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Abstract 

Politiken i Sverige har de senaste åren blivit allt mer medialiserad, vilket innebär att medierna har en 

stor makt att påverka politiken indirekt eftersom det är via dem som nyheter och information sprids. 

Inom det politiska området har Public Relations (PR) fått ett allt större utrymme genom dess arbete 

med organisationer, politiska organ/ aktörer, journalister och media och så vidare. PR-bolagen arbetar 

i det ”dolda” och det framgår inte alltid för mottagaren att det är en PR-byrå som konstruerat 

meddelandet. Eftersom PR-byråerna har ett stort nätverk har de således många kontakter, vilket ger 

dem en viss makt när det gäller olika sakfrågor eftersom de använder sig i hög grad av lobbning för att 

åstadkomma opinionsbildning och annan påverkan. PR-byråerna arbetar således mycket med bland 

annat opinionsbildning och verkar för att deras klienter ska få utrymme i medierna. Förutom detta 

arbetar de även med krishantering och enskilda politiker. Detta arbete ger PR-byråerna viss 

påverkansmakt, men väcker även frågor om etik och moral. Etiska dilemman finns i alla branscher 

och finns även inom PR. Vissa forskare beskriver etik inom PR som något individen själv tar 

ställning till och inte något som är branschorienterat. Normen är exempelvis att alla tar jobben som de 

får in, vilket kan ses som en moralisk tveksamhet.  Denna uppsats syftar till att genom kvalitativa 

forskningsintervjuer undersöka hur PR-byråer och dess konsulter arbetar med frågor om makt, etik, 

opinionsbildning, lobbning och sociala medier.  

Nyckelord:  

Politik, medialisering, etik, makt, lobbning, PR-byråer, PR-strategier, opinionsbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

Innehållsförteckning 

Inledning.......................................................................................................................4 
Bakgrund................................................................................................................................5 

Syfte och forskningsfrågor .........................................................................................................5 
Urval och avgränsningar ............................................................................................................6 

Material..................................................................................................................................6 

Metod ............................................................................................................................7 
Bakgrund om kvalitativa intervjuer............................................................................................7 
Kvalitativa intervjuer..................................................................................................................8 

Osäkerhetsområden och forskarens roll ................................................................................9 
Mina kvalitativa intervjuer .......................................................................................................10 
Metodkritik...............................................................................................................................10 

Teori ............................................................................................................................11 
Medierad politik .......................................................................................................................11 
Strategisk kommunikation........................................................................................................13 

Legitimitet ............................................................................................................................14 
Etik och makt........................................................................................................................15 
Är det fult att påverka politiken? .........................................................................................16 
PR som opinionsbyggande...................................................................................................17 

Analys .........................................................................................................................19 
Dolda sändare......................................................................................................................19 

Politikens medialisering ...........................................................................................................20 
Personifiering genom sociala medier ..................................................................................21 
PR som övertalningsmedel...................................................................................................23 

PR-konsulternas roll .................................................................................................................24 
Makt = tabu?.............................................................................................................................25 

Sammanfattning.........................................................................................................27 

Litteraturförteckning ................................................................................................28 

Bilaga ..........................................................................................................................30 
Intervjufrågor PR- byrå .......................................................................................................30 



  4 

Inledning 

Vi lever i ett globalt informationssamhälle där det har blivit allt viktigare med ett snabbt 

informationsflöde. Informationsflödet innebär en ständig tillgång till information och nyheter som 

förmedlas via massmedierna såsom radio, television och internet. Eftersom det finns så mycket 

information att tillgå, som dessutom kommer från olika källor, skapas vissa svårigheter för 

mottagarna och aktörerna. Detta gör det svårt för sändaren att veta vilken information som faktiskt tas 

emot och även förstås av mottagaren (Strid, 1999:5). Medierna är den största källan till både hur 

medborgare och politiker får sin information. Idag ägnar de flesta en stor del av sin tillvaro till att 

konsumera medier och vi tar dess existens för givet (Strömbäck, 2000:16-17). En av de aktörer som 

producerar och förmedlar nyheter och information till medier är Public Relations (PR). PR-branschen 

är en stor förmedlare av information, men är inte alltid synlig, utan verkar istället för andra aktörer 

såsom exempelvis företag, organisationer och politiska partier bygger upp sina relationer. Ordet 

Public Relations kan enligt Sandberg (2002) översättas till publika relationer där begreppet publik 

ofta innebär målgrupp. Dagens politiska aktörer arbetar idag mycket med att bygga upp sitt 

varumärke både som person, men även som parti vilket bland annat sker via medierna. Denna 

uppbyggnad påverkas dels av journalister som skriver texter om politikerna och partierna som sedan 

publiceras och dels av PR- konsulter som exempelvis medietränar politikerna. Allt detta kräver någon 

form av synlighetsstyrning. Bilden som presenteras inför journalisterna och sedan förmedlas via 

medierna ska helst verka positivt och tilltalande till väljarna, med andra ord ska den ge en ”good-

will”. Många PR- byråer arbetar ofta i bakgrunden eller i det ”dolda” och det framgår inte alltid klart 

att politiker fått hjälp av PR- byråer för att utveckla sina strategier.  

Under ett valår, som det är i år, kan det kanske innebära att både partier och enskilda politiker 

samarbetar mer med externa PR- byråer för att nå ut maximalt till väljarna. Men de flesta stora partier 

och politiker har idag även en intern PR- avdelning som bland annat integrerar och samordnar olika 

aktiviteter och strategier såsom strategiska planer, utveckla budskap, kampanjer och uppnå en jämn 

medietäckning. De flesta PR- byråer har speciella program för sina kunder att skapa gynnsamma 

politiska klimat inom just sina specifika områden genom exempelvis lobbning. Det finns många 

problemområden som politiker, partier och PR- byråer måste ta ställning till. En fråga som man kan 

beakta är om PR- byråer som agerar inom politiken har moraliska eller etiska val att göra och ta 

hänsyn till. En etisk fråga kan vara om PR- byråerna ska bemöta, strukturera och utveckla strategier 

på samma sätt åt alla partier? Svaret på detta är antagligen att de inte skulle strukturera strategier på 

samma sätt beroende på vilket parti det är eller ens åta sig de båda uppdragen på samma sätt. Detta 
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tyder på att PR- byråer har makt över vilka klienter de vill representera och även vilka frågor de vill 

arbeta med och som intresserar dem vilket kan innebära att de har större roll än vad medborgare 

förstår. Många av PR- strategiernas budskap är dolda och verkar i ett större sammanhang vilket gör 

att strukturerna kan bli svåra att avtäcka. Politisk kommunikation i det stora hela har fått en allt större 

plats i Sverige de senaste åren, bland annat genom lobbning. Lobbning används främst bland stora 

intresseföretag, organisationer och PR- bolag som vill få fram sina budskap.  

Bakgrund 
Tidigare sågs relationen mellan organisationer och dess publik som ett slags lärare – elev förhållande, 

vilket var rätt ensidigt. Idag syftar PR till att skapa långsiktiga relationsbyggande och ömsesidig 

förståelse. Utveckling har inneburit att organisationers kommunikation med omvärlden har förändrats 

och vikten av dialog har blivit större kommunikation har fått ett större utrymme inom 

organisationerna. (Sandberg, 2002:107) PR i Sverige växte fram under 40- och 50-talet och har 

påverkats till stor del av den amerikanska PR-kulturen (Lundquist, 1991:16). PR-konsulter har blivit 

en viktig aktörsgrupp som påverkar samhällets politiska skeende och beslutsfattande genom att bistå 

bland annat organisationer och partier att skapa opinioner (Larsson, 2010:9). Konsulterna har således 

främst tre inriktningar på sina insatser: lobbning, opinionsbildning och direkta påverkansaktiviteter. 

Av dessa tre dominerar opinionsbildningen eftersom media anses ha störst kraft att påverka. Förr sågs 

reklamen som ett av de viktigaste medlen till påverkan, men detta har ändrats sig eftersom 

marknadskrafterna politiserats och public relations tagit en allt mer kommunikativ plats och form. 

Detta innebär att en ny konsultindustri etablerat sig inom kommunikationsområdet med främsta syfte 

att etablera opinioner och påverka beslutsfattarna till specifika syften. Dessa aktörer kan även kallas 

för spinndoktorer när de arbetar för politiska organisationer och uppdragsgivare. (Larsson, 2010:11) 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att analysera hur PR- byråer och dess konsulter arbetar med 

strategier och synlighetsstyrning med fokus på politiken och politiker. Undersökningen syftar även till 

att diskutera om PR- konsulterna har etiska och moraliska val att göra i samband med politisk 

kommunikation.  

Hur arbetar PR byråer med budskap, lobbning, och strategier inom sfären för politik och finns det 

etiska och moraliska val att göra i samband med dessa? 

Vilken roll har PR-strategier inom politiken och vilka nackdelar/fördelar finns med detta? 



