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Abstract 

Detta är en kandidatuppsats i journalistik som har för avsikt att göra en lägesbeskrivning på 

relationen mellan journalistik och public relations. Följande studie har gjorts via två olika 

metoder: dels via en kvalitativ undersökning i intervjuform och dels via en kvantitativ 

undersökning i enkätform. Studiens problematisering ligger i journalistens krav på opartiskhet 

och oberoende till skillnad från och i jämförelse med PR-branschens strävan efter att framföra en 

viss kund eller organisations intresse. Med denna oundvikliga motsättning i de olika branscherna 

- samt med utgångspunkten att man inom journalistiken har sett på övergången till PR som att 

man inom byter sida - ville vi med vår undersökning göra en lägesbeskrivning.  
 I de 15 kvalitativa intervjuerna har våra respondenter bestått av nio personer med en 

journalistisk bakgrund som har lämnat journalistiken för en karriär inom public relations och sju 

yrkesverksamma journalister. Detta för att undersöka uppfattningen inom båda dessa grupper. 

Vår kvalitativa studie visar att den stora majoriteten i bägge intervjugrupperna inte ser någon 

större problematik gällande övergången från journalistik till PR. Resultatet visar däremot en 

tydlig enighet i kritiken mot de journalister som inte helt ”går över” utan som fortfarande tar 

uppdrag från bägge håll. Majoriteten av de tillfrågade anser även att det finns en problematik i att 

återgå till journalistiken efter att man jobbat inom public relations.  
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställningar, forskningsproblem samt 

avgränsning. Även uppsatsens disposition kommer att presenteras.  

Journalistyrket i Sverige har under de senaste åren genomgått stora förändringar, främst på grund 

av den nya informationsteknologin (Nygren 2008, s. 37). Det har förekommit stora 

nedskärningar på antalet anställda inom mediefaktorn vilket har bidragit till mer begränsade 

resurser. Det har i sin tur lett till att närliggande branscher som public relations (PR) och 

kommunikationsbranschen fått en annan roll och inflytande.  

PR-branschen har under de senaste decennierna expanderat kraftigt i Sverige (Larsson 2002, s. 

45- 46). En orsak till detta tros vara de nämnda nedskärningarna både inom journalistiken och 

inom andra områden. Det har dels visat sig i en förändring i det publicerade materialet där allt 

mer av det publicerade materialet är pressmaterial. Det har även visat sig i att allt fler journalister 

söker jobb inom PR-branschen – vilket är fokusområdet för denna undersökning.  

1.1  Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats har vi undersökt huruvida de journalister som tagit steget över till PR själva ser 

någon problematik i det. Vi har även undersökt hur journalistkåren resonerar kring denna 

övergång.  Vidare så har vi i följande uppsats undersökt hur journaliststudenter ser på en 

eventuell framtid inom PR. Problematiseringen i vår undersökning ligger i konflikten mellan det 

journalistiska kravet på oberoende och PR/kommunikations- branschens intressen. 

Studiens frågeställningar är således: 

1. Hur resonerar de tidigare journalisterna kring att de har tagit steget över till PR?  

2. Hur uppfattar några utvalda i journalistkåren de journalister som tagit steget över till PR 

och finns det någon skillnad i inställningen beroende på vem som är uppdragsgivare? 

3. Hur ser nuvarande journaliststudenter på en eventuell framtid inom PR? 

Vi har besvarat våra frågeställningar genom kvalitativa intervjuer med forna journalister som 

numera jobbar inom public relations, medieträning eller inom kommunikation. Vi har även 

intervjuat verksamma journalister för att få en inblick i deras syn på steget från journalistik till 
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PR. Den sista frågeställningen har vi besvarat genom en kvantitativ undersökning av 

journaliststudenter i enkätform. 

1.2 Avgränsning 

I denna uppsats har vi valt att i detalj inte redogöra för den yrkesverksamma och vardagliga 

relationen mellan journalister respektive PR-aktörer. Den samverkande relationen mellan 

konsult/kommunikatör tas upp utifrån hur de olika professionerna ser på varandras skilda roller. 

Denna avgränsning är befogad då fokus i denna undersökning ligger i yrkesövergången från 

journalist till PR-aktör och inte i omfattningen eller utformningen av kontakten mellan yrkena 

emellan i det dagliga arbetet. Uppsatsens syfte är inte undersöka hur PR-utövare jobbar internt 

mot journalister. Den nämnda relationen tas upp i bakgrunden för att ge en ökad förståelse för 

just relationen PR/journalistik - men är alltså inte ett fokusområde i vår studie. Denna 

avgränsning är motiverad, då vi under vår studie har funnit den interna samverkan mellan 

professionerna som ett relativt mättat forskningsområde. Vi har således valt att fokusera på de 

aspekter som vi anser vara mest relevanta i förhållande till undersökningens syfte. 

1.3 Disposition 

I uppsatsens inledning redogör vi för studiens syfte och frågeställningar samt de avgränsningar 

som vi har funnit nödvändiga. I efterkommande kapitel presenterar vi relevant 

bakgrundsinformation om den historiska utvecklingen av journalistik- och PR-branschen som 

erbjuder relevanta kunskaper för den efterföljande undersökningen. Bakgrunden är uppdelad i att 

först beskriva journalistikens utveckling och därefter PR-branschens utveckling. I 

bakgrundskapitlet skildrar vi även den interna relationen mellan journalister och PR-utövare. I 

det tredje kapitlet, teorikapitlet, presenterar vi de teorier som ligger till grund för vår studie och 

som behandlar både journalist- och PR-rollen. I metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga 

i genomförandet av själva studien och hur vi har resonerat kring urval. Metodkapitlet avslutas 

med en metoddiskussion där vi bland annat diskuterar eventuella brister i vår undersökning. I 

efterföljande kapitel – resultat och analys- redogör vi för vår undersökning i två delar: vi 

presenterar först vår kvalitativa undersökning i intervjuform och därefter vår kvantitativa 

undersökning utförd i enkätform. I det avslutande kapitlet redogör vi för våra slutsatser och 

hänvisar till vidare forskning i ämnet. 
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2. Bakgrund 

I bakgrundskapitlet redogörs det för hur de olika branscherna har utvecklats. Med detta så vill vi 

ge en djupare förståelse till den utveckling som journalistik- och PR-branschen har genomgått 

samt utgöra en grund för den efterkommande undersökningen. 

2.1 Journalistikens utveckling 

Journalistiken som yrke växte fram under 1800-talet, då det växande lönearbetet skapat en 

marknad för tidningar. I början hade journalistyrket låg status, vilket Hjalmar Branting och några 

kollegor försökte ändra genom att grunda journalistförbundet 1901 (Nygren 2008, s. 11).  

Journalistiken fick mer legitimitet runt 1940-talet, och genomgick en professionalisering 

samtidigt som yrket expanderades inom radio och TV under 1950- och 1960-talet (Nygren 2008, 

s. 12). 

Under de senaste 20 åren har det skett en förändring av journalistyrket, bland annat genom att 

dagstidningarna tappat den dominans de haft innan, medan TV- och radiosektorn växt. 

Tidskriftsektorn och nyhetsbyråer har också ökat (Nygren 2008, s. 36-37). Den här förändringen 

beror delvis på den nya informationsteknologin som slagit igenom i samband med bland annat 

internet. I och med förändringen och utvecklingen av informationsteknologin har 

mediebranschen växt och förts närmare andra, närliggande, branscher. Utbudet av medier har 

ökat, men det innebär också att konkurrensen om publiken, som har begränsat med tid och 

pengar, har ökat. Några exempel på hur medierna tagit sig an förändringen är att lokaltidningar 

slagit sig samman, medierna publicerar sitt innehåll på flera olika plattformar såsom tryckt 

tidning, TV och på internet, och olika nischmedier, som magasin för specialintressen, blir 

vanligare (Nygren 2008 s. 29-30). 

Antalet anställda inom mediesektorn har också sjunkit. Mellan åren 1990 och 2005 sjönk antalet 

anställda inom journalistyrken från 37000 till 31195 individer. Den största minskningen av antal 

anställda skedde inom dagstidningarna där de sjunkit från 18000 till 10000 (Nygren 2008, s. 37). 

Förändringarna inom journalistiken som bransch har fått konsekvenser för de yrkesverksamma 

journalisterna som individer. Några exempel på hur yrket förändrats är följande:  
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– Kravet på multikompetens har ökat, och journalister förväntas kunna arbeta inom flera olika 

medieformer (som tryckt press och TV) och på flera olika plattformar.  

– Journalisterna arbetar mindre som individer och mer som en grupp.  

– Yrkesidentiteterna inom medieföretagen har inte lika tydligare gränser mellan varandra (till 

exempel gränserna mellan redaktion, teknik och ekonomi) (Nygren 2008, s. 32). 

2.2 PR-branschens utveckling  

PR som fenomen har sina rötter i USA i början av 1900-talet. De första yrkesverksamma PR- 

utövarna var Ivy Lee och Edward Bernays. Den förstnämnde dog relativt ung och fick därmed 

inte någon långsiktig betydelse för PR-branschens utveckling. Den sistnämnde, Bernays, hade en 

journalistisk bakgrund och förespråkade – med journalistisk yrkesanda - att PRs uppgift var att 

bistå människor med sannfärdig information (Larsson 2002 s. 9). 

Den svenska PR- och kommunikationsverksamheten grundades sedan i mitten på 1900-talet och 

har sedan dess utvecklats kontinuerligt. Denna kommunikations- och PR-kår har ökat sjufalt från 

1900-talets början till idag. Den svenska PR-verksamheten har framförallt växt de senaste 10-15 

åren och utvecklingen är densamma i många andra europeiska länder. Flera faktorer står bakom 

denna tillväxt.  En bidragande faktor är att konsumtionssamhället har förändrats till att bli allt 

mer marknadsorienterat. Det har lett till att företag och intresseorganisationer har fått ett ökat 

behov att satsa på kommunikativa insatser och kompetens inom området. En annan orsak till PR-

branschens ökade omfattning är de senare årens nedskärningar av resurser där journalistiken 

utgör en central del. Det har därmed uppkommit en förändring i det publicerade materialet - där 

allt mer material blir inköpt istället för egenproducerat (Larsson 2002 s. 45- 46, s. 183). 

Observera att följande uträkningar enbart gäller PR-konsulter. Kommunikatörer och 

medietränare som också ingår i vårt forskningsområde är på så vis exkluderade i dessa. 

Följande kartläggning är av intresse för att ge bakgrund till utvecklingen av PR-branschen med 

inriktning på just konsultverksamheten.  Det är av intresse för undersökningens bakgrund då fem 

av våra sammanlagt nio respondenter med journalistisk bakgrund har anknytning till just 

konsultverksamheten.  
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Antalet anställda i svenska PR-företag i början av 1990-talet beräknas till 150 personer. PR-

företagens branschorganisation Precis, som idag organiserar ett 35-tal större PR-företag och som 

står för ca 80 procent av den svenska PR-konsultbranschens intäkter (www.precis.se) har resultat 

från 1992 på 130 anställda konsulter. Den sammanlagda byråintänkten för PR-företagen anslutna 

till Precis var samma år 170 miljoner. Samma år, 1992, har Konsultguiden, som regelbundet 

kartlägger Sveriges konsultverksamhet, angett drygt 200 konsulter på de 30 största PR-företagen 

med en total intäkt på 252 miljoner kronor. Cirka tio år senare, år 2000, anges 650 

konsultanställda i Precis medlemsföretag och cirka 700 anställda konsulter vid de 40 

sorganisatuitörsta PR-företagen. Gällande byråintäkter så hade Precis-andelen år 2000 ökat till 

890 miljoner kronor respektive 1129 miljoner kronor för byråerna i Konsultguidens redovisning 

(www.precis.se; www.konsultguiden.se; Larsson 2005a). 

