknadsföra sig, vilket de gör skickligt. De har vuxit 

till en stor PR-byrå och de gör det med flaggan ” vi är extremt transparenta”. Sen finns det väldigt 

många byråer i mitten men också många mindre byråer marknadsför sig på att kunder kan anlita dem 

utan att det blir allmänt känt. Det handlar ofta om krissituationer som exempelvis om en VD 

förskingrat pengar. Då är det extremt känsliga situationer och då vill man anlita en liten PR-byrå med 

seniora medarbetare för att få den hjälpen. Men vi befinner oss någonstans till höger om mitten 

angående transparens.  

 

I: Finns det några skillnader i hur man redovisar PR-verksamhet beroende på PR-inriktning? 

Redovisar man mer av PA eller IR? 
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A: Generellt sett gäller det för PA och lobbying att man för diskussionen mer försiktigt. 

Uppdragsgivarna vill gärna berätta att de driver en kampanj eller ett opinionsbildningsarbete och 

lobbying. Men det är inte självklart att de berättar hur det går till. En del av lobbyarbetet kan ju vara 

att köpa PR-konsulter. Men en stor del av lobbying är av organisationer som Rädda Barnen, Bris och 

Svenskt Näringsliv. De är då ofta öppna med att de bedriver lobbyarbete och vill påverka politiker. 

Bris eller barnombudsmannen är alltså också lobbyister. Men om de skulle använda PR-hjälp är det 

inte självklart att de berättar det. På frågan ”Köper ni PR-hjälp” kanske de skulle svara ja, men de 

kanske inte svarar i vilka delar av lobbyarbetet PR-hjälp förekommer.  

 

I: Hur framkommer era avsikter i ert mediearbete? Det vill säga när ni kontaktar journalister med 

nyheter.  

 

A: Genom att vi introducerar oss med att ”vi jobbar på Kreab, vi företräder den och den, vi har något 

som vi tror du är intresserad av.  Det är en produkt eller tjänst som har de här egenskaperna. Här får du 

information. Vill du veta mer kan du kontakta oss.”. Vi påstår inte att vi är någon annan än den vi är, 

vi är också tydliga med vad det är för uppdrag. Detta är också ett etablerat sätt för media att ta emot 

kommunikation. En del PR-konsulter är så skickliga att de är efterfrågade av medierna. Det har 

utvecklats ett tagande och givande.  

 

I: Redovisar ni vilka ni har kontaktat för uppdragsgivarens räkning? Både för uppdragsgivaren men 

också externt för utomstående.   

 

A: Nej. Till uppdragsgivaren berättar vi självklart vilka vi har varit i kontakt med. Men vi redovisar 

inte det externt.  

 

I: Om en journalist ringer och frågar om verksamheten? 

 

A: Vi har exempel som vi lyfter fram för journalister. Vi har ett antal uppdrag som vi kan berätta om 

då företagen är okej med det. Så visst har vi fallstudier vi kan visa upp.  

 

I: Använder ni samma exempel i offentlig upphandlig? 

 

A: Ja. Just i offentlig upphandlig krävs det att man lyfter fram många tidigare uppdrag. Så då krävs det 

att vi för fram tidigare fallstudier. Det har under åren blivit allt mer detaljerade och specificerade krav 

angående vad man ska redovisa för att kunna delta i offentlig upphandling. Vi måste alltid ha en bulk 

av exempel och referenscases. De blir också alltid offentliga, så det räknar vi med.  

 

I: Dessa fallstudier går säkert att hitta. Men de finns inte på er hemsida? Hur kommer det sig? 

 

A: Skillnaden är väl att vi inte ser en anledning att presentera vilka uppdragsgivare vi jobbar med. Om 

det inte är påkallat på fråga, då svarar vi, i till exempel offentlig upphandling.  Men vi ser inget 

intresse av att gå ut med uppdragen som en del av vår marknadsföring. Som visserligen en del andra 

PR-byråer gör. Vår uppfattning är att uppdragsgivare generellt inte finner någon poäng i att bli 

utnyttjad i marknadsföringssynpunkt.  

