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Abstrakt   
 
Titel: Den osynliga aktören: En kvalitativ studie om den politiska pressekreteraren  
Författare: Lotta Karlsson & Malin Lindmark 
Kurs, termin och år: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsats, HT 2016 
Antal ord i uppsatsen: 16 297 
 
Problemformulering och syfte: Inom svensk politik har kategorin av icke folkvalda vuxit i 
antal och är numera konstant närvarande och aktiva inom det politiska systemet. Dessa 
yrkesroller har anställts för att bedriva politik och är därmed inte folkvalda representanter. De 
icke folkvalda innefattar yrkesroller som exempelvis politiskt sakkunniga och pressekreterare 
i Regeringskansliet samt politiska sekreterare i riksdagen. Eftersom att kategorin av icke 
folkvalda aktörer har vuxit i antal och även har kommit att få en allt viktigare roll inom den 
svenska demokratin föreligger det därmed ett intresse samt ett behov av att lyfta dessa 
osynliga aktörer. Medborgarna har ur ett demokratiskt perspektiv rätten att tillhandahålla mer 
information om dessa aktörers funktioner i Sveriges politiska system. Studien har därmed 
syftet att undersöka pressekreterarens syn på sin yrkesroll samt utläsa tendenser på skillnader 
pressekreterare emellan. Studien ämnar utifrån det att undersöka pressekreteraren ur ett 
demokratiskt perspektiv.  
 
Metod och material: I denna studie har vi valt att utgå från en kvalitativ metod. För att 
besvara studiens syfte och frågeställningar är studien baserad på åtta stycken 
halvstrukturerade samtalsintervjuer med före detta pressekreterare från det 
Socialdemokratiska partiet. Studien har ambitionen att bidra med en ökad förståelse kring den 
politiska pressekreterarens yrkesroll samt mediala funktioner ur ett demokratiskt perspektiv. 
Därmed löper dessa teman genomgående genom studien.  
 
Huvudresultat: I studien framkommer det att yrkesrollen som pressekreterare kan te sig olika 
utifrån vad individen själv anser är ett korrekt agerande. Det framkommer vidare att 
pressekreterarens bakgrund delvis påverkar hur hen agerar i sin roll som pressekreterare till en 
politiker och att det därmed inte bara finns ett sätt att anta rollen på, utan flera. Trots att 
pressekreterarens huvuduppgift beskrivs vara som politikerns mediala rådgivare visar studien 
att pressekreteraren även tenderar att beblanda sig med de politiska besluten. Pressekreteraren 
besitter därmed en möjlighet att ha en inverkan på de politiska besluten, trots att hen inte är en 
folkvald politiker.�
�

Nyckelord: pressekreterare, demokrati, media, politik, kommunikation  
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1 Inledning   
 

Behovet av politiska pressekreterare har ökat då relationen mellan media och politik har 

intensifierats (Ullström, 2011; s. 125). Detta beskrivs dels bero på att medierna har politiserats 

samt att medierna har koloniserat politiken (Ibid). Det beskrivs även handla om en 

professionalisering av det politiska systemet vilket resulterat i ett växande behov av 

yrkesrollen som pressekreterare (Garsten et al., 2015; s. 8).  

 

Det ökade behovet av pressekreterare kan påvisas genom ett telefonsamtal som ägde rum 

mellan Tage Erlander och DN-journalisten Olle Nilsson år 1963 (Erlandsson, 2008; s. 3). 

Tage Erlander, som vid den tidpunkten var statsminister, svarar personligen i telefonen när 

Olle Nilssons ringer honom för att ställa några frågor (Ibid). I jämförelse med detta hade 

Fredrik Reinfeldt under sin tid som statsminister tre pressekreterare till sitt förfogande (Ibid).  

 

1.1 Problembeskrivning  
 

I Sverige lever vi i en demokrati, vilket grundar sig i att det är medborgarna som styr 

samhället samt att vi utgår från det kollektiva i beslutsfattandet snarare än det enskilda 

gällande frågor rörande samhället (Petersson & Holmberg, 1998; s. 10–11; SOU, 2000:1; s. 

240–241). I Sverige har vi en representativ demokrati, vilket innebär att medborgarna röstar 

fram representanter, det vill säga folkvalda politiker, som fattar besluten åt medborgarnas 

vägnar (Holmberg, 1999; s. 7–8). Inom svensk politik har kategorin av icke folkvalda vuxit i 

antal, speciellt under de två senaste decennierna (Garsten et al., 2015; s. 8), och är numera 

konstant närvarande och aktiva inom det politiska systemet (Ibid, s. 7). Dessa yrkesroller har 

anställts för att bedriva politik och är därmed inte folkvalda representanter (Ibid; s. 7). De icke 

folkvalda innefattar yrkesroller som exempelvis politiskt sakkunniga och pressekreterare i 

Regeringskansliet samt politiska sekreterare i riksdagen (Ibid; s. 8). Dessa politiska 

yrkesroller är av en kommunikativ och politisk karaktär vars inverkan har kommit att bli allt 

mer betydelsefulla, och de har således en viktig roll inom den svenska demokratin trots att de 

överlag går att betrakta som osynliga aktörer i det politiska systemet (Ibid; s. 8) då 

medborgarna oftast inte är medvetna om dessa (Ibid; s. 7).  

 

I demokratiska länder förväntas det att politiker granskas offentligt av medborgarna 
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(Gosseries, 2006; s. 83). Eftersom att kategorin av icke folkvalda aktörer har vuxit i antal och 

även har kommit att få en allt viktigare roll inom den svenska demokratin (Garsten et al., 

2015; s. 8) föreligger det därmed ett intresse samt ett behov av att lyfta dessa osynliga aktörer. 

Medborgarna har ur ett demokratiskt perspektiv rätten att tillhandahålla mer information om 

dessa aktörers funktioner i Sveriges politiska system. 

 

Till grund för att det föreligger icke folkvalda aktörer inom politiken finns det flertalet 

forskningsprojekt vilka behandlar ämnet (Downes, 1998; Joynt Kumar, 2001; Ivarsson 

Westberg & Nilsson, 2009; Ullström 2011; Garsten et al., 2015; Fisher, 2016). Gemensamt 

för forskningsprojekten är att de tar sig an forskningsområdet ur ett större perspektiv, vilket 

innebär att de innefattar flera olika yrkesroller och studerar dessa ur olika infallsvinklar. Dock 

är, som vi nämnt tidigare, de icke folkvalda en relativt ny yrkesroll inom politiken 

(Erlandsson, 2008; s. 3; Garsten et al., 2015; s. 8). Då pressekreteraren benämns som en aktör 

inom det politiska systemet vilken inte blivit vald till en politisk representant ur ett 

demokratiskt perspektiv (Garsten et al., 2015; s. 10–11; Ullström, 2011; s. 17–18), finner vi 

det intressant att undersöka ämnet. 

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka pressekreterarens syn på sin yrkesroll samt utläsa 

tendenser på skillnader pressekreterare emellan. Studien ämnar utifrån det att undersöka 

pressekreteraren ur ett demokratiskt perspektiv.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Hur upplever den politiska pressekreteraren sin yrkesroll?  

2. Vilken roll anser sig den politiska pressekreteraren ha i relationen mellan politikern och 

media? 

3. Hur ser den politiska pressekreterarens arbetsmetoder ut?  

4. Vad har den politiska pressekreterarens bakgrund och position för betydelse i yrkesrollen 

som politisk pressekreterare? �

�
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2 Bakgrund 
 

2.1 De kommunikativa strukturerna i Sveriges riksdag och regering  
 

Politisk kommunikation handlar generellt om ett utbyte mellan politiska aktörer, institutioner, 

medborgare och media (McLeod et al., 2002; s. 217). För att ha möjlighet att förstå politik, är 

det av betydelse att förstå hur det kommuniceras ut (Romarheim, 2005; s. 2). Kommunikation 

inom politiken beskrivs följaktligen som grunden till att politik ska fungera (Ibid). 

Traditionellt sett har de svenska politikerna hanterat den politiska kommunikationen som en 

del av det politiska arbetet (Falasca & Nord, 2013; s. 31; Erlandsson, 2008). I takt med att 

kommunikationskraven i Sveriges riksdag ökat har det resulterat i att de svenska politikerna 

med ministerposter har anställt personliga pressavdelningar med bland annat pressrådgivare 

och pressekreterare (Falasca & Nord, 2013; s. 31; Erlandsson, 2008). Den svenska politiska 

kommunikationen har gått från att endast beröra politiska ageranden och ställningstaganden 

som uttalas av politiska ledare, till att idag vidröra en större bredd som innebär att politiskt 

ledarskap kräver effektiv kommunikation (Falasca & Nord, 2013; s. 31).  

 

Regeringens kommunikation är indelad i tre olika system (Falasca & Nord, 2013; s. 31). 

Dessa system är; de politiskt tillsatta, det vill säga pressekreterarna, i ministrarnas 

pressavdelningar, tjänstemän i de olika departementens kommunikationsavdelningar samt 

tjänstemännen som arbetar på Information Rosenbad (Ibid), vilket idag benämns under 

namnet RK Kommunikation (Dagens Opinion, 2013). Pressavdelningarna har hand om den 

politiska kommunikationen och främjandet av regeringen medan 

kommunikationsavdelningarna har hand om den politiskt opartiska kommunikationen 

(Falasca & Nord, 2013; s. 32.)  

 

Statsministern koordinerar och leder arbetet i regeringen medan de tolv statsråden koordinerar 

och leder arbetet över det som sker inom varje departement (Falasca & Nord, 2013; s. 31). 

Strukturen över organisationskommunikationen är anpassad till den politiska organisationen i 

regeringen. Strukturen är som sådan att statsrådet har huvudansvaret över kommunikationen 

som är relaterad till hens departement medan statsministern har ansvaret att kommunicera på 

en mer central nivå vid efterfrågan (Ibid).  
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RK Kommunikation är en kommunikationsavdelning som är bemannad av tjänstemän 

(Falasca & Nord, 2013; s. 31). RK Kommunikation bildades under vintern 1996/1997 med 

syftet att förbättra den externa kommunikationen (Regeringskansliets förvaltningsavdelning, 

2003; s. 43). Innan RK Kommunikation bildades var det nästintill endast 

Utrikesdepartementet som hade tillgång till egna resurser för en kommunikationsverksamhet. 

I de övriga departementen hanterades kommunikationsverksamheten av den enskilda 

pressekreteraren då arbetsbelastningen inte betraktades som mer omfattande (Ibid).  

 

Arbetsuppgifterna för RK Kommunikation formulerades till att verksamheten skulle 

medverka till ett mer transparent och sammanhållet regeringskansli genom att snabbt kunna 

erbjuda information av hög kvalité (Regeringskansliets förvaltningsavdelning, 2003; s. 43). 

Informationen berörde Regeringskansliets organisation och verksamhet, regeringens politik, 

att hänvisa de som söker information om regeringen till rätt enhet samt att fortlöpande ge svar 

i informationsfrågor och även kunna förmedla den information som framställs i de olika 

departementen eller i andra organisationer inom Regeringskansliet (Ibid).  

 

Enligt en rapport som lämnades till Regeringskansliet i april 2002, utförd av Gullers Grupp 

Informationsrådgivare AB, har kommunikationsverksamheten kring Regeringskansliet ökat 

avsevärt sedan RK Kommunikation inrättades (Regeringskansliets förvaltningsavdelning, 

2003; s. 43). Departementen själva har kommit att ägna mer resurser åt 

kommunikationsfrågor i jämförelse med vad de gjorde i mitten av 1990-talet, vilket bland 

annat har lett till att samtliga departement har någon form av kommunikationsfunktion (Ibid). 

Enligt rapporten har även RK Kommunikation lyckats med sitt syfte, vilket var att uppnå ett 

mer transparent och sammanhållet regeringskansli (Ibid). Utvecklingen av 

kommunikationsverksamheten har även resulterat i att den politiska och den icke politiska 

kommunikationsverksamheten har delats upp organisatoriskt (Ibid).  

 

Regeringskansliet hade år 2011 cirka tvåhundra politiskt anställda i sin organisation 

(Ullström, 2011; s. 17–18). Dessa tvåhundra anställda är de som utgör våra politiska staber, 

vilka har kommit att bli en betydande del av Sveriges politiska system (Ibid). Av de tvåhundra 

politiskt anställda är det trots allt endast ett fåtal som är folkvalda politiker (Ibid). Det är 

Regeringen som utgör makten av Sverige tillsammans med Regeringskansliets politiska staber 

(Ibid; s. 19), och det som sker i Regeringskansliet är följaktligen det som påverkar samtliga 

personer i Sverige (Ullström, 2011; s. 19). Enligt uppgift anser svenska politiker att politiskt 
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anställda i Regeringskansliet nästan har lika högt inflytande och makt som en riksdagsledamot 

i ett utskott (Ullström, 2011; s. 20; Hagevi, 2003; s. 363).  

 

En viktig utveckling för kommunikationsverksamheten i den svenska regeringen var 

uppdelningen mellan tjänstemännen och de politiskt anställda (Erlandsson, 2008; s. 17; 

Ullström, 2011; s. 19). Framväxten av pressekreterare, informatörer och informationsenheter 

går att betrakta som gensvar på en konstant ökad efterfrågan av information samt en stigande 

mediebevakning (Ibid). Det skildrar även om Regeringskansliets nya 

kommunikationsstrategier som innefattar att möta samt hålla media på avstånd (Ibid.) 

�

�
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3 Teoretisk Referensram   
 

3.1 Kartläggning av tidigare forskning   
 

3.1.1 Forskning inom området: internationellt   
I artikeln “Hacks, Flacks, and Spin Doctors Meet the Media - An Examination of the 

Congressional Press Secretary as a (Potential) Public Relations Professional” studeras 

“teorierna i huvudet” hos pressekreterarna i USA:s kongress (Downes, 1998; s. 263). Downes 

skriver att de är en grupp av professionella kommunikatörer som har blivit eftersatta i 

litteraturen om PR och att det därför behövs mer forskning om dem som en professionell 

yrkesgrupp (Ibid; s. 263–264).  

 

Downes beskriver att pressekreteraren i kongressen har en gatekeepingfunktion som 

bestämmer vilken information som ska delas med media samt vilken information som ska 

undanhållas från media, vilket resulterar i att de har ansvaret för vilken information som når 

ut till medborgarna (Downes, 1998; s. 264).  