  6 

Urval och avgränsningar 

Eftersom undersökningen handlar om etik och moral inom PR och politisk kommunikation valde jag 

att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer som metod. Detta valdes eftersom jag ville få ett 

mer djup i intervjuerna och lära känna intervjupersonerna. Intervjuerna var även semistrukturerade för 

att nyansera och anpassa intervjun efter intervjupersonen, med frågor som var öppna för följdfrågor. 

Det genomfördes två intervjuer med två av varandra oberoende PR-byråer. Dessa valdes eftersom de 

båda är några av de ledande PR- byråer inom politisk kommunikation. Området för PR-strategier är 

väldigt brett och därför avgränsas denna undersökning till strategier för och inom politiska frågor. 

Inspelning och transkribering av intervjuerna genomfördes. Mediernas makt och vem som styr över 

denna och dess maktförhållande med politiken analyseras inte i denna uppsats.  

Material 
Materialet består av två kvalitativa intervjuer som genomfördes med två PR- byråer, Prime PR och 

Westanders. Den intervjuade på Prime PR heter Bo Andersson och arbetar som Strategisk rådgivare 

och på Westanders intervjuades Patrik Westander som arbetar på företaget. Förutom detta finns även 

en teoriförankring i akademisk litteratur om PR- strategier, politik och media. Transkriberingen av 

intervjuerna finns, men redovisas inte som bilaga i uppsatsen, då eventuell känslig information om de 

specifika företagen kan finnas. Endast intervjufrågorna finns därför som bilaga.  
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Metod 

Själva forskningen utgår oftast ifrån att forskaren har ett problem eller funderingar kring en 

problemformulering som denne vill undersöka för att få fram hur det förhåller sig i verkligheten. 

Problemet kan sedan undersökas antingen kvantitativt eller kvalitativt. Det kan få avgörande 

konsekvenser på undersökningen beroende på vilken metod man väljer. Forskaren bör därför väga 

både fördelar och nackdelar mellan metoderna. Syftet med undersökningen, eller rättare sagt vad man 

vill veta är avgörande för vilken val av metod man väljer (Olsson och Sörensen, 2007:13). 

Kvantitativa undersökningar använder sig ofta av enkäter, som ibland kan upplevas vara för 

fyrkantigt formulerade med för få svarskategorier, vilket kan göra intervjupersonen mindre motiverad 

att ta sig tid att svara genomtänkt. Detta kan således innebära att den blir för snäv för att fånga upp 

nyanserade erfarenheter och förhållningssätt. I den kvalitativa intervjun ges mer rum för att fördjupa 

och mer möjlighet ges till uppföljning av svaren eftersom man oftast tematiserar intervjun och inte 

följer ett detaljerat schema. Detta gör att den kvalitativa intervjun blir mer flexibel och mer anpassad 

för den specifika individen. (Repstad, 1993:60)  

Bakgrund om kvalitativa intervjuer 

Begreppet samtal har funnits i alla tider och kan ses som ett sätt att skaffa sig systematisk kunskap. 

Kvalitativa intervjuer användes i varierande grad under 1900-talet inom samhällsvetenskapen och 

betraktas därför som ett relativt nytt fenomen inom detta vetenskapsområde. Däremot har den använts 

länge inom områden som antropologi och sociologi för att inhämta kunskap. Tidigare användes i stor 

omfattning surveyintervjuer inom samhällsvetenskapen som innefattade bestämda formuleringar och 

standardprocedurer. (Kvale och Brinkmann, 2009:23-25) Den kvalitativa undersökningsformen 

anses vara mer öppen och forskaren ska sträva efter att möta situationen som om den alltid är ny, 

försöka se allting ur ett helhetsperspektiv och använda en kvalitativ referensram som utgångspunkt 

för ett induktivt tänkande (Olsson och Sörensen, 2007:63). Orsaken till att kvalitativa 

forskningsintervjuer blivit en alltmer använd metod beror till stor del i ett allt större behov av tekniska, 

filosofiska och kulturella skäl inom de flesta områden. Grunden ska således vara en kvalitativ 

inställning som ska beskriva processer och fenomen innan de teoretiseras, förstås och slutligen 

förklaras. Fokus läggs således på kulturella, vardagliga och situerade aspekter av människors 

tänkande och lärande och bidrar på detta sätt till att individen bildar sig egna uppfattningar. 

Intervjuformen är en del av vardagen idag bland annat på grund av pratshower på TV och 

radiointervjuer. Intervjuer har således blivit en del av vår gemensamma kultur och upplevs av en 

mängd människor varje dag. (Kvale och Brinkmann, 2009:27-28).  
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Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativ metod är grundad på forskarens objektivitet och använder sig av systematiserad kunskap 

för att kunna beskriva hur något förhåller sig, är beskaffat eller vilka egenskaper något har. Kvalitativa 

intervjuer ska helst genomföras med en öppen interaktion mellan intervjupersonen och intervjuaren.  

(Olsson och Sörensen, 2007:14-16) Beroende på undersökningens syfte och på vilken metod man 

valt kan antalet nödvändiga intervjupersoner skifta och hur många man ska intervjua kan vara en 

fråga som man bör tänka på innan man påbörjar intervjuandet. Det är forskaren som introducerar 

ämnet, tar initiativ till intervju och samtal och slutligen följer upp svaren vilket innebär att det är denne 

som definierar, styr och kontrollerar intervjun vilket även kan ses som en maktaspekt. (Kvale och 

Brinkmann, 2009:17-19) Det finns en mängd olika sorters intervjuer och enligt Kvale och 

Brinkenmann (2009) är det främst: surveyintervju och kvalitativ forskningsintervju som används. 

Förutom dessa två finns det enligt Olsson och Sörensen (2007) ytterligare intervjuvarianter såsom: 

fokusgrupper, observationer, fallstudier, litteraturstudier och skrivna berättelser exempelvis dokument 

eller texter. Den kvalitativa intervjun kan ses som en aktiv process från både intervjuarens sida och 

intervjupersonen, eftersom den producerar kunskap genom relationen i ett samtalsförhållande. Detta 

kan jämföras med ett vardagligt samtal, men forskaren måste hålla sin objektivitet och försöka förstå 

ämnet från den intervjuades perspektiv. (Kvale och Brinkmann, 2009:34-40) Det finns en mängd 

olika upplägg att välja mellan när man ska genomföra en intervju och man kan välja mellan en 

standardiserad intervju (schema och planerade frågor) eller en semistrukturerad intervju 

(temafrågor). Risken med en standardiserad intervju är att intervjuaren missar något betydelsefullt i 

den intervjuades svar eftersom man bara följer ett standardiserat manus, men fördelen kan vara att 

man inte missar att ställa någon viktig fråga som man annars kanske inte kommit in på. Fördelen med 

en semistrukturerad intervju är att frågorna till intervjupersonen blir mer nyanserade, kan anpassas 

efter situation och det blir enklare att ställa följdfrågor.  

Den kvalitativa forskningsintervjun har till mål att få nyanserade beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld. Vissa svar eller uttalanden av intervjupersonen kan upplevas som mångtydiga och då måste 

forskaren vara alert och lyhörd för detta och be om en ytterligare förklaring. Det är viktigt att 

intervjupersonen inte blir påverkad av forskaren och dennes egna tankar och åsikter, om en påverkan 

skulle ske förlorar intervjun i trovärdighet. Intervjun är en form av samtal som både intervjuaren och 

intervjupersonen har ett intresse i, vilket gör att det kan vara svårt för en forskare att hålla sig neutral 

under intervjutillfället när denne kanske velat diskutera saken med intervjupersonen. (Olsson och 

Sörensen, 2007:80-82) Mål och teman med intervjun ska vara grundligt planerade innan man 

genomför intervjun, speciellt med tanke på att man ska kunna jämföra den information man får från 
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en intervju med andra intervjuer (Repstad, 2007:61). Den öppna strukturen i den kvalitativa 

forskningsintervjun kan vara både ett problem och en tillgång beroende på vilken undersökning det 

gäller. Intervjuaren behöver inte följa standardiserade procedurer eller regler för hur 

forskningsintervjun eller intervjuundersökningen ska genomföras, men bör enligt Kvale och 

Brinkenmann (2009) följa vissa standardval när det gäller angreppssätt och tekniker för de olika 

stadierna i en intervjuundersökning: (1) tematisering (här gäller det att ta ställning till vad det är man 

vill ta upp och få fram genom undersökningen), (2) planering av intervjun, (3) intervju (ska 

genomföras så objektivt som möjligt med ett öppet sinne från forskaren, tänk på vikten av 

följdfrågor), (4) utskrift (transkribera intervjun ordagrant), (5) analysera intervjun eller intervjuerna, (6) 

verifiering av materialet och slutligen (7) rapportering.  