Efter år 2000 skedde en branschminskning både i intäkter samt antalet anställda. Från år 2000 till 

år 2003 så har det sammantagna antalet anställda konsulter i Precis-medlemsantal minskat med 

30 anställda. Värt att tillägga är att två större byråer mellan år 2002 och 2003 gick i konkurs. 

Från 2000 till 2003 sjönk byråintäkterna för Precis medlemsföretag från 890 miljoner kronor till 

787 miljoner kronor och för de 40-största PR-byråerna i Konsultguidens redovisning sjönk 

intäkterna från 1129 miljoner kronor till 1028 miljoner kronor (www.precis.se; 

www.konsultguiden.se; Larsson 2005a). Orsaken till branschens nedgång strax efter sekelskiftet 

är enligt Larsson (2005a, s.46) en lägre efterfrågan på PR-tjänster.  

Den senaste tillgängliga statistiken från branschorganisationen Precis gällande 

medlemsföretagens byråintäkt är från år 2012. Denna statistik visar att medlemsföretagen från 

2011 till år 2012 i genomsnitt hade en tillväxt på 4,0 procent (ww.precis.se). 

PR- och kommunikationsbranschen har länge strävat efter en professionalisering av sin 

yrkesgrupp. En professionell status är viktigt av många anledningar, bland annat eftersom 

yrkesfältet har varit utsatt för diskussion genom åren. En professionalisering skulle på så sätt 

bidra till en mer erkänd yrkesgrupp. Professionalismen anses ha ökat under 1990-talet sett till 

yrken inom PR- och kommunikation. En anledning till detta tros vara en generellt bättre 

utbildningsbakgrund (Larsson 2005a, s. 65 & 2005b, s. 32).  

PR-konsulter rekryteras från främst tre olika håll: journalistiken, politiskt aktiva och 

nyutexaminerade studenter från en medie- eller kommunikationsutbildning. Med en ökad 

http://www.konsultguiden.se/
http://www.konsultguiden.se/
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koppling till marknadsområdet rekryterar man även personer med en bakgrund inom reklam. Det 

finns även exempel på PR-byråer och organisationer som gärna rekryterar ekonomer på grund av 

deras kunskaper om näringsliv. I PR- och kommunikations-branschen är bredden och variationen 

i de anställdas bakgrund betydande. Skillnaderna i vilken bakgrund de anställda har är även stor 

mellan olika byråer och företag.  Även utbildningsnivån skiljer sig kraftigt. För en del rekryterare 

är en högre utbildning en självklarhet, medan andra egenskaper kan vara lika värdefulla för en 

annan rekryterare (Larsson 2005a, s. 67).  

2.3 Relationen mellan journalister och PR-utövare 

Via medierna skapas ett ofrånkomligt beroendeförhållande mellan journalister och PR-utövare: 

PR kräver medieutrymme och journalistiken kräver publiceringsmaterial. Mängden pressmaterial 

som kommer in till redaktionerna uppges ha ökat kraftigt eftersom PR-branschen har blivit bättre 

på att ”komma igenom de redaktionella filtren” (Larsson 2005a, s.75). Det ökade inflödet av 

pressmaterial har både sina fördelar och nackdelar för redaktionerna. En fördel är att 

redaktionerna får material-avlastning i sitt ständiga produktionskrav. Detta stöd kan däremot få 

negativa konsekvenser genom att medierna i sin tur blir beroende av denna materialförsörjning.  

Den pressade tiden som journalisten har att sätta sig in i nya ämnesområden kan också leda till 

att reportern, pressad av en deadline, får förlita sig på och anknyta till de kunskaper som de som 

vill påverka har att erbjuda. Resultatet blir att journalisten får informationen filtrerad av 

bakomliggande kommersiella intressen.  

Många PR- konsulter ägnar sig åt medierelationer och mediekontakt av olika slag. Fungerande 

medierelationer och att hitta de ”rätta kontakterna” är en del av jobbet för dessa konsulter, som är 

måna om att hitta medier (eller journalister) som passar sin kunds produkt eller idé. Det gäller 

därmed att för konsulten att hitta de redaktioner som har kundens intresse som 

bevakningsområde och som därmed kan vara intressanta att kontakta (Larsson 2005a s. 80).  

 

 

 

 



 

7 
 

2.4 Medieträning 

Medietränare är konsulter med journalistisk bakgrund som jobbar med medieträning för olika 

representanter och företagsledare. Larsåke Larsson, Professor i Mediekommunikation med en 

doktorexamen i Journalistik, har gjort en undersökning där han intervjuat journalister om vad de 

tänker kring de forna journalisterna som numera utbildar i mediehantering. De intervjuade 

journalisterna gick att dela upp i två grupper utifrån sina synpunkter: den första gruppen ogillade 

skarpt medieträningen då de såg den som ”en skola för att kunna manövrera journalister” vilket 

ledde till att personer i ledande positioner lärde sig metoder för att kunna slingra sig undan svåra 

och jobbiga frågor. Den andra gruppen var positiv till utbildningen i mediehantering. De såg det 

istället som någonting bra att chefer/ansvariga personer fick utbildning i mediernas funktion och 

position i samhället. Med medieträningen skulle de inte falla i fallgropar de inte kunnat förutse 

och inte heller dra sig för att bli utfrågad av en rutinerad journalist (Larsåke Larsson 2002). 

 

3. Tidigare forskning och teoretiska tolkningsramar 

Teorikapitlet inled med att presentera tidigare forskning på ämnet. Därefter skildras teorier som 

ligger till grund för studien gällande journalist- respektive PR/kommunikations-rollen. Följande 

kapitel syftar att redogöra för vad de olika rollerna inbegriper, tolkas samt bedöms.  

3.1 Tidigare forskning 

Det finns en del forskning gjord om den interna relationen mellan journalister och PR-utövare, 

däremot finns det inte mycket forskning gjord om vårt specifika område, som är journalisters 

övergång till att jobba inom PR. Vi har därför använt oss av tidigare forskning som är så 

närliggande vårt ämne som möjligt.  

De (o)beroende affärsnyheterna - PR-konsulternas del i den nyhetsskapande processen 

(framlagd 2012) av Olov Nordin och Amy Rudbäck tar upp hur PR-konsulter påverkar 

medieinnehållet. Studien, som bygger på kvalitativa intervjuer, visar bland annat tendenser till att 

PR-konsulter har lättare att nå ut i medier idag än för 20 år sedan (Nordin & Rudbäck 2012, s. 

56).  
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Avhandlingen Pr-olitikern - profession eller produkt? Om professionell identitet i gränslandet 

mellan PR och politik (framlagd 2009) av Anna Tyllström liknar ämnet vår uppsats behandlar 

där den tar upp rollöverskridande till och från PR. Däremot behandlar avhandlingen 

rollöverskridandet från politik till PR istället för från journalistik.  

3.2 Journalistrollen 

Bill Kovach och Tom Rosenstiel skriver i boken The Elements of Journalism en lista över de 

journalistiska principerna: Journalistikens främsta skyldighet är att framföra sanningen, dess 

främsta lojalitet är till medborgarna, dess essens är en disciplin av verifikation, de som 

praktiserar det måste förbli oberoende från dem de bevakar, den måste tjäna som en oberoende 

granskare av makten, det måste tillhandahålla ett forum för befolkningens kritik och 

kompromiss, den måste sträva efter att göra det viktiga intressant och relevant, de måste hålla 

nyheterna omfattande, dess utövare har en skyldighet att utöva sitt personliga samvete och 

slutligen att medborgarna också har rättigheter och skyldigheter när det kommer till nyheter 

(Kovach och Rosenstiel 2007, s. 5-6). 

Journalister förväntas ha en viss nivå av opartiskhet. I Spelregler för press, tv och radio står att 

journalisten ska sträva efter att höra båda sidor och ge människor som kritiseras möjlighet att 

försvara sig och möta kritiken, och alla parters ståndpunkter bör återges (Pressens 

Samarbetsnämnd 2010, s. 8). Det beskrivs även hur integritet och trovärdighet är viktigt i 

journalistiskt material, och att det krävs självständighet och frihet i medierapporteringen för att 

uppnå detta. Utomstående ska inte kunna påverka innehållet i det som publiceras, och 

redaktionellt material och reklam ska inte kunna sammanblandas (Pressens Samarbetsnämnd 

2010, s. 12).  

Kovach och Rosenstiel skriver även att journalistikens främsta syfte är att tillhandhålla 

medborgare med informationen de behöver för att vara fria och självstyrande. Nyhetsmedier 

hjälper människor definiera samhället de lever i och hjälper dem skapa ett gemensamt språk och 

gemensam kunskap grundad i verkligheten. De får också hjälp från journalistiken med att 

definiera samhällets mål, hjältar och skurkar (Kovach och Rosenstiel 2007, s. 12). 

Teorin är dock, som ofta är fallet, annorlunda än verkligheten. Kovach och Rosenstiel skriver att 

oroväckande få människor i USA kan namnet på sin kongressledamot och ungefär hälften röstar i 
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val. På grund av detta ifrågasätter författarna huruvida journalistikens syfte att tillhandhålla 

medborgare med informationen de behöver för att vara fria och självstyrande faktiskt fungerar i 

praktiken, och de spekulerar att detta ideal är en illusion (Kovach och Rosenstiel 2007, s. 21). 

3.3 PR- och kommunikatörrollen 

Enligt Larsåke Larsson har litteratur om PR-konsulters och kommunikatörers roll pendlat mellan 

att se dem som upplysare och propagandister (Larsson 2005b, s. 42). PR-utövares roll är alltså 

något olika beroende på vem man frågar, och åsikterna varierar. Jacquire L’Etang skriver i 

Public Relations as Diplomacy att det finns flera likheter mellan PR-utövare och diplomater. 

Båda har gränsöverskridande roller, och gå over kulturella klyftor, och båda ska hantera 

kommunikation (L’Etang 1996, s. 16). 

När Magnus Dahl beskriver konsultyrket i Har ni något samvete? Skriver han att PR-konsulter 

och kommunikatörer driver en affärsverksamhet med syfte att sälja kunskap och service till 

företag. Konsulterna ska uppnå det bästa möjliga resultatet för företaget, i utbyte mot tid, pengar 

och engagemang (Dahl 2004, s. 9).  

Hur uppnår man då bästa möjliga resultat? Enligt Dahl är det som krävs renodlat engagemang 

från konsultföretagets sida, och huruvida konsulterna tror att de kan uppnå det önskade resultatet 

bör vara avgörande när de beslutar om huruvida de ska ta uppdraget. Ett personligt intresse hos 

konsulten krävs inte, men det finns heller inget som motsäger att konsulten kan ha sympati för 

uppdragsgivarens frågor (Dahl 2004, s. 10). 

På branschorganisationen ”Precis” hemsida listas ett antal normer som kan ses som vägledande 

för vad som är god sed i PR- och kommunikations - branschen. Där står det att i ett demokratiskt 

samhälle har alla rätt att uttrycka sina uppfattningar och att övertyga andra om dessa 

uppfattningar, och de har även rätt att anlita professionell hjälp för detta (www.precis.se).  

Det finns även riktlinjer runt sekretess på hemsidan. Det står att information som en 

uppdragsgivare gett ut i förtroende och som inte är offentlig, inte ska offentliggöras eller ges ut 

till andra parter utan uppdragsgivarens medtyckande (www.precis.se).  

PR-konsultföretag kan ta sig an uppdrag från konkurrerande uppdragsgivare. Det står även att 

PR-företagets förhållande till uppdragsgivaren ska präglas av lojalitet mot uppdragsgivarens 

http://www.precis.se/
http://www.precis.se/
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intressen. Huruvida en potentiell uppdragsgivare ska väljas bort är upp till varje enskilt PR-

konsultföretag (www.precis.se).  

Om man då ser till beskrivningen av journalistens roll jämfört med beskrivningen av PR-

utövarens roll verkar det som att den främsta skillnaden mellan de två yrkena är vem de jobbar 

för och vad som ska uppnås med deras arbete: Journalister ska skriva för folket, vara oberoende 

och vara opartiska. PR-konsulter och kommunikatörer, å andra sidan, anlitas av företag och deras 

uppgift är att främja företagets intressen.  