 

Studien resulterar i en förklaring av pressekreteraren att när hen mognar i sin position blir hen 

gradvis medlem i den dominerade koalitionen, att hen har en relation med media baserad på 

förbehållsam ärlighet samt att hen har en tendens att utöva samma modell av PR som en 

pressagentur (Downes, 1998; s. 263). Downes avslutar studien med att förklara att 

pressekreterare inte bör betraktas som PR-yrkesverksamma innan utförligare studier har 

genomförts, trots att de delar många kvalitéer sinsemellan (Ibid). 

 

En liknande studie över pressekreterare i Australiens parlament har genomförts av Caroline 

Fisher (2016). I hennes studie “True Believer,” “Legal Advocate,” or “Committed Expert”/ 

Parliamentary Media Advising and Practitioner Conceptions of Partisanship” kartlägger hon 

pressekreterarens yrkesroll och påstår att det finns en lucka i forskningen angående 

yrkesrollen (Ibid; s. 2), likväl som Downes konstaterar (Downes, 1998; s. 263–264). Fisher 

undersöker följaktligen den politiska pressekreterarens hängivenhet till det politiska partiet 

vilket hen arbetar för, och om detta har en betydelse för hens yrkesverksamhet och diskuterar 

därmed för- och nackdelar angående detta (Fisher, 2016; s. 1). I studiens resultat kommer hon 

fram till att respondenterna uttryckte en variation i sina åsikter angående detta (Ibid; s 13). De 
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flesta var dock överens om att det krävdes ett engagemang för något då arbetet som rådgivare 

var alldeles på ansträngande för att inte ha något engagemang alls inom området (Fisher, 

2016; s.13). Det politiska partiets ideologi uttrycktes däremot inte vara en nödvändig 

grundanledning för engagemanget. Tvärtom ansåg ett flertal av respondenterna att detta var 

något som drog ner deras effektivitet i arbetet (Ibid). Fisher påstår dock att denna studie ej är 

applicerbar på en större population då det är en studie av en kvalitativ karaktär, och att det 

därför är angeläget att fördjupa dessa ställningstaganden med ytterligare studier (Ibid; 14).  

 

Ytterligare en studie som har genomförts om pressekreterarens yrkesroll är “The Office of the 

Press Secretary” (Joynt Kumar, 2001). I studien kartlägger Joynt Kumar pressekreterarens 

yrkesroll i USA och beskriver bland annat hens uppgifter och behov (Ibid). Joynt Kumar 

beskriver bland annat att yrkesrollen som pressekreterare involverar att varje dag vara vaksam 

då hen agerar som talesperson för viktig information från presidenten till medborgarna (Ibid; 

s. 296). Hon beskriver följaktligen att pressekreteraren måste förena medias intressen med 

presidentens, samtidigt som hen måste arbeta tillsammans med andra yrkesroller i det Vita 

Huset för att kunna skapa en bra bild av presidenten samt av övriga politiker och förmedla 

dessa till medborgarna (Ibid).  

 

Vidare har vi funnit studier som omfattar ett större perspektiv kring politisk PR i förhållande 

till media. McNair har bland annat skrivit om utvecklingen kring politisk PR i Storbritannien 

sedan uppkomsten av New Labour under 1990-talet (McNair, 2004). McNair granskar 

politisk PR i förhållande till den journalistiska fientligheten som uppstod i samband med 

utvecklingen av det allmänna användandet av professionell kommunikation i New Labour-

regeringen (Ibid; s. 325). Han menar följaktligen att denna konkurrens mellan politiska PR-

praktiker och journalister är en oundviklig konsekvens av det ömsesidiga beroendet dem 

emellan (Ibid). McNair sätter det i kontext mot båda parters etiska restriktioner och påstår att 

det motsägande förhållandet mellan parterna även är en nödvändighet för att minimera 

riskerna för överdrifter inom respektive yrke (Ibid).  

 

3.1.2 Forskning inom området: Norden 
I studien “Makt utan mandat” beskrivs den grupp av icke folkvalda som verkar inom den 

svenska politiken (Garsten et al., 2015), vilka de döpt till de policyprofessionella (Ibid; s. 7). 

Gruppen innefattar bland annat yrken såsom politiskt sakkunniga, pressekreterare i 

Regeringskansliet samt politiska sekreterare (Garsten et al., 2015; s. 8). Författarna menar att 
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det är en relativt outforskad yrkesgrupp vilket medför att det är oklart hur mycket makt och 

inflytande de policyprofessionella besitter (Garsten et al., 2015). 

 

I studien analyserar författarna de policyprofessionellas status i den svenska demokratin 

(Garsten et al., 2015; s. 9). Genomförandet sker först via en kvantitativ metod där de kartlagt 

yrkesgruppen utifrån dess storlek, position, utbildning och karriär (Ibid). Den är sedan 

kompletterad med cirka sjuttio stycken kvalitativa djupintervjuer med relevanta respondenter. 

Studien har även tillfogats med cirka tjugo kortare intervjuer med mottagarna av de 

policyprofessionellas verksamhet (Ibid). Genom det ovan nämnda tillvägagångssättet ämnar 

de att belysa det som kommit att bli en central yrkesgrupp i det demokratiska samhället (Ibid; 

s. 8). En grupp vilket författarna menar har inflytande och möjlighet till påverkan på svensk 

politik (Ibid).  

 

Resultatet av studien kring den outforskade yrkesgruppen benämns vara en ny kommunikativ 

kategori med unga universitetsutbildade personer där drivkraften i yrket beskrivs vara politisk 

makt samt möjligheten att påverka (Garsten et al., 2015; s. 255). Ambitionen beskrivs att få 

vara med och påverka samhället och medias innehåll, utan intresset av att bli vald politiker då 

denna yrkesroll beskrivs som långsam och tråkig (Ibid; s. 255–256). En kunskap denna 

yrkesgrupp anser sig besitta är möjligheten att formulera om ett särintresse till att framstå som 

allmänintresse (Ibid; s. 257). 

 

Författarna lyfter frågan kring ett demokratiteoretiskt problem i förhållande till den makt och 

det inflytande denna grupp har hos centrala aktörer (Garsten et al., 2015; s. 260). En 

problematik vilken skapas genom att de policyprofessionella har en anonymitet i sin yrkesroll 

(Ibid). 

 

Ivarsson Westberg och Nilsson har författat artikeln “De dolda makthavarna - Politiska 

tjänstemän i stad och stat” vilken behandlar politiska tjänstemäns växande yrkesroll inom 

politik och media (Ivarsson Westberg & Nilsson, 2009; s. 323). De beskriver att de politiska 

tjänstemännen med tiden har gått från att ha relativt anonyma roller till att få allt mer 

framträdande roller, vid tillfällen till och med som huvudroller, inom mediebevakningen 

(Ibid). Ivarsson Westberg och Nilsson lyfter även att de politiska staberna kring de högre 

uppsatta politikerna har vuxit med tiden, och att det blir allt vanligare att pressekreterare, 

politiskt sakkunniga och rådgivare agerar som aktiva deltagare vid utformandet av politiska 
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förslag (Ivarsson Westberg & Nilsson, 2009; s. 324).  

 

I artikeln “Media ökar pressen - De politiska staberna om medialiseringen och 

Regeringskansliets vardag” ställer sig Ullström frågande kring hur medialiseringen påverkat 

stabens arbete (Ullström, 2008; s. 352). Medialisering beskrivs vara en ökad efterfrågan 

gällande politiska värderingar, vilka de politiska staberna ämnar sig bemöta parallellt med att 

de styr den organisation som i sin tur styr sin omvärld (Premfors & Sundström, 2007; s. 180). 

Ullströms artikel utgår från samtal mellan politiskt anställda i Regeringskansliet där hon 

diskuterar hur medialiseringen ter sig i samt påverkar de politiska ledningarnas dagliga arbete 

(Ullström, 2008; s. 352). Hon vill följaktligen påvisa tendenser av hur de politiska staberna i 

Regeringskansliet anser att medialiseringen påverkar den egna organisationen i syfte att 

förändra samhället (Ibid). 

 

Ullström har utfört vidare forskning inom området vilket vi kan se i hennes 

doktorsavhandling “Styrning bakom kulisserna” (Ullström; 2011). Avhandlingen undersöker 

de politiska stabernas verksamhet och kartlägger deras funktioner samt resonemang kring 

deras styrning och strategier (Ibid, 2011). Hon diskuterar bland annat pressekreterarens 

relation till tjänstemännen i Regeringskansliet, vilken hon beskriver som komplicerad (Ibid; s. 

324). Ullström menar att pressekreteraren inte har en styrande funktion över tjänstemännen i 

Regeringskansliet, men att dessa parter har en komplicerad relation sinsemellan som kan vara 

av intresse att undersöka närmare (Ibid).  

 

Även Magnus Erlandsson har forskat inom området och skriver i sin artikel 

“Regeringskansliet och medierna - Den politiska exekutivens resurser och strategier för att 

hantera och styra massmedier” om pressekreterarens framväxt i Regeringskansliet 

(Erlandsson, 2008). Han menar att detta beror på framtagandet av nya strategier i 

organisationen samt mellan enskilda tjänstemän och politiker för att kunna bemöta samt hålla 

media på avstånd. Erlandsson menar följaktligen att detta beror på den ökade efterfrågan av 

information från media (Ibid; s. 17).  

 

Erlandssons studie resulterar i att media delvis har en inverkan på verksamheten om 

regeringen med dess politiker och kommunikatörer (Erlandsson, 2008; s. 2). Han uttrycker 

dock att det är möjligt att betrakta situationen från politikerna och kommunikatörernas och 

deras påverkan på media (Erlandsson, 2008; s. 2). Han menar att deras resurser för extern 
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kommunikation, i form av exempelvis pressmeddelanden och konferenser, är omfattande och 

att de i sin tur ger media mycket information att hantera (Erlandsson, 2008; s. 2).  

 

“Striderna i Rosenbad” är ytterligare en studie utförd av Magnus Erlandsson (2007). I studien 

fokuserar han på det interna förändringsarbete som skett i Regeringskansliet från 2007 och 

trettio år bakåt i tiden (Ibid). Erlandsson belyser Regeringskansliets problem med att 

genomföra interna reformer då det inte finns några tydliga modeller att tillgå för den interna 

strukturen av organisationen (Ibid; s. 1). Organisationen beskrivs vara relativt obenägen till 

förändring, trots att det enligt många föreligger en vilja att genomföra interna reformer (Ibid; 

s. 3). Erlandsson har i sin studie, i vilken han undersökt utredningsmaterial mellan 1974 och 

2004, kommit fram till att svårigheten till förändring för Regeringskansliet bland annat beror 

på; 

• Bristande rörlighet inom personalstyrkan. De nyrekryterar hellre än omplacerar och 

personalen behåller därför samma plats för länge.   

• Revirbevakande på alla nivåer i organisationen. 

• Oklara ansvarsförhållanden.  

• Svag politisk styrning (Ibid; s. 4).  

 

Vidare lyfter Erlandsson att Regeringskansliet dock har genomfört förändringar som uppfattas 

som moderna och anpassade till den värld som råder utanför (Erlandsson, 2007; s. 13). I och 

med det talar han bland annat om den professionaliserade mediehantering som 

Regeringskansliet idag besitter, en möjlig förklaring till att det idag beskrivs som en relativt 

framgångsrik organisation (Ibid).  

 

En studie vilken bland annat behandlar den något tunna gränsen mellan PR-konsulter och 

politiker är “Pr-olitikern - Profession eller produkt? Om professionell identitet i gränslandet 

mellan PR och politik” författad av Tyllström (2009). Studien är genomförd via en 

litteraturöversikt om professioner främst kring PR-konsulten samt politikern, men även 

kompletterad med en empirisk studie om en grupp människor som rört sig fram och tillbaka 

mellan PR och politik (Ibid; s. 8). Tyllström ställer sig frågan kring att identiteten hos 

partipolitiskt engagerade samt yrkesutövare inom PR egentligen bör se olika ut, men att 

yrkesutövarna inom området tror de utför samma arbete (Tyllström, 2009; s. 7). Tyllström 

konstaterar att politiskt engagerade länge har rekryterats till PR-branschen, men att det på 
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senare tid även förekommer att de återigen går tillbaka till politiken (Tyllström, 2009; s. 6).  

 

I samklang med att Tyllström fastslagit den nya aktören, Pr-olitikern, (Tyllström, 2009; s. 8) 

tar även Sigurd Allern upp att gränsen mellan yrkesrollerna är något vag (Allern, 2011). 

Allern har i sin studie undersökt huruvida det kan få konsekvenser för demokratin när en 

politiker antar ett arbete inom PR, med utgångspunkt i det svenska och norska systemet (Ibid; 

s. 125). Han menar att före detta politiker har en möjlighet att fortsätta påverka om de antar 

ett arbete inom PR (Ibid; s. 134). Allern hävdar att PR-byråer idag kan erbjuda lobbyingarbete 

ur olika politiska perspektiv, då de besitter kompetens i form av före detta politiker från både 

vänster till höger på den politiska skalan (Ibid; s. 132). Vidare lyfter han hur flertalet inom 

denna yrkeskår anser kring vikten av att ha en öppenhet om sina klienter, en öppenhet kring 

vilka kompetenser en besitter inom kommunikation samt hur lobbying är en del av 

demokratin (Ibid; s. 137). Det är således demokratin som gynnas av att ha transparens i sitt 

arbete (Ibid).  

 

3.2 Pressekreterarens yrkesroll 
 

En pressekreterare har huvudansvaret för politikerns mediekontakter (Ullström, 2011; s. 125) 

och är en del av statsrådets stab (Ibid; s. 116). Yrkesrollen som sådan kan beskrivas som en 

gränsroll mellan media och politikerna vars uppgift är att förmedla kunskap dem emellan 

(Ibid; s. 128). Politikern är pressekreterarens arbetsledare, och pressekreterarens uppgift är att 

assistera politikern i hens arbete (Ibid; s. 116). 

 

3.2.1 Pressekreteraren: funktioner  
Relationen mellan pressekreteraren och politikern hen arbetar för beskrivs oftast som nära 

(Ullström, 2011; s. 137). Då politikern oftast är under bevakning av media i sammanhang som 

hen medverkar i är det därför relevant att pressekreteraren då är på samma plats som 

politikern (Ibid). Pressekreteraren beskrivs därför oftast vara på resande fot tillsammans med 

politikern hen arbetar för, vilket också kräver att hen ständigt ska ha tillträde till politikern 

(Ibid).  