Osäkerhetsområden och forskarens roll 
För att forskaren ska kunna nå det förutbestämda målet med undersökningen bör denne beakta olika 

moraliska frågor och etiska problem som kan uppstå under arbetets gång. Det kan exempelvis uppstå 

problem i den mänskliga interaktionen mellan intervjupersonen och den kunskap som produceras 

under intervjun, vilket kan påverka förståelsen av människans villkor. Intervjupersonerna bör även 

informeras om syftet med undersökningen så att deltagandet sker utan tvång, vilket kallas för 

informerat samtycke. (Kvale och Brinkmann, 2009:77-87) Om undersökningen innefattar känslig 

information har intervjupersonen rätt att deltaga i undersökningen anonymt, speciellt om 

informationen är av det slag att det kan skada intervjupersonen. Denna princip är även bunden med 

vissa etiska och vetenskapliga dilemman och frågan gäller alltså vilken information som ska vara 

tillgänglig för vem. Detta etiska problem existerar dock inte inom den kvantitativa 

undersökningsmetoden, då denne oftast baserar sig på anonyma enkäter. Intervjuaren kan och bör 

fundera och reflektera över dessa osäkerhetsområden under undersökningens gång, men det finns 

inga generella regler som man måste följa utan kan betraktas pragmatiskt. (Kvale och Brinkmann, 

2009:86-89) Under intervjun bör man försöka undvika störningar såsom andra människor och 

okoncentration och så vidare. En sak som kan undvika störnig är att spela in intervjun, för att 

forskaren ska kunna koncentrera sig på intervjupersonen, vilket även är bra då man i efterhand kan gå 

tillbaka och lyssna igenom svaren igen och med fördel även transkribera den. (Repstad, 1993:63) 

Forskarens integritet är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet som ska produceras. 

Men forskaren kan ha yttre krav på sig från exempelvis finansiärer och andra chefer, vilket kan 

påverka forskningens oberoende och således vara ett etiskt problem som man kan ha i åtanke. (Kvale 

och Brinkenmann, 2009:90-91) 
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Mina kvalitativa intervjuer 

Denna undersöknings kvalitativa intervjuer genomfördes semistrukturerade med tematiserade frågor i 

en sluten diskussionsmiljö. Med sluten diskussionsmiljö menas i detta sammanhang att intervjun 

genomfördes utan yttre störningar såsom andra människor i rummet. Innan det första intervjutillfället 

planerades intervjun noggrant med olika frågor och teman allt för att vara så förberedd som möjligt. 

Intervjuerna började med öppna och lättsamma frågor om exempelvis dem själva, det specifika 

företaget, hur de arbetar och hur deras vardag ser ut för att få igång diskussionen och skapa en lättsam 

miljö. Detta gjordes eftersom jag ville ha en förståelse för hur intervjupersonerna resonerade i olika 

frågor. När intervjupersonerna slappnat av och diskussionen kommit igång övergick intervjun till lite 

mer konkreta frågor. Intervjufrågorna syftade till att inte bara beskriva hur utan även varför och målet 

var att förstå den som intervjuades och var den kom ifrån när det gällde exempelvis känslor och sätt 

att tänka (Trost, 2005:33). Svårigheten låg i att som forskare hålla sig neutral och koncentrera sig på 

vad intervjupersonen sade istället för att det skulle bli en diskussion eller ett samtal. Intervjupersonen 

får gärna uppfatta intervjun som ett samtal, men inte intervjuaren (Trost, 2005:34). I ett samtal utbyter 

man åsikter och fakta, men i en intervju uteblir detta utbyte.  

Metodkritik 

Den kvalitativa intervjumetoden kan kritiseras för att vara alltför idealistisk och individualiserad. Med 

andra ord fokuserar den i alltför hög grad på enskilda personers åsikter och kan därigenom negligera 

sociala och materiella strukturer och ramar. Detta är inget som ska avskräcka en forskare från att välja 

en metod som kvalitativa intervjuer, men det tåls att tänka på när man ska analysera och tolka 

materialet. ”Det finns ju inget som hindrar att man frågar människor om deras upplevelser och 

kunskaper om sociala och materiella ramar för deras sociala tillvaro”. (Repstad, 1993:58) Det bör 

även beaktas att det ibland kan vara lämpligare att välja en kvantitativ undersökning, beroende på vad 

det är forskaren vill undersöka. Det genomfördes två kvalitativa intervjuer i denna studie, vilket kan 

ses som för få till antalet och även kritiskt eftersom det inte blir så många svar på de olika frågorna. 

Men det bör beaktas att det var djupintervjuer som gav en god inblick i de intervjuades värld och 

åsikter. Kontakt med fler PR-byråer fanns, men fler intervjuer kunde tyvärr inte genomföras.  
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Teori 

PR kan betraktas ur flera perspektiv: för det första kan man analysera och utveckla den teoretiska 

dimensionen, för det andra kan man betrakta och studera ämnet på ett mer tillämpat sätt med syfte att 

effektivisera kommunikationsstrategier och för det tredje kan man även betrakta PR ur ett 

samhällsperspektiv som social, historisk och ekonomisk institution. Förr så var forskning om PR 

skiljd från annan forskning om exempelvis politik och medier, vilket den inte är idag. (Falkheimer, 

2002:21) PR ses som en teknik som behandlar strategiska relationer och kommunikationsprocesser 

inom strategisk kommunikation. Den är idag en egen institution och anses vara en viktig aktör inom 

bland annat politiken och det politiska beslutsfattandet. (Falkheimer 2002:22-28) Den ses som en 

funktionell strategi eftersom den väljer ut inforation och även hur man ska kommunicera denna på 

”rätt sätt”. För företag som arbetar på den kommersiella marknaden är behovet av effektivitet 

viktigast, och för företag inom den politiska marknaden är legitimitet det viktigaste. (Jonsson, 

2002:137-148).  

Medierad politik 

Samhället har enligt Nord och Strömbäck (2004) blivit erfarenhetsfattigare, med detta menas att de 

egna erfarenheterna som är relevanta för förståelsen av samhället blivit alltmer begränsade, trots att 

behovet och tillgången till information ökat. Detta påverkar samhället, demokratin och politiken på 

flera sätt bland annat genom att medierna för många blivit den viktigaste källan till information och 

kunskap om politik och politiska frågor. (Nord och Strömbäck, 2004:14) Detta kallas för medierad 

politik och innebär att politiken utspelar sig i och via medierna. Exempel på detta är politiska aktörer 

når ut med sitt budskap genom medierna och sedan kan medborgarna människor välja vilken 

information de vill ta del av och behöver i olika samhällsfrågor. Detta gör att medierna får en central 

maktposition i den politiska kommunikationen som de olika aktörerna måste anpassa sig efter. Denna 

position gör att även demokratin får en central plats eftersom det råder yttrande- och pressfrihet i 

Sverige. Demokratins kvalitet aldrig kan separeras från mediernas sätt att fungera (Nord och 

Strömbäck, 2004:15-21). Under de senaste åren har interaktionen mellan politiska aktörer, media och 

allmänheten avsevärt förändrats och kan närmare beskrivas som en ständig medialiseringsprocess, 

där främst media fått större makt och kan även influera opinionsprocesserna i allt högre grad 

(Strömbäck och Nord, 2008:103). Enligt Strömbäck och Nord (2008) kan man identifiera fyra faser i 

medialiseringsprocessen: 
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1. Massmedia är den viktigaste kanalen till kommunikation mellan staten, politiska aktörer och 

allmänheten. Politiken är medierad 

2. Massmedia har blivit semi- självständiga från staten/politiska organisationer och bestämmer 

själv sitt innehåll 

3. Massmedia har blivit så självständiga att politiska aktörer och andra anpassar sig efter 

nyhetsvärderingen och medielogiken för att kunna influera nyheter och hantera synligheten 

4. Politiska och sociala aktörer inte bara anpassar sig, utan internaliserar medielogiken och 

tillåter standarder om nyhetsvärdering att bli processer 

Sverige befinner sig för tillfället i tredje fasen av medialiseringsprocessen, men idag finns tecken på att 

partierna försöker få tillbaka initiativet genom bland annat professionalisering och news managing. 

Processen kan ses som en hybrid, där traditionella nationella kampanjer samexisterar med selektiva 

transnationella drag av postmoderna kampanjer, och som dessutom baserar sig på en mer omfattande 

politisk marknadsföring.  Detta kan ses som en selektiv professionalisering. (Strömbäck och Nord, 

2008:117-118) För att medierna ska kunna ha kommit till den position de är idag, måste de 

konsumeras. Finns det ingen som tar del av det som skrivs eller sägs, då finns det heller ingen som 

kan påverkas av meddelandet. Strömbäck (2001) menar att medier och makt är komplicerat på grund 

av två anledningar: 

1. Det komplexa maktbegreppet 

2. Medier kan inte isoleras från andra källor till maktutövning och påverkan 

Med detta kan man säga att det egentligen handlar om makten över medierna och mediernas makt 

över människor. Denna makt kan ses som en symbolisk makt när det gäller mediernas makt över 

publiken, men den är samtidigt en del av politiska makten. (Strömbäck, 2001:166-167) Om man tittar 

utifrån ett demokratiskt perspektiv kan medierade bilder av politiken och politiker vara negativa dels i 

sig själva, men det kan även försvåra för medborgarna att förstå politiska handlanden och därigenom 

ta ställning eller så kan det skapa negativa attityder hos väljarna. (Strömbäck, 2001:186) Medierna har 

makt att påverka vad som ska anses vara viktiga frågor, men kan inte bestämma vad vi ska ha för 

åsikter i de olika sakfrågorna. Men medierna formar i hög grad vår verklighet eller med andra ord hur 

vi uppfattar vår verklighet. Detta kallas mediernas dagordningsfunktion. Detta eftersom det är vår 

källa till information. Mediernas dagordning påverkar både medborgarnas och den politiska 

dagordningen. Medborgarnas dagordning påverkar enbart den politiska dagordningen, medan den 
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politiska dagordningen påverkas av både medborgarnas och mediernas dagordningar (Strömbäck, 

2000:145-154)  

Strategisk kommunikation 

Med kommunikation menas att genom information påverka och styra människor i den riktning som 

exempelvis ledningen har beslutat om eller att styra ledningen i den riktning som ligger i olika 

publikers intresse.  Det finns många olika modeller att ta hänsyn till och den första är 

övertalningsmodellen - organisationers mål formuleras förbi kommunikatörens räckhåll och 

omgivningen betraktas som ett avgränsat perspektiv och det är enbart direkta relationer som betraktas. 

