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Background and aim: Many PR consultants say that the media picture of PR (public 

relations) and lobbying is generally negative and that the industry is characterized as 

manipulative and secret. But there is also another view saying that the picture is more positive 

today than it was ten years ago and that PR and lobbying have become more naturalized, and 

accepted, in the media. The aim of this essay was to compare the PR consultants’ view of the 

media picture of PR and lobbying (activities and practioners) with the real media picture.  

Method/Material: The method was a quantitative and qualitative content analysis. A code 

scheme was used to analyse articles in the newspapers Dagens Nyheter and Svenska 

Dagbladet in the autumn of 2000 and 2010. 

Theory: Agenda-setting, framing, media logic, Grunig’s communication models and liberal 

and critical perspectives within public relations.  

Main Results: The media picture of PR and lobbying is more negative in 2010 than in 2000. 

A naturalization in the way I had expected wasn’t found. One explanation of the negative 

picture could of course be the development of the PR industry in recent years. Another 

explanation could be an increased need among the journalists to impose limits on the 

expanding PR industry – an industry they have become more dependent on.  

Dagens Nyheter scrutinized lobbying and its hidden aspects in 2010. The paper focused only 

on the politicians’ responsibility for the lack of transparency. Perhaps the PR industry’s lack 

of responsibility seems natural and is therefore not questioned. 

Keywords: Public Relations, PR, lobbying, agenda-setting, framing, media logic and 

Grunig’s communication models.  
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Sammanfattning 
PR-branschen är en ganska ung bransch i Sverige som har lågt förtroende hos allmänheten. 

Allmänheten har en ringa kontaktyta med PR-branschen, varför medierna utgör en viktig 

informationskälla. Många PR-konsulter anser att mediebilden av PR och lobbying är negativ 

och att branschen skildras som manipulativ och dold. Det finns dock en annan uppfattning 

som går ut på att verksamheterna inte framställs lika negativt som för tio år sen, att de har 

naturaliserats (accepterats). Medierna skriver mer om PR i dag, politiker som blir PR-

konsulter problematiseras inte på samma sätt och PR-experter får oftare framträda och 

kommentera händelser.  

Dessa två uppfattningar är motsägelsefulla. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka 

om de stämmer överens med den verkliga mediebilden av PR och lobbying (aktiviteter och 

utövare), och därmed också få en insikt i om olika aspekter av verksamheterna har 

naturaliserats. En jämförelse har gjort av DN:s och SvD:s rapportering senhöstarna 2000 och 

2010 genom en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Till min hjälp har jag haft ett 

kodschema. Teorier om bl.a. agenda-setting, framing och Grunigs kommunikationsmodeller 

har haft betydelse för dess konstruktion, liksom vissa bakgrundsfakta om branschen. Vid 

slutsatserna har bl.a. det liberala och kritiska perspektivet inom PR kommit till användning.  

Resultatet visar att mediebilden som allmänheten får ta del av är mer negativ 2010 jämfört 

med 2000. Någon naturalisering har inte skett i den mening jag hade föreställt mig. Utrymmet 

har ökat men inte antalet artiklar. PR-experter som kommentatorer har inte blivit ett vanligare 

fenomen, och politiker som går till PR-branschen framställs både kritiskt och okritiskt. PR 

och lobbying framställs i högre grad som dolda verksamheter. En förklaring till den mer 

negativa bilden kan förstås vara branschens utveckling på senare år men även journalisternas 

behov att sätta gränser mot en expanderande PR-industri som de har blivit mer beroende av. 

Tidningarna har två större granskningar av branschen 2010, varav den ena särskilt tar upp 

lobbying. I den fokuseras på politikernas ansvar för bristande transparens. PR-branschens 

ansvar genomlyses inte, vilket skulle kunna tyda på att dess bristande öppenhet ses som något 

naturligt och därför inte ifrågasätts. Det kan tyckas anmärkningsvärt eftersom PR-industrin är 

en allt viktigare aktör i vårt samhällspolitiska system. Vidare har DN fler positiva artiklar än 

SvD. Det skulle kunna förklaras av att DN som liberal tidning är mer positiv till ett 

pluralistiskt samhälle där PR- och lobbying ökar, men samtidigt torde inte SvD som obunden 

moderat ha anledning att ha en mer negativ framställning. 
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1. Inledning 
PR-branschen är en ganska ung bransch i Sverige som har expanderat under 1990- och 2000-

talen. PR-byråer hjälper bland annat företag och organisationer med att sprida deras budskap, 

driva opinionsbildning och påverka politiska beslutsfattare genom lobbying. De är därmed 

viktiga aktörer i vårt samhällspolitiska system.  

Samtidigt som branschen har expanderat har den brottats med ett dåligt rykte. Allmänhetens 

förtroende för PR-konsulter och lobbyister är mycket lågt, enligt flera mätningar från SOM-

institutet i Göteborg (Larsson 2007). Eftersom vi lever i ett alltmer pluralistiskt samhälle där 

PR-konsulter och lobbyister fått ökad betydelse kan det låga förtroendet ses som ett 

demokratiskt problem.  

Allmänheten har en ringa kontaktyta med PR-branschen, varför medierna utgör en viktig 

informationskälla för medborgarna. Vilken bild är det då som förmedlas av public relations, 

PR, och lobbying i medierna? Enligt vissa PR-konsulter framställs branschen ofta negativt 

och ses som manipulativ och dold (Pontén 2009). En del konsulter menar att det bara skrivs 

om PR när misstag har begåtts (Göranzon 2008:57). Begrepp som PR-trick och PR-krig är 

dessutom vanligt förekommande. Se till exempel Expressens artikel ”Nu börjar Pr-kriget om 

FRA-lagen”, den 4 juli 2008. 

Men det finns också konsulter som menar att PR och lobbying inte framställs som lika 

problematiskt och negativt som för 10 år sen. Patrik Westander menar att det skrivs mer om 

PR generellt i dag och att det har blivit vanligare att PR-experter får kommentera händelser i 

medierna. PR och lobbying har blivit allt mer ”naturaliserade” fenomen (telefonsamtal 2010-

11-16). Ett exempel på naturaliseringen är Svenska Dagbladets artikel den 16 november 2010 

om att Socialdemokraternas avgående partiordförande Mona Sahlin är ett hett villebråd för 

PR-byråerna. Artikelrubriken löd ”En fantastisk rekrytering”. Det som skildrades som ett 

problem för några år sedan, att politiker som förre statsministern Göran Persson blev PR-

konsult, ter sig naturligt i artikeln.  

Ovanstående två bilder av rapporteringen är motsägelsefulla. Frågan infinner sig hur 

mediernas rapportering egentligen ser ut. Får PR och lobbying (aktiviteter och utövare) 

verkligen mer utrymme i dag jämfört med för 10 år sen och har fenomenen blivit 

naturaliserade, det vill säga får de mindre kritik? Eller stämmer det som flera konsulter säger, 
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att bilden är negativ i medierna? Är PR-konsulten som expertkommentator ett växande 

fenomen? 

Denna uppsats söker svar på dessa frågor. Även om det inte går att dra några säkra slutsatser 

om sambandet mellan mediernas rapportering och allmänhetens uppfattningar om PR och 

lobbying kan vi konstatera att medierna fyller en viktig dagordningsfunktion och har 

inflytande över vilka frågor medborgarna uppmärksammar. Ett annat skäl att söka svar på 

dessa frågor är att mediernas rapportering om branschen är den enda ”kontrollfunktion” som 

finns i dag – lagförslagen i riksdagen om branschreglering har avslagits flera år i rad och en 

brytning mot de yrkesnormer som finns är inte straffsanktionerade. 

1.1 Syfte 
Jag avser att undersöka om det finns en överensstämmelse mellan PR-konsulternas syn på 

mediebilden och den verkliga mediebilden av PR och lobbying (aktiviteter och utövare), och 

därmed också få en insikt i om olika aspekter av verksamheterna naturaliserats i medierna 

genom åren.  

Studien innehåller en jämförelse mellan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets 

framställningar av PR och lobbying åren 2000 och 2010. Den genomförs med hjälp av en 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Aspekter som undersöks är exempelvis 

omfattningen av rapporteringen, användningen av PR-experter och om PR och lobbying 

framställs positivt eller negativt. Dessutom kommer användningen av PR-begreppet i 

rapporteringen granskas, bland annat genom en studie av de metaforer som förekommer i 

anknytning till begreppet.  

1.2 Frågeställningar 
1. I hur många artiklar, på vilket utrymme och i vilka sammanhang (tidningsavdelningar 

och ämnen) förekommer PR och lobbying (aktiviteter och utövare)? 

2. Hur beskrivs syftet med PR-aktiviteter och lobbying, och framställs verksamheterna 

som öppna eller dolda? 

3. I vilken uträckning får PR-utövare och lobbyister kommentera händelser eller kriser? 

4. Beskrivs politiker som går över till PR-branschen kritiskt eller inte? 

5. Vilka PR-sammansättningar/metaforer förekommer och hur används de? 

6. Framställs PR och lobbying positivt eller negativt och i så fall i vilka sammanhang 

(politisk kommunikation, kriskommunikation etc.), samt vilka utmärkande skillnader 

finns mellan DN och SvD? 
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Hypotetiska antaganden och utgångspunkter finns presenterade i kapitel 7, före 

resultatkapitlet. 

1.3 Material och undersökningsperiod 
Med hjälp av ett kodschema (se bilaga 1) analyseras artiklar i Dagens Nyheter, DN, och 

Svenska Dagbladet, SvD, via databasen Mediearkivet. DN:s politiska hållning är liberal och 

SvD betecknar sig som obunden moderat på ledarplats. DN är landets största morgontidning 

och är dessutom rikstäckande. År 2009 var DN:s upplaga 316 200 per utgivningsdag och 

SvD:s upplaga 196 900 per utgivningsdag (www.ts.se). Ett skäl till urvalet är att 

morgontidningar betraktas som kvalitetspress (Bergström & Boreus 2005:70). Min 

bedömning är att en eventuell förekomst av metaforer som PR-kupp eller PR-krig i 

morgontidningarna väger tyngre för undersökningen än motsvarande förekomst i 

kvällstidningarna. Vidare möjliggör urvalet en jämförelse med resultaten i en C-uppsats, PR i 

pressen, från 2006 som undersökte förekomsten av artiklar om PR i DN och SvD.  

Eftersom lobbying ses som ett verksamhetsområde inom PR men ibland också som ett eget 

avgränsat område har jag valt att göra sökningar utifrån begreppen PR, lobby* och lobba*. 

”PR” täcker in alla sammansättningar med begreppet PR. Sökningar på termen Public 

relations gav inga träffar. Undersökningsperioderna är senhösten 2000 och senhösten 2010, 

närmare bestämt 001026–001205 respektive 101026–101205. Perioderna omfattar 200 

artiklar och är jämt fördelade mellan åren, vilket krävs för att slutsatser ska kunna dras av 

resultatet.  

Viktiga urvalskriterier har varit att perioderna inte ska domineras av större PR-skandaler, att 

de inte ligger för nära ett riksdagsval och att riksdagens kammare sammanträder regelbundet, 

med tanke på undersökningens syfte. Riksmötet pågår hela året men den politiska 

beslutsprocessen är inte i gång förrän i oktober, ibland i november, under ett valår.  

År 2000 präglades rapporteringen av Sydafrikaaffären, då PR-byrån Rikta hamnade i konflikt 

med staten. Utrikesdepartementet hade anlitat Rikta för en storsatsning i Sydafrika i syftet att 

främja relationerna mellan länderna. Satsningen misslyckades och det slutade med att Rikta 

gick i konkurs. Även om rapporteringen om affären avklingade till hösten bör det framhållas 

att jag är medveten om att den ändå kan ha satt sina spår, synliga som osynliga, i tidningarnas 

framställning. Samtidigt vill jag understryka att det knappast finns några perioder som kan 

betraktas som ”normalperioder”. Alla präglas av sina specifika förutsättningar. År 2010 var 

det riksdagsval i september och visserligen pågick det ett visst efterspel under senhösten men 
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det hade sammantaget inga större PR-kopplingar.  

1.4 Avgränsningar 
Kvällstidningar som Expressen och Aftonbladet har utelämnats i undersökningen på grund av 

tidskäl. Det behövs en längre undersökningsperiod med totalt fler observationer om både 

morgon- och kvällstidningar ska ingå. Ett alternativ hade varit att till exempel byta ut DN mot 

Sveriges största tidning Aftonbladet för att få en bredare spännvidd i materialet. Men problem 

hade då uppstått vid tolkningen av resultatet; det hade inte gått att avgöra om mediebilden i 

Aftonbladet eller SvD berodde på politisk färg eller dagstidningskategori (morgon- eller 

kvällspress). Det finns förstås också andra alternativ som att undersöka DN och Expressen, 

som båda är liberala, men som tidigare nämnts är jag intresserad av morgonpress eftersom det 

bland annat möjliggör en jämförelse med resultaten utifrån en tidigare studie. Utifrån 

nuvarande upplägg kan jag dra slutsatser om de största morgontidningarnas mediebild. 

Det hade varit möjligt att ha längre undersökningsperioder och välja ut artiklar exempelvis 

varannan eller var tredje dag. Men eftersom rapporteringen 2000 och 2010 präglades av 

speciella omständigheter (se avsnitt 1.3) valde jag koncentrerade perioder under hösten. Att 

välja närliggande år hade inte varit en fullgod lösning eftersom det är dagens mediebild jag 

vill jämföra med den mediebild som var för tio år sen. 

Undersökningens upplägg utesluter förstås inte att den kompletteras med en utpräglad 

kvalitativ studie, men någon sådan genomförs inte av tidsskäl. Det finns dock frågor i 

kodschemat som ställer ganska höga krav på tolkning, vilket innebär att undersökningen ändå 

rymmer kvalitativa inslag. Se till exempel frågorna 9, 10, 13 och 15 i kodschemat i bilaga 1. 

Dessutom ges en lite närmare beskrivning av några artiklar i studien, där det är 

ändamålsenligt.  

Jag avser bara att undersöka artiklar där begreppen PR och lobbying ingår, och inte leta efter 

dold PR eller lobbying eftersom det inte rimmar med mitt syfte.  

Det kan också vara på sin plats att kommentera avgränsningar som inte har gjorts. 

Undersökningen har inte avgränsats till att enbart gälla fenomen som användningen av PR-

experter och politikers övergångar till PR-branschen eftersom en naturaliseringsprocess kan 

ske på flera plan. Genom att använda kvantitativa metoder kan en sådan process studeras ur 

flera aspekter, exempelvis genom en kvantifiering av antalet positiva, neutrala och negativa 

artiklar och användningen av metaforer i rapporteringen. Vidare vill jag få en bild, om än vag, 
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av PR-begreppets semantiska innebörd. Jag utesluter inte att begreppet kan ha laddats med en 

innebörd som ligger långt från den akademiska definitionen, och används i sammanhang som 

inte har någon direkt koppling till PR. Vidare har jag tagit med alla avdelningar i tidningarna 

eftersom de sammantaget bidrar till att forma mediebilden. 

 

2. Disposition 
Uppsatsen inleds med definitioner av begreppen PR och lobbying (kapitel 3). De följs av ett 

bakgrundkapitel (kapitel 4) där fakta som samlats in inför undersökningen redovisas. Efter 

bakgrunden presenteras teorier och perspektiv som är av relevans (kapitel 5) och metodiska 

tillvägagångssätt (kapitel 6). Som vägledning för undersökningens genomförande har ett antal 

hypotetiska antaganden formulerats. Hypoteserna, frågeställningarna de utgår från samt de 

fakta och teorier som de bygger på redovisas i tabellform i kapitel 7. I tabellen hänvisas också 

till de frågor i kodschemat som hypoteserna korresponderar till. Därefter presenteras 

undersökningens resultat och analys (kapitel 8). Uppsatsen avslutas med ett slutsats- och 

diskussionskapitel (kapitel 9). 

 

3. Begreppsdefinitioner 

3.1 Public relations 
Public relations, PR, är ett mångtydigt begrepp, där teoretiker och praktiker har olika 

definitioner. Begreppet är det gängse internationellt för PR- och informationsverksamhet men 

i Sverige används det mest i konsultvärlden. Den avdelning som arbetar professionellt med 

kommunikation på ett företag eller i en organisation kallas för informations- eller 

kommunikationsavdelning i vårt land, och inte för PR-avdelning. Medarbetare i 

organisationer som arbetar inom området kallas för informatörer eller kommunikatörer. De 

fristående uppdragstagarna benämns däremot PR-konsulter, eller kommunikationsrådgivare. 

(Larsson 2005b:21-22, Larsson (red) 2009b:5-6) 

En del forskare inom marknadsföring ser PR som en del av marknadsföringsmixen, ett 

publicitetsskapande verktyg som företaget kan använda i sin marknadsföring. Denna syn har 

dock förändrats de sista årtiondena. I dag betraktas PR mer som en ledningsfunktion med ett 

bredare strategiskt arbetsfält gentemot organisationens intressenter och publiker (Tjernström 
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Ottestig i Larsson (red) 2009b:165). Larsåke Larsson, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, klargör att PR handlar om att skapa och upprätthålla fungerande 

och helst goda relationer mellan organisationer och deras omvärld, inklusive den interna 

världen (Larsson (red) 2009b:2). Jag ställer mig bakom denna definition. 

3.2 Lobbying 
Som nämndes under avsnitt 1.3 ingår lobbying som verksamhetsområde inom PR, men 

betraktas också som ett eget område. Larsåke Larsson menar att PR-konsulters och 

lobbyisters uppgifter är på många sätt likartade och utbytbara. En PR-utövare arbetar i många 

fall med lobbying och en lobbyist kan arbeta med PR-frågor som opinionsbildning och 

mediekontakter (Larsson (red) 2009b:85). 

I Demokratiutredningen definieras lobbying som ” icke-institutionaliserade direktkontakter 

med politiker eller tjänstemän i syfte att påverka offentligt beslutsfattande”. Lobbar gör 

enskilda individer, organisationer och företag men också professionella lobbyister (ofta PR-

konsulter). Lobbying kan bedrivas både hederligt och ohederligt och används ofta 

tillsammans med andra påverkansformer, till exempel opinionsbildning. I ett pluralistiskt 

samhälle är dessa former av politisk påverkan nära sammanflätade. (SOU 2000:1:91–92). 

I det korporativa systemet, som tidigare präglade samhället, utsåg staten organisationer som 

fick finnas representerade i beslutande organ. Dessa organisationer kunde påverka det 

politiska systemet inifrån. Lobbying, som har fått ett större utrymme i dagens samhälle, 

försöker i stället påverka politiken utifrån, det vill säga utan att ha en särställning som part i 

den officiella beslutsprocessen. (SOU 2000:1:89). 

 

4. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras PR-industrins framväxt och verksamhetsområden och de 

yrkesnormer som branschföreningen PRECIS fastställt. En kort redogörelse ges också av 

statsvetaren Tommy Möllers undersökning av lobbying i riksdagen, motionsförslag om 

lobbying och SOM-institutets mätningar av förtroendet för PR-konsulter och lobbyister. 

Avslutningsvis lämnas en redogörelse för den etikdebatt som förts inom PR-branschen med 

anledning av branschens låga anseende, lagförslagen och tidningarnas skriverier. 
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4.1 Framväxten av PR‐branschen i Sverige 
Larsåke Larsson har beskrivit den svenska PR-branschens framväxt i boken Upplysning och 

propaganda (Larsson 2005b:47–126). Konsultfenomenet uppträder för första gången i början 

av 1950-talet. Begreppet public relations användes då för informationsverksamhet och 

presskontakter, vilket alltså inte görs i dag. Under slutet av 1960-talet och i början av 1970-

talet stötte näringslivet på kritik och den offentliga sektorn byggdes ut, vilket ledde till ökat 

behov av PR- och kommunikationskompetens. Några större PR-företag grundades under 

denna tid men metoderna och verktygen handlade mer om hantverk än kvalificerad 

rådgivning.  