 

I: Kan man säga att det är omvänt? Att ni i marknadsföringssynpunkt inte redovisar uppdragen? 

 

A: Ja absolut. Det är helt tydligt så. När vi presenterar oss för våra kunder säger vi alltid att ”när ni 

jobbar med oss riskerar ni inte att vi använder er i vår marknadsföring”. Riskera skulle jag nog inte ha 

sagt, det är rätt så odramatiskt. Många uppdragsgivare tycker det är bra att inte Kreab går ut och pratar 

om uppdragen. 

 

 I: Arbetar ni ibland med att påverka material på exempelvis internet? Om ni hittar en kritisk 

debattartikel som rör en av era uppdragsgivare, hur agerar ni då? 
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A: Då rådgör vi alltid uppdragsgivaren att svara på materialet. Det är också en etik rågång så att vi inte 

själva kommenterar materialet. Ibland kan man bli frestad att som medborgare eller aktiv 

mediekonsument gå in i en debatt som man kan mycket om. Men vi är väldigt tydliga internt med att 

vi inte gör det. Man ska istället hjälpa uppdragsgivaren att bemöta och svara på materialet.  

 

I: Har ni ett sådant policydokument?` 

 

A: Ja eller inte ett dokument men det är vår policy. Det finns en del exempel på motsatsen. Inte på vår 

byrå men på andra där PR-konsulter har varit väldigt aktiva och rört ihop sin roll. Särskilt känsligt är 

det om man har ett politiskt engagemang, då kan det bli väldigt konstigt. Det krävs stor eftertanke. Det 

är lätt att man rycks med och att det blir fel.  

 

I: Vad kan hände om man rycks med och blir påkommen? 

 

A: Det kan skada företagets varumärke tror jag. Om media ser att en konsult skriver debattartiklar och 

blandar ihop roller så kan det bli en nyhet. Om jag som ägare för en tidning skulle gå in i en debatt för 

att gynna någon av Kreabs uppdragsgivare så skulle det bli pinsamt för Kreab, uppdragsgivaren och 

mig själv. Det är att uppträda under falsk flagg. Då ifrågasätts trovärdigheten hos både Kreab och 

uppdragsgivaren.  

 

I: Händer det i PR-Sverige? 

 

A: Ja det händer säkert i Sverige. Jag tror att risken är som störst där konsulter har ett eget politiskt 

engagemang. Ett klassiskt exempel var för några år sedan en av Primes konsulter. Han jobbade för 

Svenskt Näringsliv samtidigt som att han satt i TV-soffor och kritiserade socialdemokraternas framtid. 

Då blev han beskylld för att i sofforna ha sagt de som Svenskt Näringsliv ville säga. Jag vet inte vad 

som är rätt eller fel och han har förnekat detta. Men bara misstanken blev jobbig. Vilken keps hade 

han egentligen på sig? 

 

I: Vad reglerar er företagssekretess för era PR-konsulter?  

 

A: Den reglerar att man inte får säga någonting om någonting, så det är ganska enkelt.  

 

I: Den gäller även när man slutar? 

 

A: Ja, moraliskt i alla fall. 

 

I: Vad får era anställda PR-konsulter säga till andra PR-konsulter här på Kreab? Har ni uppdrag som 

inte diskuteras internt? 

 

A: Ja det har vi. Nästan alltid beroende på att uppdragen har finansiell karaktär. Och då är det ofta ett 

krav från börsen på grund av insiderproblematik. Om vi hjälper ett företag att förbereda en stor nyhet 

som kan ha börspåverkan måste det arbetet bedrivas inom ett väldigt litet kluster. Då måste man alltid 

skriva på särskilda sekretessavtal. Det handlar inte om den interna relationen hos oss utan om 

uppdragsgivarens relation till omvärlden.  

 

I: Finns det andra exempel? 

 

A: Egentligen inte. Vi försöker ha japanska väggar internt och tegelväggar externt.  

 

I: Kan du utveckla det där med japanska väggar? 