Kan vara politiska mål där strategisk kommunikation används som verktyg och medel för framgång. 

Den andra är anpassningsmodellen – organisatoriska mål skapas och formuleras omgivningens 

publiker i relation till värderingar, attityder och trender. Nyckelaktören är kommunikatören som 

respresenterar omgivningen. (Falkheimer och Heide, 2007:65) Den tredje, publicitetsmodellen utgår 

ifrån att det saknas kännedom till något. Denna modell handlar även om krishantering, men det 

primära syftet var att genom PR få massmedial uppmärksamhet. Desto mer spektakulär – desto 

bättre. (Falkheimer och Heide, 2007:70-71) Enligt Falkheimer och Heide (2007) finns det tre 

fundamentala problem med publicitetsmodellen som PR-strategi, men poängterar även att om den 

baseras på ett sanningsideal så kan den också vara ett villkor för en långsiktig process: (1) exponering 

– säger lite om de egentliga effekterna, (2) maximal publicitet – kortsiktiga mål och (3) saknas 

undersökningar som återkopplar. Den fjärde modellen, informationsmodellen, är inte lika fokuserad 

på exponering genom massmedier och journalistik och utgångspunkten ligger närmare effekterna 

genom exempelvis distribution såsom reklam per post. (Falkheimer och Heide, 2007:72) Denna 

modell skapar enligt Falkheimer och Heide (2007) två problem ur ett tillämpat perspektiv: 

1. Brist på strategi, målgruppsanpassning och utvärdering leder till svaga effekter 

2. Baseras på en envägsorienterad kommunikationssyn 

Inom PR är det främst en teori som har fått störst uppmärksamhet och det är Grunigs teori om 

tudelning, och beskrivs som ett val mellan ett asymmetriskt eller symmetriskt förhållningssätt där 

man ser praktisk strategisk kommunikation som en förhandling mellan intressen, publiker och mål.  

(Falkheimer och Heide, 2007:66) Grunig och Hunt i Falkheimer och Heide (2007) definierar fyra 

olika publiker som kan ses som olika stadier i en process, utifrån deras grad av engagemang och 

problemupplevelser: (1) icke-publiker (påverkas inte av ett problem), (2) latenta-publiker (kan ha hög 

problemupplevelse men saknar engagemang), (3) medvetna publiker (hög problemupplevelse och 
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potentiellt engagemang) och (4) aktiva grupper (hög problemupplevelse och påverkas direkt av 

problemet och är starkt engagerade). Kommunikation handlar således om styrning av relationer med 

syfte att gynna organisationens bästa. Antingen är direkta kontakter mellan personer i fokus eller 

kommunikation genom massmedier eller andra medier. Med de direkta kontakterna ökar 

förutsättningarna för symmetrisk kommunikation eller förhandling medan massmedierna som kanal 

är envägsorienterade.  

Strategisk kommunikation nämns ofta i samband med begrepp såsom medierelationer och 

publicitetsfrågor, detta mycket på grund av att journalister ofta ses som en central målgrupp inom 

strategisk kommunikation. För offentliga och politiska organisationer handlar det om att konstruera 

mediestrategier som i efterhand försvarar ageranden eller uttalanden. Eftersom dessa ofta finansieras 

av offentliga skattemedel blir de i allt högre grad granskade av journalister. Men det är också viktigt 

att beakta att politiska organisationer aktivt försöker skapa publicitet i massmedierna. (Falkheimer och 

Heide, 2007:119) Begreppet PR beskrivs ibland något oklart i sammanhang såsom propaganda. 

Sådana kritiska benämningar av PR hjälper inte utvecklingen av varken förståelse eller bedömning av 

ämnet som en form av kommunikativ praktik. (Weaver och Motion och Roper, 2006:7) Många PR 

strategier idag agerar för att säkra olika organisationers policys i allmänhetens ögon, vilket gör att den 

ses som enbart en kommunikation med syfte att övertala allmänheten olika åsikter. Den 

tvåvägssymmetriska kommunikationsmodellen innebär att organisationen engagerar sig med publiken 

för att bilda sig en uppfattning om hur organisationen uppfattas för att sedan kunna bedöma vilken 

taktik de ska ha, vilket kan innebära både förändringar inom organisationen och dess riktning och 

mål. (Weaver och Motion och Roper, 2006:14) Den intresserar sig således mer för återkoppling än de 

andra modellerna. Allmänheten i detta fall är individer som har upptäckt samma problem och 

planerar lika beteende för att hantera problemen. (Jahansoozi, 2006:65). Denna modell används 

främst i riktade informationskampanjer och genomförs genom enkätundersökningar (Falkheimer och 

Heide, 2007:74). Men det finns inte bara en definition av relationer inom PR utan det finns många, 

men för att en relation ska fungera måste båda sidor vara medvetna och ha förståelse för att det är en 

tvåvägsprocess. (Jahansoozi, 2006:66)  

Legitimitet 
PR har vuxit sig till en maktfull industri de senaste åren och ökar stadigt i omfattning. Den har således 

blivit en ny och viktig aktör i den demokratiska processen. (Larsson, 2006:123) PR verkar i en 

internationell miljö, men är även ett socialt fenomen som har fört sig själv till viktig position som 

aktör inom exempelvis politik och kulturella påverkan av makt eftersom de verkar inom samma 

arena. Man kan säga att allmän opinion har två betydelser – processen i sig och konsekvenserna av 



  15 

processen. Massmedierna projektiserar allmänhetens opinion, vilket innebär att medierna i sig är 

meningsbärare. (Larsson, 2006:125) Vissa kritiker framhåller att PR som industri är ett hot mot det 

demokratiska samhället eftersom den verkar för att bygga och skapa opinioner, påverkar och styr 

politiska beslut men saknar demokratisk trovärdighet och ansvarsfullhet. De som arbetar med PR 

består av experter som verkar utanför organisationerna och styr opinionen utan att vara involverade i 

sakfrågan själva, vilket innebär att det blir en fråga om legitimitet. (Larsson, 2006:127-128) Enligt 

Larsson (2002) lever vi i ett otroget samhälle eftersom de aktörer som tidigare varit auktoriteter har 

alltmer förlorat sin legitimitet. Detta har inneburit att sociala rörelser och andra subgrupper blivit allt 

starkare, med andra ord kan man säga att vi lever i ett alltmer tribaliserat samhälle. Mediernas 

betydelse har haft en ökad betydelse för främst människors identiteter och attityder, vi lever alltså i ett 

medialiserat samhälle. (Larsson, 2002:20) Vissa konsulter anser att det är ointressant att de inte är 

involverade i själva sakfrågan och agerar fristående från organisationerna (Larsson, 2010:100). 

Etik och makt  
Inom PR kan man tala om olika etiska dilemman och dessa uppstår när exempelvis ett val har 

framtvingats eller om ett handlande anpassas efter olika konkurrerande principer. Etiska dilemman 

handlar om allt emellan individens personliga livsstil till relationer med medmänniskor och 

samhällen. Etiska dilemman uppstår inom PR och ska inte undanskuffas utan bör beaktas. 