Informations- och PR-verksamheten expanderade kraftigt från mitten av 1980-talet till 

millennieskiftet. Många som startade byråer på 80-talet kom från den politiska sfären. 

Byråerna breddade och stärkte sin kompetens, från produktion och konkreta 

relationsaktiviteter till kvalificerad rådgivning i kommunikationsfrågor på ledningsnivå. En 

särskilt kraftig expansion skedde under 1990-talet med ökad specialisering och mer 

sofistikerade metoder. PR-byråer nischade sig mot vissa branscher som IT, eller mål och 

metodmässigt, till exempel investerarrelationer. Opinionsbildning och mediepåverkan blev 

vanligare verksamhetsområden, liksom ekonomisk information, samhällskontakter och 

kriskommunikation. 

PR-industrins blomstring nådde sin kulmen under de sista åren på 1990-talet. Efter 

millennieskiftet då IT-bubblan sprack tvingades flera byråer till nedskärningar och 

sammanslagningar. Vissa upphörde. Journalisterna började bli kritiska mot PR-konsulterna i 

stället för informatörerna – de senares arbete blev alltmer accepterat inom journalistiken.  

4.2 PR‐branschen i dag 
Enligt branschorganisationen PRECIS har branschen under senare år ökat kvalitetsmässigt. 

Tecken på detta är ökad specialisering, högre intäkter per konsult samt en allmän strävan mot 

ökad professionalisering (http://www.precis.se/info4.html).  

År 2004 genomfördes en studie av vilka verksamhetsområden som fanns representerade på de 

större PR-byråernas webbplatser. Medierelationer, samhällskommunikation och 

opinionsbildning samt strategisk kommunikation var de vanligaste i nu nämnd ordning. 

Därefter kom intern- och kriskommunikation, rådgivning i kommunikationsfrågor och 

varumärkesarbete. Längre ned på listan fanns marknadskommunikation, omvärldsanalys, 

finansiell kommunikation och investerarrelationer. (Larsson 2005a:50). Inom dessa områden, 
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som ofta överlappar varandra, hjälper PR-konsulter sina uppdragsgivare med att planera och 

genomföra informations- och påverkansinsatser, till exempel kampanjer. De ger också råd i 

strategi-, relations- och krisfrågor och i vissa fall även managementfrågor (Larsson 2005a:48).  

Intäkten av PR-rådgivning har ökat. Den uppgick för hela PR-företagsbranschen till cirka 1 

600 miljoner kronor 2009, enligt branschföreningen PRECIS. Motsvarande siffra för 2001 var 

1 000 miljoner kronor. År 2009 hade PRECIS medlemmar, som stod för 80 % av branschens 

intäkter, mer är 1000 anställda inkluderat PR-företaget Kreabs internationella verksamhet. 

Motsvarande siffra för 2000 var 810 anställda. Detta år stod medlemmarna för 85 % av 

branschens intäkter. (www.precis.se). 

Sammanfattningsvis finns det ett antal avgörande faktorer som har drivit på PR-industrins 

utveckling. Det tidigare systemet med korporativism håller på att vittra sönder, 

konsumtionssamhället har vunnit inträde med en ökad ”promotionalisering” av inte bara 

produkter utan också av sociala, politiska och kulturella frågor, och medierna har fått ökad 

makt. Det sistnämna har haft särskild betydelse för debattklimatet och opinionsbildningen. 

(Larsson 2005a:21). 

4.3 Yrkesnormer för PR‐konsultföretag 
PRECIS har fastställt yrkesnormer för PR-konsultföretagen. Normerna är inte 

straffsanktionerade (www.precis.se). Innan de togs fram 2002 var de svenska PR-företagen 

underställda den internationella yrkeskoden, Romfördraget. I de svenska normerna togs 

fördragets stadga om att verka i samhällets intresse bort (An Association member firm shall 

/…/ conduct its professional activities with proper regard to the public interest). Man ansåg 

inte att det var rimligt att PR-branschen skulle ta ansvar för det allmännas bästa. De svenska 

normerna har varit förebild för ett nytt internationellt fördrag som kommit att ersätta 

Romfördraget – the Stockholm Charter. Kravet på samhällsansvar har strukits i detta fördrag. 

(Larsson 2005a:55). Det stadgas dock tydligt i de svenska normerna att det demokratiska 

systemet är en förutsättning för PR-företagens verksamhet. 

PR-konsulten har ingen skyldighet att berätta om sina uppdragsgivare i allmänt hållna 

underhandskontakter eller samtal. Däremot ställer normerna vissa krav vid aktiva kontakter: 

”I en aktiv kontakt med tredje part i ett enskilt ärende – till exempel en journalist eller en 

beslutsfattare – bör dock PR-konsultföretaget på anmodan redovisa vem uppdragsgivaren är”. 

Denna stadga har blivit omdiskuterad, se avsnitt 4.7. 
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4.4 Lobbying i riksdagen 
Statsvetare Tommy Möller har undersökt lobbyismen i riksdagen på uppdrag av PRECIS. 

Undersökningen visar att tre av fyra riksdagsledamöter har kontakt med lobbyister varje 

vecka. De kommer främst från näringslivsorganisationer och andra organisationer, följt av 

enskilda företag och fackliga organisationer. (Möller 2009:6).  

Nio av tio riksdagsledamöter anser att kontakter med lobbyister ger bättre beslutsunderlag. 

Tre av tio är bekymrade över att lobbying skulle innebära någon form av hot mot demokratin. 

Det finns visst stöd för reglering av lobbying; närmare hälften av ledamöterna kan tänka sig 

lagstiftning som tvingar lobbyister att öppet redovisa sina uppdrag, medan bara var fjärde 

anser att riksdagsledamöter ska behöva redovisa sina kontakter (Möller 2009:11 ff.). 

Enligt DN anser 39 procent bland de riksdagspolitiker som var ledamöter även före hösten 

2010 att påtryckningarna från intresseorganisationer ökat. Flera ledamöter uppger att 

skillnaden är markant jämfört med för några år sedan. De allra flesta berättar samtidigt att 

mängden påtryckningar är enorm. (Orstadius 2010-12-03). 

4.5 Lagförslag om regleringar 
I riksdagen har det väckts flera motioner om att lagreglera lobbyisters och PR-konsulters 

verksamhet. Motionärerna ser ökad transparens som en nödvändighet ur legitimitetssynpunkt. 

Ett återkommande förslag är att lobbyister ska ackrediteras i riksdagen. Registeruppgifterna 

ska vara offentliga. (se t.ex. motionerna 2005/06:k289 och 2007/08:k317). Det har också 

väckts motionsförslag om att införa en uppförandekod för lobbyister i riksdagen, som bland 

annat innebär att lobbyister ska tillkännage på vems uppdrag de arbetar utan ha tillfrågats om 

detta (se t.ex. motion 2007/08:k340). 

En annan motion går ut på att statsråd och högre tjänstemän vid Regeringskansliet bör sitta i 

karantän, med statlig lön under tiden, innan de tillträder ett nytt arbete i näringslivet eller som 

PR-konsult eller lobbyist (motion 2009/10:k364). Motionärerna menar att ett sidbyte inte får 

rubba allmänhetens förtroende för att ett före detta statsråd utövat sitt uppdrag utan hänsyn till 

kommande anställningsmöjligheter eller att ett före detta statsråd i sin nya anställning har 

särskilda fördelar i kontakterna med företrädare för staten. 

Motionerna har tills vidare avslagits av kammaren. 
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4.6 Allmänhetens förtroende för PR‐konsulter och lobbyister 
Undersökningar från SOM-institutet vid Göteborgs universitet har visat att allmänhetens 

förtroende för PR-konsulter och lobbyister är mycket lågt. De finns, tillsammans med 

reklampersoner, längst ned på listan över förtroende för olika yrkesgrupper. År 2007 svarade 

fem procent att de hade stort eller ganska stort förtroende för lobbyister, 40 procent uttalade 

ganska litet eller mycket litet förtroende och 55 procent svarade varken eller. Frågan var 

formulerad så att det gällde både synen på aktörerna och deras verksamhet (Larsson 

2009a:156). Förtroendet var emellertid något bättre än åren 2000 och 2002, då förtroendet för 

PR-konsulter mättes. Lägst var förtroendet 2002 (Larsson 2007:224 f.). 

I SOM-undersökningen 2007 hade man också en fråga om lobbyister i riksdagen borde 

registreras. Det var 38 procent som svarade ja, 10 procent tyckte att det var ett ”mycket 

dåligt” eller ”ganska dåligt” förslag och närmare hälften hade inte någon uppfattning i frågan. 

(Larsson 2009a:159). De som konsumerade nyheter om riksdag och regering var i viss 

utsträckning mer positiva till förslaget än de som inte gjorde det.  

4.7 PR‐branschens etikdebatt och syn på mediebilden 
PR-branschen har mot bakgrund av allmänhetens låga förtroende, motionsförslag och 

tidningsskriverier debatterat etikfrågor på senare år. Debatten har i huvudsak handlat om PR-

företagens öppenhet kring sina uppdragsgivare. Karin Pontén, tidigare ordförande i Svenska 

pr-företagen, ”manar till heder och transparens för att rädda pr-konsulternas trovärdighet” i ett 

debattinlägg (Pontén 2009). Hon menar att PR-företagen bör vara öppna med vilka som är 

deras uppdragsgivare och vilka agendor företagen har:  

… vissa pr-konsulter och byråer vill lägga locket på och inte redovisa sina arbetsredskap eller 

agendor. Vad vi gör blir då mystiskt och svårt att förstå för både kunder och för den breda 

allmänheten. Det avspeglas bland annat i att man fortfarande år 2009 kan läsa avslöjande artiklar 

om hur personer eller företag tar in pr-konsulter, och att det skildras som något fult och oetiskt. 

Aldrig att den kritiken skulle yttras när samma arbete utförs från pressavdelningar på storföretag 

och intresseorganisationer/…/Hemlighetsmakeri leder till att medier tror att vi har något att dölja, 

medan öppenhet leder till trovärdighet (Pontén 2009). 

Motargumenten inom branschen går ut på att uppdragsgivarna inte vill avslöja sina 

affärsstrategier. PR-konsulten Jerry Silwer påpekar att ”Strategierna är en del av spelet på alla 

konkurrensutsatta marknader, strategierna är en förutsättning för ett fungerande näringsliv” 

(www.doktorspinn.se). Men det kan också ha andra orsaker, som att man inte vill svara på 

frågor om varför man behöver hjälp med kommunikationen. Silwer menar också att 

nyhetsmedierna skriverier gör att företagen vill stanna i garderoben:  
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Det hela hade onekligen varit mycket enklare för alla om det ansågs mer okej att ta extern hjälp att 

effektivisera den egna kommunikationen. Men det är svårt när nyhetsmedierna så ofta väljer att 

skriva ned PR-byråernas arbete. Genom att skriva ner branschen adderar journalistiken till PR-

föraktet, vilket resulterar i att organisationerna där ute oroar sig än mer för att offentliggöra sina 

PR-leverantörer. (www.doktorspinn.se).  

En annan röst som hörts i debatten är Patrik Westander, vd för PR-byrån Westander Publicitet 

och Påverkan. Han uppmanar, som Pontén, branschen att vara mer öppen och är kritisk mot 

PRECIS yrkesnormer som stadgar att en PR-konsult bör på anmodan informera tredje part om 

sin uppdragsgivare. I debattartiklar har han ifrågasatt varför inte bör byts ut mot ska. 

(Westander 2010-03-05). 

Westander vill att PR-byråerna genomgår en självreglering som innebär att de redovisar sina 

uppdragsgivare och uppdrag. Han delar inte den syn på mediebilden som redovisats ovan. Det 

skrivs mer om PR och PR-experter får oftare komma till tals i dag jämfört med för 10 år 

sedan. Dessutom beskrivs det numera som ganska oproblematiskt att toppolitiker går till PR-

byråer och lobbying behandlas inte lika negativt. Verksamheterna har därmed blivit allt mer 

naturaliserade och accepterade fenomen. (Telefonsamtal 2010-11-16, två veckor före DN:s 

publicering av en större kritisk granskning av lobbying och dess dolda aspekt).  

Att toppolitiker som går till PR-branschen skildrades som problematiskt för några år sedan 

kan man se i samband med före detta statsminister Göran Perssons övergång till byrån JKL år 

2007 (JKL 2007-05-08). Se till exempel SvD-artiklarna ”Steget ett politiskt dilemma”, den 9 

september 2007, och ”Perssons sidbyte får intern kritik”, den 9 maj 2007. 

4.8 Sammanfattning 
• PR-branschen har expanderat kraftigt från mitten av 1980-talet till 2000-talet och 

blivit till en industri. 

• De vanligaste verksamhetsområdena hos större PR-företag är medierelationer, 

samhällskommunikation och opinionsbildning samt strategisk kommunikation.  

• Allmänhetens förtroende för PR-konsulter och lobbyister är mycket lågt. 

• Motioner om att reglera PR-konsulters och lobbyisters verksamhet har väckts, vilket 

stöds av närmare hälften av riksdagsledamöterna visar en undersökning. 

• PRECIS har formulerat yrkesnormer för konsulter och byråer.  

• Branschen anser i huvudsak att mediebilden är negativ. Det finns dock en motsatt 

uppfattning som går ut på att PR och lobbying naturaliserats i medierna. 

• En etikdebatt förs bland PR-konsulter om ökad öppenhet.  
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5. Teoretisk ram  
I detta kapitel redogör jag för de teorier och perspektiv som är relevanta för min 

undersökning. Inledningsvis presenteras PR ur ett samhälls- och demokratiperspektiv och ett 

organisationsperspektiv samt PR-yrkets professionalisering. Därefter ges en redogörelse av 

teorier om mediers effekter på massmediepubliken och medielogik samt relationerna mellan 

PR-konsulter och journalister. Avslutningsvis presenteras en genomgång av tidigare forskning 

som berör området. Vissa teorier har haft direkt betydelse för konstruktionen av kodschemat, 

som massmedieteorierna och organisationsperspektivet. Andra, som det liberala och kritiska 

perspektivet, aktualiseras främst i slutsats- och diskussionskapitlet. Jag rekommenderar den 

nyfikne läsaren att redan nu ta del av tabellen i kapitel sju, i vilken hypoteserna och vad de 

grundar sig på presenteras. 

5.1 Public relations 
Inom samhälls- och demokratiperspektivet finns en liberal och en kritisk inriktning. 

Organisationsperspektivet fokuserar på organisationens behov av att kommunicera med sin 

omvärld. (Larsson 2005b:14). Innan vi går in på de olika perspektiven kan det vara på sin 

plats att klargöra att det amerikanska och det europeiska perspektivet på public relations 

skiljer sig åt. I Europa fokuserar man på verksamhetens förhållande till offentligheten, medan 

offentligheten/allmänheten bara är en av publikerna i det amerikanska synsättet – ibland finns 

den inte med överhuvudtaget (Larsson (red.) 2009b:8). 

5.1.1 Det liberala perspektivet  
Det liberala perspektivet ser PR som en viktig funktion i en demokrati präglad av pluralism. 

Var och en ska ha möjlighet att köpa tjänster från PR-byråer för att sprida sitt budskap. Den 

amerikanska PR-forskaren James Grunig är en viktig företrädare för det detta perspektiv. 

Grunig utgår från ett koncept kallat interest-group-liberalism. Konceptet ser det politiska 

systemet som en öppen spelplats där olika grupper konkurrerar fritt med varandra. De har 

snarlika möjligheter att delta och påverka olika sakfrågor. PR:s roll är att bidra till att lösa 

konflikter mellan grupper, att skapa konsensus, och därmed utgöra en sammanhållande kraft i 

samhället. Grunig menar att en viktig förutsättning för detta är symmetrisk kommunikation 

(se avsnitt 5.1.3) och att hänsyn tas till demokrati- och etikfrågor (Eriksson i Larsson (red) 

2009b:36 f.)  

Enligt Simon Cottle anser pluralisterna att PR har underlättat för resurssvaga grupper, som 

påtryckargruppar och fackföreningar, att få tillgång till medierna på ett sätt som inte var 

möjligt för dem tidigare (Cottle 2003:27). Forskning har visat att de utan stora resurser men 
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med många medlemmar kan nå medierna med hjälp av effektiv PR (Cottle 2003:32–33).  

5.1.2 Det kritiska perspektivet  
Anhängare av det kritiska perspektivet ser PR-branschen som ett demokratiskt problem. De 

menar att det bara är resursstarka företag och organisationer som har råd att köpa PR-tjänster. 

Forskare inom denna inriktning hävdar att det finns argument för att utvecklingen av PR gjort 

att resursstarka källor som regeringar och företag ytterligare utvidgat sin kontroll och sitt 

inflytande över nyhetsproducenterna (Cottle 2003:27).  

Den tyske forskaren Jürgen Habermas tankar och idéer om PR utgör grunden i det kritiska 

perspektivet. Habermas menade att PR har tagit offentligheten i besittning och refeodaliserat 

den. Avsändaren bakom PR-insatsen vänder sig till den allmänna opinionen och maskerar 

sina egentliga affärsmässiga avsikter bakom rollen som välmenande för det allmännas bästa. 

Den drar nytta av offentlighetens legitimering och griper in i journalistiska och 

opinionsbildande processer genom skapandet av nyheter och events. (Larsson 2005a:40). 

Det kritiska perspektivet har efter Habermas utvecklats när det gäller idépåverkan och 

opinionsbildning (Larsson 2005a:40). Larsåke Larsson hänvisar i boken Opinionsbildarna till 

den amerikanska sociologen Mayhew, som påpekar att PR- och reklamfolk har omformat det 

offentliga samtalet. Debatt och påverkan sker inte längre genom samtal utan har blivit 

instrumentella aktiviteter som styrs av proffs. Larsson lyfter också fram Bennett och 

Manheim som är inne på samma linje. De menar att resursstarka grupper manipulerar det 

demokratiska systemet mer än någonsin och att vi har fått en allt mer strategisk och cynisk 

informationshantering, där medborgarna har blivit till målgrupper. Kollektivet utestängs från 

kommunikationen och kraven på transparens och inkludering har försvunnit. (Larsson 

2005a:42-43).  

Problemen med transparens och inkludering blir särskilt tydliga i fråga om lobbying. Enligt 

Demokratiutredningen är lobbying oftast dold, vilket gör det svårt för medborgarna att 

utkräva ansvar, även om de officiella beslutsfattarna är formellt ansvariga. Lobbying skapar 

också ett jämlikhetsproblem; det används främst av resursstarka intressen med följden att inte 

alla medborgare och medborgargrupper får samma möjligheter att delta i den demokratiska 

processen. (SOU 2000:1). 

5.1.3 Organisationsperspektivet 
Inom PR-forskningen finns ett systemteoretiskt perspektiv, där man intresserat sig för 

relationen mellan organisationen och dess omgivning (Fredriksson i Larsson (red) 2009b:63). 
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James E. Grunigs forskning utgår förutom från ett samhällsteoriskt synsätt också från det 

systemteoretiska perspektivet (Larsson (red) 2009b). Han har tillsammans med Todd Hunt 

utvecklat ett modellkoncept som består av fyra grundläggande kommunikationsmodeller som 

organisationer använder. En stor del av dagens internationella PR-forskning kretsar eller 

refererar till dessa modeller (Eriksson i Larsson 2009:35). Se tabell 1 (Wilcox et al. 1998:46–

47).  

Tabell 1. Grunig och Hunts modellkoncept 

 Envägs Tvåvägs 
Modell Pressagent/ 

Publicistmodellen  
Informations- 
modellen  

Tvåvägs-
asymmetriska 
modellen  

Tvåvägs-  
symmetriska 
modellen  

Typ av  
kommunikation 

Propaganda,  
behöver inte vara  
fullständigt  
sanningsenlig  

Sprida positiv 
information. 
Sanning viktig 

Övertalning 
genom 
vetenskaplig 
information 

Förhandling och 
kompromiss 

Syfte Propaganda Informations-
spridning 

Omgivningen 
förväntas 
förändra sig, 
inte org. 