 

En pressekreterares arbetsdag beskrivs som hektisk (Ullström, 2011; s. 128–129). Uppgifterna 

innefattar i det stora hela att se till att få stabens arbete att klara mediernas snabba tempo 

(Ibid; s. 129). De har följaktligen ansvar för att ge information om de större besluten som 
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bestäms i regeringen, vilket bland annat sker via presskonferenser och pressmeddelanden 

(Regeringskansliets förvaltningsavdelning, 2002; s. 21).  

 

Telefonkontakt med journalister är något som ofta förekommer i pressekreterarens dagliga 

arbete (Ullström, 2011; s. 129). Det är oftast journalisten som ringer upp pressekreteraren för 

att exempelvis få mer information om en specifik fråga, men det förekommer även att 

pressekreteraren ringer upp journalisten för att exempelvis informera hen om en nyhet som 

snart ska komma (Ibid). Det är viktigt för pressekreteraren att underhålla en god kontakt med 

media, och att informera en utvald journalist om ny information är ett exempel på en sådan 

handling som kan stärka relationen dem emellan (Ibid). Det kan bidra till att få bra utrymme i 

media vid behov (Ibid; s. 130).  

 

Spinndoktor, “spinning”, är ett begrepp som förekommer i samband med beskrivningen av 

pressekreteraren (Ullström, 2011; s. 130). Begreppet innebär att politiska medarbetare, sådana 

som pressekreteraren, hjälper politikern att få korrekt “spin control” på sitt budskap, det vill 

säga att budskapet formuleras på ett sätt som gör att det får avsedd inverkan på medborgarna 

(Petersson & Holmberg, 1998; s. 26). Det kan bland annat innefatta att välja när något ska 

förmedlas ut till medborgarna samt att ta ett beslut om att inte kommentera en särskild fråga 

för stunden (Ullström, 2011; s. 130). Överlag går det att påstå att det handlar om ett medialt 

strategiskt tänkande (Ibid).  

 

I samband med “spinning” förekommer även begreppet “framing” som handlar om att 

paketera informationen på ett intressant sätt för media, vilket även det är en viktig del av 

pressekreterarens arbetsuppgift för att få medial uppmärksamhet (Ullström, 2011; s. 132–

133). Det är pressekreterarens uppgift att informationen som ges ut är av en intressant 

karaktär vilket ökar chanserna att det publiceras av media, men det är även hens ansvar att 

informationen förblir korrekt och inte ger utrymme för feltolkningar (Ibid; s. 133). 

Pressekreteraren har därmed i den betydelsen en kontrollerande roll (Ibid).  

 

Det faller ofta på pressekreteraren att kunna hantera helhetsbilden av politikern i media, även 

om politikern själv i grunden är ansvarig över denna (Ullström, 2011; s. 136). Detta beskrivs 

vara en komplex situation då det förekommer att politikern själv har personliga 

mediekontakter och även gör egna uttalanden i media (Ibid). För att kunna hantera detta är det 

därför av stor vikt att pressekreteraren och politikern arbetar strategiskt sinsemellan, samt att 
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pressekreteraren har kännedom om politikerns liv, offentligt som privat (Ullström, 2011; 136–

137).  

 

3.2.2 Pressekreteraren: egenskaper  
Pressekreterarens yrkesbakgrund är till dels inte utförligt kartlagd (Ullström, 2011; s. 128). 

Många av dem har dock en bakgrund inom journalistiken då de oftast rekryteras för sitt 

yrkeskunnande hellre än sina kunskaper om politik (Ibid). Medelåldern för de politiskt 

anställda är vanligtvis runt 40 år vid anställningstiden. Det finns ingen precis ålder för enbart 

pressekreteraren, men hen är oftast något äldre än den politiskt sakkunniga då hen oftast är 

utbildad journalist med några år av arbetslivserfarenhet i bagaget (Ibid). Pressekreterarens 

legitimitet baseras på deras profession som politikerns rådgivare (Ibid), vilket det även skiljer 

sig från den politiskt sakkunniga som oftast anställs på grund av sina politiska meriter (Ibid).  

 

En kunnig och skicklig pressekreterare betraktas som en förutsättning för att politikern ska 

kunna göra ett bra arbete (Ullström, 2011; s. 125). Att kunna hantera journalister tillhör det 

dagliga arbetet för politikern, och media utgör idag en avgörande roll för hen i 

arbetsuppgifterna då de både granskas av media samt är beroende av medial uppmärksamhet 

(Ibid).  

 

3.2.3 Pressekreteraren: den osynliga aktören 
De icke folkvalda aktörerna i Sveriges riksdag, det vill säga yrkesrollen som exempelvis 

pressekreteraren, går överlag att betrakta som en osynlig aktör i det politiska systemet då 

medborgarna överlag inte är medvetna om dessa (Garsten et al., 2015; s. 7). Dessa yrkesroller 

har dock kommit att bli allt mer betydelsefulla och aktiva aktörer i Sveriges demokratiska 

system och det beskrivs inte som ovanligt att dessa osynliga aktörer är avsändare till diverse 

politiska budskap (Ibid). Ett fundament inom den representativa demokratin är dock att all 

offentlig maktutövning ska ha tydliga föreskrifter för hur det ska vara möjligt att granska 

makten för att det följaktligen ska vara möjligt att utkräva ansvar (Ibid; s. 11). Det beskrivs 

därav som svårt att utkräva ansvar av denna osynliga yrkesgrupp (Ibid) trots att det i ett 

demokratiskt uppbyggt samhälle anses att all maktutövning ska granskas (Sterzel, 2011; s. 

263–264).  

 

Under de senaste årtiondena har politiska institutioner och allmänna administrationer upplevt 

ett påtagligt tryck av att vara transparenta gentemot samhället (De Fine Licht et al., 2012; s. 
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111; Etzioni, 2010). Effekten av detta har resulterat i att exempelvis regeringsdokument har 

blivit till allmänna handlingar, voteringar har publicerats samt att överläggningar sänds live 

(Ibid). Transparens beskrivs vara den moderna statens botemedel mot att uppfattas som 

ineffektiv och korrupt (Ibid; Lindstedt & Naurin, 2010; s. 301), och det ska istället generera 

legitimitet (De Fine Licht et al., 2012; s. 111). Om det således ska ha positiva effekter mot 

ineffektivitet och korruption är det viktigt att transparens följs upp med åtgärder som kan 

hjälpa medborgarna att ta till sig och förstå den offentliga informationen som de tilldelas 

(Lindstedt & Naurin, 2010; s. 301). �

�

De Fine Licht et al. drar slutsatsen att det övervägande finns mest positivt samband mellan 

transparens och legitimitet (De Fine Licht et al, 2012; s. 126). Sambandet visar bland annat att 

det har positiva effekter för ökad förståelse och respekt för andra, samt en god uppfattning för 

rättvist handlande (Ibid). Trots dessa positiva effekter mellan transparens och legitimitet kan 

de även definiera vissa negativa samband som minskar graden av legitimitet (Ibid; 116). 

Exempelvis kan medborgarna känna sig maktlösa då de får mer ingående information om vad 

politikerna tar beslut om, utan att egentligen kunna göra något åt det (Ibid). I en annan 

situation som inte hade varit lika transparent hade samhället inte haft samma förståelse om 

vad politikerna fattar beslut om och därmed inte haft samma känslor av maktlöshet (Ibid).  

 

I demokratiska länder förväntas systemet i allmänhet vara transparent, det vill säga att 

politiker agerar under offentlig granskning av samhället och dess medborgare (Gosseries, 

2006; s. 83). Det innebär att medborgarna har tillgång till handlingar som framställs av 

politiker och tjänstemän i den rådande regeringen (Ibid).  

 

Transparens uppfattas överlag ha positiva effekter för demokratier (Gosseries, 2006; s. 83), 

och det finns följaktligen belägg för att implementera ytterligare transparens i regeringar där 

demokratiska system råder (Ibid; 131). Detta bör dock göras med hänsyn till att transparens 

även kan komma att medföra konsekvenser (Ibid). Konsekvenser för transparens i ett 

demokratiskt system kan uppstå vid situationer som exempelvis offentliga politiska 

överläggningar (Ottaviani & Sørensen, 2001; s. 393). Detta innebär att samhället har 

möjlighet att ta del av hela överläggningen, vilket kan resultera i att det kan skada politikerns 

rykte angående deras kompetens då det kan uppstå situationer i överläggningar som kan 

betraktas som sårbara för den individuella politikern, exempelvis vid motsättningar av andra 

politiker i opposition (Ibid). I jämförelse med politiska överläggningar som sker privat blir 
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detta inte en bristande faktor då medborgarna inte får insyn i överläggningen, utan endast får 

möjlighet att ta del av det slutgiltiga resultatet av överläggningen (Gosseries, 2006; s 125).  

 

3.3 Pressekreterarens mediala funktioner  
 

3.3.1 Pressekreteraren: gatekeeper  
Pressekreteraren beskrivs ha en gatekeepingfunktion som bestämmer vilken information som 

ska delas med media samt vilken information som ska undanhållas från media (Downes, 

1998; s. 264). Detta innebär att de har en del av ansvaret för vilken information som når ut till 

medborgarna (Ibid).  

 

Gatekeeping är den funktion som används för att gallra ut och forma en stor mängd 

information till en mindre skala som sedan produceras till meddelanden och därefter 

förmedlas ut till medborgarna (Shoemaker & Vos, 2009; s. 1). Denna process är en central 

punkt i den moderna medierollen (Ibid). Samhället och dess medborgare förlitar sig på att 

media ska transformera den stora mängd av händelser som inträffar dagligen till hanterbara 

meddelanden som är relevanta för dem (Ibid). Denna transformering kan anses vara nästintill 

omöjlig att genomföra, men det dock är en funktion som har funnits sedan länge och som 

dagligen används (Ibid). Gatekeeping bestämmer vilka händelser, samt sammanställningen av 

dessa, som ska bli till nyheter (Ibid).  

 

En av de viktigaste aspekterna av gatekeeping är de händelser och frågor som inte exponeras 

för medborgarna, det vill säga de händelser och frågor som prioriteras bort av media 

(Shoemaker & Vos, 2009; s. 4). Medborgarna kan således inte veta vilken information som 

prioriteras bort av media, bortsett från förutsättningen att de själva inte är med om händelsen 

(Ibid). Den omfattande mediaindustrin som existerar i länder världen över är ett bevis på att 

mediebevakning har en betydande roll. De händelser och frågor som får utrymme i media ges 

makt, inflytande och möjligheter till de personer och organisationer som ligger bakom dem 

(Shoemaker & Vos, 2009; s. 4). Gatekeepingprocessen avgör hur vi definierar våra liv samt 

världen omkring oss (Ibid; s. 3). Därför är det möjligt att påstå att gatekeeping påverkar varje 

persons sociala verklighet (Ibid).  
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3.3.2 Pressekreteraren: dagordningen  
Dagordningsteorin innebär att medierna har en betydande roll för vilka sakfrågor människor 

betraktar som viktiga i en valkampanj (McCombs & Shaw, 1972; s. 176). De frågor som 

medierna väljer att ge företräde åt tenderar sedan att bli de frågor vilka medborgarna anser 

viktiga (Strömbäck, 2006; s. 11). Senare forskning visar även att detta samband går att 

generalisera till flera fall än valkampanjer, exempelvis om medierna prioriterar miljöfrågor 

kommer även dessa att bedömas som viktiga av samhället (Ibid). Det är även möjligt att 

konstatera dagordningsteorins funktion genom att sätta det i motsatt perspektiv, det vill säga 

om media inte ger utrymme till en händelse eller fråga tenderar medborgarna att inte bedöma 

dessa som relevanta (Ibid).   

 

Dagordningsteorin beskrivs ha två nivåer av påverkan (Strömbäck, 2006; s. 11). Den första 

nivån, som beskrivs i det första stycket, handlar om att medierna kan påverka vad samhället 

och dess medborgare tycker är viktigt genom överföring av sakfrågor från en dagordning till 

en annan (Ibid). Den andra nivån handlar om att medierna även kan påverka hur medborgarna 

bedömer de händelser och frågor som medierna väljer att rapportera om (Ibid). På denna 

nivån av dagordningsteorin går det att finna många samband med gestaltningsteorin (Ibid), 

vilken handlar om ett strategiskt uppsatt verktyg kring rapporteringen av händelser som 

påverkar hur det uppfattas av mottagarna (Entman et al., 2009; s. 175). Att gestalta ett 

budskap via gestaltningsteorin innebär att specifika budskap lyfts fram om händelsen som 

gestaltas, för att sedan gemensamt förknippas och relateras till den aktuella händelsen (Ibid; 

s.176–177). Ett ramverk har etablerats där den aktuella situationen över tid beskrivs med 

samma ord och karaktärsdrag (Entman et al., 2009; s. 177), vilket möjliggör att händelsen 

sedan förknippas med synonyma symboler utan att händelsen nödvändigtvis måste beskrivas 

igen (Ibid). Medias tillvägagångssätt att rapportera och rama in politik och den politiska 

sfären, i form av symboler och specifika ord, är följaktligen det som avgör människans 

uppfattning om politiska företeelser (Entman et al., 2009; s. 179). Genom detta har media 

möjlighet att påverka medborgares politiska kunskap, i förhållande till sättet det rapporteras 

av media (Entman et al., 2009; s. 177, 179). 

 

Medborgarna får en stor del av samhällsinformationen via media (McNair, 2011; s. 69) som 

de baserar sin politiska kunskap på (Entman et al., 2009; s. 179). Politiska nyheter kan vinklas 

av media till den grad att det påverkar väljarna i deras åsikter (McNair, 2011; s. 69). 

Övertaget media har över den politiska opinionsbildningen riskerar att leda till att politikens 
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säregna drag bleknas då de tenderar att motsätta varandra (Rothstein et al., 1995; s. 39), vilket 

riskerar att ge medborgarna en felaktig bild av den politiska verkligheten (Bengtsson, 2001; s. 

446). Mediernas möjligtvis mest grundläggande funktion inom det demokratiska systemet 

beskrivs vara som granskare (Ibid) vilket är en funktion som inom den demokratiska sfären 

påverkas om journalisterna inte erhåller objektivitet i den politiska nyhetsrapporteringen 

(McNair, 2011; s. 46; Scannel & Cardiff, 1991; s. 26).  