3. Metod  

I metodkapitlet beskrivs studiens val av metod, tillvägagångssätt, val av 

intervjupersoner/medverkande samt analys av intervjuer.  

4.1 Kvalitativa intervjuer  

Urvalet gjordes utifrån ett så kallat strategiskt urval då syftet med undersökningen var att 

analysera ett fenomen, snarare än att kvantifiera det. Med ett strategiskt urval kan man 

visserligen inte dra några generella slutsatser för populationen som helhet. Däremot kan man 

med ett undersökningsresultat utifrån ett strategiskt urval, skillnad från ett slumpmässigt urval, 

lyfta fram aspekter som kan visa tendenser till vad ett mer generaliserat resultat skulle visa 

(Esaiasson et al. 2012, s. 159).  

Sammanlagt hölls 15 intervjuer under en tidsperiod mellan v. 45 och v. 50. I de fall vi träffade 

intervjupersonen personligen bestämde vi en mötesplats på den plats intervjupersonen föreslog. 

Alla intervjuerna hölls på en av följande typ av platser: 

1. På intervjupersonens arbetsplats 

2. På ett kafé 

3. I intervjupersonens hem 

4. Per telefon 

Samtliga intervjuer spelades in med en ljudinspelare, utom telefonintervjuerna som endast 

transkriberades med anteckningar.  

http://www.precis.se/
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Inför intervjuerna studerade vi området och läste in oss på vanliga begrepp inom de respektive 

branscherna. Detta för att undvika att bli förvirrade av möjliga svar under intervjuerna och för att 

förstå så mycket som möjligt av vad intervjupersonerna sade och menade.  

– Se appendix för intervjufrågor samt presentation av intervjupersoner. 

4.1.1 Val av PR-aktörer 

Sammanlagt intervjuades nio personer som arbetade inom PR eller kommunikation.  

Urvalet av PR-aktörer har skett efter följande kriterier:  

1.  Intervjupersonerna ska vara aktiva inom någon form av PR- eller 

kommunikationsyrke. Till den kategorin räknade vi yrken som PR-konsult, 

pressekreterare, kommunikatör och medietränare.  

2. Intervjupersonerna ska ha någon form av journalistisk bakgrund, som en journalistisk 

utbildning eller ett förflutet som yrkesverksam journalist, eller både och.  

Vi gjorde ett strategiskt urval av nio individer, och på grund av detta kan intervjuerna inte räknas 

som statistiskt representativa. Vi försökte dock få ett så brett urval som möjligt genom att 

intervjua människor från olika typer av arbetsplatser, till exempel PR-byrå respektive anställd 

inom kommunikation på ett företag. Intervjupersonerna har även mycket skilda åldrar. Det 

gjordes ett försök att få en jämn könsfördelning, men det kunde inte uppnås då nästan inga 

kvinnor tackade ja till att bli intervjuade.  

För att hitta personer att intervjua gick vi tillväga på olika sätt. För att hitta anställda på byråer 

googlade vi ”PR-byrå” och gick sedan in på hemsidor till olika PR-byråer. Flera hemsidor hade 

listor av de anställda där deras bakgrund beskrevs, och vi mailade de som passade in på våra 

kriterier.  

För att hitta personer som var anställda på företag och organisationer sökte vi efter olika företag 

på Google och gick sedan in på deras hemsidor och såg där vilka som var anställda inom press. 

Vi sökte sedan upp dessa anställda på LinkedIn för att få en överblick över deras utbildnings- 

och yrkesbakgrund. De som passade in på våra kriterier mejlades.  
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Vi valde att kontakta anställda kommunikatörer på Naturskyddsföreningen och Vattenfall.   

Anledningen till att vi valde just dessa företag var för att vi ville ha med anställda från en 

intresseorganisation, vilket Naturskyddsföreningen stämmer in på, och från ett statligt företag, 

vilket Vattenfall stämmer in på. Vi ville ha med anställda från dessa typer av arbetsplatser för att 

få bredd bland intervjupersonerna.  

Medietränaren i studien hittades genom att vi sökte efter ”medietränare” på Google. Vi hittade då 

snabbt en man med ett eget medieträningsföretag som vi kontaktade.  

Alla intervjupersonerna inom PR är yrkesverksamma i Stockholm. Det beror på den enkla 

anledningen att alla de större PR-byråerna ligger i just Stockholm samt av logistiska skäl då vi 

helst ville träffa intervjupersonerna personligen.   

Observera att samtliga respondenter representerar enbart sig själva i studien och inte sin 

arbetsplats.  

- Se appendix för intervjufrågor samt presentation av intervjupersoner. 

4.1.2 Val av journalister 

Sammanlagt intervjuades sex journalister. Urvalet av journalister har skett endast utifrån kriteriet 

att de ska vara just yrkesverksamma journalister. För att få bredd i studien har vi valt journalister 

med olika åldrar och från olika arbetsplatser.  

För att få bredd bland våra intervjupersoner ville vi ha med journalister inom följande kategorier:  

1. Äldre journalist som varit yrkesverksam länge. 

2. Yngre journalist som inte varit yrkesverksam länge. 

3. Journalist anställd på landsortstidning.  

4. Journalist anställd inom Public service. 

I vårt urval lade vi inte någon vikt vid medieform (radio, TV, tidning), då vi såg journalistyrket 

som representativt i sig självt. Vi lade vikt vid ålder då vi ville undersöka en eventuell differens 

mellan generationer gällande synen på PR. Vi lade till landsortspress som en kategori då vi ville 

bland upp urvalet med någon som inte var arbetsverksam i en storstad, vilket alla övriga 
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intervjupersoner var. Vi ville även intervjua någon som var anställd inom Public service för att 

undersöka ifall synen på PR eventuellt kunde skilja sig mellan anställda inom Public service och 

anställda inom kommersiella medier.  

Totalt intervjuades två personer i kategorin ”äldre journalist som varit yrkesverksam länge”, två 

personer i kategorin ”yngre journalist som inte varit yrkesverksam länge”, en person i kategorin 

”journalist anställd på landsortstidning” och en person i kategorin ”journalist anställd inom 

Public service.  

Förutom detta urval skedde visst urval utefter specifika personer vi ville intervjua. Martin 

Wicklin intervjuades då vi sett honom medverka i debatten Hotade ord på kulturhuset, som 

handlade om journalistikens relation till PR-branschen. Nils Funcke intervjuades då vi kände till 

honom sedan tidigare och visste att han haft föreläsningar som rörde ämnet.  

Vi gjorde ett kvalitativt urval av sex personer. Se appendix för mer information om dessa. Såsom 

även är fallet med intervjuerna inom PR så kan dessa intervjuer inte heller räknas som statistiskt 

representativa. Även här representerar intervjupersonerna enbart sig själva och inga statistiska 

slutsatser kan dras utifrån intervjuerna.  

För att hitta intervjupersonerna inom journalistik gick vi in på olika journalistiska arbetsplatsers 

hemsidor, som Sveriges Radio och Aftonbladet, och sökte upp människor som jobbade där. När 

det gällde tidningar fanns det inga listor över anställda skribenter. I dessa fall hittade vi personer 

genom att gå in på olika artiklar och se på bylinen vem som skrivit den. Sedan mailade vi 

journalister vi hittade på måfå. Det enda direkta urvalet vi gjorde här var att försöka få en jämn 

könsfördelning, men som även var fallet med PR-konsulterna gick det inte eftersom mycket få 

kvinnor tackade ja till att intervjuas.  

De flesta intervjupersonerna är yrkesverksamma i Stockholm, då vi ville träffa dem personligen 

precis som med PR-utövarna. Tre av intervjupersonerna hade däremot inte möjlighet att träffa 

oss personligen, och i de fallen hade vi telefonintervjuer.  

- Se appendix för intervjufrågor samt presentation av intervjupersoner.  
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4.2 Kvantitativ enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökningen var att få en överblick av hur studenter vid 

journalistutbildningar ser på att potentiellt arbeta inom PR och kommunikation. För att göra 

undersökningen måste vi först definiera vilka analysenheter som ska ingå. I Metodpraktikan 

definieras analysenheter som de undersökningsobjekt eller fall som ska undersökas för att 

angripa forskningsproblemet (Esaiasson et al. 2012, s. 47). Författarna skriver även att ”För att 

definiera undersökningens analysenheter måste vi upprätta och tillämpa kriterier för att skilja ut 

vilka slags undersökningsobjekt som är relevanta för att besvara undersökningens 

frågeställning.” (Esaiasson et al. 2012, s. 46). Vi definierade lämpliga analysenheter som 

”individer som just nu studerar journalistik vid en högskola eller ett universitet”. Vi valde att 

begränsa oss till studerande vis Södertörns högskola och JMK då vi ville dela ut blanketterna 

personligen och på grund av begränsad tid inte kände att vi kunde åka till fler skolor eller skolor 

utanför Stockholm.  

Härnäst skulle vi besluta om variabler för vår undersökning. Enligt Metodpraktikan ska man när 

man definierar undersökningens variabler tänka ut vilka egenskaper hos analysenheterna som är 

relevanta för undersökningen (Esaiasson et al. 2012, s. 47). Utefter detta definierade vi 

variablerna ålder, kön, institution och program. De fick sedan svara på frågan om de kunde tänka 

sig en karriär inom PR eller kommunikation, eller om de enbart ville använda sin utbildning till 

att bli just journalister. De fick även kryssa i rutor med olika motiveringar för deras val. 

Formuläret som användes för undersökningen finns med som en bilaga.  

Deltagarna i undersökningen går som sagt på Södertörns högskola och enheten för Journalistik, 

Medier och Kommunikation, JMK, Stockholms universitet. På Södertörns högskola läste de ett 

av följande program: Journalistik och Multimedia/Journalistik och Samhällsstudier/Journalistik, 

Miljö och Människa. På JMK läste de en av följande kurser Journalistikvetenskap/Journalistik, 

Produktion och Tillämpning.  

Vi planerade att göra ett urval av studenter som går första året på programmet och studenter som 

går sista året, för att se om det finns någon skillnad. Vi kunde dock inte fullfölja den planen av 

två anledningar: 
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1. Det var mycket svårt att få tag på studenter som läser tredje året på Södertörns 

högskola då många inte var regelbundet närvarande vid institutionen under perioden då 

undersökningen utfördes.  

2. JMKs utbildning hade inte program som var utformade på samma sätt som Södertörns   

högskolas program, vilket gjorde att det hade blivit svårt att ha med de båda 

institutionerna under samma förutsättningar i undersökningen. 

Totalt delades 60 enkäter ut och samtliga besvarades. Det skedde däremot ett bortfall av 3 

enkäter då svaren var så otydliga att de inte kunde läsas. Efter bortfallet analyserades totalt 57 

enkäter. Enkäterna skickades inte ut, utan vi gick fram till varje enskild individ och frågade om 

han eller hon kunde tänka sig att fylla i enkäten. När personer svarade nej tillfrågades någon 

annan, tills vi fått alla enkäter blivit ifyllda. Deltagarna som valdes ut var de som råkade befinna 

sig på institutionen när vi besökte. Endast de som gick en journalistisk utbildning tillfrågades om 

att delta i undersökningen. Respondenterna valdes ut på plats på Södertörns högskola och 

Stockholms universitets enhet för Journalistik, Mediestudier och Kommunikation (JMK). 

4.3 Reliabilitet och validitet  

Vi har valt att i vår studie utgå ifrån begreppen reliabilitet och validitet som de beskrivs i 

Metodpraktikan. Författarna använder sig av följande definitioner:  

Reliabilitet: Hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel i 

undersökningen. Bristande reliabilitet kan orsakas av slarvfel när data samlas in och/eller 

bearbetas. Några exempel kan vara otydliga anteckningar, hörfel under muntlig intervju, 

missförstånd med respondenter och felaktigheter i statistiska beräkningar (Esaiasson et al. 2012, 

s. 57).  