Etikproblematiken innefattar allt från publika relationer till själva processerna och även relationerna 

som redan existerar exempelvis mellan PR-konsulter och politiker. Etik inom PR innefattar hela 

processen men även det övergripande perspektivet. (Jarud, 2002:169-170) Publika relationer består 

till stor del av förtroende och legitimitet och därför blir etiska val viktiga beståndsdelar eftersom PR- 

byråerna bygger sin verksamhet i relation mellan människor. Det är i relation med andra som det 

etiska handlandet således växer fram. (Jarud, 2002:173) Makt har länge varit ett tabuord i Sverige och 

det är sällan en makthavare skulle säga offentligt att de har makt inom sitt yrke. Men det är ändå ett 

faktum att varje ledare innehar makt och även en skyldighet att utöva makt på olika sätt och det kan 

till och med ibland vara en förutsättning för att kunna klara sitt arbete. En vanlig definition av makt är: 

”förmågan att få andra människor att bete sig som man önskar”. (Lundquist, 1991:28) Makt handlar 

således om möjligheten till förändring och att åstadkomma effekter och kan antingen ses inifrån eller 

utifrån, vara avsiktlig eller oavsiktlig och även direkt men också indirekt (Strömbäck, 2000:52). Makt 

kan således utövas på många sätt, både synligt och osynligt. I dagens samhälle bygger en stor del av 

makten på kommunikation. Politik handlar om mål och att nå resultat som gynnar det egna partiet, 

med andra ord så är det en strategi för att nå det mest optimala resultatet. Förutom kommunikation så 

är även förhandling ett viktigt politiskt verktyg. Kommunikation behövs för att genomföra 
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förhandlingen och för att kunna skapa ett förhandlingsläge. (Lundquist, 1991:29-31) Detta påverkas 

också av partiets totala image, det vill säga den bild som presenteras utåt och som kan verifieras 

genom massmedierna. Denna bild kan vara tydlig eller obefintlig och positiv eller negativ, men är ett 

av partiernas viktigaste styrmedel. I en demokrati ses den allmänna opinionen som majoritetens 

uppfattning. Majoritetens uppfattning berättar för politikerna vad det är som är viktigt att ha på 

agendan, men det är massmedierna som vidarebefordrar budskapet både till och från politikerna. 

(Lundquist, 1991:67-69) När det gäller maktperspektivet bör även journalisternas makt tas i 

beaktning eftersom dessa kan utnyttja källor medvetet och även innehar kontroll över de olika 

processerna. Men även källorna kan utnyttja journalisterna vilket kan ses som ett hot mot demokratin 

eftersom exempelvis olika politiska källor tävlar om mediernas uppmärksamhet, speciellt under 

valkampanjer. (Falkheimer i Nord och Strömbäck, 2004:151-153) Inom PR-verksamheten är det 

vanligt att uppdragsgivaren låter konsulten själv eller någon annan lämplig budbärare uppträda i dess 

ställe. För konsulter handlar etik främst om krav på öppenhet och sanning, men sanning behöver inte 

innebära hela sanningen. (Larsson, 2010:101-105) 

Är det fult att påverka politiken? 
Politik är mer omfattande än bara politiker och innefattar även handlingar av medborgare och 

massmedias verksamheter. Medierna kanske inte påverkar det direkta politiska beslutsfattandet, men 

är ändå inblandade i de processer som bland annat rör auktoritetsfördelningar. (Strömbäck, 2000:19) 

Den politiska kommunikationens huvudaktörer är främst - de politiska makthavarna, medierna och 

medborgarna. Medierna är länken mellan medborgarna, medierna själva och de politiska 

makthavarna. (Strömbäck, 2000:43-44) I vårt moderna samhälle är nästan allting uppbyggt av lagar 

och bestämmelser som har bestämts genom politiska beslut. Dessa skapar förutsättningar och ramar 

för samhället. Att försöka påverka detta kallas lobbying och innefattar även att försöka påverka den 

politiska beslutsprocessen genom strategisk politisk kommunikation. Inom detta område har PR- 

byråerna fått ett allt större utrymme eftersom de hjälper till att förmedla budskap till andra aktörer utan 

att själva vara involverade i sakfrågan. På PR- byråerna arbetar ofta politiska konsulter som 

specialiserar sig inom smala områden att för att expertisen ska vara hög. (Mayhew, 1997:4-5) 

Specialisterna ska öka graden av övertalning inom sitt speciella område. För att kunna övertala andra 

måste man först och främst ha inflytande, vilket också innebär att man har resurser av olika sorters 

övertalning som kan utnyttjas när det behövs i olika situationer. Olika övertalningsförmågor kan 

exempelvis vara: prestige, kunskap, trovärdighet och så vidare. (Mayhew, 1997:51) I en artikel av 

Riksdag & Department beskrivs partiernas allt större satsning på sociala medier i valrörelsen och att 

många av partierna har personal som är anställda för just det syftet – att hantera sociala medier.  
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PR som opinionsbyggande 
 PR-konsulterna arbetar opinionsbyggande med verksamheten för att kunna påverka 

förutsättningarna till idéerna för samhällets beslutsfattande. Det viktiga är att konstruera en ny 

verklighet som stämmer överens med påverkanssyftena vilket gör att det då är lättare att få publicitet. 

(Larsson, 2010:11) För att skapa opinioner kan olika opinionsaktiviteter användas, vilket kan ses som 

både mål och medel att påverka politiker och andra aktörer. Ett annat mål är att skapa en 

samhällsagenda innan en aktivitet och därigenom skapa en image som kan generera i status och makt 

senare. Detta innebär helt enkelt att om man syns har man makt. Många intresseorganisationer anlitar 

externa PR-byråer som ska formulera intresseartikuleringar och olika opinionsbildningar, vilket 

innebär att opinionsbildningen professionaliseras och även att organisationerna avsäger sig en viktig 

ideologisk funktion. I samband med att ideologiska värderingar och politiska identiteter blir allt mer 

suddiga så riskerar konsultverksamheten att skapa en påverkanskultur som existerar mellan olika 

intressenter. Opinionsbildning är något som konstrueras och initieras av PR-konsulter som ofta är 

dolda aktörer. (Larsson, 2010:12) Det finns två synsätt på demokratin och PR-konsulter; den första är 

att PR-konsulterna kan utgöra ett demokratiskt problem och det andra är att deras verksamhet gynnar 

demokratin där olika intressen ska kunna uttrycka sig och söka stöd vilket gör att samhällsdebatten 

blir med nyanserad. (Larsson, 2010: 14) Men det finns även andra demokratiska problem kring 

konsulterna exempelvis en bristande genomskinlighet, det vill säga att de kan agera utan att synas på 

samhälls- och politikscenen. Opinionskonsulterna kan eftersom de agerar åt andra undgå ansvar för 

handlingar och offentligheten. Dessutom så riskerar de att förstärka resursstarka gruppers deltagande i 

samhällsdebatten. (Larsson, 2010:15) Konsulterna strävar efter att påverka beslutsfattare att fatta 

beslut åt önskad riktning genom att skapa opinioner. Opinioner idag ses ofta som resultatet av en 

opinionsmätning, vilket inte alltid är helt korrekt. (Larsson, 2010:22) Medierna deltar också i 

opinionsbildningen genom att de förmedlar agendor och opinioner och spelar även en viktig roll 

genom att de visar vilka opinioner som är dominanta och förmedlar dessa. Medierna blir således 

opinionen. (Larsson, 2010:28) Relationen mellan PR och medierna är ett slags beroende förhållande, 

behovet av medieutrymme å ena sidan och å andra sidan materialbehov (Larsson, 2010:33). Man kan 

beskriva PR-konsulternas verksamhet i ytterligare två dimensioner: (1) processuella arbetsformer och 

(2) olika målområden och målgrupper man arbetar mot. I dessa dimensioner ingår bland annat 

omvärldsbevakning, undersökningar, planering, produktion, aktiviteter och utvärderingar. (Larsson, 

2010:49) Det bör beaktas att politiska organisationer oftast är både beställare av konsulttjänster och 

genomgår även bearbetning av konsulter och lobbyister (Larsson, 2010: 54) Inom PR-branschen 

finns även en intern hierarki där företag som har kompetens även inom organisations- och 

ledningsfrågor står i hög kurs (Larsson, 2010:56). Falkheimer i Larsson (2010) identifierar tre 
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strategier inom PR- och opinionsbildningsarbetet: faktastrategin, journalistiska strategin och direkt 

PR-strategi. Faktastrategin innebär att material produceras och inarbetas med journalistikens 

objektivitetsnorm exempelvis fakta och data. Den journalistiska strategin innebär att informationen 

direkt söker offentligheten utan inblandning av medierna. Slutligen den direkta PR-strategin innebär 

en direkt påverkan på journalister av PR-konsulten. (Larsson, 2010:63) PR-verksamheten syftar i hög 

grad till att skaffa publicitet åt sina uppdragsgivare vilket kan innefatta pressmeddelanden och så 

vidare. (Larsson, 2010:64) PR-konsulter rekryteras från de som redan arbetar inom branschen, från 

journalistiken, bland politiskt aktiva, nyutexaminerade studenter och även reklamfolk (Larsson, 2010: 

66).  
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Analys 

Sverige är en demokratisk monarki där politiken alltid har varit en stor del av samhället. Partier, 

politiker och andra organisationer använder sig i allt högre grad av planerad kommunikation för att nå 

ut med sina budskap och planera strategier. Inom detta område har PR- byråerna fått allt större 

utrymme som aktör. (Segerfeldt, 2002:57) PR- byråerna arbetar bland annat med organisationer, 

företag, partier och även enskilda aktörer såsom politiker.  