Ömsesidig 
förståelse, 
dialog snarare 
än monolog 

Återkoppling Liten Liten Undersökning 
av förändrade 
attityder 

Undersökning 
av förändrad 
förståelse 

 
Modellerna finns mer utförligt beskrivna i kodschemats instruktioner (se bilaga 1). 

Alla modeller praktiseras i dag. Publicitetsmodellen är överlag vanligast och 

informationsmodellen minst vanlig. Den asymmetriska tillämpas mest av storföretag och den 

symmetriska av myndigheter. En femte modell ingår numera i konceptet; mixed motive-

modellen. Den innehåller både asymmetriska och symmetriska inslag, det vill säga både 

övertalningsstrategier och samråd. Enligt Grunig är den tvåvägssymmetriska modellen den 

mest effektiva och etiska och därför den ideala. (Grunig 1992:304–320). Den symmetriska 

modellen har fått kritik för att vara orealistisk och bortse från maktproblematiken; att dialog 

på jämlika villkor är mycket svåra att uppnå (Eriksson i Larsson (red) 2009b:52-55). 

5.1.4 PR‐yrkets professionalisering 
De vanligaste professionskriterierna är enligt professionsforskningen en gemensam 

kunskapsbas, stark yrkesförening, etiska regler, högre akademisk utbildning och avgränsning 

mot andra närliggande yrkesområden. PR uppfyller åtminstone merparten av kraven i dag. 

När det gäller en gemensam kunskapsbas pågår ett europeiskt arbete med att utveckla en 

sådan. Om PR uppfyller det sista kriteriet är oklart; det angränsar mot andra områden som 
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masskommunikation och marknadsföring och under 1990-talet integrerades PR och 

marknadsföring allt mer. (Tjernström Ottestig i Larsson (red) 2009b:154–166).  

5.2 Massmedierna 
Allmänheten har som tidigare nämnts liten kontaktyta gentemot PR-branschen. Medborgarnas 

främsta informationskälla om PR-konsulterna och lobbyisterna blir följaktligen medierna. 

Stuart Allen har framhållit den betydelse som massmedia har då det inte enbart är våra egna 

erfarenheter som ligger till grund för våra föreställningar om världen:  

Journalists are among the pre-eminent story-tellers of modern society. Their news accounts shape 

in decisive ways our perceptions of the ‘world out there’ beyond our immediate experience. For 

many of us, our sense of what is happening in the society around us, what we should know and 

care about from one day to the next, is largely derived from the news stories they tell. (Allen 

2004:77). 

Nedan presenteras ett par teorier om mediernas roll som har relevans för undersökningen. 

5.2.1 Agenda‐setting 
Teorin om agenda-setting innebär att medierna fyller en viktig dagordningsfunktion för 

publiken. Forskning har visat att det finns ett samband mellan vilka samhällsfrågor som 

prioriteras av medierna och vilka frågor som publiken och politikerna anser är viktiga. Enligt 

teorin bestämmer medierna vad vi ska ha åsikter om, men inte vilka åsikter vi ska ha. I korthet 

innebär hypotesen om agenda-setting följande. Konkurrerande intressen försöker att vinna 

gehör för sina frågor i den allmänna debatten. Massmedierna gör ett nyhetsurval av dessa 

frågor, och ger dem mer eller mindre uppmärksamhet beroende på trycket från eliter, den 

allmänna opinionen och verkliga händelser. Mediernas prioriteringar både bekräftar den 

aktuella dagordningen och får vidare effekter på opinionen och utvärderingen av den politiska 

scenen. Effekterna är emellertid perifera och kortsiktiga. (McQuail 2010:512 ff.).  

Teorin har fått en del kritik under åren. Den har förblivit just en hypotes eftersom några 

kausala samband inte går att fastställa med säkerhet. Kritiker har påpekat att det finns tre 

agendor – en medieagenda, en politisk agenda och en medborgaragenda – och att 

interaktionen mellan dessa agendor är komplex och kan ha effekter i olika riktningar. Annan 

kritik går ut på att personliga erfarenheter kan skilja sig från mediebilden och att publiken och 

medierna har olika syn på nyhetsvärde. Dessutom ser medielandskapet klart annorlunda ut i 

dag jämfört med för 40 år sedan då teorin tog form. (McQuail 2010:512 ff.). Jag menar dock 

att teorin fortfarande är aktuell under vissa förutsättningar, bland annat när det gäller 
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händelser eller företeelser som massmediepubliken har mindre kunskap om, som PR-industrin 

och lobbying. 

5.2.2 Framing 
Om teorin om agenda-setting tar fasta på vilka frågor som uppmärksammas i medierna 

handlar framing om nyheternas inramning, frames, och går alltså djupare än agenda-setting. 

Framing utgör en central del i nyhetsvärderingsprocessen, där vissa händelser inkluderas och 

andra exkluderas i rapporteringen. Teorin innebär att journalisterna formar och 

kontextualiserar nyhetsinnehållet inom vissa familjära referensramar, frames, och enligt vissa 

latenta meningsstrukturer. Publikerna tar i varierande utsträckning till sig journalisternas 

frames. När de gör det och ser på världen på ett liknande sätt kan det påverka deras attityder 

och beteenden. Journalisternas användning av frames sker parallellt med deras tillämpning av 

kriterier för nyhetsvärdering och nyhetsvinkling. (McQuail 2010:511, 557).  

Teorin om framing har fått stöd i flera studier. Bland annat visade en undersökning att 

nyhetsframing av sociala problem hade effekter på människors uppfattningar om offren skulle 

skuldbeläggas eller inte. En annan visade att frames som favoriserade Irakkriget och som kom 

från USA:s administration fick genomslag i nyhetsrapporteringen (McQuail 2010:512). 

Framingforskningen kan delas in i tre paradigm. Det första, den kognitiva modellen, innebär 

att journalisternas texter införlivas i tankar och ord av de publiker som påverkas. Anhängare 

av den andra modellen, den konstruktivistiska, menar att journalisterna förser publiken med 

sponsorernas, nyhetskällornas, tolkningsramar. Den tredje modellen är den kritiska och 

betraktar frames som ett resultat av rutinerna för nyhetsinsamling och elitens värderingar. De 

attribuerar alltså en hegemonisk aspekt till framing. Modellerna är inte ömsesidigt uteslutande 

utan överlappar varandra. Oavsett modell innefattar framing en form av styrning av 

värderingar. (McQuail 2010:512).  

Stuart Allen refererar till Gitlin som menar att nyhetsframes gör att världen bortom den 

direkta erfarenheten ser naturlig ut. De utgör en del av journalistikens dagliga rutiner som 

strävar efter att naturalisera den sociala världen i enlighet med vissa diskursiva konventioner 

(Allen 2004:58). Naturaliseringsprocessen legitimerar rådande maktförhållanden, enligt 

Allen: ”News discourses help to naturalize a cultural politics of legitimacy so as to lend 

justification to modern society’s distribution of power and influence” (Allen 2004:77). 
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5.2.3 Medielogik 
Begreppet medielogik myntades av Altheide och Snow (McQuail 2010:330). Begreppet har 

beröringspunkter med framing och det innebär att mediernas innehåll följer vissa 

standardiserade format, en viss logik, med rötter i olika traditioner, arbetssätt, föreställningar 

om publikens smak och intresse samt tids- och utrymmesbrist. Enligt McQuail bidrar följande 

principer till medielogiken: nyhetsaspekt, omedelbarhet, högt tempo, korthet, personalisering, 

konflikt, dramatisering och kändisorientering (McQuail 2010:331).  

5.2.4 Relationerna mellan PR‐utövare och journalister 
En studie som Larsåke Larsson har genomfört visar att journalister och PR-utövare har många 

kontakter med varandra, och att de sker i huvudsak från PR-aktörernas sida. Flera studier har 

visat att de och informatörers pressmaterial publiceras i stor utsträckning i medierna. 

Samtidigt har redaktionerna under senare år fått minskade resurser och utsatts för hårda 

rationaliseringar. Det gör att journalisterna har mindre tid över till egen research och blir 

därmed mer beroende av tillsänt material. (Larsson 2005a:89–90).  

Konsulterna visar hög aktning för medierna och stor respekt för journalisterna. De anser också 

att relationen till dem är god. Journalisterna är av en annan åsikt. De hyser en lägre aktning 

och respekt för konsulterna och menar att de egentligen inte har några relationer. Kontakterna 

kan emellertid bli tvåsidiga. Konsulterna skapar kännedom om sin existens vilket gör att 

journalisterna kontaktar dem när de behöver talesmän eller information. Enligt Larssons 

studie menar vissa journalister att konsulterna underlättar deras arbete. Detta innebär att 

parterna är beroende av varandra. (Larsson 2005a:89–90).  

Även studier i England visar på en liknande utveckling. PR-industrin har professionaliserats 

samtidigt som resurserna för journalisternas nyhetsresearch har minskat. Detta har inneburit 

att PR:s inflytande på nyhetsproduktionen har ökat (Cottle 2003:27, 41). 

5.3 Tidigare forskning 
En magisteruppsats som presenterades vid Uppsala universitet 2008 handlar om PR-

branschens anseende och Public affairs, det vill säga den del av PR som handlar om 

samhällskontakter och politisk påverkan. Författaren har djupintervjuat fem PR-konsulter om 

branschens låga förtroende. Konsulterna anser att det beror på att allmänheten har dålig 

kunskap om branschen men konsulterna verkar inte se det som ett större problem (Göranzon 

2008:51). Uppsatsen kommer fram till att medierna är en viktig kunskapskälla för 

allmänheten eftersom medborgarna har få kontakter med PR-branschen. Konsulterna menar 

att medierna bara skriver om PR när misstag har begåtts och därmed inte förmedlar en rättvis 
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bild (Göranzon 2008:57). De hävdar också att en branschreglering inte är nödvändig eftersom 

medierna granskar branschen (Göranzon 2008:48).  

En C-uppsats som lades fram vid JMK, Stockholms universitet, i januari 2006 handlar om PR 

i pressen. Den innehåller en innehållsanalys av hur PR framställs i SvD och DN från den 15 

november 2004 till den 15 november 2005. Resultaten kan användas vid jämförelser över tid, 

som en kontrollstation på vägen. De visar att de vanligaste ämneskategorier är Marketing PR  

(PR i marknadsföringssyfte), Övrigt, Lobbying och Politisk PR (Larsson & Åström 2006:29). 

Politisk PR är en definition författarna själva har utarbetat och rör partier eller politikers PR-

metoder.  

Många artiklar där PR tas upp är neutrala (52 %). De negativa artiklarna (29 %) är fler än de 

positiva (14 %). Övriga (13 %) har kategoriserats som ironiska. Nästan alla artiklar där 

lobbying och politisk PR förekommer har kodats som negativa. Marketing PR förekommer i 

fler negativa artiklar än positiva (Larsson & Åström 2006:33). Uppsatsens definierar dock 

inte tydligt vad som ses som positivt/negativt. SvD har en större andel positiva artiklar än DN 

fler artiklar om lobbying. DN har fler generella artiklar under övrigt och politisk PR. (Larsson 

& Åström 2006:44).  

I bakgrunds- och teoriavsnitten har jag refererat flera gånger till litteratur som är skriven av 

Larsåke Larsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Han ledde ett 

forskningsprojekt vid Örebro universitet under åren 2000-2005 om utvecklingen av svensk 

PR och information samt konsulternas opinionsarbete. Även den demokratiska aspekten av 

PR belystes. Projektet utmynnade i två rapporter, Opinionsmakarna (Larsson 2005a) samt 
Upplysning och propaganda (Larsson 2005b). De har kommit till stor användning i uppsatsen. 

De har varit ändamålsenliga för mitt syfte, samtidigt som det inte har funnits så mycket annan 

svensk forskning att tillgå av senare datum inom ämnet. 

5.4 Sammanfattning 
• Inom PR-forskningen finns ett liberalt och ett kritiskt synsätt. Det förstnämnda ser att 

PR fyller en demokratisk funktion, det sistnämnda är av motsatt uppfattning.  

• Grunig har identifierat fem kommunikationsmodeller som organisationer använder, 

varav den tvåvägssymmetriska är den ideala. 

• PR-branschen har professionaliserats men det är ändå tveksamt om den uppfyller alla 

de vanliga kriterierna för professionalisering i dag. 
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• Medierna fyller en viktig dagordningfunktion (agenda-setting) och dess innehåll 

formas efter en viss logik och vissa familjära referensramar som adopteras i varierande 

grad av mottagarna (framing). 

• PR-utövare och journalister är beroende av varandra. 

• Tidigare forskning visar att många artiklar i DN och SvD där PR tas upp är neutrala 

och att de negativa artiklarna är fler än de positiva. 

 

6. Metod 

6.1 Innehållsanalys 
Det metodiska tillvägagångssättet är innehållsanalys med både kvantitativa och kvalitativa 

inslag. Till min hjälp har jag ett kodschema (se bilaga 1). I efterföljande kapitel, kapitel 7, 

redovisas mina hypoteser och vilka frågor de korresponderar mot i kodschemat. 

Enligt Kimberly Neuendorf är innehållsanalys ”…the systematic, objective quantative 

analysis of message characteristics (Neuendorf 2002:1). Innehållsanalys betraktas som den 

mest effektiva metoden för undersökningar där mängden har betydelse och materialet är stort 

(Ekström 2010:122). Syftet med innehållsanalys kan vara att (Ostbye 2004): 

• beskriva mönster och utvecklingstendenser i mediernas innehåll 

• testa hypoteser om mål, urvalskriterier och arbetsmetoder i medierna 

• jämföra medieinnehållet med den verkliga världen 

• ta reda på hur medierna framställer olika grupper i samhället 

• dra slutsatser om mediernas effekter  

Min forskningsansats rimmar främst med det första och tredje syftet. Jag vill se om PR-

konsulternas syn på mediebilden av PR och lobbying (aktiviteter och utövare) stämmer 

överens med den verkliga rapporteringen, vilket innebär att jag bland annat studerar om 

mediebilden förändrats över tid och om man kan skönja en naturalisering av fenomenen.  

Undersökningen följer det tillvägagångssätt som Neuendorf menar är det vanliga vid 

innehållsanalyser – den hypotetisk-deduktiva metoden. Den innebär att hypoteser formuleras 

utifrån teorier för att sedan testas deduktivt. Testningen sker genom att förväntade relationer 

mellan variabler mäts med hjälp av statistiska metoder. Variablerna fastställs innan 

observationerna görs. Slumpmässiga urval möjliggör generaliseringar utifrån urvalet. 
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Reliabilitet är mycket viktigt (Neuendorf 2002:11 ff.). Mitt urval är dock inte slumpmässigt 

utan strategiskt. 

Innehållsanalysen fokuserar på det manifesta innehållet, det vill säga sådant som uttrycks 

explicit i texten. Men enligt Bergström och Boreus kan sökandet efter det manifesta också 

användas till att komma åt det inte fullt utsagda (Bergström & Boreus 2005:44). Detta 

resonemang har bäring på min undersökning. Många variabler i kodschemat tar fasta på det 

manifesta och tanken är att de också ska kunna bidra till att ge vägledning om en 

naturaliseringsprocess kan skönjas eller inte. 

Analyser där något kvantifieras men där mer komplicerade tolkningar måste göras betraktas 

som mer kvalitativa än analyser där det går enklare att bedöma innehållet (Bergström & 

Boreus 2005:44). Min undersökning har många kvalitativa inslag eftersom flera frågor i 

kodschemat ställer höga krav på tolkning. Se frågorna 7, 9, 10, 13 och 15 i bilaga 1.  

Resultaten från undersökningen bearbetas och tolkas med hjälp av statistiska metoder. Det gör 

det möjligt att se samband mellan variabler och vilken styrka sambanden har. För ändamålet 

används sambandsmåttet Cramer’s V. På en skala från 0–1 tolkas värdena enligt följande: 

• 0.0 – 0.1. Svagt samband 

• 0,1 – 0.2. Måttligt samband (moderate) 

• 0.2 – 0.3. Ganska starkt samband 

• 0.3 – och högre. Starkt samband  

Eftersom materialet består av 200 artiklar, jämt fördelade mellan åren, ska slutsatser kunna 

dras. Alla artiklar har analyserats inom ramen för undersökningsperioderna, det vill säga 

undersökningarna de båda åren är totalundersökningar, varför signifikansmåtten inte 

redovisas. Jag behövde inte förlänga eller förkorta någon av undersökningsperioderna för att 

antalet artiklar skulle bli de samma båda åren. Resultatet för varje undersökningsperiod är inte 

representativt för hela det året, endast för hösten.  

SvD och DN gjorde två större granskningar av PR och lobbying hösten 2010, som inföll den 

16 november respektive den 2, 3 och 4 december. Dessa granskningar utmärker sig eftersom 

de upptar ett så stort utrymme. Jag beskriver reportagen något utförligare än vad jag gjort med 

det övriga materialet. Det var ändamålsenligt för att belysa frågeställningarna två och fyra.  
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6.2 Metodkritik 
Som alla metoder har även den kvantitativa innehållsanalysen sina begränsningar. Betyder två 

artiklar mer än en? Kan två positiva artiklar balanseras av två negativa? Metoden förmår inte 

heller att fånga in betydelsen av kontexten som kan vara avgörande för tolkningen. Det kan 

också vara svårt att nå objektivitet, varför utförliga kodanvisningar behövs för att minimera 

tolkningsutrymmet. (Ekström 2010:122 ff.).  

Bergström och Boréus tar upp några andra aspekter av innehållsanalysen som är 

problematiska (Bergström & Boréus 2005:85): 

• Forskaren blir ganska tidigt låst vid ett tillvägagångssätt som sedan ska följas genom 

hela analysen. 

• Alla intressanta aspekter i artiklarna kan inte fångas upp.  

• Analysen lämpar sig inte för att undersöka det outtalade och det underförstådda. 

• Eftersom analysen är hårt strukturerad förs intresset bort från sådant som man inte på 

förhand bestämt sig för att notera. 

• Termer eller andra språkliga formuleringar som räknas kan ha olika innebörd i olika 

sammanhang och förändras över tid, vilket ställer krav på god genre- och 

diskurskännedom.  

6.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att mäta det man vill mäta. Validitet kräver tydliga begreppsdefinitioner 

och genomtänkta operationaliseringar (Neuendorf 2002:115). Jag har försökt nå validitet 

genom att konstruera kodschemat utifrån teorier och fakta som är relevanta utifrån syftet, 

definiera svåra begrepp och använda statistiska metoder. Bergström & Boréus menar att 

forskaren bör pröva kodschemat i omgångar på olika delar av materialet och dessutom 

genomföra en pilotstudie (Bergström & Boréus 2005:85). Jag har testat kodschemat på olika 

artiklar och frågor som inte har fungerat har omformulerats. Innan den ”riktiga” kodningen 

påbörjades genomfördes två pilotstudier, en på 30 artiklar och en på 15 artiklar.  

Reliabiliteten bygger på hur väl undersökningen är utförd. För att uppnå intrareliabilitet måste 

alla artiklar kodas på samma sätt, vilket ställer krav på tydliga kodinstruktioner. (Bergström & 

Boréus 2005). Frågor i kodschemat som var komplicerade omkodades, det vill säga jag 

kodade alla 200 artiklar två gånger när det gäller frågorna 9, 10, 13 och 15. Omfattande 

stickprov togs för övriga frågor. Det visade sig att intrareliabiliteten var hög. Ett fåtal artiklar 

tolkades annorlunda i omgång två. 
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7. Hypoteser 
Med utgångspunkt i fakta och teorier (kapitel 4 och 5) har ett antal hypoteser formulerats om 

DN:s och SvD:s rapportering kring PR och lobbying i dag, jämfört med hur det var för 10 år 

sen. I följande tabell redovisas hypoteserna, vilka frågeställningar de utgår från i 

inledningskapitlet, vilka fakta och teorier de bygger på samt vilka frågor i kodschemat de är 

kopplade till.  

