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Abstract	  	  
	  
Title: The medial image of lobbying in Sweden and possible explanations 

Author: Bodil Hassel  

Tutor: PerOla Öberg  

Purpose: The purpose of this thesis is to study the medial portrayal of lobbying. My aim 

is to study the medial image of lobbying visualized in Swedish daily and evening press 

and investigate possible explanations. Following key questions will be answered: 1) How 

is the medial image of lobbying visualized in Swedish daily and evening press? 2) What 

explanations can this have?  

Method/Material: The material used in this study consists of a content analysis of 

articles from Aftonbladet and Dagens Nyheter, together with interviews with five 

journalists and five PR consultants. The questions for the interviews were based on a 

theoretical framework made into four hypotheses: 1) the media image of lobbying is 

negative, 2a) the reason to this portrayal is media logic, 2b) the reason is the ideological 

preferences of the journalist community, 2c) the reason is a divergence between the PR 

community and the journalist community.  

Main results: The main results demonstrate that the medial portrayal of lobbying is in a 

negative tone, why hypothesis 1 could be verified. The results further show that the 

reason for the portrayal may be media logic, as in hypothesis 2a, and a divergence 

between the PR and journalist communities, as in hypothesis 2c. Those two hypotheses 

could therefore partly be verified. I did not find as much evidence for hypothesis 2b, why 

it could not be verified. The reason to this may be that is was harder to study with the 

chosen method. 
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Sammanfattning	  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mediebilden ser ut av fenomenet lobbying och 

vilka förklaringar som skulle kunna finnas till denna porträttering. Uppsatsen bygger på två 

frågeställningar: 1) Hur ser mediebilden av lobbying ut i svensk dags- och kvällspress? 2) 

Vilka förklaringar kan finnas till denna porträttering? För att besvara dessa frågor utförs en 

kvantitativ innehållsanalys av artiklar samt intervjuer med PR-konsulter och journalister. 

Intervjuernas tematisering baseras på ett teoretiskt ramverk sammanfattat i fyra hypoteser: 1) 

mediebilden är negativ, 2a) porträtteringen beror på ”medielogik”, 2b) porträtteringen beror 

på journalistkårens ideologiska preferenser, 2c) porträtteringen beror på en motsättning 

mellan PR-branschen och journalistkåren. Båda undersökningarnas resultat pekar på att 

mediebilden av lobbying är negativ, och hypotes 1 kan därför verifieras. En stor del av 

artiklarna beskriver lobbying indirekt och i synnerhet Aftonbladets artiklar är negativa. 

Artiklarna i Dagens Nyheter är mer neutrala i sin ton. Att bilden är negativ beror enligt min 

empiri på medielogik (h2a) samt en motsättning mellan PR-branschen och journalistkåren 

(h2c), i högre grad än journalistkårens ideologiska preferenser (h2b). Hypoteserna smälter 

dock delvis samman och metodologiska aspekter bör vägas in i resultatet.  

 

Nyckelord: Lobbying, public relations, mediebild, journalistik, medielogik, framing	  
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1 Inledning 
	  
	  
	  

I detta inledande kapitel introducerar jag er till det min uppsats ska handla om. En 

redogörelse för bakgrunden till mitt ämne och en presentation av forskningsläget görs, 

vilket mynnar ut i en problemformulering. Uppsatsens syfte och frågeställningar 

presenteras därefter, följt av mina definitioner av centrala begrepp och den disposition 

uppsatsen följer. 

 

 
 

1.1 Introduktion 
De senaste tre decennierna har det svenska styrelseskicket förändrats i grunden. Forskare 

talar om en ”avkorporativisering”, som i stora drag innebär att statens institutionaliserade 

band till ett fåtal dominerande intresseorganisationer blivit svagare. Detta har förändrat 

landskapet för politisk påverkan, från en institutionaliserad form med ett fåtal aktörer, till 

mer av en fri marknad där aktörerna som vill delta blir allt fler. Dessa nya förutsättningar har 

lagt vägen för de professionella påverkarna: lobbyisterna, som inte sällan återfinns på de 

stora PR-byråerna. (Naurin 2001:47-51, Melin 2000:10)  

     PR-branschen har upplevt blomstrande tider från 80-talet och byråerna har växt fram som 

ur bördig jord. Särskilt konsultverksamheten fick ett ordentligt uppsving från 90-talet och tio 

år framåt och idag finns 6000-8000 professionella informatörer i Sverige.  (Larsson 

2005b:74-75, 125-126, 170). Den totala byråintäkten för de företag som är medlemmar i 

branschorganisationen PRECIS (Public Relations Consultancies in Sweden) har nästintill 

tredubblats från mitten på 90-talet (Precis.se). 

     Det verkar dock inte som att alla ser med blida ögon på denna utveckling. PR-branschen i 

allmänhet och lobbying i synnerhet har synnerligen dåligt rykte. Enligt återkommande 

undersökningar av SOM-institutet är PR-konsulter (tillsammans med informatörer och 

reklamare) yrkesgrupper som ligger i den absoluta botten när det gäller förtroende hos 

allmänheten. Bland dessa olycksbarn till yrkeskategorier är det just lobbying som verkar 

allra minst omtyckt, tillsammans med prefixet PR. (Larsson 2002:91-92) Detta står i bjärt 

kontrast till den bild som verkar råda bland politiker. Riksdagsledamöter lyfter fram 

lobbying som en tvåvägskommunikation, där information lobbyisten kan ge är viktig för att 
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de ska kunna göra ett bra arbete (Hassel & Persson 2014:65). De är optimistiska till de 

eventuella problem som kan uppkomma med lobbying och stödet för en reglering av 

lobbyismen är låg (Möller 2009). 

     Så, vilken roll spelar media i detta? Det finns inte mycket forskning om mediebilden av 

lobbying, men tidigare undersökningar indikerar på att lobbying och PR inte framställs i 

positiva ordalag i dagspressen (Granlund 2010, Larsson & Åström 2006). Medborgarnas 

kunskaper om det politiska systemet blir allt lägre (Lindbom 2011:130) och då inblicken i 

PR-branschen och lobbyingmaskineriet inte är stor utgör media för många den enda 

kontaktytan och källan till kunskap (Göranzon 2008:51).  

     Medias porträttering berör hela samhället, då innehållet påverkar vår 

verklighetsuppfattning och därmed, om än indirekt, våra handlingar (Strömbäck 2008:46). 

Därför är mediebilden av lobbying statsvetenskapligt relevant. Det är av vikt att undersöka 

medias porträttering av olika fenomen, och i synnerhet sådana vi inte vet mycket om. Jag 

vill därför ta klivet in i denna fråga, som ett sätt att belysa både lobbyisternas förutsättningar 

och medias normskapande roll. För att ta reda på hur mediebilden av lobbying ser ut, och 

varför den ser ut som den gör, undersöker jag artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter 

och frågar dem som borde veta absolut mest om detta: Sveriges PR- och journalist-elit.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fenomenet och begreppet lobbying porträtteras 

i media, i form av svensk dags- och kvällspress. Jag vill även få en inblick i hur PR-

konsulter och journalister ser på denna mediebild samt vilka förklaringar som enligt dem 

kan finnas till att den ser ut som den gör. Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån är: 

 

• Hur ser mediebilden av lobbying ut i svensk dags- och kvällspress? 

• Vilka förklaringar kan finnas till denna porträttering? 
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1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Lobbying 

Enligt Milbrath (1963) innebär lobbying en aktivitet som utförs av en mellanhand mellan 

medborgare och statliga beslutsfattare, med ett medvetet motiv att påverka politiken. En 

enskild person driven av personliga intressen räknas inte som lobbyist, eftersom den 

allmänna rösträtten då skulle göra begreppet mindre specifikt. Slutligen räknar Milbrath in 

den relativt självklara förutsättningen att lobbying ska innefatta kommunikation. (Milbrath 

1963:7-8) Falkheimer & Dalfelt menar att lobbying är 1) icke institutionaliserad påverkan 

och 2) inte innefattar demonstrationer eller opinionsbildning (Falkheimer & Dalfelt 

2001:96). Enligt Demokratiutredningen är lobbying ”(…)icke institutionaliserade 

direktkontakter med politiker och tjänstemän i syfte att påverka offentlig beslutsfattning” 

(SOU: 1990:12117) 

     Definitionerna av lobbying är alltså inte alltid likadana. PR-konsulternas arbete med 

lobbying innefattar ofta indirekt påverkansarbete, såsom opinionsbildning, varför det i deras 

definition ofta ingår (Karaszi 2004:39). Då jag i min studie intervjuar representanter från 

denna bransch har jag därför valt att anamma en flexibel definition av begreppet, för att inte 

behöva utesluta delar av min empiri. Den definition av lobbying jag använder mig av liknar 

således mest Milbraths och formuleras: 1) den utförs av en mellanhand mellan medborgare 

och beslutsfattare, 2) det finns ett medvetet motiv att påverka beslutsfattandet, 3) den 

innehåller kommunikation.  

1.3.2 PR-konsult 

Begreppet PR, ”public relation” eller ”publika relationer” är i Sverige relativt nytt. Tidigare 

talades det om ”information”, kort och gott. Enligt James E Grunig och Todd Hunt är PR: 

”the management of communication between an organization and its publics”. En något 

vidare definition, av Scott Cutlip, Allen Center och Glen Broom lyder: “the management 

function that established and maintains mutually beneficial relationships between an 

organization and the publics on whom its success or failure depends”. (Karaszi 2004:9) 

     PR är alltså ett slags paraplybegrepp för hur man som organisation eller företag 

kommunicerar med sin omvärld och de intressenter man är beroende av för sin framgång. Är 

denna intressent en beslutsfattare kallas det lobbying (eller det mer neutrala ”public affairs”, 

”PA”). (Karaszi 2004:9) En PR-konsult är alltså en konsult som arbetar med PR, och i mitt 

fall ”PA”, alltså lobbying.  
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1.4 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i ett inledande kapitel (1) där introduktion, syfte & frågeställningar, 

definitioner av centrala begrepp samt denna redogörelse för dispositionen ingår. I 

nästföljande kapitel (2) presenteras det teoretiska ramverk som underbygger de fyra 

hypoteser jag ställer upp. Den metod och det material jag använt mig av i undersökningarna 

presenteras i följande kapitel (3) tillsammans med en kritisk diskussion. I nästa kapitel (4) 

redogör jag för det resultat mina undersökningar gav. Jag återkopplar resultaten till mina 

hypoteser, som analyseras i detta ljus. Uppsatsen mynnar sedan ut i slutsatser (5) där jag går 

djupare och bredare i diskussionen samt återkopplar till hypoteserna, tidigare forskning och 

en större kontext. Kapitlet innehåller även förslag på vidare forskning. 
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2 Teori 
	  

 

I detta kapitel sätter jag kulisserna vilka uppsatsen ska utspela sig framför, där tidigare 

forskning och teorier som kan vara till hjälp för att besvara mina frågeställningar 

presenteras. Detta mynnar sedan ut i ett antal hypoteser som kan utgöra möjliga svar på 

studiens frågor, som löd: 1) hur ser mediebilden av lobbying ut i svensk dags- och 

kvällspress? 2) Vilka förklaringar kan finnas till denna porträttering?  

 

 

2.1 Hur ser mediebilden ut? 
Hur ser mediebilden av lobbying ut i Sverige? Det finns inte mycket forskning på detta 

område, varför ett givet svar inte finns. Nedan presenterar jag generella teorier om PR samt 

forskning om allmänhetens syn på branschen, följt av de få studier jag hittat i ämnet. 

2.1.2 Forskningsperspektiv 

Forskningen om public relations är tudelad där den ena sidan präglas av pessimism inför 

branschen - den kritiska skolan, och den andra sidan har en mer optimistisk hållning - den 

liberala.  

     Det liberala perspektivet tar som utgångspunkt att PR är något positivt och nödvändigt i 

en välmående pluralistisk demokrati. Förespråkare för detta perspektiv är bland andra James 

Grunig, som ser påverkansarenan som en öppen spelplan där fri konkurrens bör råda, 

”interest-group-liberalism”. Detta perspektiv har en optimistisk syn på organisationers 

möjlighet att på ett rättvist sätt uppnå jämlikhet sinsemellan och ser konsultverksamheten 

inom PR som en chans för mindre organisationer att kunna utföra framgångsrikt 

kommunikationsarbete. (Eriksson i Larsson (red) 2009b:36) Denna idé delas av Simon 

Cottle, som menar att sämre bemedlade organisationer via media kan nå ut med sitt budskap 

med hjälp av PR (Cottle 2003:32-33). 