Validitet: Hög validitet innebär att den teoretiska definitionen stämmer överens med den 

operationella definitionen, frånvaro av systematiska fel och att man mäter det man påstår att man 

mäter. Att den teoretiska definitionen och den operationella definitionen stämmer överens med 

varandra kallas för begreppsvaliditet och att mäta det man påstår att man mäter kan även kallas 

för resultatvaliditet (Esaiasson et al. 2012, s. 57). 

För att säkra studiens reliabilitet spelades samtliga intervjuer in med ljudinspelare så att hörfel 

inte skulle påverka resultatet. För att undvika missförstånd med intervjupersonerna förklarades 
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alla begrepp som kan definieras på flera sätt för respondenterna, och respondenterna ombads att 

förtydliga sitt svar om någonting de sagt var otydligt eller kunde missförstås. Att säkra 

reliabilitet var också en anledning till beslutet att hålla de flesta intervjuer personligen, då 

ansiktsuttryck, kroppsspråk med mera kan bidra till att missförstånd och andra brister i 

kommunikationen kan undvikas. 

För att säkra studiens validitet bestämdes det vilken definition av uttryck som kan ha flera 

definitioner innan studien påbörjades, och intervjupersoner och respondenter i den kvantitativa 

enkätundersökningen informerades om vilken definition som användes.  

4.4 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att endast två kvinnor har medverkat som intervjupersoner i vår studie vilket 

ger en ojämn fördelning sett till de 13 män som har medverkat.  I vår urvalsprocess och i våra 

kontaktförfrågningar till eventuella intervjupersoner har vi varit noga med att kontakta lika 

många män som kvinnor. Däremot hade vi svårigheter med att få kvinnor att ställa upp på 

intervju – vilket ledde till att det framförallt är män som medverkat som intervjupersoner.  

   Under vårt arbete med enkätundersökning så kom det till vår kännedom att vi missat att 

inkludera ett relevant svarsalternativ: många av de studenter som svarade efterfrågade 

alternativet ”För att det verkar roligt” som svarsalternativ på varför de skulle vilja jobba inom PR 

efter utbildningen. Detta kan räknas som en felkälla när resultaten granskas och analyseras.  

   Vi är vidare medvetna om att vi har intervjuat fler PR/Kommunikations-utövare än journalister 

(åtta PR/kommunikation respektive sex journalister). Detta är ett medvetet val, då vi ville ha med 

representativa från de alla de delar av PR- och kommunikations-området som vi ansåg ha 

relevans för vår studie för att kunna ge en sanningsenlig bild. Då vi valde att ha med PR-

konsulter, pressansvariga för intresseorganisationer, medietränare blev antalet fler än 

journalisterna. Eftersom journalisterna vi intervjuade tillhörde en mer likstämd yrkesgrupp hade 

vi inte samma behov av att intervjua fler än sex för att få ett representativt urval.  
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4.5 Etiska överväganden  

Samtliga respondenter blev tillfrågade innan intervjun började om de godkände att intervjun 

spelades in. Vi klargjorde för samtliga respondenter att inspelningen inte skulle publiceras på 

något sätt utan enbart gjordes i syfte att bistå våra anteckningar. En intervjuperson bad om 

anonymitet vilket också beviljades. Den information som vi har uppgett i uppsatsen om denna 

respondent är inte tillräcklig för att personen ska kunna identifieras.  

 

5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras en sammanställning av de resultat som studien visat. Fokus ligger 

på resultat i betydelse för studiens syfte, frågeställningar och forskningsproblem.  

5.1 Kvalitativa intervjuer med PR-utövare med journalistisk bakgrund 

Vi har intervjuat nio personer med en journalistisk bakgrund men som numera jobbar som 

antingen PR-konsult, kommunikatör eller med medieträning.   

5.1.1 Reaktioner på steget från journalistiken till PR 

Med vår undersökning ville vi bland annat ta reda på vilka reaktioner de tidigare journalisterna 

har fått i och med att de tagit steget till PR/kommunikation. När vi frågade ifall de hade mottagit 

någon respons eller kritik efter att de tagit steget från journalistik till PR/kommunikation så var 

svaren blandade. Några av de intervjuade sade att de hade väntat sig att bli kritiserade men sedan 

inte mottagit någon negativ respons på det ändrade karriärvalet. Pelle Thörnberg, numera 

medietränare, sa följande om reaktionerna han fick när han lämnade journalistiken: 

Jag hade tidigare fått bilden av att det fulaste man kunde göra var att gå över till PR. Jag trodde att 

jag skulle få reaktioner, men jag fick inte det. En gammal journalistkollega var till och med positivt 

inställd och sade att hon önskade att de hon intervjuade var medietränade (Pelle Thörnberg, 2013). 

Bland våra intervjuade var det även flera som sade at de inte fått några reaktioner alls. En av dem 

var Eva-Lena Neiman som numera arbetar med kommunikation för Naturskyddsföreningen.  
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Victor Melander, PR-konsult på byrån Spotlight menade att synen på PR-branschen har 

förändrats på de senaste åren:  

När jag började som journalist så var synen på PR-branschen en helt annan, då såg man det 

verkligen som den mörka sidan. Man har även en större förståelse för att fler går över med tanke på 

hur journalistbranschen ser ur.  Färre måste göra mer, och folk inser också värdet av PR-konsulter 

som nyhetskällor (Intervju Victor Melander 2013, Spotlight). 

Även Björn Malmström, tidigare journalist på Svenska Dagbladet och numera konsult på PR-

byrån Westander, upplever att den synen på PR från ett journalistiskt perspektiv har förändrats.  

Jag har fått en positiv respons. Gamla journalistkollegor är nyfikna och frågar ibland hur det 

fungerar på den andra sidan. Vissa verkar ha en mer skeptisk inställning, men de har inte sagt så 

mycket. Jag tror att inställningen hade varit mer skeptisk för tio år sedan. De som har varit lite 

skeptiska är ofta äldre (Intervju Björn Malmström 2013, Westander). 

När Bo G. Andersson bestämde sig för att bli PR- konsult så lämnade han en lång journalistisk 

karriär bakom sig, där han bland annat har jobbat 33 år på Dagens Nyheter. Han berättade att han 

fått reaktioner, men inte någon direkt negativ respons.  

Jag var med och grundade de grävande journalisterna/Föreningen Grävande Journalister/ och min 

identitet som grävande journalist var stark. Jag märkte att det fanns en förvåning när jag slutade, 

men inte så mycket kritik. Det hade nog blivit en större reaktion för tio år sedan. Det är vanligare 

idag - folk höjer mindre på ögonbrynen (Bo G. Andersson 2013, Westander). 

Per Danielson, PR-konsult på Spotlight såg också en förändring i den journalistiska synen på PR-

branschen.  

I början sade många att jag hade gått över till den ”svarta sidan”, men det var mest skämtsamt. 

Branscherna smälter samman, och alla twittrar med varandra (Per Danielson, 2013, Spotlight). 

5.1.2 Skäl att lämna journalistiken för PR 

När vi frågade våra intervjupersoner om orsaken till att de lämnat journalistiken uppgav flera 

anledningen att de ville göra något annat och såg på så sätt en möjlighet i PR-branschen: ”Det 

var en utmaning att se hur man kunde använda journalistkunskaperna till någonting annat” 

(Victor Melander 2013). Kristoffer Renberg, som tidigare varit frilansande journalist berättade 
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att anledningen till att han tog jobbet som kommunikatör på Naturskyddsföreningen var 

svårigheten med att hitta journalistjobb.  

Flera respondenter gav också de pågående nedskärningarna i mediebranschen som orsak till 

karriärbytet. Björn Malmström berättar att han tog chansen när han blev erbjuden ett 

avdragsvederlag.  

Jag tänkte att det var dags att göra någonting nytt och testa nya saker. Det sker nedskärningar i 

tidningsbranschen, och när jag blev erbjuden avgångsvederlag såg jag möjligheten. Jag ville jobba 

med kommunikation och utvecklas personligen och lära mig nya saker. Som reporter gör man 

mycket samma sak om och om igen (Intervju Björn Malmström 2013, Westander). 

Även Bo G. Andersson tar upp den nedgående utvecklingen inom journalistiken men säger att 

det för honom inte var huvudorsaken till att han slutade:  

Det är nog snarare märkligt att vara kvar på samma ställe i 33 år. Jag kände att jag hade testat allt 

på DN och ville göra någonting annat. Jag tyckte att Westander lät etiska och kunde även gå ned till 

80 % arbetstid – det hade jag aldrig kunnat göra som journalist (Intervju Bo G. Andersson 2013, 

Westander).  

Resultatet av våra kvalitativa intervjuer visade även ett missnöje över journalistbranschen per se 

som anledning till karriärbytet. Medietränaren Pelle Thörnberg sade ”jag orkade inte vara 

journalist längre. Man måste alltid leta efter problem” som ett skäl till att han lämnade 

journalistiken.  Mikael Petrovic Wågmark, idag presschef för Vattenfall Sverige, säger att han 

sökte sig från journalistiken efter tio år i branschen.  

Jag var trött på vissa saker inom journalistiken. Som att man ska vara neutral även om det inte 

fungerar så i praktiken. Ofta bestäms en vinkel innan journalisten ens har börjat skriva artikeln. 

(Intervju Mikael Petrovic Wågmark 2013, Vattenfall) 

Flera respondenter tog även upp faktorer som arbetsvillkor och lön som skäl till att de lämnade 

journalistiken. Viktor Melander (Spotlight) sade att en anledning var just att det ”Inom PR är 

bättre arbetsvillkor, lön och trygghet”. Eva- Lena Neiman (Naturskyddsföreningen) poängterade 

att hon inte kände att hon tog ett steg ifrån journalistiken utan att anledningen snarare var att hon 

inte orkade frilansa längre och ville ha en fast anställning.  
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5.1.3 Rollen som journalist i jämförelse med rollen som PR-utövare 

En av våra frågeställningar var att undersöka hur de tidigare journalisterna tänker kring att de har 

valt att gå över till PR/kommunikation. Vi ville undersöka ifall det fanns en skillnad i hur de såg 

på sin roll som journalist respektive konsult/kommunikatör. Vi frågade därmed våra 

intervjupersoner hur de såg på sin roll idag som anställd inom PR/kommunikatör jämfört med 

som journalist. Denna fråga hade många av våra respondenter svårt att tolka och vi fick då 

utveckla frågan något. Eva-Lena Neiman (Naturskyddsföreningen) tog upp aspekten i den 

eventuella skillnaden mellan att vara anställd på ett företag med ett mer kommersiellt intresse än 

exempelvis kommunikatör för en intresse- eller hjälporganisation 

Jag känner att jag blivit mindre principfast, och jag gör ju ingen granskande journalistik längre. Det 

kanske hade varit svårare om jag börjat jobba inom ett mer kommersiellt område. Jag känner att för 

det mesta gör Naturskyddsföreningen det som är viktigt. Jag skulle inte kunna göra PR för vad som 

helst (Intervju Eva-Lena Neiman 2013, Naturskyddsföreningen). 

På frågan om synen på de olika rollerna tog även Mikael Petrovic Wågmark (Vattenfall) upp att 

det faktum att rollen skiljer sig beroende på vilken organisation eller företag vars intressen man 

företeräder.  

Jag företräder en viktig samhällsfunktion, i att förse människor med energi. Jag måste kunna stå för 

det min arbetsgivare gör och skulle inte kunna hjälpa exempelvis högerextrema organisationer 

(Intervju Mikeal Petrovic Wågmark 2013, Vattenfall). 

PR-konsulterna Björn Malmström (Westander), Per Danielson (Spotlight) och Victor Melander 

(Spotlight) såg stora skillnader i synen på sin roll nu som PR-konsult och då som journalist.  