Tabell 2. Hypoteser om rapporteringen kring PR och lobbying 2010, jämfört med 2000. 

Hypoteser Utgångspunkt i 
teori/fakta 

Fråga i 
kodsche
mat 

H1. PR och lobbying förekommer i fler artiklar och får 
större utrymme i medierna. 
(Frågest. 1) 

– Agenda-setting 
– Se avsnitt 4.7 om 
etikdebatten 

4, 5, 6 och 
7 
 

H2. De dominerande verksamheterna är som tidigare 
marknadsföring och politisk påverkan.  
(Frågest. 1) 

– C-uppsatsen PR i 
pressen” 

9 

H3. Syftet med PR framställs framför allt som att 
påverka (politiker, allmänhet, kunder etc.).  
(Frågest. 2) 

– Grunigs 
modellkoncept 
– Framing 

10 

H4. PR och lobbying beskrivs i större utsträckning som 
dolt, särskilt lobbying.  
(Frågest. 2) 

Se avsnitt 4.7 om 
etikdebatten 

13 

H5. Användningen av PR-experter som får kommentera 
händelser, särskilt kriser, förekommer mer ofta. 
(Frågest. 3) 

– Se avsnitt 4.7 om 
etikdebatten 
– Framing 

11 och 12 

H6. Politiker som går över till PR-branschen framställs 
inte kritiskt i samma utsträckning.  
(Frågest. 4) 

– Se avsnitt 4.7 om 
etikdebatten 
– Framing 

9 och 15 

H7. Det är proportionellt sett en mindre andel artiklar 
där PR förknippas med stridsmetaforer (kupp, krig etc.) 
idag. 
(Frågest. 5)  

– Se avsnitt 4.7 om 
etikdebatten 
– Framing 
– Medielogik 

14 

H8. En ökad polarisering har skett i rapporteringen, dvs. 
fler artiklar kan kategoriseras som negativa och 
positiva, (med en övervikt för de förstnämnda) och färre 
som neutrala.  
(Frågest. 6) 

– Se avsnitt 4.7 om 
etikdebatten 
– Framing 

15 

H9. SvD har proportionellt sett fler positiva artiklar än 
DN, båda åren.  
(Frågest. 6) 

–Tidn. pol. färg. 
– Liberala och kritiska 
perspektivet 

3 och 15 

Om H1, H5, H6 och H7 inte falsifieras, H4 falsifieras, och mediebilden visar sig vara mer 

positiv än negativ skulle det kunna vara tecken på att olika aspekter av PR och lobbying 

naturaliserats, det vill säga ses som oproblematiska och naturliga.  



  32 

Bakgrunden till min åttonde hypotes är att PR-konsulter lämnat två beskrivningar av hur 

mediebilden ser ut, vissa menar att bilden är negativ men Patrik Westander anser att de 

negativa framställningarna har minskat (se avsnitt 4.7). 

 

8. Resultat och analys 
Resultatet redovisas utifrån de frågeställningar som presenterades i inledningskapitlet. 

Procenttalen är i vissa tabeller de samma som antalet (n=100 för respektive år). Av 

tabellrubrikerna framgår vilken fråga i kodschemat den grundar sig på. Sambandsmåttet 

Cramer’s V kommenteras vanligtvis inte om det inte uppvisar väldigt låga eller höga värden.  

Där det är möjligt görs en jämförelse med resultatet från C-uppsatsen PR i pressen från 2006. 

Den omnämns som undersökningen 2005 i texten nedan eftersom de flesta artiklar som ingick 

i den var från det året. Undersökningsperioden var ett år, varför jämförelserna med mina 

resultat måste tolkas försiktigt. Anledningen till att dessa jämförelser inte görs i slutsats- och 

diskussionskapitlet är att resultatredovisningen blir för splittrad. 

8.1 Större utrymme och mer marknadskommunikation 
Frågeställning 1: I hur många artiklar och i vilka sammanhang (tidningsavdelningar och 

ämnen) förekommer PR och lobbying (aktiviteter och utövare)? 

8.1.1 Lika många artiklar men utrymmet har ökat 
Hypotes 1: PR och lobbying förekommer i fler artiklar och får större utrymme i medierna i 

dag än för tio år sen. 

Resultaten redovisas på nästa sida. 
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Tabell 3. Antal artiklar om PR och lobbying fördelat per år och tidning (fr. 1, 2 och 3)  

År 

Tidning 
2000 

Ant. (% år) 
2010 

Ant. (% år) (Total) 

 28 28 56 PR 

 (60,9%) (59,6%) (60,2%) 

 18 19 37 

 

Lobbying 

 (39,1%) (40,4%) (39,8%) 

 46 47 93 

DN 

Total 

 (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
 38 40 77 PR 
 (70,4%) (75,5%) (72,9%) 
 16 13 30 

 

Lobbying 
 (29,6%) (24,5%) (27,1%) 
 54 53 107 

SvD 

Total 
 (100,0%) (100,0%) (100,0%) 
 66 68 133 PR 

 (66,0%) (68,0%) (67,0%) 

 34 32 67 

 

Lobbying 

 (34,0%) (32,0%) (33,0%) 

 100 100 200 

Total 

Total 

 (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

Cramer’s V=0,021 (DN=0,13, SvD=0,057) 

Hypotes 1 falsifieras när det gäller omfånget av artiklar. Artiklarna har inte direkt ökat, jag 

fann 100 artiklar 2000 och 103 artiklar 2010. Eftersom varje population på förhand bestämts 

till 100 utelämnades de sista tre 2010. Fördelningen av PR- och lobbyingartiklar inom varje 

tidning och mellan tidningarna är också sig lik mellan åren. Totalt tar två tredjedelar upp PR 

och en tredjedel lobbying. Sambandsmåttet Cramer’s V uppvisar ett mycket svagt samband, 

vilket rimmar med att det är få variationer mellan åren. 

År 2005 handlar cirka en femtedel av artiklarna om lobbying men det är oklart hur författarna 

gjort sökningar. Skillnaderna mellan resultaten kan bero på hur de har genomförts och inte på 

empirin.  

Hypotes 1 verkar få stöd när det gäller utrymmet. Storleken går inte att uttyda i SvD år 2000 

men mönstret är tydligt när man jämför DN:s artiklar över åren – artikelstorleken har ökat. 
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Närmare 43 % av tidningens artiklar täcker en halv-helsida eller helsida i dag. För tio år sen 

var det 22 % (se bilaga 2).  

När det gäller det innehållsmässiga utrymmet visar nedanstående tabell på vilket sätt artikeln 

knyter an till PR/lobbying.  

Tabell 4. Hur artiklarna i huvudsak knyter an till PR/lobbying åren 2000 och 2010 (fr. 
7) 

År  
2000 2010 (Total) 

Omnämns  49 39 87 

Huvudroll  18 31 50 

Exp.kommentar  1 1 2 

Endast titel  3 6 9 

Spekulation  2 1 3 

Etiketteras  24 18 42 

Annat  2 2 4 

An- 
knytning 

Avsaknad PR/L  1 2 3 
 100 100 200 Total 

  (100%) (100%) (100%) 

Cramer’s V=0,198 

Det är betydligt fler artiklar där PR/lobbying spelar huvudrollen 2010 än 2000. Det gäller 

framför allt lobbying (se bilaga 3). En anledning är att tidningarna har två större granskningar 

av verksamheterna på totalt tio artiklar 2010. Några granskningar av motsvarande storlek görs 

inte 2000. DN har dock en helsida om lobbying det året. Av dagens helsidesartiklar spelar 

dessutom PR/lobbying huvudrollen i nästan hälften.  

I kategorin Exp.kommentar finns artiklar där PR-utövare/lobbyist ger kommentarer i 

egenskap av sin expertis. Kategorin Endast titel betyder att begreppet PR-konsult/lobbyist 

eller liknande finns med utan att det finns någon övrig koppling till PR/lobbying i artikeln. 

Spekulationskategorin rymmer artiklar där författaren spekulerar i att PR/lobbying har 

förekommit i ett visst sammanhang (se avsnitt. 8.5.2). 

Många gånger etiketteras något som PR eller lobbying utan att det tydligt framgår att så är 

fallet. Etiketten sätts på företeelser som anses höja någons anseende eller utgöra ett 

marknadsföringsverktyg. Detta mönster är särskilt framträdande 2000. Över hälften av 

gångerna är det en journalist eller krönikör som sätter etiketten, ofta i en något nedsättande 
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eller ironisk ton (se avsnitt 8.5.2). År 2005 har 5 % av artiklarna kodats som ironiska. Det är 

möjligt att de i viss mån motsvarar kategorin Etiketteras. Kategorin Avsakn. PR/L handlar om 

att artikelförfattaren efterlyser en PR- eller lobbyingaktivitet.  

8.1.2 Aktiviteter nära marknadsföring eller politisk påverkan 
Hypotes 2: De dominerande verksamheterna är som tidigare marknadsföring och politisk 

påverkan.  

En mycket svårkodad fråga var vilket ämnesområde PR knyter an till i artikeln. Områdena 

överlappar varandra och det var sällan självklart vilket alternativ som skulle fyllas i. Därför 

måste resultatet i tabell 5 tolkas med en viss försiktighet. 

Tabell 5. Antal artiklar inom olika ämnesområden åren 2000 och 2010 (fr. 9) 

År  
2000 2010 (Total) 

Ej kodat, lobbying 34 32 66 

Markn.komm./reklam 11 18 29 

Image managem./publ. 12 17 29 

Pol. komm./val.komm. 8 8 16 

Mediefrågor 1 5 6 

Event 6 1 7 

Finansiell info./inv.rel. 5 1 6 

Politiker till PR-br. 0 5 5 

Förs./köp av PR-byrå 5 0 5 

Opinionsb/pol. påverk. 3 1 4 

Generell PR 3 0 3 

Sponsring 1 1 2 

Integrerad komm. 2 0 2 

Kriskommunikation 0 1 1 

Varumärke 1 0 1 

PR-branschen 0 1 1 

Område 

Annat/framgår ej 8 9 17 
Total 100 100 200 
 (100%) (100%) (100%) 

Cramer’s V=0,392 
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Som framgår av tabellen får hypotes 2 stöd. Vid sidan om lobbying dominerar 

Marknadskommunikation/reklam och Image management. Resultaten rimmar med det från 

2005.1  

Marknadskommunikation/reklam och Image management har ökat genom åren. Kategorierna 

var svåra att särskilja. Marknadskommunikation/reklam ligger nära marknadsföring och 

Image Management handlar mer om aktiviteter som generellt syftar till att skapa 

publicitet/uppmärksamhet eller ett gott anseende. För definitioner, se bilaga 1. 

Artiklarna om lobbying kodades inte under kategorin Opinionsbildning/politisk påverkan 

eftersom lobbying handlar mer om organiserad påverkan på politiker/tjänstemän än 

allmänpolitisk påverkan. Skulle lobbying ha ingått i kategorin skulle den ha varit störst år 

2000. Jag noterade dock att fyra artiklar 2010 handlar om påtryckning på FIFA i syftet att få 

anordna sportarrangemang.  

Event och Finansiell information/investerarrelationer är kategorier som har minskat. Event 

var populärt kring millennieskiftet. Integrerad kommunikation, som blev en trend på 1990-

talet, förekommer inte 2010. Under millennieskiftet var det många byråer som upphörde eller 

gick ihop varför kategorin Försäljning/köp av PR-byråer främst är representerad år 2000.  

Några av PR:s större verksamhetsområden kodades överhuvudtaget inte, som strategisk 

kommunikation, omvärldsanalys och intern- och personalkommunikation.  

Det har blivit vanligare att PR/lobbyings roll i samhället behandlas, särskilt lobbying (fråga 8 

i kodschemat). År 2000 togs det upp i fem artiklar och år 2010 i 16 st.  

När det gäller tidningsavdelningar finns nästan en fjärdedel av dagens artiklar publicerade i 

tidningarnas första del, framför allt på avdelningen Nyheter (se bilaga 4). Förstadelen har 

sprungit om ekonomidelen sedan 2005. Inga jämförelser med 2000 görs eftersom det då inte 

framgår var artiklarna i SvD hör hemma.  

 

                                                        

1 Ämneskategorierna definieras lite annorlunda 2005. De använder definitionen Marketing PR för PR-
aktiviteter som ska förstärka marknadsföringsaktiviteter. Definitionen motsvarar de båda kategorierna 
Marknadskommunikation/reklam och Image management i denna undersökning. Författarna har 
utarbetat en egen definition som kallas för Politisk PR och den innefattar partiers eller politikers PR-
metoder. Den motsvaras av politisk kommunikation/valkommunikation i denna undersökning.  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8.2 Uppmärksamhetsskapande PR och dold lobbying  
Frågeställning 2: Hur beskrivs syftet med PR-aktiviteter och lobbying, och framställs 

verksamheterna som öppna eller dolda? 

8.2.1 Syftet är påverkan 
Hypotes 3. Syftet med PR framställs framför allt som att påverka (politiker, allmänhet, 

kunder etc.) såväl 2010 som 2000. 

För att förtydliga hypotesen så handlar kategorierna Lobbying, Propaganda, 

Publicitet/marknadsföring och Övertyga/övertala i tabell 6 om någon form av påverkan. 

Kategoriindelningen bygger på Grunigs modellkoncept, med undantag av 

publicitet/marknadsföring (se bilaga 1). Skillnaden mellan Publicitet/marknadsföring och 

Propaganda är att det senare inte har några sanningskrav. Fördelningen mellan dessa två 

kategorier måste tolkas försiktigt eftersom det ibland var svårt att avgöra i vilken av de två en 

artikel hörde hemma.  

Tabell 6. Syftet med PR i artiklarna 2000 och 2010 (fr.10) 

År  
2000 2010 (Total) 

Ej kodat/lobbying 34 32 66 

Propaganda 16 8 24 

Publ./markn.för. 30 38 68 

Informera 2 4 6 

Övertyga/övertala 3 0 3 

Annat/framgår ej 15 18 33 

Syfte/ 
funktion 
 

Total 100 100 200 
 (100%) (100%) (100%) 

Cramer’s V=0,275 

Inga lobbyingartiklar kodades eftersom lobbying handlar om politisk påverkan på utvalda 

politiker och tjänstemän. Lobbying torde annars kunna kopplas till den tvåvägsasymmetriska 

kommunikationsmodellen, det vill säga till syftet övertyga/övertala, eller till mixed motive-

modellen som i övrigt inte finns representerad i materialet. Om vi räknar lobbying som 

påverkan vid en hypotesprövning så handlar 83% av artiklarna om påverkan år 2000. 

Motsvarande siffra för 2010 är 80 %. Hypotes 3 får med andra ord starkt stöd. 
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Publicitet/marknadsföring har ökat med åren och propaganda har minskat. En orsak är att en 

handfull artiklar om valrörelsen i USA 2000 framställde presidentkandidaterna som att de 

ägnade sig åt propaganda (se avsnitt 8.6). 

Föga överraskande hör de flesta, men inte alla, artiklar med ämneskategorierna 

Marknadsföring/reklam och Image management hemma under syftet 

Publicitet/marknadsföring. Artiklar om politisk kommunikation har också kategoriserats hit. 

Av utrymmesskäl har tabellen över ämneskategori och syfte inte bilagts (Cramer’s V=0,698). 

8.2.2 Lobbying framställs som mer dolt i dag 
Hypotes 4: PR och lobbying beskrivs i större utsträckning som dolt 2010, särskilt lobbying.  

Det skulle framgå tydligt att PR/lobbying framställdes som dolt för att artiklarna skulle kodas 

här.  

Tabell 7. PR och lobbying som öppet eller dolt 2000 och 2010 (fr. 13) 

År  
2000 2010 (Total) 

Ja  4 21 25 

Nej  89 74 163 

Både och  5 1 6 

Dolt 

Framgår 
ej/oklart 

 2 4 6 

 100 100 200 Total 
 (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

Cramer’s V=0,285 (lobbying=0,472 och PR=0,19. Se bilaga 5.) 

Hypotes 4 får stöd. Artiklar där PR och lobbying framställs som dolt har ökat. Cramer’s V 

uppvisar ett mycket starkt samband för lobbying; 44 % av lobbyingartiklarna år 2010 

framställer verksamheten som dold och motsvarande siffra för 2000 är 6 %. (se bilaga 5). 

I metodkapitlet tog jag upp den kritiska frågan om två artiklar betyder mer än en. Denna fråga 

aktualiseras med anledning av att DN har en stor granskning av lobbying och dess dolda 

aspekter den 2, 3 och 4 december 2010. Tidningen puffar stort för granskningen på 

förstasidan de två första dagarna. Den 2 december lyder puffrubriken Politiker låter sig bli 

styrda. På ett uppslag problematiseras riksdagsledamöters kopiering av texter från lobbyister 

och andra aktörer som sedan används i motioner. Ett budskap är att ledamöterna inte låter 

väljarna veta källan. Det nämns att lagförslaget om att inskränka lobbyisternas möjligheter att 
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verka i riksdagen inte röstats igenom. En artikel handlar om intresseorganisationerna. Den 3 

december lyder puffrubriken Lobbyisterna ökar pressen. Tidningen menar att ”Lobbyisternas 

kamp om Sveriges maktelit hårdnar”. I en artikel om intresseorganisationen IOGT/NTO tipsar 

en PR-konsult om att skicka in underlag till motioner. Sammantaget ligger huvudfokus 

ändock mer på ledamöternas roll och ansvar för ökad transparens än på lobbyisternas, eller på 

uppdragsgivarnas för den delen.  

Några artiklar under 2010 handlar om att Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten låtit 

sig bjudas på seminarieresor i rollen som riksdagsledamot. Den mest omskrivna arrangerades 

av Shell med hjälp av Prime PR. Fokus ligger på politikers förhållande till ”mutresor”.  

DN granskar lobbying i två artiklar 2000 som nästan täcker en helsida. Verksamhetens 

metoder får en genomlysning, men dess dolda aspekter tas inte upp direkt, snarare indirekt. 

Reportaget är balanserat och rymmer både lobbyingtips och en diskussion om att det är de 

resursstarka som har råd med lobbying (DN 2000-11-26).  

 

8.3 Färre uttalar sig och inga kriser kommenteras 
Frågeställning 3: I vilken uträckning får PR-utövare och lobbyister kommentera händelser 

eller kriser? 

Denna frågeställning besvarades genom att undersöka vilka som i huvudsak får komma till 

tals, och om och i vilka sammanhang PR-utövare och lobbyister får uttala sig överhuvudtaget.  

8.3.1 Anställda PR‐utövare framträder mindre som huvudtalare 
 
Tabell 8. Huvudtalare i artiklarna åren 2000 och 2010 (fr. 11) 

År  
2000 2010 (Total) 

Konsult PR/lobb.  4 6 10 

Anst. PR-utöv./lobb.  12 3 15 

Uppdragsgivare  11 1 12 

Politiker (mott. lobb.)  1 3 4 

Journalist  33 34 67 

Kulturpers.  4 4 8 

Annan  28 38 66 

 

Ingen  7 11 18 
Total  100 (100%) 100 (100%) 200 (100%) 

Cramer’s V=0,296 
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Det är främst journalister som i huvudsak uttalar sig eller får kommentera. Uppdragsgivare 

samt PR-utövare och lobbyister som arbetar på företag och organisationer får i betydligt 

mindre utsträckning vara ”huvudtalare” 2010 jämfört med 2000. En svag ökning har skett för 

konsulter och lobbyister.  

8.3.2 Perioder fria från kriser och skandaler 
Hypotes 5: Användningen av PR-experter som får kommentera händelser, särskilt kriser, 

förekommer mer ofta i dag jämfört med för 10 år sen. 