 

Med det ovanstående i åtanke, att mediernas dagordning är en stor bidragande faktor till den 

syn samhället har på verkligheten, är det även viktigt att tillägga att medierna inte har samma 

påverkan på alla människor och att de därmed inte är allsmäktiga (Strömbäck, 2006; s. 11).  

Medierna har heller inte alltid själva makten över det egna innehållet vilket framkommer i 

jämförelser med andra dagordningar (Ibid; s. 11–12) som exempelvis dagordningar över 

sakfrågor och politiska frågor vilka konstant bevakas av nyhetsmedier (McCombs, 2006; s. 

131). Sakfrågorna och de politiska frågorna beskrivs därför som en del av ursprunget till 

mediernas dagordning och har därmed möjligheten att påverka denna med den politiska 

dagordningen (Ibid).   

 

Journalisterna kan endast observera en liten del av allt som inträffar varje dag (McCombs, 

2006; s. 136). Inte ens när ett flertal händelser rutinmässigt utesluts finns det tillräckligt med 

journalister för att bevaka samtliga perspektiv av de största nyheterna (Ibid). En betydande del 

av den kunskap medborgarna har angående staten kommer därmed från presstalesmän och 

andra PR-ansvariga vilka agerar som viktiga nyhetskällor (Ibid). Dessa kommunikationsproffs 

bistår mediernas rapporteringsarbete genom att tillhandahålla dem stora mängder organiserad 

information i form av exempelvis pressmeddelanden (Ibid). Det som medborgarna 

följaktligen oftast hör från ministerns mun i tv-soffan har vanligen producerats med hjälp av 

dessa presstalesmän, vilka ofta sitter under uppdrag som pressekreterare (Garsten et al., 2015; 

s. 7).  
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4 Metod 
 

4.1 Forskningsdesign 
 

4.1.1 Val av metod  
I denna studie har vi valt att utgå från en kvalitativ metod (Ahrne & Svensson, 2015; s. 8–11). 

Att studien antar en kvalitativ metod ger oss möjlighet att göra en närstudie av det sociala 

förhållande (Ibid; s. 34) som råder mellan pressekreteraren, politikern och journalisten, samt 

att urskilja om det föreligger tendenser till skillnader som påverkas av yrkesbakgrund och 

position i sitt agerande som politisk pressekreterare, med fokusering på pressekreterarens 

synpunkter. Med detta i åtanke är därför en kvalitativ metod för denna studie relevant att 

tillämpa, med fokusering på pressekreterarens synpunkt på relationen. 

 

Studien är av en beskrivande karaktär då den har ambitionen att svara på frågor om hur 

(Esaiasson et al., 2012; s. 36) det sociala förhållandet ter sig mellan pressekreteraren, 

politikern och journalisten, vilken (Ibid) syn inverkan pressekreteraren anser sig ha på 

politikern hen arbetade för samt vilka (Ibid) skillnader som tenderar att finnas pressekreterare 

emellan.  

 

4.1.2 Urval 
Eftersom att studien fokuserar på före detta pressekreterare i det Socialdemokratiska partiet, 

vilket är det största partiet i Sveriges Riksdag (Sveriges Riksdag, u.å.), gav det inte möjlighet 

till utsvävning i urvalet. I urvalet av respondenterna var därför ett typurval (Ekström & 

Larsson, 2010; s. 61) att föredra då pressekreteraren är kärnan i studien och följaktligen är den 

analysenhet som ska undersökas.  

 

Studien är avgränsad till att undersöka åtta stycken före detta pressekreterare vilka har arbetat 

med politiker i det Socialdemokratiska partiet. Genom att analysenheterna är likvärdiga i en 

konstant, i det här fallet det Socialdemokratiska partiet, är det möjligt att urskilja vilka 

variabler som tenderar att ligga till grund för skillnader (Esaiasson et al., 2012; s. 50) som inte 

är politiskt bundna i pressekreterarens arbete. En alternativ studie hade varit att välja 

respondenter från samtliga politiska partier. Vi anser dock att det hade inneburit ett större 

antal av respondenter från respektive parti för att ha möjlighet att utläsa tendenser på 



Den osynliga aktören 

	 19 

skillnader för yrkesrollen som pressekreterare partierna emellan. Därför var valet av ett 

politiskt parti relevant att besluta om i förhållande till studiens omfång samt tidsram. Studien 

ämnar därmed att kunna utläsa skillnader i pressekreterarens arbete när det kommer till 

oppositions- och regeringsställning samt yrkesbakgrund. Det resulterar i att studien endast kan 

uttala sig om yrkesrollen som pressekreterare samt dess tendenser till skillnader ur 

respondenternas perspektiv, vilka samtliga har en Socialdemokratisk tillhörighet. 

Avgränsningen till politiska pressekreterare har vi fattat då vi tagit del av studier som påvisar 

att det föreligger aktörer inom det politiska systemet som är anställda för att bedriva politik, 

utan att vara folkvalda (Garsten et al., 2015; s. 7–8). Att koncentrera studien till en 

yrkesgrupp av kommunikativ karaktär inom det politiska systemet, vilken har en hög kunskap 

om medierelationer som följaktligen kan påverka informationen som når samhället (Ibid; s. 8, 

11), är ämnen som behandlar vårt intresse för kommunikation och medierelationer. Vi finner 

det även intressant att denna yrkesroll kan ha en inverkan på informationen medborgarna får 

ta del av. 

 

Då studien tenderar att behandla ämnen vilka vi tror kan upplevas som konfidentiell 

information, då pressekreteraren arbetar nära inpå politikern hen arbetar för, avgränsas därav 

urvalet i studien till före detta pressekreterare vilka inte längre arbetar under politiska 

uppdrag. Vi tror att denna åtgärd är en förutsättning för att inte riskera att få tillrättalagda svar 

av respondenterna, vilket i sin tur hade påverkat studiens resultat. Vi är medvetna om att detta 

följaktligen leder till att studien inte kommer att innefatta den mest aktuella informationen av 

yrkesrollen som politisk pressekreterare, men vi anser dock att åtgärden var nödvändig att 

fatta då respondenternas svar överlag inte skulle bli tillrättalagda. I intervjumanualen har vi 

tagit hänsyn till en eventuell förändring i yrkesrollen genom att ställa frågan om 

respondenterna har sett någon förändring i yrkesrollen över tid (se bilaga 1). 

 

4.1.3 Etik 
En viktig etisk aspekt vid intervjuer är att forskaren kan garantera anonymitet till 

respondenterna (Öberg, 2015; s. 62). Det kan exempelvis handla om uppgifter som namn, 

datum, platser och händelser anonymiseras (Ibid). Samtliga respondenter som ingår i 

uppsatsen är anonyma. Detta beslut fattades då det förmodligen medförde att respondenterna 

kände sig tryggare i sina uttalanden och att de därmed kunde vara mer sanningsenliga i sina 

utläggningar. Genom anonymitet har vi uppfattningen att studiens resultat kommer att höjas. 

Att de är anonyma medför även att studien endast lägger vikt vid deras yrkesroll som 
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pressekreterare, yrkesbakgrund från tiden innan de blev pressekreterare, under vilken 

tidsperiod de tjänstgjorde som pressekreterare samt om de var pressekreterare i 

oppositionsställning eller regeringsställning, alternativt både och.  

 

Vid ett eventuellt medtagande av citat från respondenterna har vi beslutat att rådgöra med den 

respondent vilken har uttalat det för att hen ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt kring det; 

om hen känner igen sig i uttalandet samt om hen känner sig bekväm med uttalandet ur ett 

anonymitetsperspektiv. Detta beskrivs vara viktigt trots att åtgärder redan har fattats kring 

anonymitet (Öberg, 2015; s. 62). Principen om informerat samtycke är en etisk grundregel i 

all forskning och handlar om att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan båda parterna, ett 

löfte om frivilligt deltagande under hela forskningsprocessen samt att upplysa respondenterna 

om forskningen och att de exempelvis förbehåller sig rätten att inte svara på vissa frågor 

(Ibid).  

 

4.1.4 Intervjuguide  
Studien är baserad på samtalsintervjuer då det ger möjlighet att registrera svar som är 

oväntade (Esaiasson et al., 2012; s. 251), samt att det är ett välmotiverat val när forskning 

genomförs med målsättningen att få kunskap om hur människor själva uppfattar sin värld 

(Ibid; s. 253). Dessa faktum stämmer väl överens med studiens syfte. Samtalsintervjuerna är i 

denna studie halvstrukturerade (Hartman, 2004; s. 281). Studiens frågor har därmed en hög 

nivå av standardisering och en lägre nivå av strukturering (Ibid), vilket innebär att frågorna är 

ställda i samma ordning till samtliga respondenter. Respondenten har dock möjlighet att 

formulera sig fritt i varje fråga (Ibid).  

 

Med kvalitativa intervjuer är målet att få fram material om ett visst fenomen som det inte är 

möjligt att få via exempelvis en standardiserad enkätundersökning (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015; s. 42). Dock bör forskningsresultatet ändå kunna göras delvis oberoende av 

exakt vilka respondenter som har blivit intervjuade (Ibid). För att undvika dessa väldigt 

personliga uppfattningar bör en kvalitativ studie innehålla ett minimum av sex till åtta 

intervjuer (Ibid). I denna studie har åtta intervjuer genomförts för att undvika dessa alltför 

personliga uppfattningar samt för att ha möjligheten att uppnå en mättnad (Ibid). Med den 

något pressade tidsplanen i åtanke var även åtta stycken intervjuer hanterbart och rimligt att 

genomföra.  
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Vid formulerandet av intervjufrågorna utgick vi ifrån studiens syfte, frågeställningar och teori 

för att, till den grad det är möjligt, säkerställa studiens validitet genom att de teoretiska 

definitionerna och de operationella indikatorerna skulle stämma överens, att frågorna har en 

frånvaro av systematiska fel samt att studien mäter det den påstår att den gör (Esaiasson et al., 

2012; s. 57). Intervjuerna inleddes med tre bakgrundsfrågor vilka hade syftet att ta reda på hur 

länge respondenten hade arbetat som pressekreterare, under vilken tidsperiod hen arbetade 

som pressekreterare samt om hen verkade som pressekreterare i oppositionsställning eller 

regeringsställning, alternativt både. Bakgrundsfrågorna följdes av tio stycken tematiserade 

intervjufrågor som innefattade operationella indikatorer av studiens teoretiska definitioner 

(Ibid), såsom demokrati, gatekeepingteorin, dagordningsteorin och gestaltningsteorin vilka 

samtliga anpassades efter pressekreterarens yrkesroll. Intervjufrågorna hade i sin tur 

underfrågor om respondenten svävade iväg i sina svar på huvudfrågan.  

 
4.2 Genomförande 
 

4.2.1 Intervjuer  
För att få tag på respondenter vilka skulle uppfylla våra egna uppsatta krav framtagna utifrån 

studiens syfte kom vi genom den personliga sfären i kontakt med en person vilken fortfarande 

arbetade under politiskt uppdrag inom Socialdemokraterna under tiden våra intervjuer skulle 

ske. Däremot hade hen tidigare arbetat som politisk pressekreterare till en politiker och kunde 

genom den bakgrunden ge oss ett annat namn på en före detta politisk pressekreterare från det 

Socialdemokratiska partiet. Vi kontaktade personen som i sin tur gav oss andra namn på 

personer vilka matchade våra krav. Denna process följdes sedan upp ett antal gånger tills vi 

kände oss tillfredsställda i valet av respondenter att kontakta. Vi ansåg att ovan nämnda 

tillvägagångssätt för att komma i kontakt med relevanta respondenter vara nödvändigt då före 

detta politiska pressekreterare inom ett specifikt parti vanligtvis inte är utskrivna. Därmed 

kunde namn på fördetta pressekreterare vara tidskrävande att hitta, vilket vi var oroliga skulle 

ta upp för mycket tid. Att bli tipsade om relevanta namn gav oss därför möjlighet att kontakta 

dessa personer tidigt i processen för att säkerställa intervjuer. De utvalda respondenterna 

kontaktades för att höra hur intresset för deltagande i studien var samt om tiden till det fanns, 

och bokades då in till intervju. För att säkra upp eventuella avhopp hade vi insamlat ett antal 

reservrespondenter (Esaiasson et al, 2012; s. 267). Varje samtal med respektive respondent 

inkluderade en kort beskrivning av oss själva och studiens syfte, samt kompletterades med ett 

mail där samma information angavs.  
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I genomförandet av intervjuerna ansåg vi det relevant att platsen skulle väljas av 

respondenterna själva, med kravet att vi skulle mötas upp. Dels för att valet av intervjuplats 

har påverkan på om respondenten känner sig bekväm eller ej (Esaiasson et al, 2012; s. 267), 

men även för att ge oss möjlighet att skapa förtroende inför respondenterna (Ibid). Vi ansåg 

det även nödvändigt för respondenterna att ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället. 

En handling vi betraktade som högst relevant då ämnet möjligtvis kan tendera att innefatta 

konfidentiell information. Genom att delge de intervjumanualen innan intervjutillfället kunde 

vi därmed påvisa att intervjun endast innefattar grundläggande frågor om deras egen 

uppfattning om yrkesrollen, deras egen bakgrund och relationen till media. Vi tror att det 

tillvägagångssättet bidrog till att respondenterna kände sig säkra och förberedda på våra 

frågor, vilket således resulterar i bättre och mer innehållsrika svar.  

 

Inför varje intervjusituation introducerades respondenten till ämnet ytterligare där vi återigen 

berättade syftet med studien, samt med en förfrågan om det var okej att intervjun spelades in 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; s. 50) av transkriberingsskäl. Här hade vi säkrat upp 

med anteckningsmöjligheter om respondenten inte kände sig bekväm med det (Ibid; s. 49–

50). De delgavs även intervjuns struktur, tre bakgrundsfrågor, tio huvudfrågor med tillhörande 

underfrågor. Underfrågorna var uteslutna ur intervjumanualen vi tidigare skickat dem, vilket 

beskrevs i stycket ovan, för att inte på förhand leda respondenten i sina svar på frågorna. 