     Det kritiska perspektivet har en avsevärt mörkare bild av PR-industrin. Anhängare av 

detta perspektiv ser PR som ett demokratiskt problem, där pengar styr vilka som har 

möjlighet att anlita denna profession och således få ett försprång i sin politiska påverkan 

(Cottle 2003:27). Jürgen Habermas är en nyckelperson i denna forskningstradition. Han 

menar att PR-industrin omvandlat samhället och bidragit till en avvittring av offentligheten. 

Habermas talar om en ”refedoalisering av offentligheten” och syftar då på sättet PR vänder 
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sig till en allmän opinion, till skillnad från reklam som vänder sig till konsumenter och 

privatpersoner. Habermas menar att det ligger en oärlighet i att tilltala allmän opinion med 

motivet att man verkar för det allmänna bästa, när industrin i själva verket företräder 

särintressen. Den utnyttjar offentlighetens principer och nästlar sig in i journalistiken genom 

att författa egna ”nyheter” och olika typer av event. (Larsson 2005a:40) 

 

Naurin menar att man i den statsvetenskapliga litteraturen kan urskilja tre förhållningssätt 

staten kan ha mot intresseorganisationer (som ofta företräds av PR-byråer varför det även är 

förenligt med dem). Dessa tre är ”mottaga”, ”motverka” respektive ”påverka”, varav de två 

första liknar det liberala- och kritiska perspektivet.  

     ”Mottaga”-strategin är väl förenligt med det liberala perspektivet. Detta förhållningssätt 

baseras, liksom det liberala perspektivet, på en optimistisk syn på intresseorganisationer och 

vad de kan bidra med i samhället. Ojämlikhet organisationer emellan ses inte som ett 

problem varför statsmakten passivt kan motta påverkansförsöken. Pluralism och 

marknadslogik är nyckelord där konkurrensen regleras av en ”osynlig hand”, enlig 

perspektivets förespråkare. (Naurin 2001:18-19)  

     Förhållandesättet som benämns ”motverka” liknar det kritiska perspektivet och tar sin 

utgångspunkt i en långt mer dyster syn på organiserade intressen och vad de tillför till en 

demokrati. Organiserade intressen ses som ”kravmaskiner” som driver särintressen och 

skapar en resurskrävande och resultatlös konkurrens som stör det mer traditionella 

demokratiarbetet, baserat på de enskilda medborgarnas röst. Denna kapprustning 

organisationer emellan tros inte uppnå mer än att styra fokus från de riktiga frågorna, och 

statsmakten bör därför isolera sig från yttre påverkansförsök (såsom lobbying), alternativt 

reglera dessa. (Naurin 2001:19-22) 

 

2.1.4 Allmänhetens syn på PR-branschen 

Enligt undersökningar av SOM-institutet sammanställda av Larsåke Larsson är PR-konsulter 

en yrkesgrupp som svenska folket känner lågt förtroende för. Tillsammans med informatörer 

och reklamare ligger gruppen i den absoluta botten. Som om inte det vore nog minskar 

dessutom förtroendet över tid, varför vi inte har några skäl att tro att förtroendet är högre i 

skrivande stund. Det verkar för många handla om just prefixet PR, då ett ökat förtroende 

angavs när detta byttes ut mot informations- eller kommunikations-(konsult). Det finns en 

skepsis mot att politiker och fackliga organisationer tar till denna konsulthjälp medan den 
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för näringslivet är mer legitim. Bland dem som anser att konsulthjälp är positivt för de två 

förstnämnda grupperna är de flesta negativa om man benämner detta informations- och 

kommunikationsarbete som just PR. Det verkar alltså ligga en negativ klang i ”konsult” men 

ändå mer i ”PR”. (Larsson 2002:91-92) 

     Endast 1 av 10 ställer sig negativa till att förslaget att ’begränsa riksdagens och 

regeringens kontakter med lobbyister och opinionskonsulter’, 5 har ingen uppfattning och 4 

är positiva. Undersökningen visar på ett samband mellan de som brukar media i hög 

utsträckning och de som svarar jakande på denna fråga, och alltså har en mer skeptisk 

hållning till lobbying. (Larsson 2002:89) 

 

2.1.1 Uppsatser om mediebilden  

I kandidatuppsatserna ”PR i pressen” (2006) och ”Mediebilden av PR och lobbying” (2010) 

undersöks mediebilden av PR och lobbying. I båda uppsatserna undersöks artiklar från 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Resultatet i den förstnämnda uppsatsen visar på att 

nästan alla artiklar där lobbying förekommer är negativa (Larsson & Åström 2006:33). I 

“Mediebilden av PR och lobbying” görs en jämförande analys av artiklar som berör PR och 

lobbying mellan år 2000 och 2010. Författaren tar sin utgångspunkt i påståendet att PR-

branschens (dåliga) rykte på senare år neutraliserats, en tes hon vill testa. Kvantitativ och 

kvalitativ innehållsanalys görs på artiklar och resultatet visar på motsatsen mot det 

förutsagda: artiklarna som publicerades 2010 är mer negativa i sin framtoning än de 

publicerade 2000. Någon neutralisering av mediebilden har alltså inte skett. Artiklarna i DN 

är mer positiva än de i SvD, något som författaren tror beror på att de är liberala (vilket 

sammanlänkas med en större acceptans mot det pluralistiska påverkanssystemet). (Granlund 

2010)  

 

 

I detta avsnitt har vi fått lära oss mer om olika perspektiv inom forskningen kring public 

relations och om intressegrupper. Enligt det liberala perspektivet och mottaga-strategin ses 

PR och organiserade intressen som något positivt för vår demokrati och teorierna präglas av 

optimism gällande konkurrensen mellan dessa. Det kritiska perspektivet och motverka-

strategin däremot utgör någon slags motsats, där samma organisationer ses som 

kravmaskiner som förespråkar särintressen och snarare är skadliga för det folkliga 

deltagandet. Enligt undersökningar av SOM-institutet har PR-branschen dåligt rykte i 
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Sverige och allmänheten känner ett lågt förtroende för denna yrkesgrupp. Lobbying klingar 

illa. Tidigare undersökningar av artiklar visar på en negativ mediebild. Min hypotes är 

därför att det är det kritiska perspektivet som dominerar mediebilden och att lobbying 

porträtteras negativt i svensk dags- och kvällspress.  

 

• Hypotes 1: Mediebilden av lobbying i Sverige är negativ 

 

2.2 Varför denna (negativa?) porträttering av lobbying? 
Under denna rubrik försöker jag finna tänkbara förklaringar till att mediebilden ser ut som 

den gör. Respektive avsnitt sammanfattas med en hypotes som jag sedan ska testa mot min 

empiri.  

2.2.1 ”Medielogik”? 

Vilka faktorer avgör vilka nyheter som belyses i våra medier? Svaret på denna fråga har 

sedan intresset för frågan uppkom pendlat mellan ett aktörscentrerat perspektiv och ett 

strukturbaserat. Den tidiga forskningen domineras av aktörsperspektivet. David Manning 

White myntade begreppet ”gatekeeper”, som syftade på den enskilde journalistens makt över 

dagordningen, och är illustrativt för denna epok. Under 70- och 80-talen gjordes ett flertal 

studier (Gieber 1964, Siegelman 1973) vars resultat indikerade att det snarare är 

utomstående faktorer, såsom ekonomin och de krav som nyhetsorganisationen ställer som 

avgör. Pendeln har sedan dess svängt igen och den mesta nutida forskningen pekar på att 

journalisten, inom vissa givna ramar, har ett relativt stor spelutrymme för vilka nyheter som 

ska lyftas fram och inte. (Johansson 2008:6) 

 

Nyhetsvärdering  

Nyhetsvärdering är en grundbult i journalistik och är det som avgör vad som anses som en 

nyhet värd att nämna eller inte. Grovt sett kan man dela upp nyhetsvärderingen i två 

kriterier: 1) om nyheten är intressant för publiken - om den efterfrågas. Detta kriterium 

följer alltså en viss markandslogik. 2) Om nyheten bör förmedlas till publiken, alltså om 

nyheten är viktig, ur ett snarare ideologiskt perspektiv. (Johansson 2008:7) Förenligt med 

detta kriterium är Demokratiutredningens riktlinje, ”förse medborgarna med sådan 

information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor” (SOU 

1995:37:159).  
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Nyhetsvärderingen är inte något som journalister ständigt funderar kring utan fungerar 

snarare per automatik. Olika redaktioner har olika principer som journalisterna närmast 

socialiseras in i. Vill man generalisera kan man säga att kvällstidningar ofta styrs av 

kriterium 1 medan dagspress försöker uppfylla kriterium 2 i högre utsträckning, något som 

kan förklaras av hur styrd man är av att göra ekonomisk vinst. (Johansson 2008:8)       

     Sammanfattningsvis kan man alltså säga att en nyhets värde ligger i om den är intressant 

eller viktig, där det ideala såklart är om den uppfyller bägge kriterier (Gans 1980:147). 

 

Nyhetsurval  

Ponera att en nyhet klassas som värd enligt ovan nämnda kriterier. Som tidigare nämnt 

spelar även strukturer in för om en nyhet väljs ut eller inte, såsom ekonomiska aspekter, 

nyhetsorganisation eller mediernas formspråk. Dessa faktorer, som alltså också spelar in i 

vad som blir en nyhet, kallas nyhetsurval, och kan även det delas in i två kriterier: 1) 

ekonomin och 2) medielogiken. Forskning pekar på en tilltagande kommersialisering där 

ekonomiska intressen styr allt mer. Detta innebär alltså att publikens efterfrågan är allt 

viktigare. Nyhetsvärdering och nyhetsurval hänger alltså på sätt och vis ihop, där det 

föregående är det grundläggande men där det senare kan vara det som avgör om en nyhet 

faktiskt väljs ut eller inte. Begreppet medielogik har olika definitioner, men i stort handlar 

det om hur medierna bäst fångar publikens intresse, hur väl nyheten är anpassad till 

mediernas formspråk (finns det bildmaterial är chansen större att det kommer med i tv, 

exempelvis) och att det passar med mediernas sätt att arbeta och dess planering (rent 

tidsmässigt, ex. lägga en presskonferens så det passar det dagliga arbetet på redaktionerna). 

(Johansson 2008:9-10) En annan central del i medielogiken grundar sig på obalansen som 

råder mellan mängden potentiella nyheter och platsen i media. Denna obalans har enligt 

bland andra Asp (1986), Hernes (1978) och Strömbäck (2000) lett till utvecklandet av en 

speciell berättarteknik i media, som präglas av tillspetsning, förenkling, polarisering, 

konkretion, intensifiering, personifiering och stereotypisering (Strömbäck 2008:13). Hot, 

risker och kriser har högt nyhetsvärde och tar stor plats i svenska medier (Strömbäck 

2008:46).  

 

Agenda setting och framing    

Begreppet ”agenda setting” myntades av McCombs & Shaw (1972, 1993) och syftar på ett 

fenomen som länge uppmärksammats i samband med valkampanjer: att nyhetsmedierna 

sätter dagordningen. Denna dagordning avgör inte vilka åsikter vi ska ha men vad vi ska ha 
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åsikter om. De frågor nyhetsmedierna väljer att belysa tenderar att rankas som viktigare, 

både av publik och politiker, varför det ligger en hel del makt i att sätta denna dagordning. 

Teorin grundar sig på det faktum att det finns en konkurrens om utrymmet i media. De frågor 

som vinner gehör i massmedierna efter nyhetsurvalet är ofta de som eliten eller allmän 

opinionen vill se, alternativt styrs av verkliga händelser. Då inga kausala samband har kunnat 

uppvisas har agenda setting förblivit en hypotes snarare än en teori. Kritiker menar att det i 

själva verket finns tre agendor (publik, medier och politiker) som samverkar i oförutsägbara 

riktningar och präglas av komplexitet samt att begreppet är föråldrat med sina 40 år på 

nacken. (McQuail 2010:512-515) Tänkbart är dock att företeelser som publiken har mindre 

kännedom om, i högra grad påverkas av mediernas dagordning. På ett fält där medierna utgör 

den mesta kontaktytan, såsom lobbying och PR, känns det också troligt att teorin om agenda 

setting är applicerbart.  