Tabell 9. Sammanhang där PR-utövare och lobbyister uttalar sig 2000 och 2010 (fr. 12) 

År 

2000 2010 (Total) 

3 0 3 Händelse, kris 

(13,0%) (0,0%) (8,1%) 

12 4 16 Sakfråga 

(52,2%) (28,6%) (43,2%) 

8 5 13 Org. kommunikation/ 
kommunikationstrend (34,8%) (35,7%) (35,1%) 

0 5 5 

Expert- 
komm. 

PR/lobbying-bransch 

(0,0%) (35,7%) (13,5%) 
23 14 37 Total 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) 

Cramer’s V=0,549 

PR-utövare och lobbyister ger färre kommentarer 2010, förutom när det gäller frågor om PR-

/lobbyingbranschen. Det är framför allt i SvD:s granskning av politiker som blir PR-konsulter 

(se avsnitt 8.4) som praktikerna kommenterar branschen. Sambandet är mycket starkt mellan 

variablerna. 

Inga kriser kommenterades, vilket beror på att det inte var några större sådana som 

uppmärksammades under undersökningsperioderna. Två affärer inträffade hösten 2010 men 

de var i stort sett överspelade i slutet av oktober. Den ena var ”Arkelstenaffären” (se avsnitt 

8.2). Den andra rörde en nyutkommen bok om kungens liv.  
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Med anledning av den senare händelsen och mediernas agerande skrev John Chrispinsson i en 

debattartikel i SvD att:  

Resten av den mediala uppmärksamheten är nu en metadiskussion om "hovets krishantering". Där tas 

också allt tyckande på allvar, märkligast är kanske när pr-mannen Peter Erikson ger goda råd om 

krishantering, hans eget pr-företag Rikta gick i konkurs efter pr-katastrofen i samband med Göran 

Perssons fiasko under Sydafrikaresan. (Chrispinsson 2010-11-07).  

Enligt artikeln har alltså PR-expertis kommenterat hovets agerande. Hypotes 4 kan dock inte 

sägas få något vidare stöd i undersökningsmaterialet. Det behövs en kompletterande 

undersökning för att pröva hypotesen. 

 

8.4 Politiker till PR‐branschen framställs kritiskt och okritiskt 
Frågeställning 4: Beskrivs politiker som går över till PR-branschen kritiskt eller inte? 

Hypotes 6: Politiker som går över till PR-branschen framställs inte kritiskt i samma 

utsträckning.  

Det är förhållandevis få artiklar som tar upp frågan om politiker som går till PR-branschen. 

Det är därför svårt att säga om det finns ett stöd för hypotesen. År 2000 hittar jag två 

ledarartiklar, varav den ena är neutral och refererar till en undersökning av 

riksdagsledamöters inställning till att jobba i PR-branschen (SvD 2000-10-29). Den andra är 

både positiv och negativ och framhåller att lobbyföretagen inte kan kritiseras för att vara 

attraktiva arbetsplatser för yngre talanger (DN 2000-11-29). 

SvD gör en större granskning av ämnet den 16 november 2010. Precis som DN:s granskning 

av lobbying (se avsnitt 8.2) utgör den ett undantag från rapporteringen, varför jag har valt att 

referera den. På inrikesavdelningen finns en okritisk artikel med rubriken En fantastisk 

rekrytering. I den intervjuas de större PR-byråerna om Socialdemokraternas partiledare Mona 

Sahlin som potentiell kandidat för PR-branschen. De övriga artiklarna återfinns i 

Näringslivsbilagan. Huvudartikeln, PR-jobb saftig morot för politikerna, är kritisk. Enligt den 

har PR-byråerna blivit alltmer systematiska i att rekrytera personer med bakgrund i politiken. 

Den tar upp demokratiska problem med detta, bland annat bristen på transparens och 

ansvarsutkrävande och ojämn fördelning av resurser. I artikeln diskusteras även regleringar, 

bland annat motionsförslaget om karantän för politiker som vill in i PR-branschen. I andra 

artiklar intervjuas kommunikationsrådgivare och fenomenet att PR-uppdrag blivit mer 
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legitima för politiker på vänsterkanten belyses. Två artiklar var positiva, en negativ och två 

neutrala. Det finns en balans i rapporteringen i Näringslivsdelen men bilden blir en annan om 

man bara läser SvD:s första del. 

 

8.5 Stridsmetaforer och etiketter 

8.5.1 PR‐kampanj, PR‐krig och PR‐offensiv 
Frågeställning 5: Vilka PR-sammansättningar/metaforer förekommer i rapporteringen och 

hur används de? 

Hypotes 7. Det är proportionellt sett en mindre andel artiklar där PR förknippas med 

stridsmetaforer (kupp, krig etc.) i dag än för tio år sen. 

I artiklarna finns totalt 132 PR-sammansättningar, jämt fördelade mellan åren. Alla har inte 

räknats, till exempel vanliga begrepp som PR-byrå och PR-konsult. Finns det fler än en PR-

sammansättning varav den sista står längst ned i artikeln har den inte tagits med. Nedan 

redovisas de som förekommer minst två gånger totalt sett eller fler. 

Tabell 10. De vanligaste PR-sammansättningarna åren 2000 och 2010  

År  
2000 2010 Total 

PR-kampanj 3 3 6 

PR-krig 4 1 5 

PR-offensiv 1 4 5 

PR-framgång 2 0 2 

PR-insats 2 1 3 

PR-katastrof 0 3 3 

PR-kupp 2 1 3 

PR-maskineri 0 2 2 

PR-arrangemang 1 1 2 

PR-miss 1 1 2 

PR-mässig 1 1 2 

PR-sinne 1 1 2 

PR-konstruktion 0 2 2 

PR-samman- 
sättningar 

PR-syfte 2 0 2 
Total 20 21 41 

Cramer’s V=0,392 
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Hypotesen får ett visst stöd men andra negativa begrepp förekommer 2010, som PR-katastrof 

och PR-maskineri. Vissa sammansättningar används i både positiva och negativa 

sammanhang, men det är proportionellt sett fler positiva artiklar där PR-sammansättningar 

förekommer 2000 jämfört med 2010. Många finns representerade 2005 men de vanligaste då, 

PR-jippo och PR-turné, är osynliga i mitt material.  

Det finns ett starkt samband mellan personkategorier som i huvudsak får komma till tals i 

artiklarna och PR-sammansättningar. Av 132 sammansättningar förekommer 64 % i artiklar 

med journalister som huvudtalare. Av utrymmesskäl har inte tabellen bilagts. Cramer’s V 

uppvisar ett högt värde på 0,451.  

Den vanligaste metaforen 2000, PR-krig, förekom framför allt för 10 år sen och då i artiklar 

som behandlade utgången av presidentvalet i USA, där röstutfallet var osäkert in i det sista. 

Kandidaterna Al Gore och George Bushs inlägg i debatten om hur rösträkningen borde skötas 

etiketterades som PR-krig.  

Exempel på andra uttryck som noterats är ”bra/dålig PR”, ”talang för PR”, ”arroganta 

opinionsarbetare”, ”påtryckare”, ”PR-mässig mardröm”, ”smarta lobbyister” och ”i knäet på 

lobbyister”. I materialet ingår några lobbyingartiklar som sökts fram med hjälp av begreppet 

”lobba”. I ett par av dem används lobba som en synonym för att puffa för något. Det behöver 

inte handla om politisk påverkan. 

8.5.2 Etikett, spekulation och verklighetsbeskrivning  
Av materialet framgår att PR-uttryck används i vitt skilda sammanhang. Som nämndes under 

avsnitt 8.1.2 etiketteras ofta något som PR utan att det tydligt framgår att så är fallet. Etiketten 

sätts ofta på företeelser som antingen anses höja någons anseende, skapa goodwill och 

uppmärksamhet, eller utgör ett marknadsföringsverktyg. Exempel på detta är när en 

ishockeyspelares framgångar i elitserien beskrivs som utmärkt PR eftersom spelaren vill till 

NHL (SvD 2010-11-01).  

PR-etiketten används också som en etikett för en personlig egenskap, att man är ”PR-mässig”. 

En artikel i DN påpekar att en företags-vd som säljer kroppsburna datorer har en PR-mässig 

bakgrund som spionutbildad före detta modell (DN 2000-11-08). PR kopplas även till 

personlig förmåga, att man har ”PR-sinne”. Fotbollspelaren Maradonas första agent påstås ha 

haft ett PR-sinne som bestod i att han ”… förhandlat fram en lukrativ uthyrning till 

argentinska Boca Juniors” innan europeiska storklubbar hunnit ta Maradona (SvD 2000-10-

27). Här förknippas PR med affärsstrategi. 
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I ett fåtal artiklar spekuleras det uttryckligen i om PR förekommit i ett visst sammanhang. I en 

SvD-artikel ställer författaren frågan om Jonas Birgersson, före detta vd för Framfab, bara var 

en medieskapelse och en skicklig PR-kupp (DN 2000-11-11). Jämför avsnitt 8.1.2. 

Det händer att PR betraktas som ett resultat av en händelse, det vill säga att det ursprungliga 

syftet bakom händelsen inte var PR. SvD har en artikel om att Londonbörsen ska ta ställning 

till ett bud som OM lagt. Enligt artikeln medger London city att budet är en PR-triumf för 

OM, oavsett om Londonbörsen säger ja eller nej till budet (SvD 2000-11-10).  

Ett par av de vanligare uttrycken 2010, PR-offensiv och PR-maskineri, leder tankarna till PR 

som en instrumentell verksamhet som handlar om att flytta fram positionerna och gå i strid. 

Ytterligheten är metaforen PR-krig, men den används bara en gång 2010. Metaforen PR-

konstruktion, från 2010, implicerar att PR inte handlar om det verkliga utan är ett utanpåverk, 

med avsaknad av autentiskt innehåll. Något avfärdas helt enkelt med att vara en PR-

konstruktion.  

Det hör mer till ovanligheterna att PR uttryckligen definieras som en planerad och 

genomtänkt aktivitet, en definition som en professionell PR-utövare skulle kunna känna igen 

sig i. SvD:s beskrivning av världsaidsdagen som den mest framgångsrika PR-insatsen för en 

sjukdom någonsin är ett exempel på detta (SvD 2010-12-01). 

 

8.6 Mer negativ mediebild  
Frågeställning 6: Framställs PR och lobbying positivt eller negativt och i så fall i vilka 

sammanhang (politisk kommunikation, kriskommunikation etc.), och vilka utmärkande 

skillnader finns mellan DN och SvD? 

8.6.1 Fler negativa artiklar än positiva 2010 
Hypotes 8: En ökad polarisering har skett i rapporteringen, det vill säga fler artiklar kan 

kategoriseras som negativa och positiva, med en övervikt för de förstnämnda, och färre som 

neutrala.  

I möjligaste mån kodades artiklarna i kategorierna positiv/negativ. För definitioner av positiv 

och negativ – se bilaga 1. Resultatet finns på nästa sida. 
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Tabell 11. Antal positiva/negativa artiklar om PR och lobbying år 2000 och 2010 (fr. 15) 

Positiv/negativ 

År Pos. Neg. 
Pos./ 
Neg. Neutralt Oklart Total 

 27 17 6 15 1 66 PR 

 (40,9%) (25,8%) (9,1%) (22,7%) (1,5%) (100,0%) 

 12 6 5 8 3 34 

 

Lobbying 

 (35,3%) (17,6%) (14,7%) (23,5%) (8,8%) (100,0%) 

 39 23 11 23 4 100 

2000 

Total 

 (39,0%) (23,0%) (11,0%) (23,0%) (4,0%) (100,0%) 
 20 23 4 17 4 68 PR 
 (29,4%) (33,8%) (5,9%) (25,0%) (5,9%) (100,0%) 
 6 15 3 7 1 32 

 

Lobbying 
 (18,8%) (46,9%) (9,4%) (21,9%) (3,1%) (100,0%) 
 26 38 7 24 5 100 

2010 

Total 
 (26,0%) (38,0%) (7,0%) (24,0%) (5,0%) (100,0%) 
 47 40 10 32 5 134 PR 
 (35,1%) (29,9%) (7,5%) (23,9%) (3,7%) (100,0%) 

 18 21 8 15 4 66 

 

Lobbying 

 (27,3%) (31,8%) (12,1%) (22,7%) (6,1%) (100,0%) 

 65 61 18 47 9 200 

Tot. 

Total 

 (32,5%) (30,5%) (9,0%) (23,5%) (4,5%) (100,0%) 

Cramer’s V=0,112 (år 2000=0,211 och år 2010=0,165). 

Hypotes 8 får ett stöd när det gäller ökningen av negativa artiklar. De var fler än de positiva 

2005 och 2010. Särskilt lobbying behandlas negativt 2010. Bilden var ljusare för tio år sen.  

De neutrala artiklarna har inte minskat så här får hypotes 8 inget stöd. Om vi räknar alla 

artiklar utom de positiva och negativa som neutrala utgör de 35–40 % av populationen båda 

perioderna. År 2005 var siffran över hälften men eftersom det inte framgår hur neutral 

definierades då kan skillnaderna bero på tillvägagångssättet vid kodningen. Sambandet mellan 

variablerna är ganska svagt för 2010. 

Det finns flera starka samband mellan positiv/negativ å ena sidan och ett antal kategorier 

(variabelvärden) å andra. I bilaga 14 redovisas dessa. Några mönster kan vi dock nämna här. 

År 2000 finns många artiklar i ekonomidelen och de är oftast positiva. År 2010 är 

rapporteringen mer kritisk överlag, detta gäller särskilt lobbying. De flesta artiklar där 
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lobbying framställs som dolt har kodats negativt, liksom artiklar där PR/lobbyings roll i 

samhället behandlas. Det är få kategorier där den procentuella andelen positiva artiklar är fler 

2010 än 2000. Marknadsföring/reklam är en sådan.  

Politisk kommunikation/valkommunikation behandlas i huvudsak negativt alla tre perioderna. 

När syftet med PR framställs som marknadsföring/publicitet är artiklarna oftare positiva än 

negativa.  

8.6.4 Fler negativa artiklar i SvD 
Hypotes 9: SvD har proportionellt sett fler positiva artiklar än DN, båda åren. 

Tabell 12. Positiva och negativa artiklar i DN och SvD åren 2000 och 2010 redovisat i 
procent (fr. 3 och 15) 

Tidning 
År DN SvD Total 

 Pos 41,3 37,0 39,0 

 Neg. 23,9 22,2 23,0 

Pos./Neg. 10,9 11,1 11,0 

Neutralt 17,4 27,8 23,0 

2000 

 

Oklart 6,5 1,9 4,0 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
  (46 st.) (54 st.) (100 st.) 

 Pos 27,7 24,5 26,0 
 Neg. 36,2 39,6 38,0 
 Pos./Neg. 6,4 7,5 7,0 
 Neutralt 23,4 24,5 24,0 

2010 

 Oklart 6,4 3,8 5,0 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
  (47 st.) (53 st.) (100 st.) 

 Pos 34,4 30,8 32,5 
 Neg. 30,1 30,8 30,5 
 Pos./Neg. 8,6 9,3 9,0 
 Neutralt 20,4 26,2 23,5 
  93 st. 107 st. 200 st. 

Total 

 Oklart 6,5 2,8 4,5 

Total 100,0% 100,0 100,0% 

 

Total 

 (93 st.) (107 st.) (200 st.). 

Cramer’s V=0,11 (år 2000=0,163 och år 2010=0,076) 

För tio år sen var bilden mer positiv i båda tidningarna. Det är den inte i dag.  
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SvD har fler artiklar än DN båda perioderna men tvärtemot hypotes 9 har inte tidningen fler 

positiva än negativa artiklar än DN proportionellt sett, varken 2000 eller 2010. Däremot 2005.  

I övrigt dominerar ekonomiavdelningen som hemvist för SvD-artiklarna. Tidningen har sex 

gånger så många ekonomiartiklar än DN i dag (se bilaga 4). Den har också en större andel 

artiklar om politisk kommunikation och Image management båda åren (se bilagorna 12 och 

13). DN har fler artiklar om lobbying och marknadskommunikation/reklam, liksom fler 

negativa ledarartiklar (se bilagorna 12 och 13).  

Mönstret motsäger delvis det jag fann 2005. Då var det SvD som hade mer artiklar om 

lobbying och DN fler artiklar om politisk PR.  

Se sammanfattningen av hypotesprövningen i nästa kapitel. 

 

 

9. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna undersökning var att studera om PR-konsulters uppfattning om mediebilden 

av PR och lobbying stämmer överens med den verkliga mediebilden, och få en insikt i om 

olika aspekter av verksamheterna naturaliserats i medierna genom åren. I detta kapitel 

kommenteras och diskuteras svaren på uppsatsens frågeställningar. De relateras till 

bakgrundsfakta och teorier. Kapitlet inleds med en sammanställning av hypotesprövningen. 

När det står att en hypotes är verifierad innebär det att den fått stöd i just denna undersökning. 

Det utesluter inte en falsifiering i andra sammanhang (andra medier, längre 

undersökningsperioder etc.). Man bör ha i åtanke att resultaten inte kan göra anspråk på att 

vara representativa för hela 2000 respektive hela 2010.  

Se utfallet av hypotesprövningen på nästa sida. 
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Tabell 13. Utfallet av prövningen av hypoteser om dagens mediebild, jämfört med hur 
den såg ut för 10 år sen. 

Hypoteser Utfall 
H1. PR och lobbying förekommer i fler artiklar och får 
större utrymme i medierna. 
(Frågest.1) 

Ant. artiklar –falsifierad  
Utrymme –verifierad  

H2. De dominerande verksamheterna är som tidigare 
marknadsföring och politisk påverkan.  
(Frågest. 1) 

Verifierad 

H3. Syftet med PR framställs framför allt som att påverka 
(politiker, allmänhet, kunder etc.).  
(Frågest. 2) 

Verifierad 

H4. PR och lobbying beskrivs i större utsträckning som 
dolt, särskilt lobbying.  
(Frågest. 2) 

Verifierad 

H5. Användningen av PR-experter som får kommentera 
händelser, särskilt kriser, förekommer mer ofta. 
(Frågest. 3) 

Gick inte att pröva 

H6. Politiker som går över till PR-branschen framställs 
inte kritiskt i samma utsträckning.  
(Frågest. 4) 

Falsifierad 

H7. Det är proportionellt sett en mindre andel artiklar där 
PR förknippas med stridsmetaforer (kupp, krig etc.) i dag. 
(Frågest. 5)  

Delvis verifierad 

H8. En ökad polarisering har skett i rapporteringen, dvs. 
fler artiklar kan kategoriseras som negativa och positiva, 
med en övervikt för de förstnämnda, och färre som 
neutrala.  
(Frågest. 6) 

Verifierad vad gäller 
negativa artiklar. I övrigt 
falsifierad. 

H9. SvD har proportionellt sett fler positiva artiklar än DN, 
båda åren.  
(Frågest. 6) 

Falsifierad  

 

Jag skrev i kapitel 7 att om H1, H5, H6 och H7 verifieras, H4 falsifieras, och mediebilden 

visar sig vara mer positiv än negativ skulle det kunna vara tecken på en naturalisering av PR 

och lobbying. Sammantaget pekar inte resultatet i tabellen på att någon sådan har skett av 

verksamheterna, avseende dessa aspekter. Däremot finns tecken på naturalisering när det 

gäller PR-branschens aktörer och brist på transparens. Se avsnitt 9.7.  

9.1 Antal, utrymme och ämnen (frågest. 1) 
Patrik Westanders uppfattning om att det skrivs mer om PR i dag jämfört med för tio år sen 

stämmer i så måtto att PR och lobbying oftare spelar huvudrollen i artiklarna och deras roll i 
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samhället uppmärksammas mer, särskilt lobbyings. En anledning till detta är SvD:s och DN:s 

två större granskningar. Artiklarna har inte blivit fler men större.  