Vidare var intervjumanualen halvstrukturerad där huvudfrågorna var av öppen karaktär för att 

inte riskera att intervjun blir alltför statisk (Ibid; s. 38; Hartman, 2004; s. 281). Vi gav 

respondenten möjlighet att formulera sig fritt i frågorna inom ramen för den konsekventa 

struktur vi satt upp för samtliga intervjuer. Valet av öppna frågor, där vi lät respondenten föra 

samtalet, låg även till grund för att minimera risken att vi styrde samtalet och därav påverkade 

hens svar (Ahrne & Svensson, 2015; s. 19). Eftersom att respondenterna i och med våra öppna 

frågor uppmanades att prata relativt fritt var vi angelägna om att intervjuerna skulle spelas in, 

med motiveringen att det var av transkriberingsskäl för att inte viktig information skulle 

försvinna alternativt missuppfattas av oss i anteckningarna. Här poängterade vi återigen 

anonymiteten i uppsatsen, att inget av det som sades i intervjun skulle nämnas vid namn. Vi 

hänvisade även här till att innan citat lyfts ut i resultatdelen redogör vi genom att skicka en 

förfrågan till den respondent vilket citatet berör. För att inte skapa en rörig stämning under 

intervjutillfällena, då med risk för att prata i varandras munnar, valde vi att dela upp 

intervjuerna sinsemellan oss. Det gav oss möjligheten att den ena koncentrerade sig på 
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frågorna och den andra antecknade nödvändig information samt höll koll på att samtliga 

frågor fick ett svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; s. 49). Vi alternerade 

tillvägagångsättet mellan intervjuerna.  

 

4.2.2 Respondenter  
Då samtliga respondenter är anonyma i studien har vi följaktligen valt att benämna de 

Respondent 1–8. Nedan presenteras vilken yrkesbakgrund respondenterna hade innan de blev 

pressekreterare, under vilken tidsperiod respondenterna arbetade som pressekreterare, under 

hur många år de var aktiva som pressekreterare samt om de arbetade som pressekreterare 

under regeringsställning, oppositionsställning alternativt både och. Samtliga respondenter har 

blivit delgivna att denna information publiceras i uppsatsen. �

�

Respondent 1: Arbetade som pressekreterare från år 2000 till år 2006 samt mellan år 2008 till 

år 2012. Hen var aktiv i både regerings- och oppositionsställning. Respondenten hade en 

politisk bakgrund innan hen antog uppdraget som politisk pressekreterare.  

 

Respondent 2: Arbetade som pressekreterare från år 2000 till år 2006 samt från år 2007 till år 

2010. Hen var aktiv i både regerings-och oppositionsställning. Respondenten hade en 

bakgrund inom politiken innan hen antog uppdraget som politisk pressekreterare.  

 

Respondent 3: Arbetade som pressekreterare från år 2006 till år 2010. Hen var aktiv i 

oppositionsställning. Respondenten hade både en journalistisk samt en politisk bakgrund.  

 

Respondent 4: Arbetade som pressekreterare från år 2007 till år 2013, varav ett år arbetade 

hen på annat håll. Hen var aktiv i oppositionsställning. Respondenten hade varken en politisk 

eller journalistisk bakgrund innan en antog uppdraget som politisk pressekreterare.  

 

Respondent 5: Arbetade som pressekreterare från år 1998 till år 2003. Hen var aktiv i 

regeringsställning. Respondenten hade en journalistisk bakgrund innan hen antog uppdraget 

som politisk pressekreterare.  

 

Respondent 6: Arbetade som pressekreterare från år 2002 till år 2011. Hen var aktiv i både 

regerings- och oppositionsställning. Respondenten hade en journalistisk bakgrund innan hen 
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antog uppdraget som politisk pressekreterare.  

 

Respondent 7: Arbetade som pressekreterare från år 2000 till år 2006 samt från år 2010 till år 

2012. Hen var aktiv i både regerings- och oppositionsställning. Respondenten hade en 

journalistisk bakgrund innan hen antog uppdraget som politisk pressekreterare.  

 

Respondent 8: Arbetade som pressekreterare från år 2002 till år 2006 samt från år 2008 till år 

2011. Hen var aktiv i både regerings- och oppositionsställning. Respondenten hade en politisk 

bakgrund innan hen antog uppdraget som politisk pressekreterare.  

 

4.2.3 Sammanställning av material  
När samtalsintervjuerna var genomförda transkriberades den insamlade datan så snart som 

möjligt efter intervjutillfället. Vid transkribering lär forskaren att känna sitt material samt att 

hen redan vid det stadiet påbörjar en egen analys av resultat som framkommit (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015; s. 51). Eventuella anteckningar från respektive intervju kunde här 

användas som stöd. Transkriberingen delades upp mellan oss, och vi var noggranna med att 

överlägga innan transkriberingen hur vi skulle gå tillväga, det vill säga hur vi skulle utforma 

transkriberingen såtillvida att datan skulle bli likvärdig sinsemellan. Vi beslutade bland annat 

att inte transkribera “småsnack” som inte var relevant för studien. Efter transkriberingen gick 

vi även igenom all data tillsammans och gjorde de sista justeringarna och färdigställde 

därmed datan.  

 

För att skapa samhällsvetenskapliga analyser nämns tre grundläggande arbetssätt; att sortera, 

reducera och argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2015; s. 220). Att sortera materialet 

skapar bättre överskådlighet och ordning och löser således datans kaosproblem genom att 

forskaren sorterar ut den empiri som är mest relevant för studien (Ibid). Att reducera 

materialet är nödvändigt då det är omöjligt att redovisa all data som har samlats in (Ibid). 

Sållning och beskärning innefattar nödvändiga val av vad forskaren helst vill framhäva med 

studien (Ibid). I sorteringen och reduceringen av studiens data valdes de citat ut från 

samtalsintervjuerna som hjälpte att besvara studiens frågeställningar. Vid sorteringen och 

reduceringen skrev vi ut de mest relevanta citaten på papper, klippte ut dem en för en och la 

dem under den rubrik i studiens empiridel där de ansågs passa in bäst. Vi parade även ihop de 

citat som uttalade sig om samma saker för att vi skulle kunna stärka dessa uttalanden med att 

ett flertal respondenter hade uttryckt samma åsikter. Genom det tillvägagångssättet hade vi en 



Den osynliga aktören 

	 25 

god översikt över studiens empiriska material, samt att det säkerställde att det mest väsentliga 

tillvaratogs på bästa sätt. Att argumentera innebär slutligen att forskaren ska kunna 

argumentera för sin studie genom att hänvisa till den egna empirin (Rennstam & Wästerfors, 

2015; s. 220). I studiens analys upplever vi att vi på ett bra sätt kan motivera för studiens 

empiri genom tydliga kopplingar till studiens teoretiska ramverk, och att vi därför lyckas att 

argumentera för studiens egna empiri.  

 

4.2.4 Studiens tillförlitlighet och kvalitet 
För att studien ska uppnå en hög validitet i sin metod, och följaktligen i sitt resultat, är det 

viktigt att studien mäter det den ämnar sig att mäta (Esiasson et al., 2012; s. 57). Det krävs 

även att studiens begreppsvaliditet ska uppnå en hög nivå, det vill säga att det teoretiska 

ramverket stämmer med den empiriska undersökningen, för att förhindra att systematiska fel 

görs (Ibid; s. 58). Med detta i åtanke var vi noggranna med att intervjufrågorna baserades på 

studiens syfte, frågeställningar samt teoretiska ramverk. Med en systematisk arbetsmetod, där 

frågorna tematiserades utefter studiens teoretiska ramverk samt med hänsyn till studiens syfte 

och frågeställningar, underlättades processen genom att ha så bra operationella indikatorer 

som möjligt (Ibid).  

 

För att studien ska uppnå intersubjektivitet, det vill säga en opartiskhet i forskningsresultatet, 

är det viktigt att studien är öppen för insyn och granskning (Esiasson et al., 2012; s. 25). För 

att uppnå detta är samtliga analysredskap, transkriberingar och inspelningar av intervjuerna 

till förfogande om någon utomstående vill ta del av det materialet (Ibid). Intervjuprocessen är 

även den tydligt redovisad (se 4.2.1 Intervjuer) för att utomstående ska ha goda möjligheter 

att förstå hela processen från början till slut. En viktig åtgärd inom kvalitativ forskning för att 

studien ska bli intersubjektiv är att forskaren redovisar alternativ till de egna slutsatserna, 

samt noggrant motiverar varför en har valt att ställa sig bakom vissa slutsatser och inte andra 

möjliga alternativ till slutsatser (Ibid; s. 26). I studiens analys, slutsatser och slutdiskussion 

har vi därför eftersträvat att vara så öppensinnade som möjligt till flera möjliga slutsatser, 

samt att vi har diskuterat oss fram till varför vi har ställt oss bakom de slutsatser vilka känns 

mest relevanta för studien. Ytterligare åtgärder för att studien ska uppnå intersubjektivitet är 

att forskarens personliga värderingar inte ska få utrymme i studien (Esiasson et al., 2012; s. 

26). Detta beskrivs delvis vara ett komplext problem då forskaren med stor sannolikhet 

baserar sitt val av forskningsproblem på sina personliga intressen och värderingar (Ibid). Om 

en forskare dock upplever kraven på genomskinlighet och forskaroberoende beskrivs denna 
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problematik vara löst då forskarsamhället beskrivs vara ett kollektiv där ett stort antal 

värderingar finns representerade (Esiasson et al., 2012; s. 26). Med detta i åtanke har vi 

eftersträvat en detaljerad översikt av studiens intervju- och analysprocess för att uppnå ett 

forskaroberoende (Ibid; s. 25–26). Vårt tillvägagångssätt vid sortering och reducering av 

datan, vilket beskrivs under rubriken 4.2.3 Sammanställning av material, hjälpte oss även att 

ha ett forskaroberoende. Vi hade i och med det tillvägagångssättet en god översikt av empirin, 

och därmed minimerade vi riskerna att hålla oss fast vid enskilda citat vilka vi hade fastnat 

något mer för. 
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5 Empiri 
 

5.1 Pressekreterarens uppfattning av yrkesrollen 
 

5.1.1 Pressekreterarens yrkesroll 
Pressekreterarens yrkesroll karaktäriseras i den här undersökningen av att ha en nära 

relation till politikern hen arbetar för. De beskrivs arbeta jämsides varandra mot samma mål. 

Pressekreteraren beskrivs även ha en rådgivande roll vilken dock skiljer sig åt 

pressekreterarna emellan. �

�

Samtliga respondenter uttrycker vikten av ett högt förtroende mellan pressekreteraren och 

politikern för att arbetet dem emellan ska vara möjligt att genomföra på ett bra sätt. I 

yrkesrollen som pressekreterare bör en arbeta väldigt nära sin politiker, och de bör dela i 

princip allt sinsemellan. Respondenterna beskriver att om förtroendet briserar kan 

pressekreteraren tvingas att lämna sitt arbete.�

�

Det framkom i undersökningen att det fanns två roller att anta som pressekreterare, varav den 

ena agerade som en förmedlare av budskapen samt som en medial rådgivare till politikern hen 

arbetade för. Den andra rollen beskrevs, utöver den förmedlande rollen samt rollen som en 

medial rådgivare, även anta en roll som en politisk rådgivare gentemot politikern.�

�

”Det finns två typer av pressekreterare. Den ena är mer som en växeltelefonist som tar 

samtal och förmedlar vidare utan att göra några djupare analyser eller ge politiska 

rekommendationer i anslutning till det, utan bara vidarebefordrar. Den andra typen är en 

mer politisk pressekreterare som också gör professionella men samtidigt politiska 

bedömningar och analyser i rådgivningsrollen som pressekreterare. Som själv skriver 

debattartiklar, tal och pressmeddelanden, och sen bara kvalitetssäkrar mot politiskt 

sakkunniga.” (Respondent 8) 

 

En respondent besitter dock en motsägelse kring pressekreterarens agerande som en politisk 

rådgivare. Hen beskriver att politikern har många omkring sig som har funktionen att agera 

rådgivare vid politiska frågor, och att pressekreteraren därför bör ha funktionen att agera som 

rådgivare vid mediala frågor.  
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”Jag tycker att man ska vara professionell på att just jobba med media. Det är så många 

andra runtomkring som kan politik och är väldigt inne i det. Så statsrådet behöver inte 

en pressekreterare som är jättepolitisk, utan en pressekreterare som kan skriva och kan 

få ut budskapet i media och har goda kontakter i journalistkretsar och numera också är 

duktig på sociala medier tror jag. Det är viktigt.” (Respondent 5) 

 

5.1.2 Pressekreteraren ur ett demokratiskt perspektiv  
Pressekreteraren är utifrån undersökningens resultat en del av politiska beslut och har 

därmed har möjlighet att påverka dessa. En del av respondenterna menar att det inte är 

menat att vara är neutral i rollen som pressekreterare till en politiker.  

 

Flertalet av respondenterna lyfter att en pressekreterare inte bör vara den som framför 

information till medborgarna, trots att det idag framkommer sådana fall. De menar att det är 

politikern själv som bör föra den dialogen då det påverkar hur budskapet uppfattas av 

medborgarna. Det framkommer att politiker har en högre trovärdighet än vad en 

pressekreterare besitter, vilket även det antyder till att det är politikern som bör kommunicera 

ut informationen.�

�

”Jag var i princip nästan aldrig talesperson. Det var ministern som uttalade sig. Jag 

kunde möjligen framföra någonting som ”så säger ministern”/.../ men framförallt under 

alliansregeringen såg jag under en period att det kunde vara pressekreterare eller 

sakkunnig som uttalade sig om den förda politiken /.../ Och det är enligt min bok fel, för 

vi är inte folkvalda. Det är däremot ministern, eller borde vara. /.../ man ska inte vara 

talesperson.” (Respondent 1) 

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker betydelsen av att pressekreteraren och politikern hen 

arbetar för har samma syn och värderingar när det kommer till politik då det annars blir 

problematiskt att samarbeta. De uttrycker samtidigt att politikern alltid besitter det sista ordet 

vid eventuella motsättningar mellan pressekreteraren och politikern. Likväl som att politikern 

och pressekreteraren bör ha samma syn framkommer det dock att deras egna värderingar 

fortfarande var viktiga, vilket således inte ansågs problematiskt då de verkade inom samma 

parti och hade samma politiska grundsyn. Respondenterna uttrycker dock att det kunde skilja 

sig åt när det kom till mindre politiska sakfrågor. De beskriver därtill hur de fick utlopp för att 
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göra sina personliga idéer hörda av politikerna vilket därmed möjliggjorde att de hade en 

påverkan på politiken.  