     Teorin om framing handlar precis som det låter om vilken inramning en nyhet får, efter 

det att den hamnat på dagordningen. Journalisten formar alltså nyheten enligt vissa på 

förhand givna ramar, där vissa händelser inkluderas och andra exkluderas. Tar publiken till 

sig denna kontextuella uppbyggnad kan den hjälpa till att forma deras attityder och 

uppfattningar om ett visst fenomen eller en händelse. (McQuail 2010:510-512) Framing 

beskrivs såhär av Entman (1993): 
 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way to promote a particular problem definition, casual 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described. 
(Entman 1993:52) 
 
 

 

Vi har i detta avsnitt bekantat oss med termerna nyhetsvärdering, nyhetsurval, medielogik, 

agenda setting och framing. Vi kan konstatera att inte alla nyheter får plats och att 

journalisterna därför gör ett urval som baseras på ett antal kriterier. Dels ska nyheten vara 

viktig och intressant, men den ska även passa in rent praktiskt i enlighet med medielogiken 

och ekonomiska intressen. Enligt teorierna agenda setting och framing har nyhetsmedierna 

makten både att avgöra vilka frågor publiken ska forma åsikter om men också på vilket sätt 

dessa frågor porträtteras/ramas in. Dessa teorier sammanslagna, där ekonomisk vinst är av 

vikt, väljer jag att kalla ”medielogik”. 

     Ett tänkbart svar på min andra frågeställning är att porträtteringen beror på att en negativ 

bild av lobbying är tilltalande för publiken. Då ekonomiska intressen spelar en allt större roll 
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i nyhetsvärderingen, och utgör en viktig del av medielogiken, är det en rimlig förklaring att 

lobbying porträtteras som det gör på grund av utsikten att kunna sälja mer. Min andra 

hypotes är alltså: 

 

• Hypotes 2a: Den negativa porträtteringen beror på ”medielogik” 

 

2.2.2 Journalistkårens ideologiska preferenser? 

Enligt återkommande undersökningar står journalistkåren huvudsakligen till vänster på den 

politiska skalan. Nästan var fjärde journalist sympatiserade med Miljöpartiet 2005, och då 

det var en fördubbling mot resultatet år 1999 finns det inget som tyder på att stödet är svagt 

idag. Vänsterpartiet däremot har tappat i stöd, vilket gör att journalistkåren idag är mer grön 

än röd. Av de journalister som har som huvudsaklig uppgift att bevaka politik eller ekonomi 

finns preferenserna längre högerut, men även här dominerar miljöpartier och vänsterpartiet. 

(Asp 2006:4,13) Journalisternas självbild är ofta att de står på de svagas sida (Strömbäck 

2004:153).  

     Naurin (2001) menar att det finns en höger-vänster dimension i synen på organiserade 

intressen, där högern tenderar att vara mer positiv till det pluralistiska system som lobbying 

är en del av medan de socialdemokratiska och socialistiska partierna föredrar 

korporativismen. Den bakomliggande logiken i detta ligger i att den blåa ideologin är mer 

skeptisk till en alltför stor statlig inblandning, och ser därför den mer fria 

påverkansmarkanden som positiv jämfört med den statligt sammankopplade 

korporativismen. Den röda sidan däremot finner acceptans i det statliga intervenerande som 

korporativismen innebär och känner sig trygga med effektiviteten detta system skapar. 

(Naurin 2001:36) 

     Även SOM-institutets undersökningar som jag tidigare refererat till pekar på att personer 

åt vänster på den politiska skalan känner mer misstro mot PR-konsulter än de som står mer 

åt höger. Sambandet är relativt litet, men finns där. (Larsson 2002) 

     Journalistkåren utgör en av de yrkesgrupper där personliga preferenser kan få ett 

avgörande utslag i yrkesutövningen. Kent Asp tar alltså ett aktörscentrerat perspektiv då han 

hävdar att varje enskild journalists värderingar och åsikter bidrar till den bild som skildras 

av vårt samhälle. (Asp 2006:3) 
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Sammanfattningsvis kan vi alltså se att 1) journalister är i huvudsak miljöpartister, och 

håller sig åt vänster på den politiska skalan, 2) personer som står till vänster på den politiska 

skalan tenderar att se med större misstro mot PR-konsulter och lobbying, 3) personliga 

preferenser kan bidra till hur journalister väljer att porträttera olika ämnen. Journalistkårens 

ideologiska preferenser skulle därmed kunna utgöra en förklaring till mediebilden av 

lobbying. Min tredje hypotes lyder därför: 

 

• Hypotes 2b – Mediebilden beror på journalistkårens ideologiska preferenser 

 

3.2.3 Motsättningar mellan PR-branschen och journalistkåren? 

Den svenska dagspressen står inför massiva utmaningar. Sedan år 2000 har den 

sammanlagda dagspressupplagan minskat med 20 %. Även annonsförsäljningen har dalat 

markant under denna period, med en sänkning på 30 %. Dessa dystra siffror har lett till stora 

personalnedskärningar på tidningsredaktionerna. (Ohlsson 2013) Även i internationella 

studier kan denna utveckling skönjas. Man talar om en ”apokalyps” för tidningarna (Meyer 

2004:1). Också kvällspressens samlade upplagor har sjunkit. Aftonbladet har klarat sig 

bättre än sina konkurrenter men tappar också. (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:75)  

     Parallellt med denna mulna utveckling för dags- och kvällspress blomstrar PR-industrin. 

Efterfrågan av professionell kommunikation ökar i takt med att aktörerna på 

påverkansarenan blir fler. Utvecklingen ser likadan ut även utanför Sveriges gränser, där 

PR-industrin växer och journalistkåren minskar (Cottle 2003: 27). Nedskärningarna på 

tidningsredaktionerna har lett till att journalisterna i större utsträckning nu än tidigare är 

beroende av det material PR-aktörerna kan erbjuda. Detta innebär att beroendet blir alltmer 

ömsesidigt (Larsson 2005a:90).  

     Inte mycket forskning finns om relationen mellan PR-branschen och journalistkåren. De 

studier som gjorts visar dock på att världarna är tydligt sammanlänkade och präglas av 

symbios. Relationen är dock asymmetrisk - medan PR-konsulter ofta talar varmt om 

journalistkåren tenderar det motsatta känneteckna journalisternas syn. Kontakten 

branscherna emellan initieras ofta från PR-sidan, och dessa aktörer uppger även att 

relationen är god med täta kontakter. Journalisterna däremot uppger i mindre utsträckning att 

det ens finns en relation, fast kontaktsökandet från PR-sidan uppges vara omfattande. 

(Larsson 2005a:32-35, 89)  
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Journalistikens och PR-industrins förutsättningar förskjuts alltså allt längre åt varsitt håll. 

Detta faktum ihop med den asymmetriska relationen som råder sfärerna emellan får mig att 

tro att en motsättning råder. Kan denna motsättning förklara den negativa mediebilden? Min 

fjärde hypotes lyder: 

 

 

• Hypotes 2c: Mediebilden beror på en motsättning mellan PR-branschen och 

journalistkåren 
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3 Metod och material 
	  
 

Så, hur bör jag gå tillväga för att på bästa sätt svara på mina frågeställningar och testa 

mina hypoteser? Jag ska nu gå igenom vardera frågeställning, de metodologiska val jag 

gjort och vilka motiv jag haft till det. Mitt material samt kritiska reflektioner över mina val 

presenteras också.  

 

Vid studerandet av ett relativt outforskat fenomen som mediebilden av lobbying är det 

gångbart med en viss flexibilitet mellan teori och empiri. I takt med att min egen insikt 

ökade genom empirin fann jag även nya idéer på vilka teorier som passade i mitt teoretiska 

ramverk. Denna växling mellan teori och empiri benämns abduktion och är således en 

metodologisk ansats jag funnit lämplig för min uppsats. (Alvesson & Sköldberg 1994:41) 

     Min första fråga utgör en slags språngbräda till min andra frågeställning. Tidigare 

undersökningar pekar på att mediebilden är negativ, men då dessa undersökningar inte är 

särskilt omfattande vill jag gärna komplettera med en egen undersökning.  

 

3.1 Min första fråga 
Studiens första frågeställning lyder som bekant:   

 

• Hur ser mediebilden av lobbying ut i svensk dags- och kvällspress? 

 

För att svara på denna deskriptiva fråga behövde jag ett material med bredd som gav mig 

översikt. Därför var en kvantitativ metod lämplig (Teorell & Svensson 2007: 10) 

Medielandskapet har genomgått radikala förändringar de senaste decennierna, med en 

explosionsartad ökning av kanaler. Att undersöka mediebilden för därför med sig många 

vägval. Jag har valt att fokusera på tryckt media: dags- och kvällspress. Det ligger en tyngd i 

denna medieform och modellbilden av journalistisk verksamhet är fortfarande starkt präglad 

av tidningsjournalistik (Karaszi 2004: 157). Jag behövde undersöka både en dagstidning och 

en kvällstidning samt artiklar under tillräckligt lång tidsperiod för att kunna ge ett svar på 

hur dagens mediebild ser ut. En innehållsanalys av utvalda artiklar såg jag därför som 

passande, kombinerat med intervjuer med branschaktiva (mer om det i avsnitt 3.2).  
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3.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys är en vanlig metod vid forskning av politisk kommunikation. Ett 

sätt att utvärdera massmedieinnehåll är att jämföra denna med extra data som 

massmedieforskaren Karl Erik Rosengren benämnde data som inte är beroende av 

massmedier utan står utanför den sfären. (Esaiasson et al., 2012: 198-200) I mitt fall 

utgjorde denna av massmedier oberoende extra datan kvalitativa samtalsintervjuer med 

personer på höga poster inom PR-branschen och fungerar i min uppsats som en slags 

motvikt mot mediesidan.  Viktigt i en beskrivande studie är att den baseras på en tydlig 

begreppsapparat med ett empiriskt klassifikationsschema (Esaiasson et al., 2012: 36-37). 

 

3.1.2 Val av artiklar  

Tidigare studier har undersökt mediebilden av lobbying fram till år 2010. Ett lämpligt år för 

mig att ta vid för att undersöka dagens bild var år 2013 och jag har därför valt att undersöka 

artiklar 12 månader tillbaka (4 april 2013 – 4 april 2014). De tidigare undersökningarna 

fokuserade på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och således endast dagspress. För att 

få en mer helhetlig belysning av mediebilden valde jag att även undersöka kvällspress. 

Lämpligt för omfattningen för min uppsats var att undersöka två tidningar, en kvällstidning: 

Aftonbladet, och en dagstidning: Dagens Nyheter. Dessa två tidningar är två av Sveriges 

största, vilket innebär att de bör spela en viktig roll konstruerandet av mediebilden.  

 

3.1.3 Tillvägagångssätt  

För att undersöka hur massmedieinnehållet ser ut bör man enligt Bengt Johansson (1994) 

först och främst bestämma vilka analysenheter som ska studeras. I mitt fall var 

analysenheterna de artiklar som blir träffar när jag använde sökordet lobby* i Newsline 

arkiv (via ub.uu.se) med filter som avgränsade sökningen till artiklar publicerade av 

Aftonbladet och Dagens Nyheter 12 månader tillbaka (4 april 2013 - 4 april 2014). 

Artiklarnas ursprungliga storlek eller plats i tidningen framgår inte i Newsline arkiv. Jag 

kunde därför inte väga in artikelns utrymme eller redogöra för artiklarnas formvariabler i 

min analys. Alla artiklar har således betraktats som likvärdiga. (Esaiasson et al., 2012: 202-

203) Att ha tydliga tolkningsregler och kodningsprinciper för hur innehållet ska klassificeras 

är av stor betydelse vid kvantitativ innehållsanalys.1 Nästa steg är att ”ställa frågor” till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Information om hur denna kodning gått till återfinns i Bilaga 1.	  
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texterna. Dessa frågor utgör undersökningens variabler, och den kod (0, 1 eller 2) som anges 

är således variabelvärdet. De frågor jag ställt till texten är: 

 

• 1. Handlar artikeln om lobbying? 

 

Genom att använda mig av det breda sökordet ”Lobby” med efterföljande asterix (*) 

använde jag mig av en så kallad stordriftsfördel (Johansson 1994). Alla artiklar som 

innehåller ett eller flera ord som på något vis innehåller ”lobby” gav en träff. I vissa fall har 

artikeln handlat om något helt annat än det jag letade efter, exempelvis en hotellobby eller 

lobbying i ett fiktivt fall, exempelvis en TV-serie (som en intervju med en skådespelerska 

från serien House of cards). Ofta kunde jag genom att enbart läsa artikelns rubrik bortse från 

dessa. I andra fall innehöll artikeln ”lobby” i sin rätta bemärkelse men handlade om 

lobbying i en annan kontext än den svenska, exempelvis EU. Dessa artiklar kunde genom 

rubriken, alternativt en snabb genomläsning, sorteras bort. De artiklar som valts ut för 

studiens undersökning är alltså sådana som 1) innehar ordet lobby i någon form 2) handlar 

om lobbying 3) berör lobbying ur en svensk kontext.  