Dolda sändare 
För en PR- byrå som arbetar med politisk påverkan har det nog aldrig varit så komplext och aktuellt 

på marknaden som det är idag. Men hur kommer det i så fall att förtroendet sjunker för politiker, trots 

ett allt mer utbrett arbete med PR- strategier för politiker och partier? En av anledningarna till detta 

kan vara de senaste årens politiska skandaler som fått stor uppmärksamhet i medierna och kan till och 

med närmast beskrivas som ett mediedrev mot enskilda politiker såsom Mona Sahlin men även mot 

partier som exempelvis Feministiskt Initiativ (FI). PR-byråerna arbetar idag i allt högre utsträckning 

med krishantering inom vissa områden. Trenden är även att de arbetar mer med enskilda politiker och 

mindre med själva partierna. Partierna har oftast sina egna PR-avdelningar med professionella 

medarbetare med stor erfarenhet inom sina yrkesområden. Detta kan skapa en etisk osäkerhet när det 

gäller vem som är uppdragsgivaren. I de flesta fall så arbetar PR-byråerna i bakgrunden, eller i det 

”dolda”, och det framgår inte klart vem det är som är avsändare eller att det är en PR-byrå som 

strukturerat och producerat budskapet. De PR-byråer som arbetar med politisk PR, däribland 

Westanders och Prime PR, berättar att de kan arbeta som agenter med olika fullmakter för 

exempelvis olika intresseorganisationer. Prime PR och Westanders säger båda att de tackar nej till 

kunder och klienter som de anser inte har ”rent mjöl i påsen”. Men trots att Westanders och Prime PR 

påstår detta, säger de båda att förhållandena inom branschen inte är på detta vis, utan att de flesta tar 

jobben som de får in.  

     ”…det finns en norm inom PR att man inte tackar nej till uppdrag… Normen är inte att man vrakar, utan att man tar alla 

     sorters jobb… Man kan säga att det är lite ”advokat- perspektivet” som gäller som ideal… Allting går! … det vanliga är att  

     alla ska få hjälp av oss inom PR.” (Patrik Westander, Westander) 

De stora PR-byråerna påstår sig således tacka nej till kunder, men påstår samtidigt att andra inte säger 

nej. Kanske är det mindre företag som helt enkelt inte råd att tacka nej till blivande klienter. 

Konsekvensen av detta blir att sändare med okända motiv och otvivelaktiga agendor har möjlighet att 

få ut sina budskap eller meddelanden, genom att helt enkelt anlita en PR- byrå med lite sämre 
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ekonomi som inte har råd att tacka nej. De PR-byråerna som intervjuades sade sig båda göra en 

grundlig kontroll över blivande klienter för att se vad de har i ”bagaget”.  

     ” Det finns ju skurkar som vill använda en byrå för att tvätta sitt varumärke eller skaffa sig och så vidare. Och då får man gå 

     på magkänslan helt enkelt. Känner man att oh shit här är det inte rätt, trots ett bra upplägg, bra brief och jätte trevlig person, 

     men det är någonting som inte stämmer, då säger vi oftast nej. Och då går vi på intuition. Det är väldigt viktigt.”  (Bo  

     Andersson, Prime PR) 

När en PR-byrå ”frontar” åt en annan sändare, innebär detta att de inte är lika insatta i sakfrågan och 

heller inte påverkas lika mycket av de olika sakfrågorna. Detta innebär att PR- byråerna har en viss 

sorts makt när det gäller att formulera budskap och strategier eftersom det just är dem som frontar.  

     ”… När det gäller lobbning så kan vi fronta med fullmakter. Men det intressanta är vem det är som är finansiär. Ta Göran 

      Persson som exempel i höstas /…/ Då lobbade man… Det finns vissa journalister som ägnar sig åt att  

     försöka ”avslöja” PR-byråer, vilket är totalt nonsens och totalt oviktigt. Det viktiga är vem som finansierar. Vi blir bara 

     problematiska om vi möjliggör för en avsändare att dölja avsändaren…” (Patrik Westander, Westander) 

Många företag eller organisationer vill använda sig av PR- byråer för att ”tvätta” sitt budskap vilket 

Westander anser att man måste vara medveten om och kunna lära sig att hantera. Som PR- byrå 

måste man kunna redovisa sina kunder, och kunna stå för att man representerar dem och även det 

arbete som man har gjort. Men en problematik uppstår ifall det är en mindre PR- byrå, som inte är så 

pass stora att de kan säga nej till sina kunder och måste ta de jobben de får.  

     ”…fördelen med Prime det är ju att Prime är så pass framgångsrik /... / Att vi  kan säga nej. Det är svårare för dem som lever  

     on the edge… Man förstår ju dem vilket dilemma dem står i… Ska jag lägga ner eller ta jobbet? (Bo Andersson, Prime PR) 

Små firmor har helt enkelt inte råd att tacka nej till uppdragsgivare, fastän de kanske inte sympatiserar 

med uppdragsgivaren, vilket kan göra att beställarna exempelvis kan vara Sverigedemokraterna. 

Vilket även gör att avsändare kan dölja sig bakom en PR- byrå med strategiskt smarta beslut och 

därigenom få ut sina åsikter på ett sätt som gör att det inte blir tydligt för mottagaren vem det 

egentligen är som är sändaren.  

Politikens medialisering 

Det är väl för ingen tveksamt att medierna har blivit vår viktigaste källa till information och nyheter 

om politiken och politikerna. Med andra ord påverkas vi av vad exempelvis tidningar, radio och 

televisionen presenterar som viktigt, vilket kort och gott innebär att samhället har blivit 

erfarenhetsfattigare. (Nord och Strömbäck, 2004:12-14) Detta innebär att samhället, våra upplevelser 

och erfarenheter i allt större grad är byggda på andrahandskällor snarare än egna upplevelser. 
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Politiken och andra samhällsfrågor utspelar sig i och via medierna, vilket kallas för medierad politik, 

vilket innebär att medierna har en central plats som maktaktör i politiken (Nord och Strömbäck, 

2004:15-21). Denna makt som medierna innehar anpassar sig de olika aktörerna såsom partier, 

politiker, PR-byråer och i viss mån även journalister efter. Partierna och politikerna anpassar sitt 

budskap som de vill ska nå medierna det vill säga hur de uppfattas som person, hur deras varumärke 

som parti byggs upp, strategier och andra politiska frågor. PR-byråerna arbetar med lobbning med 

olika uppdragsgivare och har även kontakt med medier såsom journalister eller nyhetsavdelningar där 

de exempelvis skickar ut tips på nyheter eller pressreleaser och så vidare. PR-byråerna har således 

makt att påverka medieinnehållet genom detta arbete. För att lyckas med sina strategier som är 

utarbetade med sina uppdragsgivare måste de nå ut med budskapet och det gör dem genom främst 

medier, reklam eller andra event. Eftersom många som arbetar med PR tidigare har arbetat inom 

andra områden såsom exempelvis politik eller som journalistik har de även många kontakter att tillgå 

när det väl är dags att få ut ett budskap. Att nätverka är således en stor del av deras arbetsuppgifter. 

Denna interaktion kan beskrivas som en slags medialiseringsprocess, där medierna står i centrum och 

styr opinionen allt mer (Strömbäck och Nord, 2008:103). Men det bör även beaktas att medierna inte 

hade fått den makt som de har idag om det inte hade funnits någon som konsumerade dem eller tog 

del av dem.  

Medierna har makt att sända ut antingen negativa eller positiva bilder av politiken och politikerna. 

Naturligtvis är det viktigt för de politiska aktörerna att bilden som förmedlas främst är positiv. Det är 

här PR-byråerna kommer in i bilden, de kan hjälpa exempelvis ett politiskt parti att få ut denna bild 

och även hantera eventuella kriser som drabbat partiet genom olika krishanteringsstrategier. Om en 

text är negativ skriven av en journalist så kan den ändå uppfattas som positivt inställd av exempelvis 

en läsare, vilket kan påverka dennes uppfattningar och tycke. Ibland kan dock även negativa 

skriverier gynna PR-byråerna och dess uppdragsgivare eftersom de i alla fall får utrymme i medierna 

och således syns och hörs av många. Mediernas dagordning påverkar medborgarnas verklighet, 

eftersom de berättar vad som är viktigt för tillfället, men naturligtvis kan de inte bestämma vad vi ska 

tycka eller hur vi ska uppfatta vår verklighet (Strömbäck, 2000:145-153).   

Personifiering genom sociala medier 
De sociala medierna har fått en ökad betydelse när det gäller förmedling av politiska budskap idag 

och genom dessa har vi kommit närmare våra makthavare. Denna personifiering gör att vi har större 

tolerans för mänskliga fel, men att vi helt enkelt förlorar förtroendet för dem. Politikerna idag är mer 

slipade och bättre på att hantera massmedier, vilket till stor del beror på retorisk medieträning och PR- 

byråernas hjälp med utformande av strategiska budskap men kanske framförallt genom en ökad 
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förståelse av att handlingen är den starkaste kommunikationen. Vikten av att en väl fungerande 

kommunikation inom politisk PR är idag allt viktigare.  