 

”Våran politiska ledning hade väldigt högt i tak. Vi var med och påverkade mycket 

allihop. Vi hade ofta sittningar /.../ det är absolut inte så att det bara är kongressbeslut 

som formar politiken. Det hittas på saker på alla departement och av alla... hela tiden så 

att säga /.../ vi kunde sitta där på våra överläggningar och ha ganska högt flygande 

planer på förändringar. Och så fick man börja jobba och då blev det kanske politiskt 

sakkunniga eller statssekreterarens roll att föra det vidare till statsrådsberedningen och 

till partiet, inom departementet och förankra det med övriga delar /.../” (Respondent 6) 

 

5.1.3 Pressekreteraren och PR-utövaren  
Nästintill alla respondenter menar att pressekreteraren och PR-utövaren har liknande 

funktioner. En respondent går dock emot det påståendet och uttrycker att tydliga skillnader 

existerar mellan yrkesrollerna.  �

 

Majoriteten av respondenterna beskriver att pressekreteraren och PR-utövaren agerar liknande 

i sina yrkesroller där den gemensamma nämnaren beskrivs vara att nå ut med information till 

media.  

 

”Då måste du alltid fundera på hur din företrädare kan föra ut partiets och regeringens 

politik på bästa sätt mot väljarna och allmänheten på det sättet. Och då behöver du ju 

både jobba med klassiskt och formellt pressarbete, men du måste också tänka på hur du 

kan vinkla och hitta nya sätt att nå ut i mediebruset. Så absolut; en duktig 

pressekreterare är en bra spinndoktor, som har en medvetenhet om hur man får ut 

budskap till allmänheten via media. Så i den bemärkelsen finns det en samhörighet och 

en länk mellan PR-perspektivet och pressekreteraren.” (Respondent 8) 

 

En respondent motsäger sig dock detta påstående och menar att en PR-utövares uppgift är att 

påverka politiken medan en pressekreterares uppgift är att kommunicera partiets politik och 

att hen därmed inte ämnar till att påverka politiken. �

 

”Jag kan väl tycka att det är olika saker. En PR-utövare ska på något sätt påverka 

politiken och dess utformning när det gäller beslut och vad partiet ska tycka i olika 
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frågor tillexempel, det gör en PR-person /.../ Medan man som pressekreterare ska 

kommunicera det som partiet vill ha ut. Så jag tycker att det är två helt olika roller.” 

(Respondent 3)  

 

5.2 Rollen pressekreteraren anser sig ha i relationen mellan politikern och 

media 
 

5.2.1 Pressekreteraren om mediarelationen 
Samtliga respondenter uttrycker vikten av att skapa en god relation till media. Vikten av 

att vara sanningsenlig mot media framkommer även som en viktig faktor för att bibehålla 

en god relation gentemot media. Respondenterna beskriver relationen som ett givande och 

ett tagande där båda parterna har ett ansvar utifrån ett demokratiskt perspektiv.  

 

Flertalet av respondenterna uttrycker att pressekreterarens roll i relationen till media 

handlar om att underlätta kontakten mellan media och politikern. En pressekreterare bör 

verka som en brygga och kanal mellan medievärlden och politikern hen arbetar för. Det är 

således på grund av pressekreteraren som politikern har en relation till media. 

Respondenterna uttrycker vidare vikten av att ha en god relation till media. De beskriver 

att denna relation underhålls genom att ständigt föra en dialog med journalister, samt att 

det är av stor betydelse att informationen som pressekreteraren delger journalisten är 

sanningsenlig. Om informationen visar sig vara felaktig beskrivs relationen försämras då 

det påverkar journalistens arbete.  

 

Det framkommer i undersökningen att relationen mellan makten och media handlar om en 

form av ett givande och ett tagande. Likväl som att informationen skulle vara av hög 

kvalité och sanningsenlig från politiken till media var det även medias uppgift att granska 

politiken och dess information.  

 

”/.../ media är ju den granskande parten. Det betyder att de ska granska makten. Det 

ligger därför ett ansvar hos makten att också informera och vara en slags 

serviceinrättning kan man säga. Det vill säga; stå till tjänst med det som en journalist 

behöver för att kunna göra sitt arbete. /.../ Medias uppdrag är att granska och rapportera 

om sådant som de tycker att det är viktigt för läsarna, det vill säga allmänheten, 
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väljarna, att få reda på. Det är en demokratifråga, och då ingår det ju också i arbetet att 

vara serviceinriktad, och tillhandahålla den information som journalisten behöver. Och 

finnas där, och svara i telefon när någon ringer. Och återkoppla, och vara rak och frank, 

och ärlig och aldrig ljuga. Och det menar jag verkligen. Det är ett ansvar man har /.../” 

(Respondent 2)  

 

Att en pressekreterares uppgift bland annat är att underhålla relationen till media är 

respondenterna överens om. De påstår att det var viktigt att förstå den höga betydelsen av 

media, samt hur dess kraft kunde bidra med fördelar för ens eget arbete.  

 

”Jag gillar fortfarande det här gamla citatet från en gammal SAF-direktör: "Så fort jag 

ser en journalist så springer jag, och oftast hinner jag ifatt." /.../ Och det är den tvisten 

som en behöver ha så att man är ute och faktiskt ser medias betydelse för den egna 

rollen.” (Respondent 8) 

 

5.2.2 Pressekreteraren som gatekeeper  
I intervjuerna jämförs begreppet gatekeeper med yrkesrollen som pressekreterare. En 

respondent var kritiskt inställd till det, men flertalet av respondenterna ansåg att det var 

nödvändigt att anta rollen som en gatekeeper.  

 

En respondent var kritiskt inställd till att pressekreteraren skulle agera som en gatekeeper. 

Hen ansåg följaktligen att pressekreteraren agerade felaktigt om en är för mycket av grindvakt 

och menar istället att pressekreteraren bör agera som en länk mellan media och politikern en 

arbetar för. Om pressekreteraren inte agerar som en länk riskerar politikern istället att bli 

otillgänglig för media, vilket respondenten inte ville att politikern skulle bli. Hen ansåg dock 

att det kunde vara nödvändigt att agera som en grindvakt till politikern vid vissa tillfällen.   

 

”Om man ser sig som en grindvakt i första hand, då är man en dålig pressekreterare 

tycker jag. /.../ Min ingång är att jag ville va en serviceprovider. Jag ville liksom vara en 

servicetjänst. Länken mellan media och statsrådet och så mycket kontakt som möjligt. 

Den ska man ju ha, den ingången tycker jag. Men man ska också veta när man ska vara 

grindvakt, för det kan vara bra ibland. Men man kan inte låta den ta överhand. Då blir 

statsrådet bara ett otillgängligt, och det upplevs inte vara speciellt bra.” (Respondent 5) 
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Ett par av respondenterna uttryckte istället att de agerade som en gatekeeper i rollen som 

politikerns rådgivare. De ansåg att det var nödvändigt att inta den rollen för att politikernas 

budskap skulle bli så bra som möjligt samt för att det således skulle passa medialt. 

 

”/.../ jag är en rådgivare utifrån vad som fungerar medialt och de möjligheter som finns. 

Och också ta ställning till tonaliteten /.../ i det fallet är jag ju den personens 

”gatekeeper” för att det ska landa rätt och riktigt.” (Respondent 4) 

 

5.2.3 Pressekreteraren och dagordningen   
I intervjuerna framkommer det att majoriteten av respondenterna upplevde att det var en 

ständig kamp mellan politiken och media angående vem som fastställde dagordningen. 

Samtidigt som politiken hade sina intressen hade även media sina intressen, vilket majoriteten 

av respondenterna uttryckte var komplext.  

 

”De fanns en frustration ibland att man inte fick prata om det man riktigt ville ändå, för 

att det alltid silades genom media via journalister. X kunde göra en lång intervju om 

något vi hade eller hen hade tänkt att det skulle handla om. Men så kom det att handla 

om något helt annat för journalisten gjorde en annan bedömning av en fråga som vi 

kanske tyckte var en bifråga /.../ det är en dragkamp om agendan. Vem sätter agendan? 

Är det politikerna eller journalisterna?” (Respondent 7) 

 

En respondent uttrycker sig mer ingående angående denna problematik. Hen upplevde att det 

inte gick att styra en journalist, men påstår dock att det ändå var möjligt att styra en journalist 

ganska subtilt.  

 

”/.../ journalister vill ju inte uppleva att… eller det är väldigt kontraproduktivt att tro att 

man kan bestämma, styra en journalist. Det går inte. Men däremot kan man styra de 

ganska subtilt.” (Respondent 5) 

 

5.3 Pressekreterarens syn på sina arbetsmetoder 
 

5.3.1 Pressekreterarens arbetsmetoder  
I intervjuerna framkommer det att majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt att 
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vara transparenta och synas inför media. Därtill nämner de problematiken med att få 

informationen publicerad av media då mycket av den information som producerades inte 

stämde överens med medias samt medborgarnas intressen.  

 

Respondenterna uttrycker att det var viktigt för politikern att synas i många situationer då det 

i sin tur bidrog till att hen uppfattades som trovärdig. De menar att det var deras ansvar att 

anpassa politikern till deras syn på media för att samarbetet skulle underlättas när det kom till 

att hantera mediarelationer. Respondenterna lyfte att de ofta uppmuntrade till deltagande i 

samtliga mediala sammanhang, både lätta och tuffa, för att det bidrog till att politikern fick 

större möjlighet till medial uppmärksamhet med sin politik.  

 

”Jag tycker att vi ska vara öppna, att grundregeln ska vara att vi tackar ja till intervjuer, 

vi ska vara med även om det är jobbiga och negativa frågor. För om vi inte tar de 

frågorna så får vi aldrig vara med när vi vill berätta om roliga saker, då blir vi inte 

tillräckligt trovärdiga.” (Respondent 1) 

 

Respondenterna lyfter att mycket av den information som pressekreteraren och politikern 

skapar aldrig når medborgarna. De menar att mycket av det arbete som skapas inte uppfyller 

intressekraven hos medborgarna och media. Det i sin tur bidrar till att mycket av den politiska 

informationen aldrig når media. 

 

”Ja, det skulle jag säga. Det finns väldigt mycket /.../ Av det som verkligen flyger, så 

kanske det är… tre av tio eller någonting sånt där. /.../ Fyra av tio, jag vet inte. Det är 

mycket jobb som inte säljer.” (Respondent 4)  

 

5.3.2 Pressekreterarens behov av att anpassa informationen till media  
Det framkommer av intervjuerna att det stundtals var svårt att få information publicerad av 

media. Respondenterna var därmed ibland i behov av att väcka journalisternas intresse 

genom att vinkla informationen. De nämner även att de kunde vinna på att ge en journalist 

exklusiv information.  

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att det fanns ett behov av att vinkla informationen 

gentemot media för att journalisterna skulle finna informationen intressant att publicera. Det 
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framkommer även att det föreligger en problematik kring att information vinklas vilket kan ge 

konsekvenser för att den information som når medborgarna inte blir tillräckligt bred.  

 

”Ska man gå vägen via media måste man spetsa till det med en konflikt ofta. Man måste 

va lite underhållande på något sätt. Alltså, jag menar, det måste finnas ett 

underhållningsvärde för journalistens del. Någon vinkel på det. Man måste ha en vinkel 

om man vill komma ut i media. Det behöver man inte om man träffar vanliga 

människor. Då pratar man sakfrågan. Man behöver inte vinkla det på något särskilt sätt 

egentligen. Så det är klart det blir ju... Man måste ju vinkla frågor för att komma ut. Och 

då, i och med att man vinklar så har man inte hela spektrat i frågan. Så det är väl en 

nackdel förstås.” (Respondent 5)  

 

Ett flertal av respondenterna menar även att det var svårt att få medialt utrymme, att det var 

ett jagande och säljande för att få informationen publicerad. En stor anledning för att få 

möjlighet att synas medialt menar de således berodde på vinkling av informationen, vilken 

journalist de vände sig till, vilken medial kanal de valde samt vid vilket tillfälle de vände sig 

till media. Respondenterna uttrycker även att de kunde vinna på ett ge exklusiv information 

till en journalist genom att hen då gav informationen en positiv vinkel i gengäld.  

 

5.3.3 Pressekreterarens behov av att anpassa informationen till medborgarna  
Det framkommer i intervjuerna att en del av pressekreterarens yrke karaktäriseras av att 

anpassa informationen till medborgarna. Respondenterna var måna om att det som 

kommunicerades ut skulle uppfattas korrekt av mottagarna.  

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att medborgarnas intressen var viktiga att ta hänsyn 

till när det handlade om att formulera politiken. De ansåg att medborgarna, vilka agerar som 

väljare i politiska val, var viktiga att hantera för att det skulle vara möjligt att uppnå gehör för 

politiken. Det framkommer att det var viktigt att försöka se det politikerna vill kommunicera 

ut från flera perspektiv, samt att det hjälpte att ha ett journalistiskt tänkande i samband med 

medborgarnas intressen för att helheten skulle fungera medialt likväl som för medborgarna. 

Beroende på vilken mottagargrupp en ville nå anpassades därmed informationen med hänsyn 

till denna för att uppnå bättre förståelse för politiken och nå bredare spridning. 

 

”Absolut, det var ju helt avgörande att kommunicera ut något som skulle funka mot 
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mottagarna och allmänheten. Det var ju alltid det främsta intresset. Jag försökte bidra 

till att ha ett mottagarperspektiv och inte ett sändarperspektiv /.../” (Respondent 8)  

 

En respondent ställde sig dock mot påståendet att medborgarnas intressen var av stor 

betydelse. Hen uttrycker istället att politikerna och deras medarbetare fastställde en agenda 

utefter egna intressen och att de därifrån försökte applicera deras agenda på medborgarnas 

intressen.  

 

”/.../ det är mer så att man har en agenda. En politik som man för ut, och hur ska man få 

väljarna att intresserade. Hur ska man få publiken att lyssna och tycka att det är viktigt.” 

(Respondent 5)   

 

5.4 Betydelsen av pressekreterarens bakgrund och position i yrkesrollen som 

pressekreterare 

 

5.4.1 Pressekreterarens bakgrund  
Det framkommer i intervjuerna att pressekreterarens bakgrund har betydelse i hur de agerar 

i yrkesrollen. Resultatet som framkommit påvisar en skillnad mellan de respondenter vilka 

hade en journalistisk bakgrund kontra de respondenter vilka hade en politisk bakgrund.  