 

• 2. Handlar artikeln om lobbying direkt eller indirekt? 

 

Artiklarna kan handla om svensk lobbying direkt eller indirekt. En artikel som berör 

lobbying indirekt kan exempelvis nämna fenomenet i en enstaka passage, som ett stickspår 

eller som ett exempel på något. En artikel som berör lobbying direkt har som sitt hela syfte 

att diskutera fenomenet, exempelvis argumentera för varför en reglering av lobbying i 

Sverige vore att föredra eller redogöra för handlingarna av en lobbyist eller en PR-byrå. 

 

• 3. Är porträtteringen negativ, positiv eller neutral/både negativ och positiv (n&p)? 

 

Att avgöra om en artikel är negativ, positiv eller neutral kan verka en aning subjektivt - det 

baseras till stor del på tolkning. Inslag av tolkning finns dock i mycket forskning, och det 

viktiga här är att tydligt redogöra för vilka principer jag haft vid min kodning. Det är inte 

självklart att alla skulle definiera en ”negativ” artikel på samma sätt, men genom att vara 

tydlig med hur jag tänkt skulle förhoppningsvis andra få samma resultat vid användandet av 

mitt definitionsschema. 
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Givetvis går det inte alltid att utröna om en artikel porträtterar lobbying som något positivt 

eller negativt. I vissa fall förs en diskussion där både avigsidor och fördelar med lobbyism 

förs fram. Lutar det inte starkt åt ett visst håll är artikeln således både negativ och positiv. En 

artikel kan även ställa sig helt neutral till fenomenet, exempelvis rapportera om lobbying 

utan värdeladdade ord. I dessa fall kodade jag artikeln som neutral.  

     Ett sätt att på ett mer objektivt sätt avgöra om en artikel är positiv eller negativ är att leta 

efter så kallade emotiva ord, alltså ord som innehar en positiv eller negativ laddning. 

(regeringen.se) Genom att grovt räkna dessa kan man på så vis avgöra om artikeln ger en 

negativ, positiv eller neutral bild av lobbying. Att avgöra om en artikel som skildrar 

lobbying indirekt förmedlar en negativ, positiv eller neutral bild är inte alltid helt lätt. Det 

krävs många genomläsningar för att bedöma helhetens budskap och därnäst vilken roll 

lobbyismen har att spela i det hela. Exempel på gränsfall och hur jag tänkt i just dessa 

återfinns i bilaga 1.  

3.1.4 Kritisk diskussion 

Med den sökning jag gjorde (lobby*) fick jag inte träffar på ord som avslutas med lobby, 

exempelvis ”patronlobbyist”. Att få med även dessa begrepp hade varit att föredra vid en 

mer omfattande innehållsanalys. Önskvärt hade även varit att undersöka typen av artikel, och 

platsen den tog upp i tidningen. Detta framgår dock inte via Newsline arkiv, och då mitt 

material kombineras med muntliga källor ser jag det inte som ett alltför stort problem.  

     Ibland var det svårt att avgöra vilken kod en artikel skulle få. För att minska risken att 

verifiera min hypotes utan grund har jag varit snål med att koda artiklar som negativa. Vid 

gränsfall har jag alltså varit generös åt andra hållet.  

     En invändning mot min metod är att jag hade kunnat titta på andra typer av medier än 

bara tryckt press. Jag anser dock att det med tanke på omfånget av min uppsats och då jag 

kombinerar innehållsanalysen med kvalitativa intervjuer är fullgott att undersöka två 

tidningar. Betydande tidningsredaktioner som Aftonbladet och DN utgör inspirerar andra 

medier.  
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3.2 Min andra fråga 
Den andra frågeställning denna uppsats baseras på är: 

 

• Vilka förklaringar kan finnas till denna porträttering? 

 

För att svara på denna fråga krävdes insikt och djup. Med den ringa tidigare forskningen i 

åtanke var det viktigt att kunna angripa frågeställningen på ett tämligen öppet sätt som inte 

blockerade eventuella förklaringar på förhand (Bryman 2007:474). Dessa fakta ledde mig till 

slutsatsen att en kvalitativ metod passade bäst. För att nå insikt och förståelse i denna relativt 

outforskade fråga intervjuades därför centrala aktörer med god kännedom om mitt ämne.  

 

3.2.1 Semistrukturerade samtalsintervjuer  

Vid den semistrukturerade intervjuformen finns en större handlingsfrihet, då intervjuguiden 

inte är så detaljerad. Ett mer avslappnat samtal kan föras med respondenten och intervjuerna 

tenderar att skilja sig mer från varandra. Frågorna ställs inte nödvändigtvis i samma ordning, 

och flexibiliteten blir således högre. (Saunders 2012:320) 

3.2.2 Val av intervjupersoner  

För att besvara frågan varför mediebilden ser ut som den gör har jag valt att intervjua 

personer från två olika yrkesgrupper – PR-konsulter och journalister. Dessa två grupper var 

lämpliga då den ena är den som producerar mediebilden av lobbying och den andra är 

utövare av det omskrivna fenomenet. Medan journalister sägs arbeta för något slags 

allmänintresse drivs PR-branschen av särintressen. Denna kontrast gör det intressant att 

jämföra svaren och grupperna kompletterar varandra bra och ger en helhetsbild. Om 

respektive sidas svar överensstämmer med varandra torde det ligga närmre sanningen än 

ifall bara en av grupperna uttryckte dem.  

     Jag ville jag få tag på så centrala aktörer som möjligt, som hade lång erfarenhet i 

respektive bransch och således kunde uttala sig mer generellt och inte enbart subjektivt. Den 

population jag gjort mitt urval från är således Sveriges ”elit” i journalist- och PR-

branscherna.  

 

I fallet med PR-konsulterna har jag utgått från PR-branschföreningen Precis lista över 

Sveriges största PR-byråer (precis.se) och kontaktat de 10 översta. Byråer som inte har 

politisk påverkan som arbetsområde har inte kontaktats. Utöver dessa tio byråer kontaktade 
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jag även Westander, som är en byrå som på grund av sin ”öppenhetspolicy” valt att inte vara 

med i Precis och således inte finns med på listan. De personer jag valt att kontakta är sådana 

som torde ha god inblick i organisationen och branschen i stort: byråns grundare, partner 

eller VD. De byråer jag kontaktade var: Prime International, JKL, Hallvarsson & 

Halvarsson, Springtime, Grayling, Gullers Grupp, Diplomat Communications, Narva 

Communications och MSL Stockholm. Efter ett nekande svar från Prime International 

kontaktade jag United Minds som är ett syskonbolag och ingår i samma koncern. JKL, 

Hallvarsson & Halvarsson, Springtime, Grayling och MSL Stockholm avböjde eller svarade 

inte medan jag fick positivt svar från de övriga.   

     Journalisterna jag kontaktat är personer som skrivit artiklar om lobbying de senaste 12 

månaderna och har betydande roller på sina respektive tidningar. Jag ville prata både med 

politiska kommentatorer, ledarskribenter och politik-reportrar. De utvalda har många år 

bakom sig i journalistvärlden och på sin tidning och borde således ha god inblick. Jag 

kontaktade nio personer och kunde slutligen boka in fem intervjuer (3 Dagens Nyheter och 2 

Aftonbladet). Jag bedömde det inte som ett problem att jag hade fler respondenter från 

Dagens Nyheter då det är journalistkåren i stort jag är intresserad av att undersöka och inte 

gör skillnad på tidningarna i min analys.  

 

3.2.3 Tillvägagångssätt 

Jag kontaktade mina utvalda via mail med en intervjuförfrågan samt en kortare beskrivning 

av min undersökning. Jag fick svar från åtta av 20 och kontaktade således ytterligare fyra 

personer för att uppnå mitt mål på tio intervjuer (fem PR-konsulter, fem journalister). 

Ytterligare mail-korrespondens pågick till dess att datum, tid och plats för intervju kunde 

fastställas. Vissa av intervjupersonerna bad att få se mina frågor i förväg och jag skickade då 

en lite mer utförlig beskrivning av min undersökning. Jag undvek att skicka de specifika 

intervjufrågorna då svaren tenderar att bli mer spontana och okonstlade om intervjupersonen 

inte sett frågorna innan intervjutillfället.  

     Jag inledde mötet med den intervjuade med att läsa upp vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002), kontrollera för samtycke till att intervjun 

spelades in samt be om eventuella frågor från respondentens sida innan start.  

 

Intervjuerna inleddes med öppningsfrågor om respondentens bakgrund samt mer 

övergripande om personens arbetsuppgifter och syn på lobbying, dels för att ”värma upp”, 
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både mig och den intervjuade, men även för att eventuellt kunna använda vid en senare 

analys. Intervjuguiderna till PR-konsultera och journalisterna är snarlika (se bilaga 2 och 3) 

men skiljer sig när det kommer till frågorna om porträttering och eventuella 

orsaker/åtgärder. Respondenterna från båda grupper frågades vilken relation de har till den 

andra yrkesgruppen och hur kontakterna ser ut. Delen av intervjun som tangerade orsaken 

till den rådande mediebilden och den intervjuades förklaring till detta initierades på ett 

mycket öppet sätt. Istället för att ”testa” mina hypoteser ställde jag helt enkelt den raka 

frågan: ”vilka förklaringar tror du kan finnas till detta (mediebilden)”? Detta för att undvika 

att leda in respondenten på ett visst tankespår. Om den intervjuade självmant tog upp någon 

av mina hypoteser kunde jag därmed känna mig tryggare med att det var respondentens egen 

uppfattning om situationen. 

     Mina intervjuer är så kallade ”elitintervjuer” vilket innebar ett lite annorlunda 

angreppssätt. Elitintervjuer karaktäriseras av att de intervjuade har positioner i samhällets 

toppskikt och därför är vana vid olika typer av utfrågningar. Deras svar kan komma per 

automatik och med en lägre grad av eftertanke. Då de är mer eller mindre offentliga personer 

eller figurerar som en slags representanter för sin organisation/företag kommer de vara måna 

om att framställa sig själv och sin den de företräder på ett så fördelaktigt vis som möjligt. 

Utmärkande för intervjuer av elitkaraktär är att man inte behöver vara lika rädd för att ställa 

”utmanande” frågor. Respondenterna har tillräckligt med vana och självförtroende för att 

parera i dina frågor och även finta bort dig om de så önskar. De kommer troligtvis inte hålla 

med i ett påstående de inte håller med om, risken är snarare att de svävar ut och kommer 

ifrån ämnet. (Kvale & Brinkmann 2009:163) Detta har jag tagit i beaktning under mina 

intervjuer. 

     Intervjuerna pågick vanligtvis runt 30 min (16 minuter som minst och 42 minuter som 

mest) och spelades in med mobiltelefon. I de fall jag utförde intervjun över telefon använde 

jag högtalarfunktionen och spelade in med en annan telefon än den jag pratade i.  

 

3.2.4 Bearbetning av material 

Intervjuerna transkriberades med en lägre grad av noggrannhet (talspråk etcetera har skrivits 

om för att underlätta läsningen och utsvävningar som inte berör ämnet har ej nedtecknats). 

Materialet har sedan analyserats. Vid analysen har jag läst igenom mina transkriberingar och 

gått igenom en fråga i taget. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade följer de inte 

samma ordning, varför en strukturering av innehållet var nödvändigt. Jag har sammanställt 
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respondenternas svar efter mina hypoteser. Illustrativa citat har plockats ut. Citat på en rad 

eller mindre återfinns löpande i texten, medan längre citat på två rader eller mer har satts i 

egna passager. (Holme & Solvang 1997:141–142) Jag har valt att skriva ut respondenternas 

namn i resultatavsnittet för att öka trovärdigheten och transparensen i min empiri. 

 

3.2.5 Kritisk diskussion 

Det kan ses som problematiskt att låta PR-konsulter och journalister tala om sig själva och 

den bransch de är en del av. Tänkbart var att de skulle försöka framställa det de gör i så god 

dager som möjligt. Jag upplevde dock att intervjupersonerna kunde resonera tämligen fritt 

kring mina frågor, varför detta inte verkade utgöra ett stort problem. 