 

A: Alltså pappersväggar. 
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I: Vad har ni för rutiner angående interninformation om er verksamhet. Vet era anställda PR-konsulter 

vad de andra PR-konsulterna gör? 

 

A: Ja. Det har vi löpande dels i interna nyhetsbrev och dels genom interna möten där vi redovisar vilka 

nya kunder vi har fått in. Vilka kollegor som jobbar med dem och vilka offerter vi jobbar med. Allt det 

där är vi väldigt angelägna om att alla ska ha koll på hela tiden.  

 

I: Vad redovisar ni i era bolagsstämmor eller årsredovisningar?  

 

A: Bara ekonomiska hårdsiffror. 

 

I: Ingen verksamhetsbeskrivning? 

 

A: Nej. Den är extremt basic.  

 

I: Ni är medlemmar av PRECIS. Där kan man hos andra PR-företag hitta deras årliga arvodesintäkter 

och dylikt. Men ni har inte de siffrorna offentliga. Kan man hitta de siffrorna i er årsredovisning?  

 

A: Vår årsredovisning är väldigt komplicerad och jag kan inte allt om den. Vi är en global koncern 

med 25 rapporterande kontor. Alla dessa klumpas ihop i årsredovisningen så det går inte att urskilja 

Stockholms verksamhet.  

 

I: Har du någon aning om hur stora siffror det handlar om i arvodesintäkter per år för Kreab i 

Stockholm? 

 

A: Jag tror inte att det är en siffra som vi går ut med.  

 

I: Okej. Men kan du utveckla er bolagsstruktur?  

 

A: Vi är ett bolag Kreab Gavin Andersson. Vilket för två år sedan var två bolag som gick ihop dels 

Kreab och sen Gavin Andersson. Detta bolag har säte i Stockholm men har management på lite olika 

håll. Ordförande är Peje Emilsson och han var med och startade Kreab. Han sitter också på majoriteten 

av aktier i koncernen. Han äger 53 procent och sen äger ett amerikanskt bolag aktier och lite andra 

partners. Vi har totalt 400 anställda ungefär. I Stockholm är vi 60. 

 

I: Hur många är konsulter av de 60 anställda? 

 

A: Ungefär 45.  

 

I: Hur uppfattar ni öppenheten i er verksamhet? Finns det några förändringar ni skulle vilja göra eller 

tycker ni att ni har en bra struktur? 

 

A: Menar du externt eller internt? 

 

I: Både och. 

 

A: Internt funkar allt utomordentligt. Och vi ser nog inget behov av att ändra hur vi agerar externt 

heller. Den ökade andelen offentlig upphandlig skapar en större transparens på PR-marknaden.  

 

I: Är detta bra eller dåligt? 

 

A: Det är inte dåligt. Det är lika för alla. Man kan också välja bort att arbeta med offentlig upphandlig 

då man inte vill redovisa tidigare cases och kunder. Vilket flera PR-företag gör. Då får de avstå från 

den delen av marknaden. Men ju större den marknaden blir, ju svårare blir det att avstå den typ av 

uppdrag. Men det leder till ökad transparens. Ett annat viktigt skäl för att transparensen ökar är att PR-
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marknaden växer, professionaliseras och att fler reflekterar över detta med öppenhet. Det är vanligt att 

man rekryteras till PR-branschen från politiken. För 15 år sedan rekryterades konsulter nästan bara 

från de borgerliga partierna. Nu har man blivit bredare och rekryterat PR-konsulter från fler håll än 

Moderaterna och Folkpartiet. Det har också ökat transparens då känslan som fanns tidigare att PR-

branschen var synonym med borgerlig politik, den minskar. Ett typexempel är Göran Persson från 

Socialdemokraterna som har gått och blivit PR-konsult. Detta har avmystifierat branschen och gjort 

den mer transparent.  

 

I: Är transparens en konkurrensfråga PR-företag emellan? 

 

A: För Westander är det så, inte annars.  

 

I: Men för er då? Du sa tidigare att ni av marknadsskäl har för regel att inte redovisar uppdragsgivare? 