Generellt framställs PR som en verksamhet som skapar uppmärksamhet, publicitet, höjer 

anseendet och bidrar till att förstärka marknadsföringen av en produkt eller tjänst. 

Marknadskommunikation/reklam och Image Management är kategorier som har ökat kraftigt. 

Tillsammans har de gått om lobbying 2010. Det är möjligt att vi här ser spår av den 

”promotionalisering” som vunnit inträde i och med konsumtionssamhället (se avsnitt 4.2). 

Enligt Larsåke Larsson omfattar promotionaliseringen inte längre bara produkter utan också 

sociala, politiska och kulturella frågor. Kanske vi också ser tecken på detta när vi granskar 

vilka avdelningar som dominerar. Åren 2000 och 2005 var det ekonomidelen men 2010 blev 

den omsprungen av tidningarnas första del.  

Undersökningen av verksamheter som finns representerade på de större PR-företagens 

webbplatser 2004 (se avsnitt 4.2) rimmar med resultatet från 2005, men inte med det från 

2010, vilket inte är så konstigt. I webbundersökningen låg varumärkesarbete, där Image 

management formellt sett ingår, på andra plats och marknadskommunikation kom längre ned. 

Överst låg samhällskommunikation och opinionsbildning, där lobbying torde ingå.  

Tidningarna uppmärksammar fler PR-områden år 2000, till exempel integrerad 

kommunikation, finansiell kommunikation, varumärkesarbete etc. Det är möjligt att det fanns 

ett behov av en bredare granskning av PR:s verksamheter vid millennieskiftet då branschen 

var yngre och mer okänd.  

En intressant iakttagelse är att PR ofta sätts som en etikett på företeelser som betraktas som 

uppmärksamhetsskapande eller ”säljande”. Många gånger i en negativ bemärkelse, särskilt 

2010. Detta kan tyda på att PR-begreppet är vagt och kan användas för alla möjliga syften, 

och att PR-branschen fortfarande visar tecken på omognad. Se också avsnitt 9.5. 

9.2 Syfte och dold verksamhet (frågest. 2) 
PR handlar i tidningarna om påverkan, lika mycket 2010 som 2000. I vissa fall används 

propaganda för ändamålet men det har minskat och publicitet/marknadsföring som verkar 

hålla sig mer till sanningen har ökat. En anledning till minskningen är att en handfull artiklar 

om presidentvalskampanjen i USA 2000 kategoriserades som propaganda. Att syftet med PR 

skildras som publicitet kommer inte som någon överraskning mot bakgrund av James Grunigs 

studie över vilka modeller som praktiseras i verkligheten (se avsnitt 5.1.3). Grunigs 
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tvåvägssymmetriska idealmodell ser jag inga spår av. Några slutsatser om att branschen inte 

har utvecklats, mognat utifrån Grunigs synsätt, på grund av bristen på symmetrisk 

kommunikation går förstås inte att dra utifrån resultatet. PR som tillämpar denna modell 

passar troligtvis inte in i mediets logik eftersom modellen syftar till förståelse och dialog.  

Verksamheterna, särskilt lobbying, framställs som dolt i mycket större utsträckning i dag. Om 

vi ska tro DN har lobbyisternas tryck på politikerna ökat kraftigt de senaste åren, vilket talar 

för att rapporteringen speglar ett existerande fenomen (Orstadius 2010-12-03).  

Upprinnelsen till DN:s stora genomgång av dold lobbying kan vara Arkelstenaffären i slutet 

av oktober. Den skapade debatt om politiker, mutor och lobbying. I de få artiklar om affären 

som ingår i undersökningen är det Shell, Sofia Arkelstens och andra politikers agerande som 

står i centrum. PR-byrån Primes roll genomlyses inte nämnvärt, varken i DN eller SvD. Det 

görs dock i branschpressen. Se till exempel Dagens Medias artikel ”Prime PR lägger locket på 

om Shells skandalresa” den 29 oktober 2010.  

PR-byråernas, eller PR-köparnas, ansvar för ökad transparens genomlyses inte heller i DN:s 

stora granskning av lobbying. Lagförslaget om att reglera lobbying nämns men fokus ligger, 

sammantaget, även här på politikernas ansvar. Det är positivt att DN gör en grundlig 

genomgång eftersom medierna är den enda kontrollfunktion som finns i dag (se avsnitt 5.3) 

men jag saknar en diskussion om branschens roll. Se vidare under avsnitt 9.7. 

9.3 PR‐experter som expertkommentatorer (frågest. 3) 
Hypotes 5, PR-experter får kommentera händelser – särskilt kriser – mer ofta i dag, bygger på 

uttalanden från Westander och egna iakttagelser genom åren. Hypotesen var svår att testa, det 

behövs mer material. Det impliceras dock i en debattartikel att PR-konsulter recenserat 

kungens agerande vid en presskonferens i oktober. Artiklarna om Arkelstenaffären genererade 

inga uttalanden. Det är möjligt att expertfenomenet förekommer främst i andra medier, som 

kvällstidningarna och nyhetsprogrammen på tv. 

En mycket tydlig utveckling är att de som arbetar med PR och lobbying och 

uppdragsgivare/beställare får ge mycket färre kommentarer överlag i dag. En förklaring kan 

vara att journalisterna har fått mindre tid till att göra intervjuer när redaktionerna har skurit 

ned (se avsnitt 5.4). Detta innebär att PR-aktiviteter förmedlas främst av journalister, vilket 

inte alltid är till gagn för utövarna.  
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9.4 Politiker som byter sida (frågest. 4) 
Hypotes 6, att politiker som går över till PR-branschen inte framställs lika kritiskt i dag, var 

också svår att pröva då få artiklar behandlar ämnet 2000. SvD gör emellertid ett större 

reportage 2010. Det är troligt att incitamentet även här var Arkelstenaffären. SvD låter bland 

annat en statsvetare uttala sig om bristen på transparens vid politisk påverkan och risken med 

att det är de resursstarka som påverkar agendan – argument som ryms inom det kritiska 

perspektivet (se avsnitt 5.1.2). Likväl tas förslaget om karantän för ministrar upp (se avsnitt 

4.5). Även om den mest framträdande artikeln är mycket okritisk och framställer Mona 

Sahlins eventuella övergång till PR-branschen som naturlig, falsifieras i viss mån hypotesen. 

Mitt intryck är ändå att SvD:s framing (se avsnitt 5.2.2) i artikeln om Sahlin inte var möjlig 

för ett antal år sen, om vi jämför med hur Göran Perssons övergång till JKL 2007 skildrades i 

pressen (se avsnitt 4.7). Jag noterade att Sahlinartikeln upptog stort utrymme på SvD:s 

webbplats den 16 november. Artikelns exponering torde ha betydelse för vilken bild läsarna 

bär med sig av granskningen. Om den fanns på förstasidan i papperstidningen vet jag inte.   

9.5 Användningen av PR‐metaforer (frågest. 5) 
Användningen av PR-sammansättningar och metaforer säger en del om hur man ser på PR. 

PR-uttrycken har inte minskat och de förekommer i en större andel negativa artiklar i dag än 

för tio år sen. Även om det har blivit glesare med krigsmetaforer 2010 används negativa 

metaforer i sådan utsträckning som jag inte hade förväntat mig av morgonpressen.  

Att skildra slutspurten av presidentvalskampanjen i USA som ett PR-krig mellan kandidaterna 

kan vara ett journalistiskt grepp för att dramatisera, personifiera och skapa konflikt – 

angreppssätt som rimmar med massmedielogiken (se avsnitt 5.2.3). Överhuvudtaget kan 

uttryck som PR-kupp och PR-konstruktion vara tacksamma att använda för en journalist som 

snabbt och enkelt vill dramatisera och förenkla ett skeende som kan vara svårgreppbart. De 

hjälper till att sätta ramarna, frames, för innehållet. Frågan är i vilken utsträckning 

metaforerna är uttryck för journalisters verkliga uppfattningar och i vilken grad de används 

som dramaturgiska grepp?  

Att journalister använder negativa PR-uttryck är inte överraskande med tanke på att forskning 

har visat att de hyser en låg aktning för PR-konsulter och deras verksamhet (se avsnitt 5.2.4). 

Redaktionerna har utsatts för hårda rationaliseringar på senare år vilket gör att de blir mer 

beroende av tillsänt material. Det är inte osannolikt att journalisternas behov av att bevaka 

sina positioner och sätta upp en gräns mot en allt skickligare PR-industri blir starkare i takt 

med att beroendet av densamma ökar. En försvarsstrategi är ju att framställa PR-
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verksamheten negativt. Å andra sidan borde det motsatta scenariot också vara tänkbart, att det 

ökade beroendet skulle bidra till att journalisterna svänger sig mindre med negativa PR-

sammansättningar. 

Vi kan konstatera att PR-begreppet har laddats med en innebörd och används i sammanhang 

som inte har någon direkt koppling till den akademiska definition av public relations som 

innebär att PR går ut på att skapa och upprätthålla fungerande och helst goda relationer 

mellan organisationer och deras omvärld (se avsnitt 3.1). Det kan delvis bero på 

journalisternas inställning till PR och medielogiken men också på att PR-branschen inte har 

uppnått mognad trots en ökad professionalisering (se avsnitt 5.1.4). 

9.6 Positivt/negativt (frågest. 6) 
De röster inom PR-branschen som anser att mediernas bild är negativ (se avsnitt 4.7) stämma 

år 2005 och 2010. Resultatet för 2010 kan inte förklaras av tidningarnas större granskningar – 

ur ett kvantitativt perspektiv. Ett par av anledningarna är att kategorier där det finns fler 

negativa än positiva artiklar, som dold lobbying och PR/lobbyings roll i samhället, finns 

representerade i större utsträckning 2010. Men ser vi till alla artiklar är bilden inte fullt så 

mörk som man kan tro när man lyssnar på en del PR-konsulter. En klar majoritet av artiklarna 

är faktiskt inte negativa, även om de är fler än de positiva.  

För tio år sen var mediebilden ljusare, vilket jag fann överraskande. Den gick på tvärs mot 

min föreställning om att den, i kölvattnet av Sydafrikaaffären, skulle vara mörk. De få artiklar 

som behandlade affären i min undersökning var neutrala. Se mer under avsnitt 9.9. 

Det finns några gemensamma mönster mellan åren som är värda att nämna. Politisk 

kommunikation/valkommunikation behandlas i huvudsak negativt alla tre perioderna, vilket 

helt enkelt kan bero på att politik ofta framställs kritiskt i mediernas rapportering. När syftet 

med PR framställs som marknadsföring/publicitet är artiklarna oftare positiva än negativa. 

Det är möjligt att denna typ av PR framstår som något välbekant, tydligt och ärligt och 

därmed mer accepterat.  

9.7 Naturalisering 
Sammantaget visar inte hypotesprövningen på att någon naturalisering (se avsnitt 5.2.2) av PR 

och lobbying har skett i den mening jag hade föreställt mig. Att verksamheterna har blivit 

vanligare behöver inte betyda att de har blivit mer naturaliserade. Samtidigt är mitt material 

begränsat till höstarna och det är möjligt att längre undersökningsperioder och andra medier 

skulle kunna visa på att exempelvis PR-experter figurerar mer i medierna i dag och att 
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fenomenet med högt uppsatta politiker som blivit PR-konsulter inte möter samma kritik. Det 

senare är behäftat med vissa mätproblem. Helst bör man ha ett hum om vilka namnkunniga 

som har bytt sida.  

Bennett och Manheims tankegångar om att kraven på transparens och inkludering har 

försvunnit kan möjligtvis stämma (se avsnitt 5.1.2) men de har i alla fall tagits upp i några 

artiklar. PR-branschen har nu några fler år på nacken, vilket sannolikt har väckt behovet av 

granskningar som går mer på djupet än bredden.  

Tidningarna uppfyller sin granskningsfunktion 2010 förutom på en punkt, och den har vi 

redan varit inne på, PR-industrins eget ansvar för ökad transparens. Det kan ses som en brist 

att industrin inte sätts under lupp i det här fallet eftersom den har blivit en viktigare aktör i 

vårt samhällspolitiska system. Det är möjligt att rapporteringen rymmer en underliggande 

kritik men den kommer inte fram i klartext på nyhetsplats. Konsulternas egen etikdebatt syns 

det i alla fall inga spår av (se avsnitt 4.7). Detta skulle kunna tyda på att PR-företagens 

bristande öppenhet ses som något naturligt, något man är van vid och därför inte ifrågasätter 

(naturalisering). Eller också är man av den uppfattningen att politikerna ensamma bär 

ansvaret, därav DN:s framing.  

En annan förklaring kan vara journalisternas ökade beroende av PR-industrin, men den verkar 

lite långsökt. I vilket fall som helst tror jag att PR-branschen skulle tjäna på ökad transparens 

för att öka anseendet, både bland medier och bland allmänhet. I annat fall hotar lagstiftning. 

Närmare hälften av ledamöterna kan tänka sig en sådan som tvingar lobbyister att öppet 

redovisa sina uppdrag (se avsnitt 4.4). Lobbying och PR kan ske i både goda och mindre goda 

syften, men jag håller med Karin Pontén (se avsnitt 4.7) om att det är dess dolda aspekter som 

är problematiska. 

Att lobbyings demokratiska aspekter granskas i bara en artikel på nyhetsplats 2000 beror 

förmodligen på att fenomenet inte var lika utbrett då. 

Någon genomlysning av PR i marknadsföringssyfte förekommer överhuvudtaget inte. Denna 

PR-kategori verkar vara mer accepterad, eller naturaliserad för den delen, än lobbying, i alla 

fall när det handlar om verkliga PR-aktiviteter. Men det gör det den förstås inte mindre 

angelägen att granska. Marknadsföring som smyger sig in i vardagslivet i dolda syften kan te 

sig problematiskt ur ett medborgarperspektiv. Jag tänker närmast på alltmer sinnrika metoder 

för produktplacering och nya grepp som astroturfing.  
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9.8 Skillnader mellan DN och SvD (frågest. 6) 
Hur kommer det sig att SvD har färre positiva artiklar än DN 2000 och 2010, proportionellt 

sett? Resultatet var oväntat med tanke på att många moderata politiker har gått till PR-

branschen och större PR-byråer som Kreab och Prime har haft nära anknytning till 

Moderaterna. SvD tar också upp på nyhetsplats problem med lobbying som rimmar med det 

kritiska perspektivet. Vad kan detta bero på? Det är svårt att hitta en förklaring. DN är en 

liberal tidning och torde ha en tydligt positiv inställning till ett pluralistiskt system där var och 

en får köpa PR-tjänster för att göra sin röst hörd (se avsnitt 5.1.1). Det skulle också kunna 

förklara tidningens framing av lobbying 2010. DN:s ledartiklar är dock kritiska. Det som talar 

emot resonemanget om politisk hållning är att SvD torde som obunden moderat inte ha 

anledning att vara mer negativ i sin framställning 

9.9 Utanför den kvantitativa innehållsanalysens ramar 
Den kvantitativa innehållsanalysen har sina begränsningar. Frågan som ställdes i 

metodkapitlet om två artiklar betyder mer än en aktualiseras i och med tidningarnas 

omfattande reportage 2010. Dessa ”punktinsatser” kan ha fått större betydelse för 

allmänhetens uppfattning än vad de övriga artiklarna fick tillsammans under perioden. Jag har 

noterat att DN:s lobbyingartiklar i början av december gett upphov till många kommentarer 

på bloggar och forum, varav ett flertal gick på tvärs mot den framing som kunde skönjas i 

artiklarna. Ämnet verkar klart väcka känslor. Hypotesen om agenda-setting verkar få stöd i 

detta fall, det vill säga att medierna påverkar vad vi ska ha åsikter om, men inte vilka åsikter 

vi ska ha (se avsnitt 5.2.1). 

SOM-undersökningen 2000, som till största del genomfördes under första hälften av oktober, 

visar att allmänhetens förtroende var mycket lågt för PR-konsulter (se avsnitt 4.6). Samtidigt 

var mediebilden mer ljus än mörk på senhösten. Hur går detta ihop? En anledning kan vara att 

IT-bubblans fulla konsekvenser ännu inte hade uppenbarats och, som jag varit inne på, att 

man inte hunnit granska den snabbt växande branschens ordentligt. Dessutom började 

Sydafrikaaffären klinga av. De få artiklarna i min undersökning var neutrala; Rikta 

framställdes inte som boven i dramat. En snabb genomgång i efterhand av rubrikerna till de 

övriga Sydafrikaartiklarna i SvD och DN under året verkade också vara neutrala. Mediebilden 

hade antagligen inte sett så annorlunda ut om undersökningen förskjutits något.  

Men oavsett framing förknippades PR-branschen med misslyckandet och det är troligt att 

respondenterna i SOM-undersökningen hade detta på näthinnan när de svarade. Här får 

hypotesen om agenda-setting ytterligare stöd. Enligt Larsåke Larsson började journalisterna 
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bli kritiska mot PR-konsulterna i stället för informatörerna efter millennieskiftet (se avsnitt 

4.1). Kanske denna utveckling tog fart efter hösten 2000 och kom till uttryck i en mer negativ 

mediebild. Vi vet att den såg annorlunda ut 2005 så någon gång mellan dessa år förändrades 

den.  

9.10 Vidare forskning 
Ett naturligt steg är att följa upp denna undersökning med intervjuer av företrädare för 

branschföreningarna. PR-byråerna tar betalt för att hjälpa företag och organisationer att göra 

PR för sin verksamhet men de verkar ha problem med att göra PR för sin egen, om man ska se 

till dagens mediebild. Det skulle vara intressant att se hur branschföreningarna ser på detta: I 

vilken utsträckning rör det sig om verksamhetsmässiga problem, respektive 

kommunikationsproblem? Vilka strategier anser de är nödvändiga för att komma till rätta med 

dem?  

Expertfenomenet fångades inte upp i denna undersökning. Det vore intressant att studera ett 

urval av händelser och kriser som kommenteras och tolkas av PR-experter. Vilken funktion 

fyller experterna i medielogiken? Håller PR-experterna på att bli elitpersoner i mediernas 

rapportering? Vilka tolkningar av kriser erbjuder de publiken? Skänker expertrollen status och 

legitimitet åt PR-konsultrollen eller inte, med tanke på att råden som ges är stundtals 

motstridiga? När utvecklades fenomenet och hur har det förändrats över tid? 

Denna undersökning fokuserar på artiklar där PR eller lobbying nämns uttryckligen för att få 

en inblick i mediebildens utveckling. En annan aspekt av relationen PR–medier som borde 

undersökas är hur professionaliseringen av PR-arbetet påverkat det redaktionella innehållet i 

medierna över tid. Vilket genomslag får företags och organisationers pressarbete i dag jämfört 

med för tio år sen? Ett uppslag är att utgå från det redaktionella innehållet i ett antal tidningar 

och försöka utröna om de bygger på pressmeddelanden från företag, organisationer eller 

myndigheter. En sådan undersökning skulle kunna ge en bild av PR-arbetets verkningar. 