     Ett alternativt angreppssätt till att besvara frågan hade varit en enkätundersökning. Jag 

hade då kunnat ha långt fler medverkande i min undersökning vilket gett mig ett bredare 

underlag. Fördelarna med samtalsintervju anser jag dock väger över. Med denna metod kan 

jag fördjupa mig mer i problematiken. Möjligheten att ställa följdfrågor ser jag som en 

betydande styrka, då eventuella missförstånd därmed kan pareras och de intervjuade kan 

motivera sina svar och redogöra för sina tankebanor. Jag tror dessutom att svarsfrekvensen 

på en förfrågan om intervju är högre än medverkandet i en enkätundersökning. De jag frågar 

känner sig troligtvis utvalda i det förstnämnda, medan de i en enkätundersökning skulle 

känna sig som en i mängden. Chansen att få centrala aktörer att medverka bedömer jag 

därför som högre i metoden med samtalsintervju. (Essaiasson et al., 2012:251) 

     Lobbyister återfinns inte bara på PR-byråer utan finns i kanske ännu större utsträckning 

“in house” på de stora intresse- och branschorganisationerna samt fackförbunden. Ett 

alternativt upplägg hade varit att intervjua dessa personer istället för mina utvalda PR-

konsulter. Jag tycker dock att relationen mellan PR-branschen och journalistkåren är 

intressant, och därför valde jag som jag gjorde.   
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4 Resultat och analys  
	  

	  
I detta avsnitt presenteras resultatet från mina två undersökningar. En återknytning görs 

till mitt teoriavsnitt och de hypoteser som formulerades där. Jag går igenom mina 

hypoteser en efter en och presenterar det resultat min empiri pekar på: om hypotesen kan 

verifieras, delvis verifieras eller behöver falsifieras. 

	  
	  

4.1 Hypotes 1: Negativ mediebild av lobbying 

4.1.1 Artiklar  

Vid sökningen med ordet lobby* blev det en träff på 105 artiklar i Aftonbladet och 152 i 

Dagens Nyheter. Av dessa handlade 71 artiklar från Aftonbladet och 52 från Dagens Nyheter 

om lobbying i den bemärkelse jag sökte. Dessa artiklar fick således koden (1) på min första 

fråga: handlar artikeln om lobbying? Jag kan i artiklarna utröna två toppar i 

medierapporteringen. Dels en granskning som journalisterna Richard Aschberg och Erik 

Wiman stod bakom som blev mycket omskriven och blåste liv i debatten, dels 

Almedalsveckan, som inspirerade till diskussion om lobbying och lobbyisternas närvaro i 

Visby.  

     De artiklar som plockades ut i enlighet med denna princip delades sedan upp i två 

kategorier: (1) om de porträtterar lobbying direkt, eller (2) om de porträtterar lobbying 

indirekt. Resultatet redovisas i figuren nedan.  

 

Tabell 1. Direkt eller indirekt porträttering 

Tidning Direkt (1) Indirekt (2)   

 Aftonbladet 27/71 (38 %) 44 (62 %) 

Dagens Nyheter 4/52 (8 %) 48 (92 %) 

Totalt:  31/123 (25 %) 92 (75 %) 

 

Som går att utläsa i tabellen omskriver 27 artiklar, 38 %, från Aftonbladet lobbying på ett 

”direkt” vis och 44 ”indirekt”. Motsvarande siffror i Dagens Nyheter är 4 (direkt), 8 %, och 

48, 92 % (indirekt). Den totala mängden artiklar som i huvudsak handlar om lobbying är 31 
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stycken av 123, alltså 25 %. Det antal artiklar som inte primärt handlar om lobbying men 

nämner det i enstaka meningar eller passager är 92 stycken, 75 %.  

     Vi kan alltså se att Aftonbladet skriver om lobbying ”direkt” i mycket större utsträckning 

än Dagens Nyheter. Tidningarnas siffror sammanslaget visar även på en stor övervikt mot 

den typen som omskriver fenomenet ”indirekt”. Vi ska nu titta på hur dessa artiklar skildrar 

lobbying: negativt, positivt eller neutralt/negativt & positivt (n&p).  

 

Tabell 2. Negativ, positiv eller neutral/n&p porträttering i Aftonbladet 

Aftonbladet Negativ (1) Positiv (2) Neutral/n&p (3) 

Totalt: 57/71 (80 %) 1 (1,4 %) 13 (18 %) 

Direkt (1) 24/27 (89 %) 1 (4 %) 2 (7 %) 

Indirekt (2) 33/44 (75 %) 0 (0 %) 11 (25 %) 

 

Tabell 3. Negativ, positiv eller neutral/n&p porträttering i Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter Negativ (1) Positiv (2) Neutral/n&p (3) 

Totalt: 26/52 (50 %) 3 (6 %) 23 (44 %) 

Direkt (1) 3/4 (75 %) 1 (25 %) 0 (0 %) 

Indirekt (2) 23/48 (48 %) 2 (4 %) 23 (48 %) 

 

Av Aftonbladets artiklar har jag enligt mina kodningsprinciper etiketterat 57 artiklar av 71 

(80 %) som negativa, 1 (1,4 %) som positiv och 13 (18 %) som neutrala/n&p. Av 

Aftonbladets ”direkta” artiklar bedömer jag att 24 stycken av 27 (89 %) är negativa, 1 (4 %) 

är positiv och 2 (7 %) är neutrala. Av de ”indirekta” är 33 stycken av 44 (75 %) negativa, 

ingen positiv och 11 (25 %) neutrala/n&p.  

     I Dagens Nyheter har jag funnit att 26 artiklar av totalt 52 (50 %) som innehåller ämnet 

lobbying porträtterar det som negativt. 3 artiklar är positiva (6 %) och 23 (44 %) neutrala. Av 

de direkta artiklarna är 3 av 4 (75 %) negativa, 1 positiv (25 %) och ingen neutral. Av de 

indirekta, som utgjorde en stor majoritet, är 23 av 48 artiklar negativa (48 %), 2 positiva (4 

%) och 23 neutrala/p&n (48 %). 

     Aftonbladets artiklar är alltså till stor majoritet negativa. Både artiklarna som skriver om 

fenomenet direkt och de som porträtterar det indirekt förmedlar en negativ bild, i synnerhet 

de direkta, som nästan uteslutande är negativa i sin ton.  



	   27	  

Bland Dagens Nyheters artiklar fann jag en större andel artiklar neutrala eller både positiva 

och negativa än i Aftonbladet. De neutrala artiklarna är dock enbart sådana som beskriver 

fenomenet indirekt. Detta är dock inte särskilt konstigt med tanke på att endast 8 % av DN:s 

artiklar beskriver fenomenet direkt – det är snarare denna siffra som i så fall är 

anmärkningsvärd.  

 

 

Resultatet från min innehållsanalys visar alltså på att bilden som ges av lobbying är 

övervägande negativ. Hypotes 1 får alltså här stöd.  

     En reservation görs vid att detta är en tolkning jag gjort enligt mina principer och mitt 

definitionsschema. Vad som ses som ”negativt” är subjektivt, men förhoppningen är att 

vilken annan person som helst som följde mitt definitionsschema skulle komma fram till 

samma resultat. Är man beredd att hålla med om de definitioner jag gjort kan man därmed 

lita på mitt resultat.  

     Perioden dessa artiklar publicerats under är 12 månader. Denna undersökning i sin 

ensamhet kan därför ses som en aning knapphändig för att uttala sig om mediebilden. I 

kombination med tidigare undersökningar (Granlund 2010, Larsson & Åström 2006) som 

pekar på samma resultat som min, ökar säkerheten för att uttala sig om mediebilden i stort. 

Min ambition var att undersöka dagens mediebild, varför 12 månader tillbaka i tiden känns 

lämpligt för denna uppsats omfång. Vi ska nu se vilket resultat intervjuerna ger! 

 

4.1.2 Intervjuer  

 
”…[Det] finns en negativ laddning i PR, finns en negativ laddning i konsult, och finns definitivt 
en negativ laddning i begreppet lobbying” - Patrik Westander, Westander PR-byrå 
 

När jag ber om mina intervjupersoners syn på hur fenomenet lobbying framställs i svensk 

dags- och kvällspress svarar samtliga tio respondenter att de upplever att porträtteringen är 

negativ.  

     Svaren från PR-konsulterna kommer tämligen snabbt och jag får intrycket av att detta är 

något de funderat kring tidigare. Gunnar Sonesson från Diplomat Communications menar att 

bilden är ”ensidig” och ofta skildrad som att pengar styr och att insynen är bristande. Den 

bild man får i media är att det är ”mycket mer hemligt än det egentligen är”. Just detta 

hemliga skimmer är något ett flertal PR-konsulter lyfter fram som utmärkande för 
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medieskildringen. Lobbying sker dock sällan i hemlighet, enligt Carl Melin från United 

Minds.  
 

”[Det] Uppfattas som manipulation och som ett skumraskeri som bedrivs i hemlighet och 
som i grunden är omoraliskt, för att inte säga odemokratiskt. […] Min bild av lobbying som 
princip är att det är bra för demokratin. Dock är det viktigt med granskning. Det är i princip 
bara Aftonbladet som gör granskningar på det här området, vilket är granskande journalistik 
när den är som bäst… Men dom missar poängen, att lobbying som princip är viktig för 
demokratin. Dom tar alla negativa exempel och skapar något som är väldigt negativt för 
deras demokratisträvan, nämligen att dom skapar en negativ bild av den deltagande 
demokratin” - Patrik Westander, Westander PR-byrå 

 

Journalisterna känns överlag mer främmande inför frågan och missförstånd uppkommer i  

två av intervjuerna (J Larsson och Stenberg). Generellt får jag känslan av att de inte tänkt på 

detta i lika stor utsträckningen som PR-konsulterna. Ewa Stenberg från Dagens Nyheter tror 

att jag syftar på om det journalistiska arbetet, alltså granskningen av lobbyindustrin, är bra 

eller dålig. Efter ett förtydligande av min fråga säger hon: 

 

”Sen finns det fall där man framställer all lobbying som väldigt skum, det faktum att det 
lobbas, det tycker jag inte heller är bra, för det är ju en del av demokratin med politisk 
påverkan även om det är en del man köper för pengar, men den finns ju där, det är ingenting 
som kan tas bort utan man måste istället prata om hur den sker och när den sker” - Ewa 
Stenberg, Dagens Nyheter 

 

Lena Mellin från Aftonbladet menar att det ”luktar otillbörlig påverkan” och att bilden är att 

pengar ofta är inblandade, vilket enligt henne gör att det får en negativ stämpel. Mats J 

Larsson från Dagens Nyheter menar att lobbying är lite fult i Sverige, att det är en 

”nedlåtande term” att kallas för lobbyist och inget någon skulle kalla sig själv med stolthet. 
 

”… Egentligen ett ganska outforskat ämne i svensk press skulle jag säga… i Sverige är det 
lite fult det här med lobbying och därför äger det rum i det fördolda och man presenterar 
sig som representant för den och den, att man bedriver ett lobbyarbete har nästan fått en 
stämpel i Sverige att det är något fult, inget man torgför” – Mats J Larsson, Dagens 
Nyheter 
 

Flera PR-konsulter (Nordfors, Melin, Westander) menar att bilden som målas upp i media av 

lobbying mer liknar det amerikanska systemet än vårt svenska. Lennart Nordfors från 

Gullers Grupp menar att man via media kan få bilden av att lobbyisterna ”springer runt i 

riksdagen och säger åt riksdagsledamöterna vad de ska tycka”. I USA är det vanligt att man 

hyr in en lobbyist för att föra ens talan (ungefär som att man anlitar en advokat) och sedan 

lutar sig tillbaka och låter konsulten göra jobbet, vilket enligt Nordfors är en svaghet i deras 
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system. Lobbyarbete på konsultnivå i Sverige handlar snarare om att lära upp kunden att 

göra jobbet själv och själv kontakta beslutsfattaren, något som han menar är ”sundare”, där 

man argumenterar för sin sak. Carl Melin uttrycker liknande tankar, att bilden är att det är 

”välavlönade konsulter som springer och påverkar politiker”. I själva verket är det oftast LO 

eller kanske ett läkemedelsföretag som själva träffar beslutsfattare, menar han. Den 

konsulthjälp som hyrs in är ofta till hjälp innan själva kontakten tas, där PR-branschen 

hjälper företag eller organisationer som själva saknar kunskap eller förmåga. 

 
”Lobbying är ett verb som blivit ett substantiv, som beskriver människor som på 
konsultbasis jobbar med public affairs. Man använder en definition där man tar bort de 
anställda på LO och LRF och istället syftar på de som jobbar på byråer. […] Denna 
[amerikaniserade] bild är helt felaktig och bygger på en kultur vi inte här där du använder 
konsulter på ett sätt som inte finns.” – Carl Melin, United Minds 
 

Patrik Westander håller dock inte med om att denna bild saknar verklighetsgrund. Enligt 

honom är det ”helt uppåt väggarna” att konsulter inte själva träffar beslutsfattare och att få 

vill medge att ministrarnas nätverk är så viktiga som de faktiskt är.  