     ”Kommunikationen ska betraktas lite som en hängränna över alla stuprör, så att det inte bara blir ett av stuprören…”  

     (Bo Andersson, Prime PR) 

PR-byråerna utformar strategier som är specialanpassade till just den specifika sändaren och för just 

det syftet. Andersson på Prime PR säger även att de inte arbetar med två olika partier inom samma 

sakfråga eftersom detta i så fall skulle vara ”jäv”. Andersson beskriver även vikten av att hela tiden 

ligga i fronten i exempelvis teknik, vetenskap och att våga jämföra sig med genom exempelvis 

benchmarketing med andra PR-byråer för att kunna utvecklas själva eftersom konkurrensen mellan 

byråerna är stor. Man måste veta sina brister innan man kan genomföra förändringar. För att kunna 

ligga i fronten är det viktigt att ha kunskap om utvecklingen och för att inhämta detta är kvalitativa 

undersökningar såsom intervjuer genom kundbesök allt viktigare, och att kunna sälja in sig själva 

som företag under dessa.   

     ”Men vi ska också sälja och det är en del av kunskapsutvecklingen och så att sälja är inte bara att skaffa kunder. Utan att sälja 

     är också att skaffa kunskap. Det är ett sätt att uppdatera sig hela tiden genom att man rör sig ute på marknaden. Sen finns två 

     delar i säljet och jag tycker att man underskattar kunskapsinhämtningen. Man kan ju ha femhundra kundbesök och man blir 

     ruskigt kunnig på vad marknaden tänker… det är nästan det viktigaste och sen så kanske bara fem av dem blir kunder. Och 

     det är ju jätte bra för affären /… / Då är kundbesöken en av de viktigaste kvalitativa undersökningarna man kan göra. 

     Samtidigt som man försöker sälja!” (Bo Andersson, Prime PR) 

När det gäller PR- området för politisk kommunikation är det vanligt att PR-byråerna inte säljer in sig 

hos sina kunder utan det är kunderna som tar kontakt med byråerna.  

     ”Vi säljer ju inte en standardprodukt. Vi försöker inte krångla på dem en dammsugare, utan vi vill ju verkligen ta fram en 

     kommunikationslösning som är utifrån deras behov och intresse…” (Bo Andersson, Prime PR) 

Detta citat tyder på att det är kunden eller uppdragsgivaren som står i centrum när det gäller 

kommunikationslösningar. Det viktigaste är att ha en nöjd kund, som kan rekommendera en vidare 

istället för att ha betänkligheter som byrå när det gäller jobb. Men samtidigt måste man beakta att PR- 

byråerna måste sälja in sig själva när det gäller kontakt med kunder. Säljer de inte in sitt budskap på 

rätt sätt, väljer kunden kanske en annan PR-byrå och de går miste om kontraktet. På nått sätt är PR- 

konsulterna så inne i sitt eget arbete och tycker att det är så bra att de nästan vill ”köpa sig själva”. Den 

hårda konkurrensen mellan PR-byråerna och det höga tempot kan säkerligen bidra till att några av 

dem tar beslut såsom acceptans av uppdragsgivare för snabbt eftersom det låter bra och ser bra ut på 
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papperet och relationen kanske kan utvecklas till en långvarig affär. Då vill man fånga upp 

uppdragsgivaren innan denne vänder sig till en annan PR-byrå som kan göra profit på dem istället.  

PR som övertalningsmedel 
PR och strategisk kommunikation går hand i hand idag, den ena klarar sig inte utan den andre och 

tvärtom. Strategisk kommunikation används ofta i arbetet med krishantering för PR-byråerna, där de 

tar fram olika mediestrategier som i efterhand försvarar ett beteende eller ett uttalande och så vidare. 

Men det bör även beaktas att vissa politiska organisationer endast vill nå publicitet och bryr sig 

mindre om det som skrivs är positivt eller negativt (Falkheimer och Heide, 2007:119). PR är en viktig 

aktör i dagens samhälle och även i den demokratiska processen eftersom den dels innehar makt och 

med denna kommer även inflytande att påverka (Larsson, 2006:123). Vissa går så långt att hävda att 

PR är ett hot mot demokratin eftersom den som bransch verkar för att skapa opinioner, påverka och 

styra politiska beslut. Samtidigt som PR strävar efter allt detta blir de heller inte påverkade av 

sakfrågan eftersom det oftast inte är de själva som är uppdragsgivare. Detta gör att det blir en fråga om 

legitimitet eftersom PR i sig saknar demokratisk trovärdighet. (Larsson, 2006:127-128) Frågan om 

legitimitet blir problematisk på grund av det faktumet att PR är en bransch där kompetent och 

yrkeskunniga människor arbetar inom och de vill ses som seriösa istället för rena propagandister som 

PR tidigare var starkt förknippat med. Men det finns även en problematik när det gäller kompetent 

personal inom PR-branschen, vilket gör att konkurrensen mellan byråerna inom detta område blir allt 

hårdare.  

     ”Men det finns konkurrans när det gäller att få in kompetent personal mellan PR-byråerna. Vi skiljer oss som 

      branschnivå… Förhoppningsvis så kommer själva branschen att mogna och då menar jag mogna när det gäller 

     samhällsansvar och samhällsdeltagande. Det är en maktfaktor! (Patrik Westander, Westander) 

Detta citat tyder på att Westander anser att det finns en del PR-byråer som inte tar sitt ansvar, vilket 

gör att de andra byråerna drabbas på olika sätt. Idag så har den politiska arenan förändrats något 

eftersom de tidigare starka aktörerna fått mindre makt. Sociala rörelser och så vidare har fått allt mer 

makt på bekostnad till de tidigare auktoriteterna. Med detta kan man säga att vi lever i ett samhälle 

som blir allt mer tribialiserat och medialiserat. (Larsson, 2002:20) Westander menar vidare att de 

existerande byråerna måste mogna och ta mer samhällsansvar än vad de tidigare gjort, vilket tyder på 

att byråerna har gjort och kanske fortfarande gör en del tveksamma beslut som inte är anpassade till 

vårt demokratiska system.  
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PR-konsulternas roll 

Inom PR-branschen finns många etiska val att beakta och sedan ta ställning mot. För det första bör 

PR-byrån bestämma sig för vilka slags uppdragsgivare de kan representera. Är det alla eller finns det 

några kriterier som de måste uppfylla? Ett annat etiskt dilemma är om PR-byråerna kan åta sig 

privatpersoner som uppdragsgivare och inte enbart organisationer, företag eller politiska partier. 

Etiska dilemman kan även påverkas av yttre faktorer såsom ekonomi. Ett exempel på detta är en PR-

byrå som tidigare haft höga kriterium på sina klienter, men som drabbats hårt av den ekonomiska 

nergången och nu är på randen till konkurs och därför åtar sig klienter som de normalt sett inte hade 

representerat. Med andra ord kan man säga att etiska val uppkommer när ett val framtvingas och 

handlandet anpassas efter detta (Jarud, 2002:169-170). En stor del av verksamheten inom PR än 

inriktad på relationer med andra människor såsom journalister, media, politiker och så vidare.  

     ”Några hos oss vill jobba med klimatfrågan säger vi, och då får dem det… Frågor som jämställdhet är inte lika självklart… 

     Vi uppmuntrar våra anställda att gå på seminarium och nätverka. Det skapas många kontakter genom exempelvis 

     frukostseminarium. Men vi får inte kunder enbart genom att vi är existerande. Men även också genom ”word of mouth”, 

     man vill bli rekommenderade…” (Patrik Westander, Westander) 

Relationerna är uppbyggda av ett gemensamt förtroende mellan parterna och är oftast byggda från 

person till person och inte enbart från företag till företag. Därför utnyttjar PR-byråerna tidigare 

sakkunniga yrkespersoner från andra yrkesområden för att dels ta del av deras kontakter men även 

deras ”insider” erfarenheter. Eftersom det är just i relation med andra som etiskt handlade 

framkommer så blir det också en fråga om legitimitet, ”vad kan vi stå för?” (Jarud, 2002:173).  

Enligt Larsson (2010) innebär etik för konsulter vem man kan respresentera och vilka uppdrag som 

man kan åta. Båda de intervjuade PR-byråerna säger säg inte arbeta så mycket idag med partipolitiska 

uppdrag och åtar sig inte icke-demokratiska syften. Detta kan ses som motsägelsefullt då de båda 

även säger sig åta sig enskilda partipolitiska uppdrag i enskilda sakfrågor eller enskilda politiker. I 

vissa fall säger Larsson (2010) att PR-byråerna inte vill tvinga sina medarbetare att arbeta emot sina 

politiska uppfattningar, vilket kan ses som anmärkningsbart eftersom en stor del av personalen består 

från personal som kommer ifrån politiken. Westander tycker inte att det är viktigt om de som byrå är 

involverade i sakfrågan eller inte, utan det viktiga är finansiären av projektet.  