Undersökningen går att snäva in på olika sätt. Jag överlåter åt andra att göra avgränsningarna. 
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1. Utkast 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1. Idnummer_____________ (fr. 001) 
 

2. Datum_________________ 
 

3. Tidning: 
 1. Dagens Nyheter 
 2. Svenska Dagbladet 
 

4. Handlar artikeln huvudsakligen om PR eller lobbying? 
 1. PR 
 2. Lobbying (hoppa över frågorna 9 och 10) 
 

5. Avdelning i tidningen: 
1. Nyheter  
2. Politik 
3. Sverige 
4. Utrikes 
5. Ledare 
6. Debatt 
7. Kultur 
8. Ekonomi/Näringsliv 
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10. DN på stan/weekend 
11. Familjesidor 
12. Annat 
13. Framgår inte 
 

6. Fyll i artikelns storlek. Välj det alternativ som passar in bäst. 
1. Helsida eller heluppslag 
2. Mindre än helsida, större än halvsida 
3. Mindre än halvsida, större än notis 
4. Krönikeformat, enspaltare längs ena kanten på sidan 
5. Notis  
6. Annat 
7. Framgår inte 
 

7. Hur knyter artikeln i huvudsak an till PR eller lobbying? 
1. PR-aktiviteter/lobbying eller PR-utövare/lobbyister omnämns/omtalas i en del 
eller delar av artikeln. 
2. Artikeln handlar i huvudsak om PR-utövare/aktiviteter eller lobbyister/lobbying. 
3. PR-utövare/lobbyist ger kommentar till en händelse/aktör/företeelse i egenskap 
av sin expertis.  
4. Begreppet PR-konsult/PR-byrå/PR-chef eller lobbyist/lobbyingbyrå finns med 
men ingen övrig koppling till PR/lobbying finns i artikeln. 
5. Det spekuleras i att PR eller lobbying har förekommit eller kommer att 
förekomma i samband med en händelse/aktör. 
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6. En händelse/aktör, fiktiv eller verklig, etiketteras som en PR- eller 
lobbyingaktivitet/PR-utövare eller lobbyist utan att det tydligt framgår att det är en 
sådan. 
7. Annat 
8. Artikeln handlar om avsaknad eller brist på PR/lobbying  
 

8. Tar artikeln upp PR:s eller lobbyings roll/funktion i samhället? 
1. Ja 
2. Nej 
 

9. Vilket verksamhetsområde/uppdrag förknippas med PR-aktiviteten/PR-
utövaren? Fyll i det alternativ som bäst stämmer in. (Hoppa över frågan om 
lobbying markerats under fråga 4). 
1. Allmän rådgivning kommunikationsfrågor  
2. Strategisk kommunikation/planering i allmänhet 
3. Politisk påverkan (opinionsbildning) 
4. Politisk kommunikation/valkommunikation 
5. Politiker som går över till PR-branschen 
6. Medierelationer/mediefrågor 
7. Marknadskommunikation/reklam 
8. Image management/publicitet 
9. Varumärkesarbete 
10. Kriskommunikation 
12. Omvärldsanalys och utvärdering 
12. Finansiell information/ investerarrelationer  
13. Intern- och personalkommunikation 
14. Försäljning/köp av PR-tjänster/PR-byråer eller etablering av PR-byråer 
15. Generell PR-verksamhet  
16. Sponsring 
17. Event 
18. Annat 
19. Verksamhetsområde framgår inte/går inte att bedöma 
20. Integrerad kommunikation/marknadsföring 
 

10. Vilket syfte eller vilken funktion har PR i artikeln? Fyll i det alternativ som 
passar bäst. (Hoppa över frågan om lobbying markerats under fråga 4). 
1. Propaganda  
2. Få publicitet/marknadsföra 
3. Informera 
4. Övertyga/övertala (tvåvägskommunikation) 
5. Förståelse/dialog (tvåvägskommunikation) 
6. Blandning mellan övertalan och dialog, dvs., 9.4 och 9.5. 
7. Annat 
8. Ingen beskrivning/går inte att bedöma 
 

11. Vem får i huvudsak komma till tals i artikeln?  
1. Professionell PR-utövare/lobbyist 
2. Professionell PR-utövare/lobbyist anställd av företag eller organisation eller 
företrädare för lobbyingorganisation 
3. Uppdragsgivare/beställare (organisation, företag, myndighet) 
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4. Politiker (mottagare av lobbyinginsats)  
5. Medieföreträdare (journalist, redaktör, krönikör) 
6. Kulturpersonlighet 
7. Annan 
8. Ingen 
 

12. Om PR-utövare/lobbyist eller företrädare för lobbyorganisation får komma till 
tals – vad får han/hon kommentera?  
1. Personen får kommentera och bedöma ett skeende eller händelse i sin roll som 
PR-expert/lobbyist. 
2. Personen får svara på en sakfråga i sin roll som PR-expert/lobbyist. 
3. Personen får svara på frågor om kommunikation. 
4. Personen får svara på frågor om PR- eller lobbyingbranschen 
5. Annat 
 

13. Beskrivs PR eller lobbying som i huvudsak dolt eller inte?  
1. Ja 
2. Nej 
3. Både och 
4. Framgår inte/ går inte att bedöma 
 

14. Vilken metafor, eller ordsammansättning, förekommer i anknytning till 
begreppen PR eller lobbying (t.ex. PR-kupp): 
__________________________________________________ 
 

15. Framställs PR eller lobbying, utövare eller aktiviteter, som positivt eller 
negativt? 
1. Positivt 
2. Negativt 
3. Både positivt och negativt 
4. Neutralt 
5. Går inte att bedöma 
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Definitioner och instruktioner 

Grundläggande definitioner 
PR-aktiviteter: Aktiviteterna kan vara ett event, projekt, förlopp eller en händelse som 
beskrivs som en PR-aktivitet. 

PR-utövare: PR-branschen, PR-konsulter och PR-byråer. Kan även vara anställda på företag, 
organisationer eller myndigheter som arbetar med public relations. 

Lobbyingaktivitet: Företag, organisationer och individer som i organiserad form försöker 
påverka politiska makthavare och tjänstemän. Lobbying kan ske med hjälp av professionella 
PR-konsulter/lobbyister. 

Lobbyist: En person som arbetar professionellt med lobbying, antingen som konsult (ofta 
PR-konsult) eller som anställd på ett företag eller en organisation.  

Fråga 7 
7.6. PR som etikett: Det kan till exempel handla om att ett företag anser att det vore dålig PR 
att höja priserna under rådande förhållanden eller att en journalist etiketterar en händelse som 
PR fast det inte finns några belägg för det. Ett exempel på något som beskrivs som PR är när 
en misslyckad företagsaffär i efterhand beskrivs som en PR-framgång. Det är ytterst tveksamt 
om affären syftade till att ge företaget ”bra PR” eller om det bara är en efterhandskonstruktion 
från förlorarens sida. Om detta alternativ markeras ska efterföljande frågor hanteras som att 
PR-händelsen eller PR-aktören var verklig, i möjligaste mån.  

Fråga 8 
Här kodas artiklar som kommenterar och diskuterar PR:s och lobbyings roll i samhället. Men 
även artiklar som problematiserar kungahusets PR-roll för Sverige eller ägnar mycket stort 
utrymme åt detta ämne kodas här.  

Fråga 9 
Det är huvudområde som ska fyllas i. Om artikeln handlar om ett stort event men olika 
generella PR-aktiviteter räknas upp ska Event fyllas i. Skulle artikeln däremot handla om ett 
företags PR-aktiviteter i allmänhet ska Generella PR-aktiviteter fyllas i. 

Om det spekuleras i att PR förekommit eller att någon händelse eller aktör etiketterats som 
PR-aktivitet eller PR-utövare (svarsalternativ 7.5 och 7.6) ska verksamhetsområdet ändå 
fyllas i. T.ex. om det spekuleras i att ett företag anordnat ett event i syfte att få publicitet ska 
Event fyllas i under fråga 9 och under fråga 10 fylls Publicitet/marknadsföra i. 

Svarsalternativen bygger i stora delar på en undersökning från 2004 av vilka 
verksamhetsområden som finns representerade på de större PR-företagen webbplatser 
(Larsson 2005a:50). Se uppsatsens avsnitt 4.2. Den har också kompletterades med en rad 
andra områden efter två pilotstudier. Här följer definitioner av de begrepp som kan te sig 
obekanta. 

9.3. Politisk påverkan (opinionsbildning): Opinionsbildning är politisk påverkan som till 
skillnad från lobbying riktar sig mot medborgarna och den allmänna opinionen, och inte 
direkt mot beslutsfattaren (SOU 2000:1, s. 91). 

9.4. Politisk kommunikation/valkommunikation: Avsändaren ska röra sig inom politiken 
och kommunikationen riktar sig till allmänheten, väljare etc. Begreppet är egendefinierat. 
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9.7. Marknadskommunikation/reklam: Marknadskommunikation syftar allmänt på 
kommunikation med konsumenterna och handlar om att skapa rätt associationer till ett 
varumärke (Mårtensson 2009). I marknadskommunikation ingår marknadsföring. Enligt 
Nationalencyklopedin är marknadsföring åtgärder som vidtas för att skapa efterfrågan på 
varor eller tjänster, t.ex. reklam mot kunden (www.ne.se/marknadsforing). Exempel på 
artiklar som kodas här är där PR framställs som reklam eller har som mål att stärka 
marknadsföringsåtgärder. Det kan handla om kulturpersonligheter som gör reklam för en ny 
film, bok eller skiva. Om det inte tydligt framgår att det rör sig om 
marknadsföring/marknadskommunikation kan det handla om Image management/publicitet.  

9.8. Image management/publicitet: Här har artiklar kodats som handlar om aktiviteter för att 
skapa ett gott anseende och/eller få publicitet/uppmärksamhet. Jag fann ingen mer 
ändamålsenlig term än Image management. Image Management är viktigt för etablerade 
varumärken. Dess målsättning är att konsumentens uppfattningar om varumärket i så hög grad 
som möjligt ska överensstämma med vad märkesinnehavaren vill att varumärket ska stå för 
(Melin 1999). Jag har använt termen för även existerande ”varumärken” som kanske inte är så 
etablerade. Det har även använts för personer. 

9.9 Varumärkesarbete: Ett varumärke är ett namn, term, tecken, symbol, eller design, eller 
en kombination av dessa, som syftar till att identifiera en säljares, eller grupp av säljares, 
varor eller tjänster och att skilja dessa från konkurrenternas (Kotler 1994). Med 
varumärkesarbete menar jag här först och främst utformningen av varumärket, och inte så 
kallad branding. Om artikeln uttryckligen använder begreppet varumärke kodas det ändå här. 

9.12. Finansiell information/investerarrelationer: Investerarrelationer handlar om 
relationen mellan ett börsnoterat företag och aktieägare, nuvarande och potentiella (Marston 
& Strakers 2001). Finansiell information kan till exempel vara information i samband med 
delårsrapporter.  

9.20. Integrerad kommunikation/marknadsföring: Det kan handla om att man samordnar 
intern och extern kommunikation, genom att informationsavdelningen och 
marknadsavdelningen integreras, eller så kan det stå för integration av medier och budskap i 
syftet att sprida ett enat budskap. Definitionerna går in i varandra och kan kombineras (Heide 
2005:182). 
 
Fråga 10  
Svarsalternativen 9.1, 9.3–9.6 utgår från James E Grunig modellkoncept (Grunig 1992:285–
326). Modell 9.2 är inte Grunigs modell, utan är min egen komplettering till Grunigs 
modellkoncept. 

10.1. Publicitetsmodell 1 (propaganda) går ut på att skapa så stor uppmärksamhet som 
möjligt och detta gör man oftast genom att sprida propaganda. Informationen behöver 
nödvändigtvis inte vara sann utan kan vara förvrängd. Syftet med denna kommunikation är 
inte att ge en så sanningsenlig och korrekt bild av organisationen som möjligt, utan att 
övertala så många människor som möjligt. Det kan handla om PR inför en kulturupplevelse 
där kravet på sanning inte är absolut eller politisk kommunikation som beskrivs som PR-krig. 
Vid osäkerhet om det är Publicitetsmodell 1 eller 2 som ska kodas – välj nr. 2. 
 
10.2. Publicitetsmodell 2 (få publicitet/marknadsföra) går ut på att skapa så stor 
uppmärksamhet som möjligt och detta gör man oftast genom ett övertalande och säljande 
budskap. Informationen är i huvudsak sann men den kan befinna sig i en gråzon mellan att 
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vara korrekt och inkorrekt. Syftet är att övertala så många människor som möjligt. Modellen 
har drag av Publicitetsmodell 1 och den asymmetriska modellen. Envägskommunikation. Vid 
osäkerhet om det är Publicitetsmodell 1 eller 2 som ska kodas – välj nr. 2. 
 
10.3. Informationsmodellen (informera) är också envägskommunikation, men det är viktigt 
att den information man sprider är sann för att kunna skapa förtroende hos intressenterna, till 
skillnad från publicitetsmodellen. Denna modell används ofta när man vill sprida information 
och inte propaganda. Därför ska informationen som ges helst vara så objektiv som möjligt. 
Syftet är inte att övertyga någon, utan att hålla intressenterna upplysta och informerade om 
vad som sker inom organisationen.  
 
10.4. Den asymmetriska tvåvägsmodellen (övertyga/övertala) bygger på ett givande och 
tagande från både sändare och mottagare, men det är fortfarande sändaren som har störst 
makt. Här använder man sig ofta av vetenskaplig övertalning för att övertyga. Det påminner 
på så sätt lite om publicitetsmodellen, men skillnaden är att den asymmetriska 
tvåvägsmodellens övertalning bygger på information om mottagaren.  
  
10.5. Den symmetriska tvåvägsmodellen (förståelse/dialog) eftersträvar man en balanserad 
kommunikation som kommer både från organisationen och från dess intressenter. Målet är att 
uppnå gemensam förståelse från båda håll och det ska vara jämvikt mellan parterna. I denna 
modell kan man också använda sig av teori- och forskningsmetoder men skillnaden är att 
dessa handlar om olika former av kommunikation i stället för om övertalning. Förhandling 
och kompromisser är vanliga inslag. Man vill uppnå en vinn-vinn-situation. Båda parter ska 
gynnas lika mycket av kommunikationen. Idealmodell. 
 
10.6. Mixed motive-modellen är en blandning av den asymmetriska och symmetriska. Det 
vill säga man använder både övertalning och dialog. 
 
Om det spekuleras i att PR förekommit eller att någon händelse eller aktör etiketterats som 
PR-aktivitet eller PR-utövare (svarsalternativ 7.5 och 7.6) ska verksamhetsområdet ändå 
fyllas i. T.ex. om det spekuleras i att ett företag anordnat ett event i syfte att få publicitet ska 
Event fyllas i under fråga 9 och under fråga 10 fylls Publicitet/marknadsföra i. 

Fråga 11 
11.1. Professionell PR-utövare/lobbyist: PR-konsult eller lobbyist som utför 
lobbyinguppdrag åt en organisation eller ett företag utan att vara anställd.  

11.2 Anställd professionell PR-utövare/lobbyist: Även anställda som inte har lobbying som 
huvudsyssla men som får föra organisationens talan kodas här.  

11.4. Mottagare av lobbyinginsats: Politiker, politisk beslutsfattare, tjänstman etc. 

11.5. Medieföreträdare: Journalist, redaktör, krönikör, ledarskribent etc. Medieföreträdaren 
ska antingen intervjuas eller ge uttömmande kommentarer i ämnet (krönikör/ledarskribent) 

11.6 Kulturpersonlighet: Artister, regissörer, författare, skådespelare etc. som gör PR för en 
ny skiva, film, bok, föreställning etc. 

Fråga 12 
Uttalanden av företrädare för lobbyorganisationer som inte har lobbying som huvudsyssla, 
men som får föra organisationens talan, kodas också här. Även en svensk politiker som åker 
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till EU för att göra Sveriges röst hörd kodas som lobbyist om han eller hon uttalar sig i den 
funktionen.  

Fråga 13 
Med dold PR avses PR som är avsedd att manipulera utan att de som påverkas är införstådda 
med det, t.ex. produktplacering. Dold lobbying är inte öppen mot tredje part och/eller försöker 
manipulera mottagaren. Det ska framgå tydligt av artikeln att det är en dold verksamhet det 
handlar om. Om det inte gör det ska det finnas starka skäl för misstanke om dold verksamhet 
för att svarsalternativ Ja ska fyllas i. Lobbying kategoriseras inte per definition som dold 
eftersom det också finns öppen lobbying. PR-aktiviteter inför bokreleaser eller filmpremiärer 
räknas exempelvis inte som dold eftersom publiken är medveten om att avsändaren inte vill 
avslöja för mycket i förväg.  

Fråga 15 
Positiv 
Med positiv menas att artikeln framställer PR eller lobbying (aktiviteter och utövare) som 
implicit eller explicit positivt. Det kan handla om att en PR-konsult hjälper ett företag att 
agera sanningsenligt i en krissituation, arbetar för ett behjärtansvärt ändamål som Rosa 
bandet-kampanjen eller får kommentera en företeelse, till exempel en politikers agerande i en 
”skandal”, i egenskap av kommunikationsexpert. PR-utövaren får då agera ”domare”. Artiklar 
som handlar om PR:s framgångar för ett ändamål som inte strider mot vedertagen 
moraluppfattning kodas som positiva. Lobbying kan framställas som positivt i de fall 
lobbyisterna lobbat för ett gott ändamål, t.ex. en förbättring av synskadades situation. Vidare 
är det positivt om en PR-utövare eller lobbyist bereds stort utrymme och får tala om sin sak 
oemotsagd. Förutsättningen är dock att ämnet inte är kontroversiellt (t.ex. vapenexport). 
Okritiska artiklar som exempelvis handlar om försäljning/köp av PR-byråer eller svenska PR-
byråers etablering i utlandet kodas här. Grundantagandet är att det är positivt att bli omtalad i 
en hel artikel utan att få kritik. Om PR eller lobbying betraktas som både positivt och negativt 
men det positiva får mer utrymme ska positiv markeras. 
 
Negativ 
Med negativ menas att artikeln framställer PR eller lobbying (aktiviteter och utövare) som 
implicit eller explicit negativt. Det gäller till exempel om PR-branschen eller lobbyings roll 
beskrivs som manipulativ, hemlighetsfull (uttalat dolda syften, agendor, uppdragsgivare) och 
propagandistisk. Det är även negativt om en PR-utövare eller lobbyist arbetat för en sak som 
framställs som negativ i artikeln, t.ex. tobaksindustrin, eller varit inblandad i affärer som 
präglats av skandaler och konflikter. Citat som att ”politiker blir tjänstehjon i PR-branschen” 
är också exempel på en negativ framställning. Om det framgår att syftet med PR-utövarens 
uppdrag/verksamhet är att övertala är det artikelns kontext som avgör vilket svarsalternativ 
som ska fyllas i. Om PR eller lobbying betraktas som både positivt och negativt men det 
negativa får mer utrymme ska negativ markeras. Artiklar där det kan vara svårt att bedöma 
om de är neutrala eller negativa kodas som negativa om metaforer som t.ex. PR-krig 
förekommer. 

Positiv/negativ  
Artikeln framställer ganska tydligt PR/lobbying i en både positiv och negativ dager, utan att 
den ena eller andra sidan dominerar.  

Neutral 
De neutrala artiklarna är inte värdeladdade, det vill säga de är varken positiva eller negativa 
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eller både och. Artiklar som innehåller begreppet PR-chef eller lobbyist utan några övriga 
kopplingar till PR och lobbying kodas exempelvis här.  

Oklart 
I vissa fall går det inte att ”tvinga in” artikeln i någon kategori. Då kodas de här.  
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Bilaga 2. Artiklar fördelade på tidning och storlek 
 
Tabell I. Artiklar fördelade på tidning och storlek åren 2000 och 2010 redovisat i 
procent (fr. 5) 

År 

2000 2010 (Total) 
 Helsida 4,3 12,8 8,6 

Halv-helsida 17,4 29,8 23,7 

Notis–halvsida 52,2 29,8 40,9 

Krönikeformat 2,2 8,5 5,4 

Notis 13,0 14,9 14,0 

DN 

Framgår ej 10,9 4,3 7,5 

100,0% 100,0% 100,0% Total 

(46 st.) (47 st.) (93 st.) 
 Helsida 0,0 24,5 12,1 
Halv-helsida 1,9 30,2 15,9 
Notis–halvsida ,0 17,0 8,4 
Krönikeformat ,0 18,9 9,3 
Notis 5,6 7,5 6,5 
Annat 0,0 1,9 ,9 

SvD 

Framgår ej 92,6 ,0 46,7 
100,0% 100,0% 100,0% Total 
(54 st.) (53 st.) (107 st.) 