Journalistrollen och rollen som PR-konsult är väldigt olika. Nu betalas jag av uppdragsgivare, och 

när jag var journalist betalades jag av tidningen och läsarna. Jag har bytt sida. Men det finns 

likheter också - som att jag hittar nyheter och skriver (Intervju Björn Malmström 2013, Westander). 

Journalister måste samla olika åsikter, men inom PR jobbar man utifrån en åsikt – det är alltid en 

syn som dominerar (Intervju Per Danielson 2013, Spotlight). 

Man gör precis samma sak - fast precis tvärtom (Intervju Victor Melander 2013, Spotlight). 
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5.1.4 Den eventuella problematiken med att lämna journalistiken för PR 

På ämnet hur de tidigare journalisterna ser på den egna rollen och hur de själva resonerar kring 

sin nya karriärbana så ville vi med vår undersökning ta reda på ifall det kan uppstå en etisk 

problematik i övergången från journalistik till PR/kommunikation. Vi ställde därmed frågan: 

”Har du någonsin själv sett det som problematiskt att ta steget från journalistiken? 

Även här gjorde våra respondenter skillnad beroende på uppdragsgivare. Många svarade att de 

inte skulle göra PR för vad som helst, och att de därmed inte känt det som problematiskt att gå 

över till PR.    

Inte så mycket, då jag är anställd av en PR-byrå där vi redovisar alla uppdrag på hemsidan och står 

för allt vi gör. Vi säger nej till vissa uppdragsgivare, som till exempel de inom vapenindustrin. Det 

var ett viktigt skäl till att jag sökte mig just hit (Intervju Björn Malmström, 2013, Westander). 

Pelle Thörnberg, som numera är medietränare, berättade att han tidigare kunde känna ett 

moralistiskt dilemma kring PR och medieträning - men att sådana känslor har släppt.  

Jag bara lär folk att uttrycka sig väl. Däremot gick det inte att i längden göra både medieträning och 

journalistik samtidigt. Man kan inte vandra mellan de två och riskera att intervjua eller granska en 

kund. [..] Jag gillar inte heller krishantering. Jag vill inte rädda anseendet på folk, och klä grisar i 

peruk. Jag vill hjälpa vanliga människor (Intervju Pelle Thörnberg 2013). 

Även Victor Melander hade sett vissa svårigheter i att gå över från journalistiken till PR.  

Det har inte varit helt lätt att gå över heller, det går inte över en natt att förändra hela sitt sätt att se 

på saker och ting. Sen finns det ju tveksamma bitar av PR-arbetet också: ibland kan man förstå 

varför journalister blir frustrerade (Victor Melander 2013, Spotlight). 

5.1.5 Relationen med journalistiken idag  

Vi frågade våra respondenter om vilken relation de har till journalistiken idag. Per Danielson och 

Victor Melander (båda anställda på PR-byrån Spotlight) berättade att de saknade journalistiken 

ibland.  

Jag saknar journalistiken när det bränner till, när det händer stora saker (Intervju Per Danielson 

2013, Spotlight). 



 

22 
 

Jag saknar journalistiken lite ibland, men inte så mycket. Fyra av fem dagar är det bättre att vara i 

PR (Intervju Victor Melander 2013, Spotlight). 

Pelle Thörnberg berättade att han på somrarna brukar jobba som reporter på Ålands radio: 

Då får jag ”leka journalist” igen. Jag har inga kunder där så det finns inga risker med det (Intervju 

Pelle Thörnberg 2013). 

Eva-Lena Neiman (Naturskyddsföreningen) berättar att hon kan tänka sig att återgå till 

journalistiken: ”Jag längtar efter att skriva böcker och andra längre texter”.  

5.2 Kvalitativa intervjuer med journalister 

Vi har gjort sju kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma journalister för att se hur de resonerar 

kring de journalister som tar steget över till PR. Vidare så ville vi undersöka ifall dessa 

verksamma journalister gör någon skillnad i synen på de tidigare kollegorna som har ”gått över” 

- beroende på vem som är uppdragsgivare. Utifrån de svar vi fick från de intervjuade 

journalisterna, var det få som ansåg att det var problematiskt att journalisterna hade gått över till 

PR/kommunikation. Däremot svarade flera av våra respondenter att de motsatte sig de 

journalister som efter att de ”gått över” fortfarande tog journalistiska uppdrag. Nils Funcke, 

tidigare kanslichef för Föreningen Grävande Journalister och som har tilldelats stora 

journalistpriset, sade att han inte hade några värderingar kring de journalister som valt att gå över 

till PR - men underströk att han ansåg att man skulle hålla sig till sitt yrkesområde. 

Man kan inte vara journalist på förmiddagarna och PR-konsult på eftermiddagarna. För att 

upprätthålla förtroendet för journalistiken får man inte extraknäcka vid sidan om. Då naggas 

trovärdigheten i kanten. Man kan inte tjäna två makter samtidigt. Går man över till en annan 

verksamhet kan man inte ha kvar sin journalistiska integritet och image. Vissa hävdar att de ”alltid 

kommer vara journalister”, men har man bytt sida är man inte journalist längre. Har man en annan 

uppdragsgivare än allmänheten har man inte journalistidealet. Journalister ska vara till nytta för 

allmänheten, medan PR-konsulter ska ta till vara på företagets intressen (Intervju Nils Funcke 

2013). 

Martin Wicklin, som bland annat gör det mediegranskande programmet ”Medierna” i P1 var 

något mer kritisk i sin syn på att journalister som går över till PR – framförallt gällande 

journalister som inte går över helt utan som tar uppdrag från bägge hållen.  
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För journalistiken är det problematiskt att PR-branschen växer så mycket. Det är klart det är okej 

för journalister att gå över - jag kan förstå att de tänker på pensionen. Men de bör inte ha en fot i 

båda lägren. Journalister bör till exempel inte medieträna på sin fritid  (Intervju Martin Wicklin 

2013, Tredje Statsmakten). 

Nils Funcke tog också upp medieträning som ett exempel på något aktiva journalister borde 

undvika:  

Aktiva reportrar borde inte medieträna samtidigt. Då kan du hamna i en situation där du intervjuat 

någon du medietränat, och det går inte ihop (Intervju Nils Funcke 2013). 

Olof Svensson, reporter på Aftonbladet, upplevde att synen på de journalister som går över till 

PR hade förändrats de senaste åren. Även han såg komplikationer i att inte gå över helt till PR: 

En lärare jag hade under min journalistutbildning sade att när man väl gått över till PR kan man 

aldrig komma tillbaka, men det är nog annorlunda idag än det var förr. Men det är problematiskt att 

kombinera de två yrkena och hålla på med dem samtidigt. Jag skulle själv inte kunna tänka mig att 

hålla på med båda två samtidigt. Det känns skevt (Intervju Olof Svensson 2013, Aftonbladet). 

5.2.1 Varför lämnar journalister yrket för PR – enligt journalistkåren  

Vi ville undersöka vad journalister tror är skälet till att deras forna kollegor väljer att lämna yrket 

för PR. Här gav samtliga av våra respondenter pengar som en huvudanledning till att man väljer 

PR före journalistik.  

PR-branschen växer, och det finns mycket resurser där. Företag lägger mycket pengar på PR och 

kommunikation, och det är ofta bra arbetsvillkor för de som jobbar där. Samtidigt sker kraftiga 

nedskärningar på journalistiska redaktioner, och folk söker sig till PR för bättre arbetsvillkor. Det 

finns helt enkelt mer pengar i PR. (Intervju Martin Wicklin 2013, Tredje Statsmakten)  

De kanske får erbjudanden som är bättre betalda (Intervju Nils Funcke 2013). 

Det är svårare att få jobb som journalist, och lönen spelar nog in (Intervju Mikael Stengård 2013, 

Aftonbladet). 

Det är lättare att hitta jobb inom PR och det är bättre betalt. Det finns mer pengar i den privata 

sektorn (Intervju anonym respondent, anställd på Sveriges Radio). 
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Att jobba som journalist är ett kall, och man måste tro på det man gör. Många kanske inte orkar, 

eller kanske har barn. Det är lågavlönat och man kanske måste jobba skift. Det är bättre betalt att 

jobba i PR. Gamla journalistkollegor som gått över till PR brukar säga att lönen var det som fick 

dem att byta (Intervju Christina Gunnarsson 2013, Norrtälje tidning). 

Utöver lön togs även faktorer som bättre arbetsvillkor och lättare att få fast anställning upp som 

anledningar till varför journalister valde att gå över till PR.  

Det är sämre tjänster och arbetsförhållanden inom journalistiken än inom PR. Det kanske är lättare 

att få fast anställning inom PR också? Det är ett logiskt steg om man vill göra någonting annat än 

journalistik. Det är lugnare, trevligare tider och man behöver inte jobba kvällar och helger. Det 

kanske är bättre lön också. Många företag kan erbjuda bra löner (Intervju Olof Svensson 2013, 

Aftonbladet). 

De fördelar som vår SR-anställde respondent menade fanns i PR- och kommunikationsbranschen 

såg han som problematiskt för journalistiken:  

Det är problematiskt att det finns så många saker som gör det enkelt att vilja byta. Det kan 

försvinna människor som hade kunnat bli bra journalister. Man kan också vilja byta av anledningen 

att man känner att man inte passar in i det konsensus som finns bland journalister - och då blir det 

mindre mångfald inom journalistyrket. PR-yrket kan kännas viktigt också. Att jobba för Rädda 

barnen, till exempel, kan kännas viktigare än att skriva en artikel för Närkes Allehanda. (Intervju 

anonym 2013, Sveriges Radio) 

Trots alla fördelar som medverkande journalister såg i PR/kommunikations-branschen, var det 

ingen som gav ett enhetligt ”ja” på frågan ifall de själva skulle kunna tänka sig att jobba inom det 

området. Martin Wicklin (Tredje Statsmakten) sade att han inte ser något fult i att jobba inom 

PR, men att han inte vill göra det själv. Samtidigt tillade han att man ”aldrig ska säga aldrig”. 

Nils Funcke tyckte att PR verkar tråkigt men att det ändå fast vissa delar som han tyckte verkade 

spännande:  

PR låter tråkigt, men jag har en fascination för spelet. Det är ett intressant maktspel, och det kan 

kittla (Intervju Nils Funcke 2013). 

Både Olof Svensson och Mikael Stengård (Båda anställda på Aftonbladet) sade att det inte var 

intressant just nu, men att man inte kunde säga säkert hur de skulle tänka i framtiden.  
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Det beror på vilket jobb det är och hur livet ser ut. Jag är inte intresserad av det just nu, men i 

framtiden kanske. Jag skulle hellre arbeta inom kommunikation än PR, och inom ett område där jag 

har ett personligt intresse (Intervju Mikael Stengård 2013, Aftonbladet). 

Jag är inte intresserad själv: jag vill vara journalist. Men jag vet inte hur jag kommer känna om 10 

år. Det finns begränsat med journalistjobb, och det är svårt att byta tidning. Men om jag gick över 

till PR skulle jag inte kunna jobba för ett tobaksföretag eller något sådant. Jag skulle hellre jobba 

för en myndighet, som Skatteverket. Men jag dömer ingen som jobbar inom PR. Det finns bara 

några få fall som är oetiska, som att jobba för tobaksföretag eller vapenföretag (Intervju Olof 

Svensson 2013, Aftonbladet). 

Christina Gunnarrson (Norrtälje tidning) och den SR-anställde respondenten var mer positivt 

inställd till en eventuell framtid inom PR eller kommunikation. Samtidigt tog de i sina svar upp 

faktorer som visade på att de ändå såg fördelar i journalistiken.  

Jag har en utbildning som passar för det, men i så fall skulle det vara viktigt att jag jobbade för en 

organisation jag står för. Till exempel skulle jag kunna tänka mig att jobba för Naturvårdsverket, 

Naturskyddsföreningen, Rädda barnen eller inom utbildning. Det är troligt att jag kommer jobba 

inom PR någon gång i framtiden. Man kan göra en viktig insats för samhället genom att jobba med 

PR. Jag vill inte springa runt på vikariekontrakt hela livet. Det är få journalister som har fast 

anställning. Men jag skulle ta jobbet om jag fick erbjudande om fast anställning på SR. (Intervju 

anonym 2013, Sveriges Radio). 