 

A: Ja i den meningen är det icke-transparens som är en marknadsfaktor. Men det kommer rätt långt ner 

på listan över vad man marknadsför sig med. Byråns samlade kompetens, rutiner och kunskapskapital 

kommer alltid först. Frågan om transparens kommer alltid längre ner. Det är inget viktigt 

försäljningsargument men visst finns det med.  

 

I: Så det är en del av marknadsföringen? 

 

A: Vi marknadsför oss inte på det viset. Det finns med i diskussionen med uppdragsgivare men det är 

inget vi aktivt marknadsför oss med.  

 

I: Finner ni behov av några nya regler eller normer angående transparens inom PR-sektorn? 

 

A: Nej.  

I: Jag tänkte avsluta med några frågor om PRECIS. De har normer som medlemsföretagen accepterar 

att hålla sig inom. Men om företag bryter dessa normer finns det inga åtgärder eller straffsanktioner 

från PRECIS sida? Vad tänker ni om det? 

A: Tanken är väl att om man bryter normerna så ska PRECIS kunna konstatera att man brutit 

normerna. Då blir man den offentliga skammen och det straffet tycker jag är bra. Det är alltid svårt 

med organisationer som PRECIS att kunna avgöra hur deras makt ska utformas. Men det är en lagom 

nivå att de kan uttala normbrott. Om det står i Resumé eller Dagens Media att ”PRECIS konstaterar att 

Kreab bryter mot PR-normer” skulle det vara nog skamfyllt för oss. Det är så långt man kan gå. 

I: I Sverige finns det inget register mot lobbying mot riksdagsledamöter. Behövs detta? 

A: Nej. 

I: Varför då? 

A: Det generella svaret är att det inte går att hitta en bra avgränsning där man kan säga vem som är 

lobbyist. Gruppen lobbyister är så otroligt stor. En del som driver kravet ser PR-konsulter från Kreab, 

Grayling och JKL. Men då frågar jag var barnombudsmannen, BRIS och hennes majestät drottningen 

som lobbar mycket för ECPAT kommer in? Hela den ideella sektorn med fackföreningsrörelsen är 

också lobbyister. När de träffar beslutsfattare och politiker hur ska vi registrera det? Det går helt enkelt 

för långt och blir dessutom ett litet ingrepp i yttrandefriheten. Om alla ska ha kolla på alla som för 

samtal med makthavare skulle det komplicera saker. Man får titta hur det fungerar i Bryssel där stora 

företag och organisationer skrivs upp på listor. Där har man en ordning så att det kanske funkar på ett 

annat sätt. Men i Sverige med annan tradition skulle det inte funka. Sverige har så länge varit 

korporativistiskt i sin uppbyggnad så att här är det fler aktörer som för ett lobbyingarbete. Det rika 
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organisationslivet har i årtionden haft lobbyingverksamhet. Nykterhetsrörelser, Fackföreningar, 

Arbetsgivarna, alla dessa har egentligen bara varit stora lobbyorganisationer. Sedan har en del av 

denna lobbying blivit professionaliserad och man kan idag köpa allt fler lobbytjänster. Men att enbart 

de som är upphandlade borde registreras är konstigt då det egentligen är uppdragsgivarna som är 

lobbyister.  

I: Till sist. Tar ni emot kunder som ber er att kontakt med medier eller politiker utan att berätta vem ni 

företräder?  

A: Nej. Det skulle vi inte göra. Jag skulle definitivt inte göra det och jag tror inte heller att mina 

kollegor skulle göra det. 

I: Okej vad finns det för skäl till det? 

A: Jag skulle säga att det rör trovärdigheten mot de man kontaktar. Om jag kontaktar en politiker 

måste jag kunna berätta vem jag jobbar för. Men detta kan kringgås genom att man jobbar med 

branschorganisationer. Det är branschorganisationernas existensberättigande då enskilda företag alltid 

vill föra fram egna frågor. Utan då kan de istället gå igenom branschorganisationer. Om Skanska vill 

föra något kanske man går genom Sveriges Byggindustrier istället för att föra frågan själv.  

 

 