 

Undersökningen visar att det föreligger skillnader i hur en pressekreterare agerar i sin 

yrkesroll beroende på vilken bakgrund hen har. Att de med journalistisk bakgrund tenderar att 

hjälpa politikern att få ut budskapet i media, medan en pressekreterare med politisk bakgrund 

även tenderar att involvera sig i politiken. En respondent med journalistisk bakgrund 

beskriver dessa skillnader. Hen påstår att pressekreteraren inte ska involvera sig i innehållet i 

politiken då det inte ingår i yrkesrollen som pressekreterare. 

 

”Men jag ser en stor skillnad mellan dem som har politisk bakgrund och dem som har 

journalistisk bakgrund, för dem som har politisk bakgrund i ungdomsförbund och så, 

dem tycker om politiken. Och det är inte en pressekreterares uppgift tycker jag. Utan det 

är att hjälpa dem att formulera sig och att få ut sitt budskap i media. Att vässa så att det 

kommer att gå igenom bruset och… det var min syn på det.” (Respondent 5)  
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Därtill uttrycker en respondent att om du har en politisk bakgrund tenderar yrkesrollen som 

pressekreterare att stämma mer överens med yrkesrollen som PR-utövare.  

 

”Jag tror möjligen att de pressekreterare som hade en politisk bakgrund var mer PR-

människor än de som var journalister. Journalisterna hade kanske lite svårare att ta den 

rollen /.../ Men ingångarna var nog lite olika beroende på om du kom från media eller 

om du kom från politiken.” (Respondent 1)  

 

5.4.2 Pressekreteraren i regeringsställning alternativt oppositionsställning  
I intervjuerna framkommer det att det föreligger skillnader mellan att arbeta i 

regeringsställning och i oppositionsställning. Resultatet har följaktligen visat att det bland 

annat är på grund av att det är Regeringen som lägger grunden för den politiska debatten, 

och att media därmed har ett naturligt intresse för vad som sker där. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att en pressekreterare i regeringsställning blev mer påpassad 

av media samt att det var lättare att få information publicerad. I oppositionsställning beskriver 

respondenter att de däremot fick kämpa mer för det mediala utrymmet och att de fick ta de 

tillfällen som gavs samt vinkla informationen till mer intresseväckande.  

 

”/.../ det är väldigt stor skillnad när man jobbar i opposition eller i regeringsställning. 

När man sitter i regering blir all ens politik verklighet, och då är det mycket mer 

intressant. Så då kunde man bara i stort sett bara lyfta på luren ”vi har en nyhet”, eller 

bjuda in till en presskonferens, och då kom alla. /…/ men när man var i opposition så 

var det ju inte riktigt lika hett om man säger så. Då hade man ju, då fick man nästan i 

stort sett vinkla upp alltihop till reportern. /.../ Man fick göra jobbet själv, och tjata in 

det, och då kanske hitta konflikter mot andra. Angripa regeringen för olika saker så att 

medier tyckte att det var spännande.” (Respondent 6) 

 

I undersökningen framkommer det därtill att en pressekreterare i regeringsställning hellre 

antar rollen som en gatekeeper jämfört med vad en pressekreterare i oppositionsställning gör. 

Detta beskrivs bero på att Regeringen blir mer uppassad av media då de har en auktoritet, 

medan oppositionen istället får uppvakta media då de inte har samma auktoritetsposition. 

Därför måste en pressekreterare i opposition arbeta hårdare för att få ut ett budskap i media.  
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6 Analys 
 

6.1 Pressekreterarens uppfattning av yrkesrollen 
 

6.1.1 Pressekreterarens yrkesroll 
Samtliga respondenter beskriver att ett högt förtroende är nödvändigt för att samarbetet ska 

fungera mellan pressekreteraren och politikern hen arbetar för, vilket även Ullström 

konstaterar i sin doktorsavhandling “Styrning bakom kulisserna” (Ullström, 2011; s. 137). 

Ullström beskriver att relationen dem emellan ska vara nära då pressekreteraren alltid behöver 

ha tillgång till politikern för att kunna utföra sitt arbete (Ibid; s.137). 

 

Flertalet av respondenterna uttrycker att pressekreteraren kan anta rollerna som en medial 

rådgivare samt som en politisk rådgivare. Garsten et al. påstår att yrkesrollen som 

pressekreterare har blivit en allt mer central yrkesgrupp i det demokratiska samhället och att 

de därmed har inflytande och möjlighet till påverkan på politiken (Garsten et al., 2015; s. 8), 

vilket bekräftas av några respondenternas påståenden. En respondent anser dock att en 

pressekreterare inte ska agera som politisk rådgivare då det inte är pressekreterarens uppgift. 

Det uttalandet överensstämmer delvis överens med Ullströms uttalande om pressekreteraren 

vilken ska agera som politikerns mediala rådgivare (Ullström, 2011; s. 125). Dock uttalar sig 

inte Ullström klart och tydligt om att pressekreteraren inte bör agera som en politisk 

rådgivare, utan endast att hen bör ha huvudansvaret för politikern mediekontakter gentemot 

politikern (Ibid).   

 

6.1.2 Pressekreteraren ur ett demokratiskt perspektiv 
Flertalet av respondenterna uttrycker att pressekreteraren inte bör agera som talesperson. 

Joynt Kumar påpekar däremot i sin studie att pressekreterare vanligtvis agerar som 

talesperson åt presidenten (Joynt Kumar, 2001; s. 296), vilket motsäger respondenternas 

påståenden. Hennes studie är dock utförd i USA vilket bör tas i åtanke vid jämförelsen.  

 

Majoriteten av respondenterna hävdar vidare att politikern har en högre trovärdighet än 

pressekreteraren och att de följaktligen bör kommunicera informationen då budskapet får 

högre trovärdighet. Garsten et al. beskriver däremot att det inte är ovanligt att exempelvis 

pressekreterare är avsändare till diverse politiska budskap (Garsten et al., 2015; s. 7). Därtill 
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skriver de att det inom en representativ demokrati ska vara möjligt att kräva ut ansvar för vem 

som är avsändaren då det ska vara möjligt att granska makten (Garsten et al., 2015; s. 11). 

Eftersom att pressekreteraren betraktas som en osynlig aktör i det politiska systemet blir det 

därmed svårt att kräva ut ansvar (Ibid). Därför bör pressekreteraren vara noga med vad hen 

uttalar sig om samt vad hen är avsändare till, vilket känns igen i respondenternas åsikter.  

 

Flertalet av respondenterna uttrycker betydelsen av att pressekreteraren och politikern bör ha 

samma syn och värderingar på politik då det annars blir svårt att samarbeta. Fisher kommer i 

sin studie dock fram till att pressekreteraren inte nödvändigtvis behöver ha samma politiska 

ideologi som partiet hen arbetar för och därmed inte ett engagemang av politisk karaktär för 

att utföra arbetet (Fisher, 2016; s. 13). Tvärtom ansåg ett flertal av respondenterna i hennes 

studie att det skulle vara något som drog ner deras effektivitet i arbetet (Ibid). De hävdar dock 

att ett engagemang av något slag är nödvändigt då arbetet i sig är alldeles för krävande för att 

inte ha något engagemang alls (Ibid). Till detta bör det dock nämnas att denna studie är utförd 

i Australien vilket kan vara en grundläggande anledning till skillnaderna.  

 

Respondenterna uttrycker därtill att politikern alltid besitter det sista ordet när det kommer till 

politik och media. Majoriteten av respondenterna påpekar dock deras möjlighet att påverka 

politiken. I samklang med detta menar även Downes i sin studie att pressekreteraren gradvis 

blir medlem i den dominerande koalitionen i takt med att hen mognar i sin position (Downes, 

1998; s. 263). Det bör dock tilläggas att Downes studie är genomförd i USA vilket bör tas i 

åtanke vid jämförelsen. Garsten et al. påpekar i sin studie att yrkesrollen som pressekreterare 

med åren har kommit att få allt större inverkan på de politiska besluten (Garsten et al., 2015; 

s. 8). Ivarsson Westberg och Nilsson menar även de att det blir allt vanligare att bland annat 

pressekreterare agerar som aktiva deltagare vid utformandet av politiska förslag (Ivarsson 

Westberg & Nilsson, 2009; s. 324), vilket stämmer överens med respondenternas svar.  

 

6.1.3 Pressekreteraren och PR-utövaren  
Majoriteten av respondenterna anser att det finns tydliga paralleller att dra mellan yrkesrollen 

som pressekreterare och yrkesrollen som PR-utövare. Tyllström lyfter i sin studie att gränsen 

mellan yrkesrollerna är tunn, där hon beskriver att det förekommer att de rekryteras till 

varandras branscher (Tyllström, 2009; s. 6). Tyllström anser dock att identiteten hos 

yrkesrollerna bör se olika ut (Ibid; s. 7). Även Allern hävdar i sin studie att det föreligger en 

vag gräns mellan yrkesrollerna (Allern, 2011), vilket även Downes hävdar; att 
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pressekreteraren har liknande funktioner som en PR-utövare (Downes, 1998; s. 285).  

 

En respondent påstår dock att dessa yrkesroller är inte är av samma karaktär. Ett uttalande 

som till viss del strider mot vad Downes, Tyllström och Allern påstår; att det föreligger 

likheter mellan rollerna (Downes, 1998; Tyllström, 2009; Allern, 2011). I överensstämmelse 

med att respondenten uttrycker att rollerna är olika karaktärer hävdar Downes även att en 

ännu ej bör betrakta pressekreterare som PR-utövare med motiveringen att utförligare studier 

måste genomföras inom området (Downes, 1998; s. 263).  

 

I jämförelsen kring om pressekreteraren och PR-utövaren utför likartade arbetsuppgifter 

beskriver ett flertal av respondenterna att de i rollen som pressekreterare vinklar och paketerar 

politiken för att sedan kommunicera ut informationen till medborgarna. De påstår därtill att 

pressekreteraren agerar som en spinndoktor. Petersson och Holmberg beskriver även dem att 

en politisk pressekreterare sätter spinn på ett formulerat budskap med en avsedd inverkan på 

medborgarna (Petersson & Holmberg; 1998; s. 26). Vidare konstaterar även Ullström att en 

viktig arbetsuppgift för pressekreteraren är att paketera information på ett intressant sätt till 

media (Ullström, 2011; s. 132–133), vilket återfinns i respondenternas resonemang.  

 

6.2 Rollen pressekreteraren anser sig ha i relationen mellan politikern och 

media 
 

6.2.1 Pressekreteraren om mediarelationen 
Flertalet av respondenterna menar att pressekreterarens roll handlar om att underlätta, skapa 

och bibehålla relationen mellan politikern och media. I samklang med respondenternas åsikter 

påstår även Ullström att en pressekreterare har huvudansvaret för politikernas mediekontakter 

(Ullström, 2011; s. 116), samt att det är av stor vikt för pressekreteraren att underhålla en god 

relation till media (Ibid; s. 129). 

 

Ett par av respondenterna uttrycker därtill att det är viktigt att framföra sanningsenlig 

information till media för att relationen mellan media och politiken skulle fungera. Ullström 

nämner även hon att det är pressekreterarens ansvar att informationen förblir korrekt och inte 

ger utrymme för feltolkningar (Ullström, 2011; s. 133). En respondent hävdar därtill att det är 

medias uppgift att granska makten och att relationen däremellan därmed handlar om ett 
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givande och ett tagande. I överensstämmelse med det uttrycker Ullström att media utgör en 

avgörande roll för pressekreteraren i hens arbetsuppgifter då politiken både granskas av media 

samt är beroende av medias uppmärksamhet (Ullström, 2011; s. 125), vilket respondenten 

menar är nödvändigt då informationen pressekreteraren tillhandahåller media blir till en fråga 

av demokratisk karaktär. Hen menar därmed att medborgarna har rätten att ta del av sådan 

information.  

 

6.2.2 Pressekreteraren som gatekeeper  
I ett flertal av intervjuerna uttrycker respondenterna att yrkesrollen som pressekreterare kan 

jämföras med begreppet gatekeeper. Att pressekreteraren betraktas som en gatekeeper 

framkommer i Downes studie (Downes, 1998). Han beskriver där att pressekreteraren har en 

gatekeepingfunktion och att de därmed har möjlighet att påverka vilken information som ska 

delges samt inte delges med media (Ibid; s. 264). En respondent hävdar att en pressekreterare 

kan agera som en gatekeeper till politikern genom att hen är rådgivare till vad som fungerar 

medialt och därmed vet hur information ska landa rätt och riktigt i media. Ett påstående som 

stämmer överens med Shoemaker och Vos, vilka beskriver att gatekeeping är den funktion 

som används för att gallra ut och forma information som förmedlas ut till medborgarna och 

därmed blir till nyheter (Shoemaker & Vos, 2009; s. 1). Resonemanget som förekommer talar 

därmed i samklang med påståendet; att pressekreteraren som gatekeeper formar informationen 

till att passa media för att till sist möjligtvis bli en nyhet medborgarna får ta del av.  

 

En av respondenterna motsätter sig pressekreteraren som en gatekeeper där hen hävdar att en 

är en dålig pressekreterare om en ser sig som en grindvakt (gatekeeper). Dock framkommer 

det att respondenten anser att pressekreteraren ibland kan agera som gatekeeper, men att det 

inte ska vara ingången till yrket. Schoemaker och Vos menar att den viktigaste aspekten av 

gatekeeping är all den information som aldrig når medborgarna då det prioriteras bort 

(Shoemaker & Vos, 2009; s. 4). Respondenten menar att detta inte bör ske i en sådan stor 

utsträckning då medborgarna har rätt att få reda på vad som sker, utan att det ska påverkas av 

en pressekreterares personliga uppfattning.  

 

6.2.3 Pressekreteraren och dagordningen   
Majoriteten av respondenterna upplever att det var en ständig kamp mellan politiken och 

media angående vilken part som fastställde dagordningen, vilket beskrivs som komplext. 

Dagordningsteorin beskrivs handla om att medierna kan påverka vad samhället och dess 
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medborgare tycker är viktigt genom överföring av sakfrågor från sin dagordning till 

medborgarnas dagordning (Strömbäck, 2006; s. 11). Media beskrivs därmed ha en betydande 

roll för vilka sakfrågor människor betraktar som viktiga (McCombs & Shaw, 1972; s. 176). 

Övertaget media har över dagordningen riskerar därmed leda till att politikens säregna drag 

bleknas då respektive dagordning tenderar att motsätta varandra (Rothstein et al., 1995; s. 39). 