     Gunnar Sonesson (PR) menar att det finns en ”smittoeffekt på lobbying från 

populärkultur och internationell scen” där TV-serier som ”House of cards” eller systemet i 

Bryssel inspirerar skildringen. Annika Sundström från Narva Communications försökte få 

till en ändring av namnet till det mer svensk-klingande ”lobbning”, då lobbying ”inte låter så 

bra” och för att komma ifrån konnotationen till USA och Bryssel. Tre av fem journalister 

resonerar på liknande vis, där en respondent uttrycker sig såhär gällande mediebilden av 

lobbying: 

 
”Två olika synsätt tror jag. Dels avmätt förakt, lobbyister är oönskade kravmänniskor som nästlar 
sig in och försöker sprida sitt budskap. Dels, inom politisk journalistik, även en glamorös bild av 
lobbyism, mer en fiktionsbild. Vita huset, Borgen och såna serier, som har politik som skådespel. 
Där är det nästan lite sexigt. Man påverkar politiker och pressen hit och dit och det är lite en sån 
romantisk bild. Lobbyismkollektivet i Bryssel är det mer avsmak inför, man känner sig 
underbemannad, att de är resursstarka” Erik Helmerson, Dagens Nyheter 
 
 

Eva Franchell från Aftonbladet resonerar såhär: 
 

”Det är ett negativt laddat ord. Är man lobbyist är det lite att man säljer sig till djävulen. Det tror 
jag nog allmänt att man kan tycka. Men då tänker man sig nog ofta en lobbying som har att göra 
med… smutsiga saker, som tobaksindustrin eller kemikalieindustrin eller kolkapitalet eller något 
sånt… så… lobbying har ju den lite negativa klangen […[ vilket delvis kan ha att göra med att 
lobbying är lite hemligt i Sverige. Jag har jobbat i Bryssel förut där lobbyingen är mer öppen… i 
Sverige har den mer av en negativ klang” Eva Franchell, Aftonbladet 
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Både journalister och PR-konsulter diskuterar kring att det finns två typer av lobbying. Dels 

finns det lobbying där starka ekonomiska krafter står bakom, och så finns det lobbying från 

mindre organisationer, ”moraliska krafter”, ”goda krafter”, som Patrik Westander (PR) 

kallar det, som snarare drivs av ett starkt engagemang och en stark passion. Helmersson 

(journalist) delar också denna bild och menar att ideella organisationer ofta ses som ”goda 

krafter i samhället”. Mats J Larsson uttrycker det såhär: 

 

” (…) Det som är fint i Sverige är att va lobbyist för en NGO, alltså grupper utan ekonomiska 
intressen, typ miljörörelsen. Kommersiella intresset lite fult, näringslivet annan ställning, stor 
offentlig sektor.” Mats J Larsson, Dagens Nyheter 
 
 

Det är dock endast den ena sidan av lobbying (den storskaliga, ekonomiskt motiverade) som 

får medialt utrymme, menar flera av intervjupersonerna. Helmersson uppger att då den mer 

småskaliga inte är särskilt omskriven är lätt att glömma bort.  

     Samtliga intervjuade uppger att de anser att porträtteringen är ”negativ” snarare än neutral 

eller positiv, då jag bad dem välja ett av dessa tre alternativ. Flertalet, från bägge 

yrkesgrupper, låter tämligen övertygade och svarar bl.a. ”negativ, absolut negativ”, eller 

”rakt igenom en negativ porträttering av lobbying i media”. 

 

 

Sammanfattningsvis är både PR-konsulter och journalister eniga om att mediebilden av 

lobbying är negativ. De bilder som dominerar är 1) att det är något ”hemligt” och nästintill 

fult, 2) en bild inspirerad av USA och EU, genom populärkulturen, där lobbyisten springer 

kundens ärenden 3) av att det enbart är stora organisationer eller företag med starka 

ekonomiska muskler som lobbar.  

     Generellt var det lättare att fråga PR-konsulterna om deras uppfattning. De har på samma 

gång en distans till porträtteringen som en närhet, då de inte själva skriver några artiklar men 

är de som omskrivs. Journalisterna var mer främmande inför frågan och jag skönjde även en 

mer defensiv hållning från deras sida.  

     Min empiri pekar alltså på att hypotesen att mediebilden är negativ stämmer. Att enbart 

utgå från intervjuerna för att testa hypotesen hade känts tunt, men i kombination med min 

innehållsanalys får undersökningen högre validitet, och resultatet större säkerhet.   
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4.2 Varför denna (negativa) porträttering? 
Vilka tänkbara förklaringar kan finnas till denna negativa porträttering av fenomenet 

lobbying? Svaren jag får på denna fråga är spridda men vissa delar återkommer. Jag ska nu 

gå igenom de hypoteser jag ställde upp för denna fråga och gå igenom de belägg jag finner 

för och emot. I slutet på detta avsnitt analyseras detta resultat.  

4.2.1 Hypotes 2a: ”Medielogik” 

Flera respondenter (Melin, Nordfors, Sundström, J Larsson, Franchell) uppger att 

mediebilden beror på att det ligger ett nyhetsvärde i en negativ porträttering och att 

medielogik således är en förklaring. PR-branschen och framförallt lobbying är tacksamt att 

skriva om då dess slutenhet gör det spännande. Det säljer helt enkelt, enligt Carl Melin (PR). 

Lennart Nordfors uttrycker det såhär: 
 
”Ja… det är spännande. Det skapar en bra dramaturgi. Bilden av att det finns en tveksam 
bransch där man kan köpa sig makt bakom skynket… experter i mörka kostymer… det är en 
story som kittlar många läsare.” - Lennart Nordfors, Gullers Grupp 
 

Det verkar alltså som att den framing en nyhet får till mångt och mycket beror på vad 

publiken vill ha och intresseras av att läsa. Lobbybranschen är tacksam att skriva om då den 

sker i en ”gråzon”, enligt Eva Franchell från Aftonbladet: 

 
”Dels handlar det nog om att det är lite hemligt och skett lite i någon slags gråzon, och det gör 
ju att det per definition blir mer misstänkt, något man inte riktigt känner till blir man ju alltid 
lite mer tveksam till som journalist i alla fall.” - Eva Franchell, Aftonbladet 

 

Att en nyhet ska vara ”rolig”, ”spännande” eller ”intressant” tycks det alltså ligga ett 

värde i. ”Allt som går att demonisera blir lite roligare” uppger Carl Melin. 

     Lennart Nordfors tror att det utöver strävandet efter att sälja även finns en redaktionell 

kultur som ligger bakom, där avslöjanden av olika slag ger en mediemässig status. Kan 

man bevisa att något sker i det dunkla eller fördolda genom undersökande journalistik så 

ger det helt enkelt status.  

     Samtliga journalister uppger att små händelser eller händelser som är positiva inte 

omskrivs mycket då det helt enkelt inte är så journalister jobbar. J Larsson menar att 

journalisternas uppgift är att granska om saker sker på ett ”felaktigt sätt” och att de sällan 

skriver om sådant som fungerar bra. Detta utesluter alltså lobbying från ”moraliska 

krafter” och i lobbying i mindre skala. 
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”Idealistiska föreningar… naturskyddsföreningens lobbying ex. är det inte mycket ifrågasättande 
rapportering om. Många gör bedömningen att hittar vi inte något som är tillräckligt skandalartat så 
är det inte värt att lägga ner jobbet på det, att granska den typen av intresseorganisationer. I värsta 
fall kan det vara svårt att sätta rubrik på en sån artikel, och då är det kört.” - Lena Mellin, 
Aftonbladet 
 

4.2.2 Hypotes 2b: Journalistkårens ideologiska preferenser 

Denna hypotes är den som är svårast att undersöka genom min valda metod. Det ligger 

troligtvis långt bort för en journalist att medge att de styrs av personliga preferenser i sitt 

arbete då en viktig grund i deras självbild verkar ligga i deras oberoende och deras strävande 

i ”allmänhetens” tjänst. Vissa svar kan jag dock tolka som att ideologi och personliga åsikter 

ändå spelar in. Jag fick exempelvis känslan av att det för flertalet journalister var en 

självklarhet att lobbying ska porträtteras som något negativt då det i sig är negativt.  

     Ewa Stenberg menar att lobbying är en naturlig del av det pluralistiska samhället, men att 

det är ”bekymmersamt” att det är dolt. Hon menar att journalister är skeptiska eftersom det 

är så ”mångfasetterat”. Mats J Larsson från Dagens Nyheter uppger att det finns en ”rädsla 

hos journalister för allt som är kommersiellt”. Lena Mellin menar att det hos journalistkåren 

finns en misstro mot politiker, och att det är denna misstro som leder till diskussionen om att 

reglera lobbyismen. Helmersson uppger att journalister ibland kan vara dåliga på att skriva 

om sin ”vardag”, då den uppfattas som ”sluten”, en ”intern värld” som det är ”svårt att få 

inblick i”. Alla dessa svar pekar på att journalisten som individ har ett ganska stort 

spelutrymme i skapandet av mediebilden. Om journalisten styrs av ideologiska preferenser 

är dock svårt att utläsa i dessa svar.  

     Hypotesen går på sätt och vis samman med den som följer näst. Ifall journalistkårens 

ideologiska preferenser påverkar hur de skriver om lobbying, kan ju motsättningen mellan 

branscherna vara en bidragande faktor.  

 

4.2.3 Hypotes 2c: Motsättning mellan PR-branschen och journalistkåren 

	  
”… det är en knivskarp motsättning, det ska det vara också. PR syftar bara till att få fram en 
del av sanningen, journalistiken ska i sin ideala form få fram så många delar av sanningen 
som möjligt så det blir objektivt. Så det är klart att det är alla motsättningars moder … ”  
– Erik Helmerson, Dagens Nyheter 
 



	   33	  

Att journalistkåren verkar för något slags ”allmänintresse” och PR-branschen för 

särintressen menar bägge sidor. Citatet ovan är från Erik Helmerson, medan en av PR-

konsulterna, Patrik Westander, uttrycker sig såhär: 

 
”[Det] Finns en grundläggande intressemotsättning som ligger i att vi som bransch, alltså vi 
som lobbar, är definitionsmässigt särintressen. Och vi som bransch representerar 
särintressen. Medan journalister representerar… i idealfallet representerar dom 
allmänintresset. Så självklart finns en motsättning, och den ska finnas där. Det är en bra 
motsättning” – Patrik Westander, Westander PR-byrå 

 

Flera respondenter (Sonesson, Helmersson, Sundström, Westander, Franchell) från båda 

sidor uppger alltså att det finns en motsättning mellan PR-världen och journalistkåren. 

Många av de intervjuade talar om obalansen som råder mellan sfärerna. Detta speglar vår 

samtid, menar Annika Sundström (PR), där journalistkåren minskar och PR-byråerna växer. 

Enligt Westander och Helmersson är detta dock något naturligt och självklart, ja till och med 

bra. Gunnar Sonesson däremot menar att motsättningen är ”paradoxal då vi ju verkar på 

samma marknad”. Han menar att det i PR-konsultverksamhetens sekretesskultur uppstår en 

misstanke från journalisternas sida, och att det kan utgöra en förklaring.  

     Denna obalans kan skapa ett slags frustration hos journalisterna, menar flertalet 

intervjuade PR-konsulter. Jag får även denna känsla i vissa av intervjuerna. Helmersson 

uppger att de känner sig ”underbemannade”. Stenberg menar att den negativa porträtteringen 

beror på svårigheten med att granska lobbyindustrin. Hon menar att en mer ordentlig 

granskning vore att önska, och då inte med utgångspunkten att ”det här är dåligt”, utan att 

det är en del av demokratin som borde lyftas fram. J Larsson och Helmersson uttrycker sig 

såhär: 

 

”Det är som en strategisk krigsföring här, hur tänker journalisterna, hur ska vi göra nu… det är 
ett tankekrig mellan PR-världen och journalistvärlden.” - Mats J Larsson, Dagens Nyheter 
 
”Jag tror journalister ser sig själva som lite sådär… ljusets riddare. Att man försöker vara 
objektiv, inte gå i någons ledband, vara oberoende. Lobbyisterna är ju precis tvärtemot det 
journalisterna ska stå för. Lobbyisterna ska ju bara försöka få fram en sida av en sak, de har ett 
strikt ekonomiskt intresse bakom, de gör det här bara för att kränga bilar eller lura på folk en 
viss politisk uppfattning eller ljuga om kärnkraften… så jag tror att det ofta är en ganska tydlig 
hjälte/skurk-indelning där journalisterna ofta ser sig själva som hjältar och PR-människorna 
som skurkar. Sen finns det säkert avundsjuka också, eftersom lobbyisterna säkert tjänar 
dubbelt så mycket som vi.” – Erik Helmerson, Dagens Nyheter 
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Även PR-sidan skriver under på att dessa förhållanden råder. Redaktionerna krymper och 

journalisterna får mer och mer att göra med allt mindre resurser, enligt Sonesson. PR-

byråerna växer samtidigt, och företagens budgetar och kompensation likaså. 