     ”Det finns vissa journalister som ägnar sig åt att försöka ”avslöja” PR-byråer, vilket är totalt nonsens och totalt oviktigt. Det   

     viktiga är vem som finansierar…” (Patrik Westander, Westander) 

PR-konsulterna arbetar opinionsbyggande och med en nära kontakt till medierna för att konstruera 

nya verkligheter för att således kunna öka påverkanssyftena och skapa opinioner genom detta. Detta 
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kan sägas skapa någon slags ”opinionskompetens” där konsulterna kan skapa opinioner som är 

frikopplade från de egentliga avsändarna. Gränserna inom ideologiska värderingar och politiska 

identiteter blir allt suddigare idag, vilket påverkar konsultverksamheten eftersom dessa kan existera 

mellan olika intressenter. Konsulterna agerar naturligtvis utifrån en uppdragsgivare, men det kan ändå 

ses som en demokratisk problematik ifall ideologiproduktion kan och bör professionaliseras. 

(Larsson, 2010:11-12)  

     ”Idag är det mycket mer politiskt spel bakom. Det är mindre ideologiska skillnader mellan partierna idag. Det är små 

     skillnader mellan partierna i sakfrågorna. /… / I princip alla partier är socialliberala idag. Därför är det de enskilda  

     sakfrågorna som är det intressanta! Unga människor intresserar sig och engagerar sig i olika sakfrågor. Partierna har 

     upptäckt att väljarna är allt mer rörligare och mediernas roll har vuxit, den har blivit mycket viktigare. Politikerna bryr sig 

     endast om det som diskuteras i medierna och då blir det viktiga frågor dem.” (Patrik Westander, Westander) 

Problem uppstår således när konsulter agerar utan att synas åt andra och undgår således ansvar för 

sina handlingar och offentligheten. Men man kan även tänka på att politiska organisationer ofta är 

både beställare och mottagare av lobbning som opinionskonsulterna arbetar med. Ett argument för 

detta är enligt Larsson (2010) att beslutsfattarna vill ha informationen serverad, men det kan 

diskuteras om lobbningsarbete endast r en utflyttning av påverkansarbete som organisationer alltid 

arbetat med.   

Makt = tabu? 

I Sveriges ibland lite naiva samhälle har makt alltid varit ett tabuord, men det är även ett faktum att 

trots att ingen vill påstå att de har makt så är det likaledes någonting som inte många besitter, men 

några få ledare har makt och har även skyldighet att utöva denna i sitt arbete (Lundquist, 1991:28). 

För att verkligen kunna undersöka vad makt innebär och hur den påverkar sin omgivning måste man 

först inse och acceptera att makt finns och alltid kommer att finnas. Makt kan ses från många vinklar 

och kan utövas på många sätt, men det är idag inget främmande för de flesta att makt är uppbyggt till 

stor del av kommunikation. Den kan alltså ses som en strategi för att nå det bästa resultatet vid just 

den tidpunkten. Man måste även förstå att politik handlar om måluppfyllelse och förhandling, dessa 

båda nås med hjälp av kommunikation. (Lundquist, 1991:29-31) Massmediernas bild av partiet 

används ofta som ett viktigt styrmedel, med andra ord är det den bild som presenteras utåt 

(Strömbäck, 2004:151-153). Denna bild blir speciellt viktig under ett valår, då det är extra viktigt för 

partierna att presentera en så positiv bild som möjligt för att kunna locka till sig sympatier och 

därigenom väljare. PR-byråerna utnyttjar sin makt med främst ett omfattande nätverk med många 

kontakter, vilket gör att de kan påverka olika sakfrågor genom ett omfattande lobbyarbete. Denna 
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lobbyverksamhet syftar till att försöka påverka beslut och processer. Vissa intresseorganisationer och 

så vidare anlitar PR-byråerna att lobba i deras frånvaro, vilket också blir en fråga om makt eftersom 

PR-konsulterna som tidigare nämnts inte påverkas av sakfrågan eller är lika engagerade som de 

verkliga uppdragsgivarna.  

     ”Lobbyarbetet har ju ökat kraftigt. Och det är ju många gånger ett resultat av föreningslivet och partiernas roll har minskat 

     lite. Förut var ju intresse och intresseartikulering via partierna, så att man samlade in åsikter och bakade ihop det till politiska 

     program eller paket. Det mesta skulle passera via de politiska partierna. Så är det ju inte längre.” (Bo Andersson, Prime PR) 

De PR- konsulter som lobbar är ofta experter inom den aktuella sakfrågan och innehar ofta 

därigenom resurser och kontakter vilket naturligtvis utnyttjas i rätt tillfälle. Politiken i sig har fått 

mindre utrymme och makt utövas i allt högre grad av PR-byråer som influerar politiken, men det bör 

även beaktas att PR-avdelningarna inom partierna också utövar makt i allt högre grad än tidigare.  
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Sammanfattning 

Det finns väldigt många komplexa förhållanden och aspekter att ta hänsyn till när det gäller den 

politiska arenan och dess aktörer. Istället för att ge svar på frågorna så belyser den snarare ännu fler 

problemområden som politiker, partier och PR-byråer måste ta ställning till. PR-konsulter som arbetar 

inom branschen måste beakta och göra etiska val som påverkar deras vardagliga arbete. Dock finns 

det inga regler eller normer när det gäller etiken, utan snarare baserar sig denna i hög grad på 

konsultens egna erfarenheter och moraliska åsikter. Verksamheten PR agerar som meningsbärare och 

informationsförmedlare, men agerar utifrån direktiv från uppdragsgivare, vilket kan ses som att de 

inte agerar själva. Men självfallet är det så att en verksamhet som PR måste ta ansvar för sitt arbete när 

de förmedlar åt andra, vilket både Prime PR och Westanders, som är stora aktörer har börjat göra. 

Men det finns en norm i branschen att man tar alla jobb som kommer in, vilket påverkar kvaliteten på 

det arbete som byråerna gör och även skapar en negativ bild av själva branschen för utomstående. 

Byråerna måste ta större ansvar och även mogna i den demokratiska processen när det gäller bland 

annat samhällsdeltagande och samhällsansvar. PR-byråerna har en större roll än vad vi medborgare 

tänker på, många av de politiska uttalandena som man får se på exempelvis tv:n är utformade av PR-

bolag eller interna PR-avdelningar och inte politikerna eller partierna själva. Detta gör att PR-byråerna 

och deras strategier och budskap blir dolda och att strukturerna blir svåra att avtäcka när det gäller 

vem som är avsändare och vem det är som konstruerat meddelandet.  

Man kan även fråga sig hur det kan vara så att byråerna inte åtar sig två olika partipolitiska uppdrag 

inom samma område eftersom det skulle vara ”jäv”. Med tanke på att byråerna ska vara så pass 

professionella att de ska kunna hålla isär två klienter och även om de själva påstår att de inte har så 

pass stor makt och att det inte är dem som PR-byråer som är det viktiga utan finansiären eller 

uppdragsgivaren, så säger de emot sig själva genom detta vilket även visar på att de har makt att 

påverka sina uppdragsgivare. Exempelvis om de hade haft två partier att ta hand om och utveckla 

strategier med, så hade detta kanske påverkat nått av eller båda indirekt genom vanliga ”samtal”. 

Området PR har en stor roll inom politiken idag, och denna roll kommer inte att minskas utan snarare 

tvärtom. Nackdelen med detta är att opinionsbildningar och även meddelanden som är gjorda av 

politiker egentligen kommer ifrån specialiserade PR-byråer som arbetar med att formulera budskap 

och strategier inom detta område. Detta blir problematiskt i en demokrati eftersom PR-byråerna inte 

påverkas i hög grad av exempelvis uttalanden, som de strukturerat åt en uppdragsgivare. Vilket gör att 

de kan påverka processen, men ändå verka i det dolda.  
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Bilaga  

Intervjumall PR- byrå 

 

1. Hur profilerar ni er som byrå inom området politisk PR? 

2. Vilken position anser du att ni har på marknaden? Inom politisk PR område? 

3. Hur ser strukturen ut när ni får in ett jobb? Vem arbetar med vad? Avdelningar/Nivåer? 

4. Finns det andra samarbeten med eventuells samarbetspartners/byråer/dotterbolag? 

5. Hur ser du på den politiska PR? 

6. Hur ser utvecklingen/framtiden ut för PR-bolag i Sverige idag? 

7. Är det viktigt att utvärdera tidigare strategier såsom aktiviteter och mäta dess effekter? 

Varför/Varför inte? 

8. Hur ser konkurrensen ut mellan andra byråer? 

9. Hur upplever du tidigare utvärderingar? Påverkar dessa när det kommer in nya uppdrag? 

10. Finns det fördelar med att politiken är påverkad av PR? Eller risker? 

11. Är det ni som tar kontakt med potentiella kunder eller kommer kunderna till er? 

12. Hur stor betydelse har lobbning för politisk PR? 

13. Har ni långvariga kundrelationer eller kommer de endast i valtider? 

14. Vilka svårigheter finns det med politisk PR? 

15. Finns det några PR-jobb som ni inte skulle åta er? Sverigedemokraterna etc? 

16. Vilka etiska betänkligheter finns det inom detta område? 

17. Hur ser framtiden ut enligt dig för PR-byråer? Vilka områden kommer ni arbeta inom? 

18. Betydelsen av nya sociala medier såsom Facebook och bloggar i framtiden? 

 