Jag har funderat på det. Jag skulle kanske kunna tänka mig att jobba för ett idrottsförbund. Men jag 

är så förtjust i att skriva, och jag vill skriva för tidningar. Jag har världens roligaste jobb, och jag 

vill inte bara jobba för pengarna. Jag vill att det ska vara roligt att jobba. Motivationen är viktigare 

än att ha en bra lön. Jag kanske skulle kunna jobba inom PR om jag får en miljon. Min största 

drivkraft är att få skriva (Intervju Christina Gunnarsson 2013, Norrtälje tidning). 

5.2.3 Medieträning 

Medieträning var ett ämne som kom på tal både i våra intervjuer med journalister som 

PR/kommunikations-utövare. Av naturliga skäl i intervjun med Pelle Thörnberg som ju är 

medietränare men också i samtal med övriga respondenter. Att ämnet får en del i vår uppsats 

känns därmed angeläget och befogat. Precis som i den undersökning som presenterades i 

bakgrunden (Larsåke Larsson 2002) där journalister intervjuats på ämnet medieträning, drog 
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även våra respondenter åt två skilda håll: där den ena sidan var positiv och den andra negativ 

gällande medieträning.  

Pelle Thörnberg formulerade det dubbelbottnade med medieträning på följande sätt: 

Medieträning kan göra journalisternas jobb både svårare och lättare, eftersom de som ska intervjuas 

lär sig varför journalisterna ställer frågorna de ställer och vad som är ett bra svar (Intervju Pelle 

Thörnberg, 2013). 

Martin Wicklin (Tredje Statsmakten) uttryckte det som att ”man möter arméer av PR-nissar och 

medietränade makthavare” medan Nils Funcke framlade en mer positiv syn på medieträning: 

Det är inget fel med att makthavare köper in medieträning. Journalisten ska vara påläst och ställa 

rätt frågor. Om journalisten har sakuppgifter spelar det ingen roll hur mycket de tränar. De flesta 

journalister begriper skiljegränsen, men det sker en liten uppluckring i det tysta (Intervju Nils 

Funcke 2013). 

5.2.4 Att återgå till journalistiken från PR – är det möjligt? 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar en enhetligt i att våra respondenter såg en 

problematik i att samtidigt ta uppdrag från både PR och journalistik. Sammanhållet visade 

resultatet av våra kvalitativa intervjuer en överraskande neutral syn till att ta steget till 

PR/kommunikation. Ingen av journalisterna i intervjun uttryckte en större motvilja gällande 

journalister som ger sig in i PR-branschen. I svarsresultatet fann vi däremot en motstridighet 

gällande möjligheten för dessa journalister att komma tillbaka till journalistiken. Flertalet av våra 

respondenter, både tidigare och nuvarande journalister, ansåg att hade man först gått över till 

public relations kunde man inte återgå till journalistiken. Med detta enhetliga resultat föll det sig 

relevant för vår studie att utöka vår kvalitativa intervju-undersökning. Vi sökte med detta upp 

Staffan Erfors som gick från att bland annat ha varit journalist på Expressen, chefredaktör för 

Kvällsposten, redaktionschef för tidningen S och programchef för TV3 till att i mars 2013 ge sig 

in i PR-branschen. I ett halvår var han därefter anställd som seniorkonsult på PR-byrån Agency. 

Sedan augusti 2013 har han tagit frilansuppdrag för diverse tidningar och magasin. Sedan i 

början på december samma år är han även anställd medietränare för Moderaterna.  

Genom att Staffan Erfors idag tar journalistiska uppdrag efter att ha varit verksam inom PR är 

han ett exempel på någon som har kommit tillbaka till journalistiken efter att ha tagit steget över 
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till PR. Han är på samma gång ett exempel på en verksam journalist som samtidigt tar uppdrag 

från båda håll i egenskap av sin nuvarande roll som medietränare.  Med tanke på att resultatet av 

de kvalitativa intervjuerna visade en motsättning både i att återgå till journalistiken och att vara 

verksam i bägge branscherna samtidigt, var en intervju med Staffan Erfors högst relevant för 

studien. 

Med denna intervju ville vi först få lite allmän information om hur Erfors väg från journalistiken 

till PR sett ut. Vi ställde därmed några av de frågor som vi också ställde till de intervjupersoner 

som gått från journalistiken till PR. Vi ville bland annat veta anledningen till varför han lämnade 

journalistiken för att bli PR-konsult.  

Det fanns flera anledningar. Jag kände att jag var rätt färdig som redaktionschef på tidningen S – 

det var inte någon utmaning längre och jag kände att jag behövde en förändring. Sen så var det en 

gammal kollega till mig/Niclas Lövkvist/ som grundade Agency och äger det, och han och jag 

brukade ses och äta lunch. Så vid något tillfälle så sade jag att jag kände att jag ville göra något 

annat. Så då frågade han ”ska du inte komma över och jobba med mig då?” och vi var väl båda rätt 

överens om att jag i så fall skulle bli delägare. Så för mig var anledningen att jag dels ville testa 

PR-branschen då jag alltid varit lite affärsintresserad. Sen var jag intresserad av att testa att äga en 

verksamhet, eller åtminstone vara testa att vara delägare.  Det var inte så att jag inte var trött på 

journalistiken, men jag var färdig med jobbet jag hade just då (Intervju Staffan Erfors 2013). 

Om själva jobbet som PR-konsult och anledningen till varför han slutade så berättar Erfors 

att det var för att han inte trivdes i rollen: 

Det var inte min grej – inte den typen av PR iallafall. På Agency jobbar man med marknads-PR. 

Det hade nog varit roligare och passat mig bättre om jag fått jobba med sälj, medieträning och 

krishantering (Intervju Staffan Erfors 2013). 

Ett syfte med intervjun var att undersöka problematiken med att gå från journalistik till PR och 

därefter tillbaka. Med vår fjärde fråga: ”Såg du det själv som problematiskt att ta steget från 

journalistiken?” var denna problematik i fokus.   

Jag såg ingen problematik med det. Jag avsade mig ju mina journalistiska förpliktelser när jag 

lämnade journalistrollen. En del moraliska regler har jag kvar, som att jag fortfarande inte avslöjar 

källor. I mitt jobb inom PR har jag fått veta saker som skulle kunna bli löpsedlar, men det skulle 
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kännas omoraliskt att avslöja dem. På ett sätt går det därför ut över journalistiken att jag har jobbat 

inom PR (Intervju Staffan Erfors 2013). 

En annan fråga, med relevans för vår studie som helhet, och som vi även ställt våra övriga PR-

konsulter, var på vilket sätt han fick användning av sin bakgrund som journalist i sitt arbete som 

PR-konsult.  

Jag hade nytta av kontakter. För att sälja in PR till tidningarna måste man ha en intressant idé. En 

intressant idé kombinerat med goda kontakter är bra för att få PR publicerat. Jag vet vad medier vill 

ha och vad de vill publicera (Intervju Staffan Erfors 2013). 

Av intresse för vårt fokusområde – steget från journalistik till PR- ställde vi samma fråga till 

Erfors som vi ställt till våra tidigare intervjupersoner med bakgrund i journalistik och nuvarande 

jobb i PR. Med denna fråga ville vi även jämföra och se ifall han fått någon ytterligare kritik 

efter att han därefter gått tillbaka till journalistiken. Vi ville med andra ord undersöka ifall han 

hade fått mer kritiska reaktioner när han återgick till journalistiken då det - utifrån vår tidigare 

kvalitativa undersökning - förefallit som desto mer laddat än att gå från journalistik till PR och så 

stanna i branschen. Det var därmed av intresse att undersöka också vilka eventuella reaktioner 

som Staffan Erfors fått när han lämnade PR för att återgå till journalistiken.   

På frågan: ”Vad fick du för respons när du först tog steget från journalistiken till PR?” fick vi 

följande svar: 

Min bror, som är journalist, blev lite sur och tyckte att det var synd. Han tyckte att journalistyrket 

var viktigare. Andra journalister gratulerade mig. Många tror att PR är välbetalt, men det är inte 

mycket mer betalt än att vara journalist. I mitt fall såg jag ju en möjlighet att bli delägare i 

byrån/Agency/ så pengar var en faktor, men inte enbart (Intervju Staffan Erfors 2013). 

På frågan: ”Vad har du fått för respons när du lämnade PR för att återgå till journalistiken?” fick 

vi följande svar: 

Många blev glada när jag sade att jag skulle komma tillbaka till journalistiken (Intervju Staffan 

Erfors 2013)- 

Erfors svar tydde på att han inte blivit utsatt för kritik efter sin tid som PR-konsult. Hans svar 

bekräftade således inte det som våra tidigare kvalitativa intervjuer visat – nämligen ett 

misstyckande gentemot de journalister som återgår till journalistiken efter en yrkesverksamhet 
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inom PR. För att undersöka detta närmare ställde vi ytterligare en fråga i ämnet, där vi undrade 

ifall Staffan Erfors själv sett någon problematik i att gå från journalistik till PR för att sedan bli 

journalist igen.  

Det är inte oproblematiskt att gå tillbaka till journalistiken. Man ställer sig frågan ”vad har jag för 

nya lojaliteter nu?”. Det skulle till exempel vara svårt att göra tuffa avslöjanden om företag som jag 

har jobbat för. Men den typen av lojaliteter kan man ju få på andra sätt också, till exempel om man 

haft jobb inom företag innan man blev journalist. Man kanske har sommarjobbat flera år i rad på en 

bank. Som journalist är det en hederssak att inte ha någon annan lojalitet än mot folket. Men sen så 

hamnar man ju sällan i sådana här situationer och då får man bedöma varje enskild situation 

(Intervju Staffan Erfors 2013). 

Ett annat resultat som vår tidigare kvalitativa studie visade var ett ogillande, hos samtliga 

intervjupersoner, att ta journalistiska uppdrag och samtidigt vara verksam inom 

PR/kommunikation/medieträning.  Erfors bekräftade att han såg en problematik i att vara 

verksam i bägge områdena samtidigt.  För sin egen del, så såg han i nuläget inte detta som 

besvärande utifrån den typ av journalistik som han för tillfället ägnar sig åt. 

Eftersom jag just nu främst gör nöjes-journalistik så ser jag än så länge inte några större problem 

med det. Ifall jag skulle göra nyhetsjournalistik så skulle jag nog inte kunna jobba med 

Moderaterna och medieträning. Kanske feature-journalistik, men jag kommer inte kunna jobba med 

nyhetsjournalistik (Intervju Staffan Erfors 2013). 

5.3 Kvantitativ enkätundersökning 

Totalt delades 57 enkäter ut, och samtliga besvarades. Enkäterna skickades inte ut, utan vi gick 

fram till varje enskild individ och frågade om han eller hon kunde tänka sig att fylla i enkäten. 

Fick vi ett nej frågade vi nästa person, och vi frågade tills vi fått alla våra utskrifter ifyllda. 

Deltagarna valdes ut slumpmässigt, med det enda kravet att ge gick en journalistisk utbildning. 

Av de som svarade på enkäterna var 38 kvinnor (67 %) och 19 män (33 %). 37 studenter gick 

termin 1, 6 studenter gick termin 2, 3 studenter gick termin 3, 3 studenter gick termin 4, 7 

studenter gick termin 5 och 1 student gick termin 6. De deltagande i undersökningen var i 

åldrarna 18-38. 38 studenter gick på Södertörns högskola och 19 studenter gick på JMK. På 

frågan om huruvida de kunde tänka sig att jobba med PR eller kommunikation efter 

journalistutbildningen svarade 39 ja (68 %) och 18 nej (32 %). 
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Respondenternas svar på huruvida de kan tänka sig att arbeta med PR/kommunikation efter 

journalistutbildningen. Fråga: Skulle du kunna tänka dig att efter utbildningen jobba inom 

PR/kommunikation?  