     Att journalisterna granskar branschen ses som positivt från båda håll. Flera respondenter 

uppger dock att denna granskning är bristfällig och att en strängare granskning vore att 

önska. Att granska är dock svårt. Lena Mellin menar att man för att kunna göra en ordentlig 

granskning måste känna till vilka kunder en byrå har. Denna uppgift är som bekant ofta 

belagd med sekretess. Det innebär att man måste ”wallraffa” för att få insyn, något som 

också beskrivs som svårt då de (PR-byråerna) ju ”inte anställer vilken vem som helst”. En 

annan journalist resonerar kring den bristfälliga granskningen såhär: 

 

”Skälet är att vi har små resurser. Om du tittar på hur PR-branschen växt och vi har 
krympt… våra resurser att göra en bra granskning av PR-branschen blir mindre och mindre 
och då blir det någon slags diskussion om det är bra eller dåligt, och den är ju inte så 
fruktbar som att gå in och se hur går det här till. Resurserna är små för att gå in och granska 
vad som verkligen hänt i sak, och det finns ganska lite forskning om lobbying också, i alla 
fall har det varit det och det kan vara för det är så tungt.” - Ewa Stenberg, Dagens Nyheter 

 

PR-konsulterna (Sundström, Sonesson,) framhåller att relationen mellan dem och 

journalistkåren är mycket god och väl fungerande. Journalisterna (J Larsson, Helmersson, 

Franchell, Mellin) delar dock inte denna bild utan menar snarare att ingen relation finns, ”det 

är en icke-relation”, som Eva Franchell uttrycker det. Lena Mellin kallar den ”obefintlig”. 

Helmersson beskriver relationen som ”ensidig”. Vidare berättar han: 

 

”Det händer kanske någon gång i kvartalet att någon mindre rutinerad hör av sig med 
förslag på vad jag ska skriva. Det händer dock otroligt sällan och det brukar vi skratta åt på 
redaktionen. 98 % av PR-människorna vet att journalister bara blir arga. Dom bästa är dom 
som får en att skriva det de vill ändå.” – Erik Helmersson, Dagens Nyheter 

 

Lena Mellin uppger att hon har svårt att förstå varför kunder är beredda att lägga så mycket 

pengar, för ”så proffsiga är dom ju inte”. Mats J Larsson uppger att han inte svarar om en 

”PR-person” ringer.  

 
”… som journalist är man lite såhär att man pratar aldrig med en PR-person, då ska det vara 
extremt… alltså jag slösar inte min tid på det” - Mats J Larsson, Dagens Nyheter 

 

Jag frågar Eva Franchell om PR-konsulterna är jobbiga, och hon skrattar och håller med. 

 



	   35	  

 

Av de tre hypoteserna (2a, 2b, 2c) får den första och sista stöd i min empiri, och kan därmed 

delvis verifieras. Mina hypoteser smälter till viss del samman, varför en uppdelning i 

hypoteserna inte alltid var så enkel att göra.   

     ”Medielogik” verkar styra porträtteringen till stor del. Journalisterna talar om att positiva 

nyheter samt nyheter som berör mer småskaliga fenomen inte får mycket medialt utrymme, 

helt i enlighet med principerna för nyhetsvärdering.  

     Hypotes 2b (om journalisternas ideologiska preferenser) var den svåraste att testa med 

denna metod. Ifall porträtteringen styrs av en politisk övertygelse hos journalisten så sker 

det troligen på ett mer undermedvetet plan än att man kan medge det i en intervju. Det är 

även svårt att fråga en PR-konsult om detta, då det utgår från ett aktörsperspektiv snarare än 

ett strukturellt (till skillnad från h2a). Min empiri indikerar dock på att motsättningen snarare 

är kopplad till yrkesidentitet än en politisk fråga. Stödet för denna hypotes var alltså det 

svagaste, men om det beror på min metod eller att det helt enkelt inte utgör en förklaring 

lämnar jag osagt. Jag finner varken stöd för att falsifiera eller verifiera denna hypotes. 

     Angående journalisternas relation till PR-branschen är det viktigt att ta med i 

beräkningen vilken typ av journalister jag intervjuat (ledarskribenter, politiska 

kommentatorer, politik-reportrar). Det är troligtvis inte den typen av journalister PR-folk 

vänder sig till. Dock borde de intervjuade journalisterna ha en inblick i vilken typ av relation 

journalistkåren har till PR-branschen i stort, och hade den varit omfattande hade de 

antagligen inte kallat den ”obefintlig”, ”ensidig” eller som en ”icke-relation”. Dessa svar 

tyder på en viss resignation från PR-branschens sida.  
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5 Slutsatser  
 

 

Vi har nu kommit fram till slutet på min uppsats. I detta kapitel presenteras de slutsatser 

jag kan dra från min undersökning och jag utvärderar närmre hur fruktbara mina 

hypoteser visade sig vara. Därefter förs en diskussion kring mina resultat där 

återkoppling till det inledande kapitlet görs, källkritik presenteras och förslag på vidare 

forskning läggs fram. 

 

 

De frågor denna uppsats har vuxit fram kring är som bekant: 

 

• Hur ser mediebilden av lobbying ut i svensk dags- och kvällspress? 

• Vilka förklaringar kan finnas till denna porträttering? 

 

5.1 Min första fråga 
Till min första fråga formulerade jag hypotesen: 

• Mediebilden av lobbying i Sverige är negativ 

 

Denna hypotes visade sig fruktbar och stöd fanns både i de undersökta artiklarna och i 

resultatet från mina intervjuer. Mediebilden av lobbying i svensk dags- och kvällspress är 

negativ, enligt min empiri.  

     Då jag bara undersökt två tidningar i form av tryckt press kan jag inte uttala mig om 

bilden i andra typer av media, exempelvis nyhetsprogram på TV. Det känns dock inte troligt 

att bilden skulle vara radikalt annorlunda där. Då jag angriper min första frågeställning från 

två håll och även intervjuar branschaktiva kan jag känna mig tryggare med mitt resultat. De 

tidigare uppsatserna om mediebilden av lobbying (Grandlund 2010 och Larsson & Åkerstam 

2006) fick också som resultat att mediebilden är negativ. I dessa undersökningar infattades 

inte kvällspress. 

   Fenomenet lobbying omskrivs ofta i indirekta ordalag, särskilt i Dagens Nyheter. 62 % av 

artiklarna i Aftonbladet och hela 92 % i Dagens Nyheter är av denna typ. Den relativt lilla 

andel artiklar som beskriver lobbying på ett direkt vis kan ge intrycket av att lobbying inte är 
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vidare omskrivet i svensk media. Lobbying syns sällan i rubriker eller tar upp hela artiklars 

innehåll. Lobbying eller lobbyister används dock ofta som exempel på andra saker eller tas 

upp i enskilda passager. Denna mer indirekta medieporträttering bidrar till mediebilden, om 

än inte lika uppenbart. Den indirekta porträtteringen lämnar argumenten åt sidan och skapar 

istället ett slags ”negativt skimmer” över begreppet lobbying. Detta kan alltså bidra till en 

negativ bild av lobbying hos publiken på ett mer undermedvetet plan.  

     SOM-institutets undersökningar pekar på att yrkesgrupper som utövar bland annat 

lobbying har lågt förtroende hos allmänheten. Samtidigt uppges medborgarna ha låg 

kännedom om politik (Lindbom 2011), och således politiskt påverkansarbete som lobbying 

är. Media utgör den mesta kontaktytan lobbyverksamheten och medborgarna emellan, varför 

media har en bildande funktion på området. Tänkbart är därmed att medborgarna format sin 

opinion efter vad de läst i tidningarna. Det låga förtroendet för PR-konsulter skulle i så fall 

kunna bero på att denna indirekta negativa bild således fått genomslagskraft.  

     Att de artiklar som omskriver fenomenet på ett direkt vis nästan uteslutande är negativa 

(89 % i Aftonbladet och 75 % i Dagens Nyheter) känns väl förenligt med att hot, risker och 

kriser tar stor plats i svenska medier (Strömbäck 2008).  

     Vilka orsaker kan finnas till att Aftonbladet omskriver lobbying i så mycket högre 

utsträckning på ett direkt vis än Dagens Nyheter? Flera av mina intervjupersoner tar upp 

Aftonbladet som den enda tidningen som gör bra grävande journalistik om lobbying.  

Dagspressen är enligt Hadenius, Weibull & Wadbring (2008) mer utsatt för nedskärningar 

än kvällspressen. Motsättningarna mellan journalisterna på dagstidningar (som DN) och PR-

branschen borde i så fall vara högre än de mellan journalister på kvällstidningar 

(Aftonbladet) om man följer mitt resonemang i avsnitt 3.2.3. Innehållsanalysen av artiklarna 

pekar dock på det motsatta: den mest negativa bilden förmedlar Aftonbladet. Dagens 

Nyheters mer neutrala porträttering skulle kunna bero på att det är en liberal tidning (i 

enlighet med Naurins och Granlunds resonemang). Paradoxen är då att mina intervjuer pekar 

på att politisk färg inte är särskilt avgörande för porträtteringen. Hur detta går ihop kan 

utgöra ett uppslag för vidare forskning. 

     Enligt mina intervjuade är den bild som ofta målas upp av lobbying att det är något 

hemligt, dåligt och nästintill fult. Bilden är inspirerad av populärkultur och politiska system i 

andra länder. Detta känns förenligt med den berättarteknik som bland andra Asp, Herner och 

Strömbäck anser alltmer präglar dagens media: tillspetsning, förenkling, polarisering, 

konkretion, intensifiering, personifiering och stereotypisering. Man får ofta intrycket av att 
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lobbying utförs av en utomstående aktör, när lobbying i själva verket för det mesta utförs av 

någon som är inkorporerad i organisationen eller företaget, alltså ”in house”. 

 

5.2 Min andra fråga 
Till min andra frågeställning, vilka förklaringar som kan finnas till porträtteringen, ställde 

jag upp tre hypoteser: 

 

• Hypotes 2a: Den negativa porträtteringen beror på ”medielogik” 

• Hypotes 2b: Bilden beror på journalistkårens ideologiska preferenser 

• Hypotes 2c: Bilden beror på en motsättning mellan PR-branschen och 

journalistkåren 

 

Jag fann stöd för hypotes 2a och 2c i resultatet av mina intervjuer, medan stöd för 2b inte 

återfanns i samma utsträckning i respondenternas svar.  

     Värt att anmärka är att hypoteserna inte utgör ömsesidigt uteslutande kategorier, utan 

snarare smälter samman och är beroende av varandra. Styrs porträtteringen av en 

redaktionell kultur i motsättning till PR-branschen kan absolut politiska preferenser vara en 

del i denna, fast det kanske inte syns i min empiri. Hypotesen om medielogiken bottnar 

delvis i samma faktum som hypotesen om motsättningen världarna emellan: ett föränderligt 

medielandskap och en tuffare konkurrens medier emellan, kombinerat med en uppåtgående 

spiral för PR-branschen. 

     Hypotesen för medielogik blir starkare om man tillför det faktum att tidningarnas 

ekonomi blir allt sämre och att mediebilden förändrats med ett växande antal aktörer och 

kanaler. Kriteriet för publikens intresse blir då viktigare, pga. denna konkurrens 

medieaktörer emellan och de allt knappare resurserna som leder till en tävling om köpare av 

lösnummer samt annonsörer.   

     Lobbyister företräder särintressen. Dessa särintressen vinklas dock sällan som goda 

krafter utan porträtteras ofta som aktörer med onda avsikter. Av de ”två typer av lobbyister” 

som flera av respondenterna talade om återfinns alltså för det mesta bara en av typerna i 

media, och i Aftonbladet nästan uteslutande. Detta är förenligt med det kritiska perspektivet 

på PR och intressegruppers påverkan på politiken.  
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5.3 Vilka konsekvenser kan denna porträttering få? 
Jag frågade mina intervjupersoner om de tror att denna porträttering får konsekvenser, och i 

så fall vilka. Denna fråga ställde jag aldrig upp några hypoteser kring, då det inte går att 

undersöka framtiden. Frågan är dock intressant, varför jag nu ska redogöra för några av de 

svar jag fick.  