 Helsida 2,0 19,0 10,5 

Halv-helsida 9,0 30,0 19,5 

Notis–halvsida 24,0 23,0 23,5 

Krönikeformat 1,0 14,0 7,5 
 Notis 9,0 11,0 10,0 
 Annat 0,0 1,0 ,5 

Total 

Framgår ej 55,0 2,0 28,5 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Total 

 (100 st.) (100 st.) (200 st.) 
Cramer’s V för DN=0,318. Storleken på SvD:s artiklar framgår inte 2000 varför måttet för 

SvD inte redovisas. 
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Bilaga 3. Hur artiklar knyter an till PR/lobbying 
 
Tabell II. Hur artiklarna knyter an till PR/lobbying fördelat på åren 2000 och 2010 
redovisat i procent (fr. 7) 

År 
PR/lobbying 2000 2010 Total 

Omnämns 40,9 36,8 38,8 

Huvudroll 21,2 27,9 24,6 

Exp.kommentar 1,5 1,5 1,5 

Endast titel 1,5 8,8 5,2 

Spekulation 3,0 1,5 2,2 

Etiketteras 27,3 20,6 23,9 

Annat 3,0 ,0 1,5 

Avsakn. PR/L 1,5 2,9 2,2 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

PR 

 (66 st.) (68 st.) (133 st.) 
Omnämns 64,7 43,8 54,5 
Huvudroll 11,8 37,5 24,2 
End titel 5,9 ,0 3,0 
Etiketteras 17,6 12,5 15,2 
Annat ,0 6,3 3,0 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Lobbying 

  (34 st.) (32 st.) (67 st.) 
Omnämns 49,0 39,0 44,0 

Huvudroll 18,0 31,0 24,5 

Exp.kommentar 1,0 1,0 1,0 

Endast titel 3,0 6,0 4,5 

Spekulation 2,0 1,0 1,5 

Etiketteras 24,0 18,0 21,0 

Annat 2,0 2,0 2,0 

Avsakn. PR/L 1,0 2,0 1,5 

 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

 (100 st.) (100 st.) (200 st.) 

Cramer’s V=0,189 (PR=0,237 och lobbying=0,392) 
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Bilaga 4. Artiklar fördelade på tidningsavdelningar 
Tabell III. Artiklar fördelade på tidningsavdelningar åren 2000 och 2010 (fr. 5) 

 

Cramer’s V för DN=0,602. Tidningsavdelning framgår inte tydligt i SvD 2000.  

Tidning 2000 2010 (Total) 

Nyheter 0,0 21,3 10,8 

Politik 17,4 0,0 8,6 

Sverige 4,3 0,0 2,2 

Utr./Världen 2,1 6,5 10,9 

Ledare 6,5 8,5 7,5 

Debatt 2,2 2,1 2,2 

Kultur 13,0 17,0 15,1 

Ekonomi 17,4 6,4 11,8 

Sport 10,9 6,4 8,6 

Fredagsbilagan 0,0 10,6 5,4 

Avd. 

Annat/framgår ej 17,4 23,4 20,5 

DN 

Total 100% (46 st.) 100% (47 st.) 100% (93 st.)  
Nyheter 0,0 20,8 10,3 
Sverige 0,0 3,8 1,9 
Utr./Världen 9,3 13,2 11,2 
Ledare 9,0 6,0 7,5 
Debatt 0,0 1,9 0,9 
Kultur 13,0 11,3 12,1 
Ekonomi 33,3 35,8 34,6 
Sport 9,3 3,8 6,5 

Avd. 

Annat/ framgår ej 17,4 5,7 15 

SvD 

Total 100% (54 st.) 100% (53 st.) 100% (107 st.) 
Nyheter 0 21 10,5 

Politik 8 0 4,0 

Sverige 2 2 2 

Utr./Världen 10 8 9 

Ledare 9 6 7,5 

Debatt 1 2 1,5 

Kultur 13 14 13,5 

Ekonomi 26 22 24 

Sport 10 5 7,5 

Fredagsbilagan 0 5 2,5 

Avd. 

Annat/framgår ej 21 15 18 

Total 

Total 100% (100 st.) 100% (100 st.) 100% (200 st.) 
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Bilaga 5. Artiklar där verksamheterna framställs som dolda/öppna 
 
Tabell IV. Antalet artiklar där PR/lobbying framställs som dolt åren 2000 och 2010 
redovisat i procent (fr. 5) 

 

2000 2010 (Total) 
Ja 3,0 10,3 6,7 
Nej 92,4 86,8 89,6 

Både och 3,0 ,0 1,5 

PR, Dolt 

Framgår ej/oklart 1,5 2,9 2,2 

100,0% 100,0% 100,0% Total 

(66 st.) (68 st.) (134 st.) 
Ja 5,9 43,8 24,2 
Nej 82,4 46,9 65,2 
Både och 8,8 3,1 6,1 

Lobbying, Dolt 

Framgår ej/oklart 2,9 6,3 4,5 
100,0% 100,0% 100,0% Total 

(34 st. (32 st.) (66 st.) 
Ja 4,0 21,0 12,5 
Nej 89,0 74,0 81,5 

Både och 5,0 1,0 3,0 

Totalt, Dolt 

Framgår ej/oklart 2,0 4,0 3,0 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Total 

      (100 st.) (100 st.) (200 st.) 

Cramer’s V=0,285 (lobbying=0,464 och PR=0,195) 
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Bilaga 6. Artiklar med kategorin dolt, fördelat på positivt/negativt 
 
Tabell V. Antalet artiklar där PR/lobbying framställs som dolt, fördelat på positivt och 
negativt åren 2000 och 2010 redovisat i procent (fr. 5) 

 

2000 2010 (Total) 

Pos. 0,0 9,5 8,0 

Neg. 100,0 61,9 68,0 

Pos./Neg. 0,0 14,3 12,0 

Dolt=Ja 

 Neutralt 0,0 14,3 12,0 

100,0% 100,0% 100,0% Total 

(4 st.) (21 st.) (25 st.) 
Pos. 41,6 32,4 37,4 
Neg. 19,1 29,7 23,9 
Pos./Neg. 10,1 4,1 7,4 
 Neutralt 25,8 28,4 27,0 

Dolt=Nej 

 Oklart 3,4 5,4 4,3 
100,0% 100% 100,0% Total 
(89 st.) (74 st.) (163 st.) 

 Pos 40,0 0,0 33,3 
Neg. 20,0 0,0 16,7 

Dolt=  
Både och 

Pos./Neg. 40,0 100,0 50,0 
100,0% 100,0 100,0 Total 

(5 st.) (1 st.) (6 st.) 
 Neg. 50,0 75,0 66,7 Dolt=framgår ej/ 

oklart  Oklart 50,0 25,0 33,3 
100,0% 100,0% 100,0% Total 

(2 st.) (4 st.) (6 st.) 
Pos. 39,0 26,0 32,5 

Neg. 23,0 38,0 30,5 

Pos./Neg. 11,0 7,0 9,0 
 Neutralt 23,0 24,0 23,5 

Total 

 Oklart 4,0 5,0 4,5 

100% 100% 100% 

 

Total 

(100 st.) (100 st.) (200 st.) 

Cramer’s V=0,191 (Dolt=0,299) 
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Bilaga 7. Artiklar med olika huvudtalare, fördelat på positiv/negativ 
 
Tabell VI. Antalet artiklar med olika huvudtalare, fördelat på positivt och negativt 

redovisat i procent (fr. 11 och 15) 

Cramer’s V=0,310 

Resultatet visar inte fördelningen positivt/negativt per år eftersom den följer samma mönster 

de båda åren. 

Positiv/negativ 
 

Pos. Neg. 
Pos./ 
Neg. Neutr. Oklart (Total) 

Konsult PR/ lobbyist  70,0 10,0 10,0 10,0 0,0 100 
Anställd PR utöv./lobbyister  80,0 0,0 13,3 6,7 0,0 100 

Uppdragsgivare/ beställare  58,3 8,3 16,7 16,7 0,0 100 

Politiker (målgrupp för lobb.)  0,0 50,0 25,0 ,0 25 100 
Journalist  13,4 44,8 9,0 25,4 7,5 100 

Kulturpersonlighet  25,0 25,0 0,0 37,5 12,5 100 
Annan   37,9 34,8 9,1 18,2 0,0 100 

 

Ingen  16,7 11,1 0,0 61,1 11,1 100 
 32,5% 30,5% 9,0% 23,5% 4,5% 100% Total 

 (65 st.) (61 st.) (18 st.) (47 st.) (9 st.) (200 st.) 
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Bilaga 8. Samband mellan artikelstorlek och positivt/negativt 
 
Tabell VII. Samband mellan artikelstorlek och positiv/negativ åren 2000 och 2010 (fr. 3 
och 15) 

Siffrorna redovisas inte i procent eftersom resultatet då framställs som missvisande. 
 

Positiv/negativ 
År Pos. Neg. Pos./Neg Neutralt Oklart Total 

Helsida 0 1 0 1 0 2 

Halv-helsida 5 3 0 0 1 9 

Notis–halvsida 12 3 3 4 2 24 

Krönikeformat 0 1 0 0 0 1 

Notis 4 1 0 4 0 9 

 

Framgår ej 18 14 8 14 1 55 

2000 

Total 39 23 11 23 4 100 
Helsida 5 9 0 5 0 19 
Halv-helsida 14 6 3 5 2 30 
Notis–halvsida 5 5 3 6 3 22 
Krönikeformat 2 9 1 2 0 14 
Notis 0 7 0 5 0 12 
Annat 0 1 0 0 0 1 

 

Framgår ej 0 1 0 1 0 2 

2010 

Total 26 38 7 24 5 100 
Helsida 5 10 0 6 0 21 

Halv-helsida 19 9 3 5 3 39 

Notis–halvsida 17 8 6 10 5 46 

Krönikeformat 2 10 1 2 0 15 

Notis 4 8 0 9 0 21 

Annat 0 1 0 0 0 1 

 

Framgår ej 18 15 8 15 1 57 

Total 

Total 65 61 18 47 9 200 

Cramer’s v=0,232 (2000=0,225 och 2010=0,286).  
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Bilaga 9. Tidningsavdelningar fördelat på positivt/negativt 
 
Tabell VIII. Tidningsavdelningar fördelat på kategorierna positiv/negativ 2000 
redovisat i procent (fr. 5 och 15) 

Positiv/negativ 2000  
Pos. Neg. Pos/Neg Neutr. Oklart Total 

Politik 62,5 12,5 0,0 12,5 12,5 100,0 

Sverige 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 

Utr./Världen 0,0 50,0 0,0 40,0 10,0 100,0 

Ledare 22,2 22,2 44,4 0,0 11, 100,0 

Debatt 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Kultur 23,1 53,8 0,0 23,1 0,0 100,0 

Ekonomi 50,0 11,5 3,8 34,6 0,0 100,0 

Sport 60,0 0,0 20,0 20,0 0,0 100,0 

Familj 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Annat 62,5 12,5 25,0 0,0 0,0 100,0 

Avd. 

Framgår ej 25,0 25,0 16,7 25,0 8,3 100,0 
Total 39,0 23,0 11,0 23,0 4,0 100,0 

Cramer’s V=0,385. 
 

Tabell IX. Tidningsavdelningar fördelat på kategorierna positiv/negativ 2010 redovisat i 
procent (fr. 5 och 15) 

Positiv/negativ 2010  
Pos. Neg. Pos/Neg Neutr. Oklart Total 

Nyheter 14,3 42,9 23,8 14,3 4,8 100,0 

Sverige 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 

Utr./Världen 0,0 50,0 0,0 37,5 12,5 100,0 

Ledare 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 100,0 

Debatt 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Kultur 28,6 28,6 0,0 28,6 14,3 100,0 

Ekonomi 36,4 31,8 4,5 27,3 0,0 100,0 

Sport 60,0 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 

Fredagsb. 20,0 20,0 0,0 40,0 20,0 100,0 

Familj 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0 

Avd. 

Annat 30,8 53,8 0,0 15,4 0,0 100,0 
Total 26,0 38,0 7,0 24,0 5,0 100,0 

Cramer’s V=0,337 
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Bilaga 10. Ämnesområden fördelade på positiv/negativ 2000 
 
Tabell X. Ämnesområden fördelat på kategorierna positiv/negativ 2000 redovisat i 
procent (fr. 3 och 15) 

Positiv/negativ 2000 

pos. neg. pos/neg neutr. oklart Total 

Ej kodat, lobbying 35,3 17,6 14,7 23,5 8,8 100,0 

Opionionsbildn./pol. påverk. 33,3 0,0 66,7 0,0 0,0 100,0 

Politisk kommun./valkomm. 12,5 62,5 0,0 25,0 0,0 100,0 

Mediefrågor 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Marknadskommunik./reklam 27,3 54,5 9,1 9,1 0,0 100,0 

Image managem./publicitet 25,0 16,7 16,7 33,3 8,3 100,0 

Varumärke 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Finans. inform./invest.relat. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Försäljning/köp av PR 40,0 0,0 20,0 40,0 0,0 100,0 

Generell PR 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

Sponsring 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Event 50,0 16,7 0,0 33,3 0,0 100,0 

Annat 50,0 25,0 0,0 25,0 0,0 100,0 

Framgår ej 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 

Integrerad kommunikation 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
39,0% 23,0% 11,0% 23,0% 4,0% 100,0% Total 

(39 st.) (23 st.) (11 st.) (23 st.) (4 st.) (100 st.) 

Cramer’s V=0,387. För antal – se tabell 5 i avsnitt 8.1.2. 
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Bilaga 11 Ämnesområden fördelade på positiv/negativ 2010 
 
Tabell XI. Ämnesområden fördelat på kategorierna positiv/negativ 2010 redovisat i 
procent (fr. 3 och 15) 

Positiv/negativ 

Pos. Neg. 
Pos./ 
Neg. Neutr. Oklart Total 

Ej kodat, lobbying 18,8 46,9 9,4 21,9 3,1 100,0 

Opionionsbildn./polit. påverk.   0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Politisk kommun./ 
valkommun. 

0,0 37,5 12,5 50,0 0,0 100,0 

 Politiker till PR-branschen 40,0 20,0 0,0 40,0 0,0 100,0 

Mediefrågor 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Marknadskommunik./reklam 44,4 33,3 0,0 16,7 5,6 100,0 

Image managem./publicitet 41,2 23,5 11,8 11,8 11,8 100,0 

Kriskommunikation. 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Finans. inform./invest.relation. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Sponsring 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Event 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Annat 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 

Framgår ej 0,0 14,3 0,0 71,4 14,3 100,0 

 

PR-branschen 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
26,0 38,0 7,0 24,0 5,0 100,0 Total 

(26 st.) (38 st.) (7 st.) (24 st.) (5 st.) (100 
st.) 

Cramer’s V=0,385. För antal – se tabell 5 i avsnitt 8.1.2. 
. 
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Bilaga 12. Ämnesområden fördelade inom varje tidning 2000 
 
Tabell XII. Ämnesområden fördelat inom varje tidning 2000 redovisat i procent (fr. 3 
och 9) 

År 2000  

DN SvD Total 
Ej kodat, lobbying 39,1 29,7 34,4 

Opionionsbildn./polit. påverk. 2,2 3,7 3,0 

Politisk kommun./ valkommun. 6,5 9,3 8,0 

Mediefrågor 4,3 0% 2,15 

Marknadskommunik./reklam 19,6 3,7 11,0 

Image managem./publicitet 10,9 13,0 12,0 

Varumärke 2,2 0,0 1,0 

Finans. inform./invest.relation. 4,3 5,6 5,0 

Försäljning/köp av PR 4,3 5,6 5,0 

Generell PR 0,0 5,6 3,0 

Sponsring 2,2 0,0 1,0 
 Event 2,2 9,3 6,0 

Annat 2,2 5,6 4,0 

Framgår ej 0,0 5,6 3,0 

 

Integrerad kommunikation 0,0 3,7 2,0 
100,0% 100,0% 100,0% Total 

(46 st.) (54 st.) (100 st.) 

Cramer’s V=0,462. För antal – se tabell 5 i avsnitt 8.1.2. 
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Bilaga 13. Ämnesområden fördelade inom varje tidning 2010 
 
Tabell XIII. Ämnesområden fördelat inom varje tidning 2010 redovisat i procent (fr. 3 
och 9) 

År 2010 
DN SvD Total 

Ej kodat, lobbying 40,4 24,5 32,0 

Opionionsbildn./polit. påverk. 2,1 0,0 1,0 

Politisk kommun./ valkommun. 4,3 11,3 8,0 
 Politiker till PR-branschen 0,0 9,4 5,0 

Mediefrågor 2,1 7,5 5,0 

Marknadskommunik./reklam 23,4 13,2 18,0 

Image managem./publicitet 12,8 20,8 17,0 

Kriskommunikation. 0,0 1,9 1,0 

Finans. inform./invest.relation. 2,1 0,0 1,0 
 Sponsring 0,0 1,9 1,0 
 Event 2,1 0,0 1,0 

Annat 4,3 0,0 2,0 

Framgår ej 6,4 7,5 7,0 

 

PR-branschen 0,0 1,9 1,0 
100,0% 100,0% 100,0% Total 

(47 st.) (53 st.) (100 st.) 

Cramer’s V=0,449. För antal – se tabell 5 i avsnitt 8.1.2. 
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Bilaga 14. Likheter och skillnader mellan 2000 och 2010 

Likheter 2000 och 2010 – positivt/negativt 
Här redovisas några gemensamma likheter och skillnader mellan undersökningsperioderna. I 

de fall sambanden finns åskådliggjorda i tabeller hänvisas till dessa. 

Det finns fler positiva än negativa artiklar i följande kategorier båda åren: 

• Halv- till helsidesartiklar (bilaga 8)  

• Ekonomiavdelningen (bilaga 9) 

• PR-syfte publicitet/marknadsföring  

• PR-utövare och lobbyister som huvudtalare (bilaga 7) eller kommentatorer.  

Det finns fler negativa än positiva artiklar i följande kategorier båda åren: 

• Helsidesartiklar (bilaga 8)  

• Dold PR/lobbying (bilaga 6)  

• PR-syfte propaganda 

• Journalister som huvudtalare (bilaga 7)  

De få artiklar som handlade om Sydafrikaaffären visade sig, mot förväntan, vara neutrala. 

Skillnader 2000 och 2010 – positivt/negativt 
Fler positiva än negativa artiklar finns inom följande kategorier år 2000:  

• Alla avdelningar utom kultur- och utrikesdelarna (bilaga 9)2  

• Lobbying, Image management/publicitet, Mediefrågor, Finansiell 

information/investerarrelationer, Event, Försäljning/köp av PR-byråer och Integrerad 

kommunikation (bilaga 10)  

• PR-sammansättningar/metaforer 

Fler negativa än positiva artiklar finns inom följande kategorier år 2000:  

• Utrikes- respektive kulturavdelningarna (bilaga 9)  

• Marknadskommunikation/reklam (bilaga 10).  

Fler positiva än negativa artiklar finns inom följande kategorier år 2010:  
                                                        

2 Dock är det flera artiklar i SvD (13 st.) som inte är kategoriserade (se avsnitt. 8.3). Dessa artiklar torde höra 
hemma på nyhetsavdelningen. Av dem är lika många positiva som negativa, varför den totala fördelningen av 
positiva och negativa artiklar inte påverkas.  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• Avdelningarna Sverige, Ekonomi, Sport och Familj (bilaga 9) 

• Marknadskommunikation/reklam och Image management/publicitet (bilaga 11) 

Fler negativa än positiva artiklar finns inom följande kategorier 2010:  

• Nyheter, Utrikes/Världen och Ledare (bilaga 9) 

• Lobbying och Mediefrågor (bilaga 11).  

• PR som etikett i olika sammanhang (4 pos. och 8 neg.) 

• PR/lobbyings roll i samhället och ledarartiklar  

• PR-sammansättningar/metaforer 

 