 

När respondenterna ombads att motivera varför de kunde tänka sig att jobba inom PR efter 

utbildningen svarade 17 (35 %) respondenter att trygghet och arbetsvillkor var den främsta 

faktorn, 9 (22 %) svarade att lönen var den främsta faktorn, och 22 (46 %) svarade att de efter 

utbildningen kommer ta det jobb som finns, och att det inte spelar någon roll om jobbet är inom 

PR eller journalistik.  

 

68%

32%

Kan du tänka dig att jobba med PR?

Ja Nej

Ja 

Nej 

n=57 
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Respondenternas svar på hur de motiverar att de kan tänka sig att arbeta med PR/kommunikation efter 

journalistutbildningen. Fråga: Varför/varför inte (kan du/kan du inte tänka dig att jobba inom 

PR/kommunikation?  

När respondenterna ombads att motivera varför de inte kunde tänka sig att jobba inom PR efter 

utbildningen svarade 8 (42 %) att de bara var intresserade av att bli journalister, 4 (21 %) svarade 

att det verkade tråkigt att arbeta inom PR och 7 (37 %) svarade att de tyckte att det skulle vara 

oetiskt för dem att arbeta inom PR.  
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Respondenternas svar på hur de motiverar att de kan tänka sig att arbeta med PR/kommunikation efter 

journalistutbildningen. Fråga: Varför/varför inte (kan du/kan du inte tänka dig att jobba inom 

PR/kommunikation?  

 

Svaren på huruvida studenterna kunde tänka sig en karriär inom PR jämfördes sedan med vilken 

institution de läser vid. 27 (71%) av de 38 studenterna vid Södertörns högskola uppgav att de 

kunde tänka sig att arbeta inom PR, mot de 11 (29%) som uppgav att de inte kunde tänka sig det. 

På JMK blev resultatet att 11 (58%) av de 19 tillfrågade studenterna kunde tänka sig att arbeta 

inom PR, mot de 8 (42%) som inte kunde tänka sig det.  
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Respondenternas svar på huruvida de kan tänka sig att arbeta med PR/kommunikation efter 

journalistutbildningen i jämförelse med institution. Fråga: ” Skulle du kunna tänka dig att efter 

utbildningen jobba inom PR/kommunikation?”  

 

6. Slutsatser och diskussion 

I vårt avslutande kapitel sammanfattar vi hur undersökningens resultat besvarar våra 

frågeställningar. Diskussionen är uppdelad i att först behandla den kvalitativa undersökningen 

för att därefter diskutera resultaten av den kvantitativa undersökningen. Inom varje del så 

diskuterar vi, utifrån studiens frågeställningar och genom att anknyta till vald teori, de resultat 

som vi har fått fram och drar våra slutsatser. Slutligen ger vi förslag till vidare forskning.  

6.1 Den kvalitativa undersökningen 

Journalism's first obligation is to the truth (Kovach & Rosenstiel 2007, s. 5-6). 

 

Denna undersökning tog avstamp i syftet att undersöka journalister som av olika anledningar går 

över till att jobba med PR. Vår problematisering ligger i vald teori gällande Spelregler för press, 

tv och radio där journalistens krav på opartiskhet är angivet. Som också har beskrivits i 

teorikapitlet är journalistens yrkesplikt att se till så att utomstående inte ska kunna påverka 
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innehållet i det som publiceras, och redaktionellt material och reklam ska inte kunna 

sammanblandas (Pressens Samarbetsnämnd 2010, s. 12). I teorikapitlet har vi även angett 

vägledande normer som branschorganisationen ”Precis” har angett som vägledande för god sed 

inom PR- och kommunikations - branschen. I dessa normer står det att man i ett demokratiskt 

samhälle inte bara har rätt att uttrycka sin uppfattning utan också rätt att övertyga andra om 

denna. Vidare har man i också rätt att anlita professionell hjälp för att förmedla sitt budskap 

(precis.se).  

Dessa två yrkesnormer har gemensamt att de båda handlar om hur man ska förmedla någonting. 

Däremot skiljer de sig avsevärt i sin värdering i hur denna förmedling ska gå till. Denna 

motsättning och problematik (som är mer utförligt beskriven i teorikapitlet) är grunden för vår 

diskussion.  

Med denna undersökning ville vi göra en lägesbeskrivning på hur relationen mellan journalistik 

och PR ser ut och ifall det finns en problematik i att som journalist ”ta steget över till PR”.  

Undersökningen gjordes via kvalitativa intervjuer, där våra respondenter bestod av PR-utövare 

(PR-konsulter/kommunikatörer/medietränare) med journalistisk bakgrund samt yrkesverksamma 

journalister. 

6.1.1 Uppdragsgivaren har betydelse 

Utifrån vår analys ser vi att uppdragsgivaren har en stor inverkan kring hur de tidigare 

journalisterna i vår studie tänkte kring att de har tagit steget till PR. Ett flertal svarade att 

uppdragsgivaren hade stor betydelse och att steget över till PR hade känts mer problematiskt ifall 

de inte sympatiserat med de uppdrag som de ålades.  Samtliga intervjupersoner i vår studie som 

arbetade för en intresseorganisation (Naturskyddsföreningen/Vattenfall) lyfte fram 

uppdragsgivaren som en central faktor kring hur de själva såg på att de hade tagit steget över till 

branschen.  Av de tillfrågade PR-konsulterna var det även flera som sade sig ”inte göra PR för 

vad som helst” och som berättade att de själva hade tackat nej till att ta på sig vissa uppdrag.  

Enligt Kovach och Rosenstiel är journalistens främsta lojalitet till medborgarna. Journalister har 

även en skyldighet att utöva sitt personliga samvete. Detta förhållningssätt kan ses som en möjlig 

orsak till vårt resultat där respondenter anställda på organisationer med ”goda syften” eller på 

konsultföretag där potentiella uppdragsgivare valdes bort såg steget över till public relations som 

mindre problematiskt. (2007, s. 5-6) 

http://www.precis.se/
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6.1.2 Att gå över till PR väcker inga större reaktioner 

Många av de tidigare journalisterna som vi intervjuade hade väntat sig en större reaktion när de 

lämnade journalistiken för PR – men att kritiken uteblev. Andra hade inte mottagit några 

reaktioner överhuvudtaget eller fått positiv respons. Slutsatsen vi drar från det är att steget att gå 

från den oberoende journalistrollen där journalisten måste förbli oberoende från dem de bevakar 

(Kovach & Rosenstiel 2007, s. 5-6) till en bransch med kommersiella intressen inte leder till 

några större reaktioner. Värt att tillägga är att flera av våra respondenter tillade att de själva tror 

att det hade varit mer problematiskt för några år sedan. Då fokus med vår studie har varit att göra 

en lägesbeskrivning av synen på journalistik från PR, och inte undersöka utvecklingen, kan vi 

inte dra några större slutsatser av detta – annat än att upplysa om att våra intervjupersoners 

tankar och spekulationer om att synen på PR har blivit mindre kritisk de senaste åren. Ytterligare 

värt att notera är att våra respondenter ofta uppgav de som varit skeptiska ofta hade varit äldre - 

vilket gör att man kan anta att det trots allt har skett en utveckling på en mindre ”svartmålad” syn 

på att gå från journalist till kommersiella intressen. Vidare visade vår studie att de journalister 

som hade en längre journalistisk bakgrund och ett mer etablerat namn i branschen hade mottagit 

fler reaktioner. Vår slutsats är följaktligen att desto starkare journalistisk identitet desto större 

reaktioner.  

6.1.3 Många anledningar till varför man väljer att lämna journalistiken 

Det var svårt att dra några direkta slutsatser till vad som är den huvudsakliga anledningen till 

varför våra intervjupersoner valt att lämna journalistiken, då svaren vi fick skiljde sig åt. En 

anledning som uppgavs var svårigheten att hitta jobb inom journalistiken och få fast anställning 

inom journalistiken, där jobb inom PR och kommunikation gav en trygghet med bättre 

arbetsvillkor. En annan var att lönen var högre. Vidare så uppgav våra respondenter att de såg 

möjligheter i PR samt att det var roligt att få testa sina journalistiska kunskaper i annat. Ett annat 

skäl var behovet av förändring där man kände att man hade gjort allt inom journalistiken. Även 

nedskärningar inom journalistiken uppgavs som att vara ett skäl. En intervjuperson sade även att 

han var trött på journalistiken som sådan. Den slutsats som vi drar av detta är att det inte är 

någon entydig anledning till just varför journalister väljer att gå över till public relations utan att 

skälen varierar. 
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6.1.4 Den nya PR-rollen- inget etiskt problem, bara ett nytt sätt att tänka  

Vissa av de tidigare journalisterna hade upplevt svårigheter med att gå över till public 

relations. Det handlade då om det annorlunda synsättet från journalistiken och den nya rollen 

snarare än att de såg en etisk problematik. Däremot kom vissa etiska svårigheter upp under 

intervjuerna, exempelvis med PR-konsulten Victor Melander som sade att han själv kunde se 

tveksamma bitar av PR-arbetet där han ibland kunde förstå varför journalister blir frustrerade. 

Däremot såg de flesta respondenter inte steget över till PR som något etiskt problem. 

Problematiken låg i sådant fall mer i övergången mellan den journalistiska rollen till PR-

rollen i sig självt med ett nytt sätt att tänka.  

6.1.5 Att gå över till PR är ändå att byta sida – enligt journalisterna 

Utifrån vår analys ansåg de flesta av våra respondenter att de hade ”bytt sida” och såg stora 

skillnader i jämförelse med journalistiken och sitt nuvarande jobb. Det faktum att man inom 

PR har en uppdragsgivare medan man som journalist företräder allmänheten uppgavs som den 

huvudsakliga skillnaden. Utifrån de svar vi mottog var de tidigare journalisterna överens om 

att när man väl tagit steget över till PR har man bytt sida. Alla intervjupersoner utom en - 

inkluderat de som antingen för tillfället jobbade eller som tidigare har jobbat samtidigt med 

PR och journalistik - såg en problematik i att ta uppdrag från bägge sidor. Vissa respondenter 

ansåg däremot att det var avgörande hur sammanfogade uppdragen var och hur stor risken var 

för att de skulle komma att ha en inverkan på varandra. Andra respondenter var med 

obevekliga i sitt svar, där man ansåg att man på inga sätt kunde ta journalistiska- och PR-

relaterade uppdrag på samma gång.   

6.1.6 Det kan finnas en plats inom journalistiken även efter PR 

Med vår intervju med Staffan Erfors ville vi bland annat undersöka huruvida det finns en 

möjlighet att återgå till journalistiken efter PR och ifall detta väcker starkare reaktioner. Då vi 

enbart intervjuat en person är det av naturliga skäl omöjligt att dra några generella slutsatser. 

Däremot ville vi med intervjun ge en liten inblick, om än på individnivå, i hur det kan se ut 

för någon som vill komma tillbaks till journalistiken efter verksamhet inom PR. De tendenser 

som vi kan se från denna inblick är att det inte förefaller sig ha varit någon som helst 

problematik för Erfors att återgå till journalistiken efter sin tid som seniorkonsult. Han hade 
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inte mottagit någon kritik när han valde att komma tillbaka till journalistiken. Inte heller det 

faktum att han fortfarande tar journalistiska uppdrag samtidigt som han jobbar som 

medietränare hade, enligt Erfors, väckt några reaktioner. Värt att tillägga, och som också togs 

upp i intervjusituationen, är typen av journalistiska uppdrag där Erfors främst bedriver 

nöjesjournalistik. Ifall Erfors istället gjort nyhetsjournalistik hade reaktionerna möjligtvis inte 

uteblivit. 