     Både Lennart Nordfors och Carl Melin (PR) anser att det är problematiskt att lobbying 

skildras såhär och att det ger en felaktig, skev bild av hur svensk politik och demokrati 

fungerar. Nordfors menar att media gärna lyfter fram en bild av att det inte fungerar och att 

detta kan driva ett politikerförakt.  

     Patrik Westander hävdar att den negativa mediebilden av lobbying gör att färre 

organisationer tar den professionella hjälp som kanske krävs för att kunna utföra lyckat 

lobbyarbete och att aktörerna på arenan således blir färre. Ju fler som lobbar desto bättre, 

och detta kan i längden leda till ett demokratiskt problem. Mats J Larsson, Dagens Nyheter, 

menar att den negativa porträtteringen leder till att PR-byråerna arbetar ännu mer i det 

fördolda. Detta menar han är dåligt för demokratin, och att det vore bättre om det skedde 

mer öppet.  

     Både journalister och PR-konsulter har uppfattningen att den negativa porträtteringen inte 

utgör ett stort problem för PR-branschen. PR-byråerna arbetar heller inte särskilt hårt för att 

förbättra branschens rykte. De stora byråernas kunder avskräcks inte av negativa skriverier 

dåliga, varför inga stora förluster sker på bekostnad av mediebilden. Bilden är sällan negativ 

så till vida att PR-konsulterna ses som ineffektiva eller utan kompetens. Bilden är snarare 

det motsatta – det verkar inte finnas någon gräns för vilka trollkonster lobbyisterna kan 

utföra med sina nätverk och sina resurser. Bilden av att konsulterna kan ”trolla” är alltså på 

sätt och vis positiv, ur ett kundperspektiv. Enligt Gunnar Sonesson, Diplomat 

Communications, leder detta till att personer utan större insyn i branschen har en övertro på 

vad lobbyister kan göra. Enligt Carl Melin kan detta även vara en affärsidé, och att det kan 

vara en bidragande faktor till att inte branschen gör mer för att förändra den negativa 

mediebilden. Denna tes vore mycket intressant att undersöka djupare. 

     Flera respondenter (Sundström, Nordfors) uppger att den negativa bilden är något som är 

på avtagande. Nordfors menar att vi kommer ”växa ur” detta succesivt då en vidgning av 

begreppet lobbying redan gått att se. Undersökningar av mediebilden säger dock något 

annat. Studier pekar dock på att porträtteringen av lobbying och allmänhetens förtroende för 

utövarna snarare har blivit mer negativ. Varför skiljer sig uppfattningarna på denna punkt?  
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Teorin om agenda setting säger oss att medier har en mäktig roll i vad medborgarna har 

åsikter om. Omskrivs ett fenomen ständigt i negativa ordalag känns det som en väntad 

följd att det kommer återspeglas i opinionen. Lobbying utgör en viktig del av vår 

deltagande demokrati. Om bilden av detta fenomen fortsätter vara negativ, i kombination 

med ett ointresse att göra något åt det från utövarnas sida, finns det inget skäl att tro att 

bilden kommer bli ljusare. Frågan är vilka konsekvenser detta kan få. En utbredd misstro 

mot det politiska systemet och dess utövare kan i värsta fall göra medborgarna mindre 

benägna att delta.  

 

Uppfattningarna om hur staten bör förhålla sig mot påtryckningar från organiserade 

intressen går isär, precis som uppfattningarna om lobbying. I media syns dock nästintill 

uteslutande den ena sidan av myntet. Ytterligare och mer omfattande undersökningar av 

denna mediebild vore att önska. 
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Muntliga källor 

Lennart Nordfors, vice VD Gullers grupp 11/4 kl. 10.00, 42 min (telefonintervju) 

Carl Melin, analyschef United Minds 14/4 kl. 14.30, 24 min 

Patrik Westander, grundare Westander 23/4 kl. 15.00, 41 min 

Gunnar Sonesson, grundare Diplomat Communications 2/5 kl. 11.00 (telefonintervju), 21 m 

Annika Sundström, partner och PA-chef Narva Communications 28/4 kl. 11.00, 30 min 

Lena Mellin, inrikespolitisk kommentator, Aftonbladet 28/4 kl. 14.00, 22 min 

Eva Franchell, ledarskribent Aftonbladet 23/4 kl. 11.00, 16 min 

Erik Helmersson, ledarskribent Dagens Nyheter 22/4 kl. 15.00, 23 min (telefonintervju) 

Mats J Larsson, politikreporter Dagens Nyheter 14/4 kl. 10.45, 39 min 

Ewa Stenberg, politisk kommentator Dagens Nyheter 17/4 kl. 13.30, 18 min 

(telefonintervju) 
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Bilaga 1. Definitionsschema innehållsanalys 
 

Variabel 1: Handlar artikeln om lobbying? 

Ja (1) – Artikeln innehåller ordet lobbyism i någon form (syftande på den definition jag 

formulerar i avsnitt 1.3.1), i en svensk kontext. 

Nej (2)  – Artikeln handlar inte om lobbying, alternativt om lobbying i en annan kontext än 

den svenska (exempelvis lobbying på EU-nivå). Artiklar som innehåller lobby- syftande på 

exempelvis en hotellobby har kodats i enlighet, eller en artikel som behandlar fiktiv 

lobbying. 

 

Variabel 2: Indirekt eller direkt om lobbying 

Direkt (1) – Artikelns primära, huvudsakliga tema är att på ett eller annat vis beskriva eller 

diskutera lobbying som fenomen.  

Indirekt (2) – Artikeln beskriver ett annat ämne primärt men lobbying berörs i enskilda 

passager eller meningar (minst en gång). Lobbying kan ges som exempel på något eller 

användas för att illustrera något, exempelvis använda ordet ”lobbyist” för att illustrera något. 

 

Variabel 3: Negativ, positiv eller neutral/negativ och positiv framställan av lobbying  

Negativ (1) – Ordet lobby- (utövaren, aktiviteten eller både och) står implicit eller explicit i 

en kontext som jag tolkar som negativ. Att lobbying eller lobbyisten ger upphov till något 

dåligt, är en del av något dåligt eller är i sig dåligt. Lobby- omgärdas av negativt 

värdeladdade ord (som ”välfärdskapitalister”, ”välbetalda”, ”lobbytentakler” (om 

lobbyister), ”vildvuxen”, ”högljudd”, ”högröstad”, ”dyr”, ”aggressiv”, ”påkostad”, 

”stenhård” (om lobbying eller lobbykampanj) eller liknande).  

Positiv (2) - Ordet lobby- (utövaren, aktiviteten eller både och) står implicit eller explicit i 

en kontext som jag tolkar som positiv. Att lobbying eller lobbyisten ger upphov till något 

bra, är en del av något bra eller är i sig bra. Lobby- omgärdas av positivt värdeladdade ord 

som ”skicklig”. 

Neutral/både negativ och positiv (3) – Artikeln beskriver lobbying i neutrala ordalag eller 

som något både positivt och negativt, alternativt använder ordet lobby- som exempel på 

något både bra och dåligt eller neutralt.  

 

 



	   47	  

Exemplifierande fall 

Ett exempel på en artikel som jag upplevde som svår att avgöra variabelvärde på handlade 

om besöksnäringens organisation Visitas kampanjande mot Stefan Löfven. Utdrag ur 

atikeln:”Tio miljoner kronor plöjs ner i annonser och lobbyinsatser för att få S att återta 

löftet om att skrota sänkt restaurangmoms.” ”I budgeten ryms också ett intensivt 

lobbyarbete, bland annat under politikerveckan i Almedalen.” ”Socialdemokraternas 

valledare Jan Larsson menar att Visitas kampanj  

är en "kostsam partsinlaga för Alliansen".” 
 

Jag har kodat denna artikel som negativ baserat på: 

• Uttryck som ”plöjs ner”, ”intensivt”, ”kostsam”  

• Visitas vd Eva Östling blir intervjuad för artikeln men efter hennes 

uttalanden presenteras en undersökning som motbevisar det hon säger. Detta 

skapar bilden av att hon har fel. 

• Två personer ”mot” kampanjen intervjuas men bara en ”för” 

 

Aftonbladet: 2014-03-25 ”Dubbelstöten ska knocka Stefan Löfven. Turistorganisationen 

satsar miljoner - mot S-ledaren”. Tillgänglig online: 

http://uppsalauniversitet.newslinearkiv.se.ezproxy.its.uu.se/articles/25984827?highlight_quer

y=lobby* 

 

Ett exempel på en artikel jag kodat som ”neutral” är en som handlar om hur S-profilen 

Ulrica Messing blivit lobbyist. Visst ligger en viss underton i artikeln att detta är något 

dåligt, men då jag inte finner några negativt värdeladdade ord eller argument för att detta 

skulle vara fel kodar jag den som neutral. Artikeln rapporter helt enkelt om en händelse utan 

att implicit eller explicit ta ställning till om denna är positiv eller negativ.  

 

Aftonbladet: 2013-08-28 ”PR-byråns värvning: S-profilen Messing”. Tillgänglig online: 

http://uppsalauniversitet.newslinearkiv.se.ezproxy.its.uu.se/articles/25298131?highlight_que

ry=lobby* 

 

Endast ett fåtal artiklar kodades som positiva. Ett exempel på en artikel som kodats som 

positiv är en artikel från Dagens Nyheter som beskriver hur skateparken Rålambshovsparken 

i Stockholm blivit mycket populär. En handfull engagerade personer i föreningen Stockholm 
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Sub Surfers har utövat starkt lobbyarbete med kommunala pengar, ett arbete som beskrivs 

som framgångsrikt och pengar som varit väl investerade.  

 

Dagens Nyheter: 2013-06-27 På stan sommar. Rålambshovsparken. Skejtare och 

sparkcyklister tvingas samsas i Rålis. Tillgänglig online: 

http://uppsalauniversitet.newslinearkiv.se.ezproxy.its.uu.se/articles/25766599?highlight_quer

y=lobby* 
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Bilaga 2. Intervjuguide PR-konsulter 
 

Inledning 

Studiens syfte beskrivs kortfattat följt av en beskrivning av vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som efterföljs i undersökningen. Godkännande för att spela in 

intervjun hämtas, följt av eventuella frågor från respondentens sida.  

 

Öppningsfrågor 

1. Beskriv kortfattat din bakgrund (tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet osv…) 

2. Hur arbetar ni på … med public affairs/lobbying/politisk påverkan? 

3. Brukar ni använda er av begreppet lobbying? Varför/varför inte? Om inte: vilka begrepp 

använder ni? 

 

Relation till journalistkåren 

4. Hur ser er relation ut till media/journalistkåren? Vilken typ av kontakt har ni?  

5. I vilken utsträckning är ni beroende av media/journalister i ert arbete? 

 

Om porträttering 

6. Vad är din uppfattning om hur lobbying porträtteras i media? 

7. Skulle du säga att porträtteringen är positiv, neutral eller negativ? 

8. Varför tror du att porträtteringen ser ut som den gör?  

9. Gör ni någonting för att påverka bilden?  

10. Tror du att detta påverkar PR-branschen? I så fall, hur? Om inte, varför? 

 

Om eventuell strategi 

11. Hur tror du att PR-branschens rykte ser ut? Varför? 

12. Är ett gott rykte viktigt för er på …? 

13. Arbetar ni med PR för er själva/gör ni något för att förbättra ert rykte? 

 

Avslutning 

Fråga om jag kan få komma tillbaka med en följdfråga via mail om jag behöver och tacka så 

mycket för medverkan.  
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Bilaga 3. Intervjuguide journalister 

 
Inledning 

Studiens syfte beskrivs kortfattat följt av en beskrivning av vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som följs i studien. Godkännande för att spela in intervjun 

hämtas, följt av att be om eventuella frågor från respondentens sida innan start. 

 
Öppningsfrågor 

1. Beskriv kortfattat din väg till din nuvarande tjänst på … (utbildning, karriärväg)?  

2. Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? 

 

Relation till PR-branschen 

3. Hur ser kontakterna ut med PR-branschen? 

4. Vilken relation har ni till PR-branschen?  

 

Porträtteringen av lobbying 

5. Hur uppfattar du att mediebilden av (fenomenet och begreppet) lobbying ser ut? 

6. Skulle du säga att porträtteringen är positiv, neutral eller negativ? 

7. Varför tror du att porträtteringen/mediebilden ser ut som den gör?  

8. Kan denna porträttering få några konsekvenser? I så fall, vilka? 

9. Hur tror du att PR-branschens rykte ser ut? 

	  
Avslutning 

Fråga om jag kan få komma tillbaka med en följdfråga via mail om jag behöver och tacka så 

mycket för medverkan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