6.2 Den kvantitativa undersökningen 

Då syftet med studien var att göra en lägesbeskrivning ville vi även undersöka den rådande 

synen på PR bland journaliststudenter, för att studera hur dessa tänker kring PR och huruvida de, 

i egenskap av blivande journalister, ser på en eventuell framtid inom PR. För att besvara vår 

frågeställning ”Hur ser nuvarande journaliststudenter på en eventuell framtid inom PR?” gjorde 

vi därmed en kvantitativ undersökning i enkätform. Vårt svarsresultat bestod av 57 korrekt 

besvarade enkäter där de tillfrågade gick antingen på en journalistisk utbildning på Södertörns 

högskola eller JMK. Undersökningen visade att en majoritet av de tillfrågade kunde tänka sig att 

jobba inom PR efter examen. Värt att tillägga är att, av de som var positivt inställda (svarade 

”Ja” på frågan ifall de kunde tänka sig att jobba med PR i framtiden) så gav majoriteten som 

motivering att de ”Tar det jobb som finns”.  Den slutsats vi drar av denna undersökning blir 

därmed att många av de tillfrågade kan tänka sig att jobba med PR – men att det inte är den 

främsta ambitionen efter examen. På Södertörns högskola var svarsfrekvensen på ”ja” – att man 

kan tänka sig att jobba med PR- högre än på JMK. Värt att notera är att vi på Södertörns 

högskola tillfrågade 38 personer medan vi på JMK tillfrågade 19 personer, vilket begränsar 

möjligheten att göra jämförelser mellan svarsfrekvensen på de olika institutionerna. Som skäl till 

varför man kunde tänka sig att jobba med PR så fick svarsalternativet ”Lönen verkar bra” lägst 

svarsfrekvens. Här är det intressant att jämföra med våra kvalitativa intervjuer – där ett stort antal 

av våra intervjupersoner uppgav just lönen som en anledning till varför man valt att gå över till 

PR. Även bland de intervjuade journalisterna angav flertalet av dessa att de trodde att just lönen 

var huvudanledningen till varför man valt att lämna journalistiken för PR.   
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att i vidare forskning undersöka ifall våra resultat är allmängiltiga – huruvida 

de resultat som vi fått från vår kvalitativa studie stämmer i ett större sammanhang. Det skulle 

kunna genomföras via en kvantitativ undersökning i enkätform med samma målgrupp som i 

denna undersökning. Genom att ställa samma frågor till slumpmässigt valda journalister och PR-

utövare med journalistisk bakgrund skulle man kunna generalisera vårt resultat. Det kan vi inte 

göra i vår kvalitativa analys då vi här är begränsade till att enbart kunna dra slutsatser utifrån vår 

respondentgrupp.  
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Appendix  

Ordlista och begreppsdefinition 

PR-konsult: En PR-konsult är en ”kommunikationsspecialist” vars huvudsakliga uppgift 

framgår i yrkesnormerna hos konsultföretagens medlemsorganisation Precis, där det anges att en 

konsult ”bistår uppdragsgivare med att påverka människors åsikter, attityder och beteenden” 

(www.precis.se). En PR-konsult är expert på organisatorisk kommunikation och 

relationshantering. I det vardagliga arbetet som konsult så jobbar man, i vid mening, med att 

bistå företag, intresseorganisationer och institutioner med information. Medierelationer och 

mediehantering av olika slag är de vanligast förekommande uppgifterna för PR-konsulter, enligt 

de uppgifter som vi fått från de konsulter som vi har intervjuat (Larsson 2005 s. 185). 

Problematisering av begreppen: PR/Kommunikation/Information: I denna uppsats används 

begreppet ”PR- och kommunikationsbranschen” för att beskriva det verksamhetsområde som 

ansvarar för att förmedla information och omvärldsrelationen (som är svenskans översättning av 

public relations) till intuitioner, företag och intresseorganisationer.   

   PR står för public relations och är ett internationellt begrepp. I Sverige syftar PR-begreppet 

huvudsakligen till konsultområdet (Larsson 2005 s.21).  

Terminologin för ämnesområdet har genomgått en förändring: där man tidigare talade om 

”informationsbranschen” använder man idag allt oftare begreppen kommunikationsbranschen. 

Ett tecken på denna terminologi-förändring är hur föreningen ”Sveriges Informationsförmedling” 

är 2012 valde att ändra namn till sitt nuvarande ”Sveriges Kommunikatörer” med motiveringen: 

”Begreppet ligger rätt i tiden” (http://www.sverigeskommunikatorer.se). 

I vår undersökning så har vi valt att studera verksamma PR-konsulter och kommunikatörer med 

journalistisk bakgrund. I uppsatsen används därmed begreppen PR och kommunikation: där 

”PR” representerar konsultsidan och övriga omfattas inom begreppet ”kommunikation”. 
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Intervjufrågor  

Intervjufrågor till journalist 

1. Skulle du kunna berätta lite om vem du är och vad du gör?  

2. Vad tror du är anledningen till att allt fler journalister lämnar yrket för att jobba inom PR 

3. Vad tänker du kring de journalister som har tagit steget till PR?  

4. Skulle du själv kunna tänka dig att jobba inom PR? Varför/Varför inte?  

5. Hur tänker du generellt kring relationen mellan journalistik och PR? Något du vill 

tillägga? 

Intervjufrågor till PR 

1. Skulle du kunna berätta lite om vem du är och vad du gör?  

2. Hur ser din journalistiska bakgrund ut? 

3. Hur kommer det sig att du lämnade journalistiken?  

4. Har du fått någon kritik eller negativ respons på att du tagit steget från journalistiken till 

att jobba med PR/Kommunikation?  

5. Om ja – vad har den kritiken grundat sig i? 

6. Hur ser du på din roll idag som anställd inom PR/Kommunikation jämfört med som 

journalist?  

7. Har du någonsin själv sett det som problematiskt att ta steget från journalistiken?  

8. Vad är din relation till journalistik idag?  

9. Vad tar du med dig från din bakgrund som journalist?  

10. Hur tänker du generellt kring relationen mellan journalistik och PR/medieträning? Något 

du vill tillägga? 
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Frågor till Staffan Erfors 

1. Skulle du kunna berätta lite om vad du gör just nu?   

2. Hur kommer det sig att du först lämnade journalistiken för att bli PR-konsult?  

3. Vad fick du för respons när du först tog steget från journalistiken till PR? 

4. Såg du det själv som problematiskt att ta steget från journalistiken? 

5. Hur var det att jobba som PR-konsult? 

6. På vilket sätt fick du användning av din bakgrund som journalist, i ditt arbete som PR-

konsult? 

7. Varför valde du att inte fortsätta med PR? 

8. Vad har du fått för respons när du lämnade PR för att återgå till journalistiken? 

9. Ser du själv någon problematik i att gå från journalistik till PR för att sedan återgå till 

journalistiken? 

10. Vad är din relation till PR idag? 

11. Vad tar du med dig från din tid till PR-konsult? 

12. Kan du tänka dig att jobba med PR i framtiden – varför/varför inte? 

13. Hur tänker du generellt kring relationen mellan journalistik och PR? Något du vill tillägga? 
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Presentation av intervjupersonerna 

Journalister 

Nils Funcke, 60 år, journalist, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor. Tidigare varit 

Kanslichef för Föreningen Grävande Journalister, chefredaktör för den av Sveriges riksdag 

utgivna tidningen Riksdag & Departement samt jobbat på en mängd andra nyhetstidningar. 

Belönades år 2006 med stora journalistpriset.  

Christina Gunnarsson, 49 år, reporter på Norrtälje tidning. Arbetet som journalist sedan 1987.  

Mikael Stengård, 33 år, reporter på Aftonbladet sedan 2,5 år.  

Olof Svensson, 32 år, reporter på Aftonbladet. Gått journalistutbildning i Skurup.  

Martin Wicklin, 42 år journalist och radioproducent. Startade och driver idag 

produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media som, med Sveriges Radios som uppdragsgivare, 

gör det mediegranskande program Medierna i P1. Har tidigare även varit verksam som grävande 

reporter på TV4:s Kalla Fakta och Sveriges Radios program Kaliber.  

Anonym medverkare. Runt 30 år. Anställd på Sveriges Radio. Utbildning i 

mediekommunikation.  

PR- utövare med journalistisk bakgrund 

Bo G. Andersson, 60 år, journalist och författare. Jobbat 33 år som journalist på Dagens 

Nyheter, senast som redaktör för DN Debatt. Bo har fått en rad journalistiska utmärkelser och 

var även med och grundade Föreningen Grävande Journalister. Har också under många år varit 

medlem i det internationella journalistnätverket ICIJ (International Consortium of Investigative 

Journalists). Är numera anställd som PR-konsult på Westander.  

Per Danielson, PR-konsult på byrån Spotlight. Tidigare arbetat som journalist i 14 år där han 

bland annat har varit nyhetschef på Computer Sweden, seniorreporter på Reuters samt grundare 

och chefredaktör för affärstidningen IT24. Vidare har han varit reporter på Dagens Nyheter.  

Björn Malmström, 39 år. Konsult på PR-byrån Westander. Tidigare jobbat som journalist på 

bland annat Svenska Dagbladet där han var reporter på inrikes- och nyhetsredaktionen, redaktör 

samt periodvis även vikarierande nyhetschef.  

Victor Melander, 30 år, PR-konsult på byrån Spotlight i Stockholm sedan augusti 2002. 

Tidigare jobbat som journalist på Expressen, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Eskilstuna-

Kuriren mellan åren 2006 – 2012. 
 

Eva-Lena Neiman, 58 år, tidigare arbetat som frilansande journalist, reporter för bland annat 

SvT. Har även skrivit barnböcker och intervjuböcker. Sedan 2000 är hon anställd på 

Naturskyddsföreningen där hon för nuvarande är anställd som kommunikatör med inriktning på 

webbpublicering och samordning. 
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Kristoffer Renberg, 33 år. Har en journalistisk utbildning från Södertörns högskola.  Innan han 

fick anställningen som webbansvarig för Naturskyddsföreningen så jobbade han under en period 

som frilansande journalist.   

Pelle Thörnberg, 59 år, journalist, författare, medietränare och moderator. Har varit anställd i 30 

år av Sveriges Television som programledare och reporter för Rapport, Aktuellt, Lilla Aktuellt, 

SVT Sport, Barnjournalen, Östnytt och Sydnytt. Var under perioden 1996 – 2000 deltidsanställd 

som journalist samtidigt som han frilansade som medietränare. Har sedan 2002 arbetat heltid 

med medieträning under eget bolag.  

Mikael Petrovic Wågmark, 42 år. Presschef Sverige för Vattenfall AB sedan 2012. Bakgrund 

som videojournalist för Landskrona Vision, TV4 och SVT mellan åren 2000 – 2009. Har tidigare 

erfarenhet som nyhetsankare, reporter, och redaktör.  

Staffan Erfors 

Staffan Erfors, 47 år.  Som bland annat tidigare varit journalist för Expressen, chefredaktör för 

Kvällsposten, programchef för TV3 samt redaktionschef för tidningen ”S”.  Gav sig i mars 2013 

in i public relations som seniorkunsult på PR-byrån Agency, där han blev kvar i ett halvår.  

Sedan augusti 2013 har han tagit frilansuppdrag för diverse tidningar och magasin. Sedan 

december i år är han även anställd som medietränare för det politiska partiet Moderaterna. 
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Enkät 

Kön: 

Man                   Kvinna   

 

Termin: 

_____ 

 

Ålder: 

_____ 

 

Institution: 

Södertörns högskola                        JMK universitet   

 

Program: 

___________________________________ 

 

Skulle du kunna tänka dig att efter utbildningen jobba inom PR/kommunikation? 

Ja                        Nej   

 

Varför/Varför inte? 

Om ja: 

         Trygghet och arbetsvillkor. 

         Lönen verkar bra. 

          Jag tar det jobb som finns, sedan spelar det ingen roll om det är inom journalistik eller inte. 

Om nej: 

         Jag är bara intresserad av att bli journalist. 

         PR/kommunikatör verkar vara ett tråkigt jobb att ha. 

         Det känns oetiskt. 