Strömbäck menar dock att media inte är allsmäktiga då de inte har samma påverkan på alla 

människor (Strömbäck, 2006; s. 11), samt att media själv inte alltid har makten över det egna 

innehållet vilket framkommer i jämförelser med andra dagordningar (Ibid; s. 11–12) som 

exempelvis den politiska dagordningen (McCombs, 2006; s. 131). Detta bekräftar därmed 

respondenternas antydan till det komplexa förhållandet om vem som fastställer agendan. I 

anslutning till detta uttrycker dock en respondent att det var möjligt att styra en journalist 

ganska subtilt. Därtill beskriver McCombs att en journalist endast kan observera en liten del 

av allt som inträffar varje dag (Ibid; s. 136). Därmed är det möjligt för presstalesmän och PR-

ansvariga att agera som nyhetskällor genom att tillhandahålla journalister stora mängder av 

organiserad information i form av exempelvis pressmeddelanden (Ibid). Därför har även 

politiker och dess medarbetare möjlighet att påverka medias dagordning med sina intressen, 

vilket även respondenten påstår. Erlandsson har även han i sin studie beskrivit medias och 

politikens komplexa förhållande (Erlandsson, 2008). Erlandsson beskriver att media delvis 

har en inverkan på regeringen med dess politiker och kommunikatörer (Ibid; s. 2). Han anser 

att politikerna och kommunikatörerna i sin tur även besitter möjligheter att påverka media 

med deras resurser för extern kommunikation, i form av exempelvis pressmeddelanden och 

konferenser (Ibid). Detta går därmed att likna vid det respondenten uttrycker gällande att det 

går att styra en journalist ganska subtilt, men att även media har möjlighet att påverka den 

politiska makten.  

 

6.3 Pressekreterarens syn på sina arbetsmetoder 
 

6.3.1 Pressekreterarens arbetsmetoder  
Majoriteten av respondenterna ansåg att de var viktigt att arbeta transparent och synas inför 

media då det bidrog till politikerns trovärdighet. De anser även att det var pressekreterarens 

ansvar att anpassa politikern till hens syn på media, att de skulle vara öppna och ställa upp på 

de intervjuer politikern hade möjlighet till. Respondenternas åsikter stämmer i denna fråga väl 

överens med det De Fine Licht et al. menar, att det övervägande finns ett positivt samband 

mellan transparens och legitimitet (De Fine Licht et al., 2012; s. 126). Transparens beskrivs 
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bidra till legitimitet genom att det bidrar till ökad förståelse och respekt för andra, samt en 

god uppfattning för rättvist handlande (De Fine Licht et al., 2012; s. 126). Trots dessa positiva 

effekter går det även att definiera några negativa effekter av transparens vilka minskar graden 

av legitimitet (Ibid; s. 116), vilket då motstrider majoriteten av respondenternas svar. Vidare 

nämner De Fine Licht et al. bland annat att en transparent arbetsmetod kan bidra till att 

medborgarna känner sig maktlösa då de får ingående information om vad politikerna tar 

beslut om, utan att de egentligen kunna göra något åt besluten (Ibid).  

 

Majoriteten av respondenterna menar dock att det var mycket av den producerade 

informationen som aldrig nådde medborgarna då det inte uppfyllde intressekraven. Gosseries 

beskriver dock att transparens överlag uppfattas ha positiva effekter för demokratiska system 

och att demokratiska länder överlag förväntas att vara transparenta (Gosseries, 2006; s. 83), 

vilket inte framkom av respondenternas svar. Transparens beskrivs vara den moderna statens 

botemedel mot att uppfattas som ineffektiv och korrupt (De Fine Licht et al., 2012; s. 111; 

Lindstedt & Naurin, 2010; s. 301; Etzioni, 2010). Vissa risker anses dock finnas med ett 

transparent demokratiskt system, vilka handlar om skadat rykte för den enskilde politikern 

(Ottaviani & Sørensen, 2001; s. 393).   

 

6.3.2 Pressekreterarens behov av att anpassa informationen till media  
Majoriteten av respondenterna ansåg att om en ska gå vägen via media måste informationen 

vinklas och göras mer intressant, vilket även beskrivs kunde få negativa konsekvenser för 

medborgarna då hela spektrat i frågan tenderade att falla bort. Garsten et al. menar i sin studie 

att en pressekreterares ambition är att få möjlighet att vara med och påverka medias innehåll 

utan att agera som politiker (Garsten et al., 2015; s. 255–256). De menar vidare att 

pressekreterare anser sig besitta kunskapen att formulera budskap att framstå intressant för 

allmänheten (Ibid; s. 257). Vidare lyfter Erlandsson i sin studie att Regeringskansliet har satt 

upp strategier för att bemöta media på bästa sätt då det enligt honom föreligger en ökad 

efterfrågan på information från media (Erlandsson, 2007; s. 17). Därav är det ett resonemang 

som stämmer överens med att respondenterna uppger att de gör aktiva val för att nå ut i 

mediebruset. I förhållande till att majoriteten av respondenterna anser att informationen bör 

vinklas för att få medialt utrymme hävdar även Ullström att det är pressekreterarens uppgift 

att informationen som ges ut är tillräckligt intressant vilket då ökar chanserna till att få 

informationen publicerad medialt (Ullström, 2011; s. 133). Genom att paketera informationen 

beskrivs det således öka chanserna (Ibid; s. 132–133). Respondenterna har därmed möjlighet 
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att påverkar medias innehåll, vilket även överensstämmer med vad Garsten et al. hävdar, att 

pressekreteraren påverkar medias innehåll utan att agera politiker (Garsten et al., 2015; s. 

255–256).  

 

McNair uppger att medborgare får en stor del av samhällsinformationen via media (McNair, 

2011; s. 69). Han menar vidare att politiska nyheter kan vinklas tills att det påverkar väljarna 

(Ibid). I samklang med att respondenterna upplever att informationen bör vinklas för att den 

ska tas upp av media samt i förhållande till att yrkesgruppen anser sig ha makt (Garsten et al., 

2015; s. 255) är det möjligt att anta att de genom hög kunskap om media har möjlighet att 

påverka väljarna.  

 

6.3.3 Pressekreterarens behov av att anpassa informationen till medborgarna  
Majoriteten av respondenterna ansåg att det var viktigt att ta hänsyn till medborgarnas 

intressen när de politiska frågorna formulerades. I motsats till respondenternas resonemang 

framkommer det istället att medborgarna baserar sin politiska kunskap på den 

samhällsinformation de tar del av från media (Downes, 1998; s. 264; Entman et al., 2009; s. 

179; McNair, 2011; s. 69). Visserligen hävdar Downes att pressekreteraren har ett ansvar för 

informationen som når ut till medborgarna via media (Downes; 1998; s. 264), dock med 

förklaringen att hen bestämmer vad det är som delas med media (Ibid). Ett resonemang som 

till viss del talar emot det respondenterna uppger; att medborgarnas uppfattning tas i åtanke 

när politik formuleras.  

 

En respondent ställde sig dock emot detta påstående och menade istället att det var politikerna 

och deras medarbetare som fastställde en agenda utefter egna intressen och att de därifrån 

försökte applicera deras agenda på medborgarnas intressen. Ett resonemang som efterliknar 

det McCombs och Shaw hävdar; att det media rapporterar om följaktligen är det som 

medborgarna anser är viktigt (McCombs & Shaw, 1972; s. 11). 

 

6.4 Betydelsen av pressekreterarens bakgrund och position i yrkesrollen som 

pressekreterare 
 

6.4.1 Pressekreterarens bakgrund 
Majoriteten av respondenterna uttrycker att de uppfattar skillnader på en pressekreterares 
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agerande beroende på vad hen har för yrkesbakgrund. En respondent uttrycker att de med 

politisk bakgrund tenderar att lägga för stor vikt vid politiken istället för endast att agera 

medial rådgivare. Ullström menar att pressekreterarens yrkesbakgrund till dels inte är utförligt 

kartlagd (Ullström, 2011; s. 128). Många av dem har dock en yrkesbakgrund inom 

journalistiken då de ofta rekryteras för sitt yrkeskunnande hellre än sina kunskaper om politik 

(Ibid). Ullströms påstående bekräftar respondentens uttalande om att pressekreteraren bör 

lägga vikt vid den mediala rådgivningen och inte hens kunskaper angående politik. Ullström 

menar att den politiskt sakkunniga anställs på grund av sina politiska meriter (Ullström, 2011; 

s. 128). Därmed är det möjligt att anta att det därmed borde vara den politiskt sakkunnigas 

uppgift att agera politisk rådgivare vid de politiska frågorna. Garsten et al. hävdar dock i sin 

studie att de icke folkvalda i Sveriges politiska system, däribland pressekreteraren, ofta är av 

en kommunikativ karaktär (Garsten et al., 2015; s. 255). Yrkesgruppen benämns som unga 

och universitetsutbildade personer där drivkraften i yrket beskrivs vara politisk makt samt 

möjlighet att påverka (Ibid), vilket både Ullström (2011; s. 128) och respondenten hävdar inte 

bör vara pressekreterarens ambitioner.  

 

En respondent uttrycker att en pressekreterare med politisk bakgrund tenderar att agera mer 

som en PR-utövare än de pressekreterare med journalistisk bakgrund. Tyllström och Allern 

har båda undersökt den något vaga gränsen mellan PR och politik (Tyllström, 2009; Allern, 

2011). De påståendena kan möjligtvis förklara varför de med politisk bakgrund tenderar att i 

större utsträckning anamma rollen som PR-utövare i sin roll som pressekreterare hellre än 

pressekreteraren med journalistik bakgrund. McNair har i sin studie beskrivit konkurrensen 

mellan politiska PR-praktiker och journalister (McNair, 2004). Han nämner parternas 

motsägande förhållande samt påstår att konkurrensen således är en oundviklig konsekvens av 

det ömsesidiga beroendet dem emellan (Ibid; s. 325). McNairs (2004) påstående är därmed 

möjligt att betrakta som en anledning till varför pressekreterare med journalistisk bakgrund 

finner de svårare att anamma PR-utövarens funktioner.  �

 

6.4.2 Pressekreteraren i regeringsställning alternativt oppositionsställning  
Samtliga respondenter uttrycker att pressekreteraren i regeringsställning blev mer påpassad av 

media jämfört med vad pressekreteraren i oppositionsställning blev. Pressekreteraren i 

oppositionsställning var därmed tvungen att vinkla informationen till mer intresseväckande. 

Entman et al. hävdar att medias tillvägagångssätt att rapportera och rama in politik i form av 

symboler och specifika ord påverkar medborgarnas uppfattning av politiska företeelser 



Den osynliga aktören 

	 45 

(Entman et al., 2009; s. 179) då medborgarna således får en stor del av samhällsinformationen 

via media (McNair, 2011; s. 69). Det framkommer även att media har ett övertag kring den 

politiska opinionsbildningen, vilket riskerar att leda till att politikens säregna drag bleknas då 

de tenderar att motsätta varandra (Rothstein et al., 1995; s. 39). Det här kan i sin tur riskera att 

ge medborgarna en felaktig bild av den politiska verkligheten (Bengtsson, 2001; s. 446). Med 

detta i åtanke samt med det respondenterna hävdar är det möjligt att anta att pressekreteraren i 

oppositionsställning får en mer orättvis bild av sin politik i media.  

 

En respondent uttrycker därtill att en pressekreterare i regeringsställning antar rollen som en 

gatekeeper hellre än vad en pressekreterare i oppositionsställning är benägen att göra. 

Respondenterna beskriver därtill att Regeringen har en auktoritetsposition och att de därför 

blir mer uppvaktade av media än vad de som arbetar i oppositionsställning blir, samt att det är 

i Regeringen vilken den politiska verkligheten utspelar sig. McCombs hävdar att 

journalisterna endast kan bevaka en liten del av allt som sker varje dag (McCombs, 2006; s. 

136). Eftersom att det är omöjligt för media att bevaka allt som inträffar världen över är det 

därför möjligt att anta att det är mer relevant för dem att bevaka Regeringen, då de enligt 

respondenterna utgör den politiska verkligheten, istället för att bevaka oppositionen.  
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7 Slutsats och Slutdiskussion 
 

I studien framkommer det att ett högt förtroende mellan pressekreteraren och politikern var av 

stor betydelse för att samarbetet dem emellan skulle fungera väl. Resultatet påvisar även att 

pressekreteraren inte bör agera som talesperson då politikern har ett högre förtroende och att 

hen därför bör föra kommunikationen gentemot samhället. Studiens respondenter beskriver 

även att de har möjlighet att påverka politiken, även om politikern var den som hade det sista 

ordet när det kom till både media och politik. Studien visar även på att det föreligger tydliga 

paralleller mellan yrkesrollen som pressekreterare och yrkesrollen som PR-utövare. Den 

gemensamma nämnaren beskrivs i det fallet vara att de båda strävar efter att nå ut med 

information till media.  

 

Vidare framkommer det även att rollen som pressekreterare är jämförbar med rollen som 

gatekeeper där pressekreteraren har möjlighet att påverka vilken information som delges 

media. Pressekreteraren agerar som en rådgivare angående vad som fungerar medialt, där det i 

studien framkommer att det föreligger en kamp om vem som får synas i media; om det är 

medias intressen som sätter dagordningen eller om det är politikens intressen som sätter 

dagordningen.  

 

Studiens respondenter anser att de var viktigt att anamma ett transparent arbetssätt i rollen 

som pressekreterare. Respondenterna nämner därtill att det föreligger en svårighet i att få det 

önskade utrymmet i media då all information som producerades inte alltid uppfyllde 

intressekraven hos media samt hos medborgarna. Mycket av den producerade informationen 

förblev därför opublicerad. För att öka möjligheterna till medial uppmärksamhet är 

pressekreteraren i behov av att vinkla informationen till mer intresseväckande och därmed nå 

medial uppmärksamhet. Dock anses detta ibland vara problematiskt då det tenderade att ta 

bort hela spektrat ur frågan, vilket kunde få en negativ effekt hos medborgarna.  

 

Studien påvisar att det föreligger skillnader i hur respondenterna agerade i rollen som 

pressekreterare beroende på vilken yrkesbakgrund de hade. Främst framkommer det att de 

pressekreterare vilka har en politisk bakgrund tenderar att lägga för stor vikt vid politiken 

istället för att agera medial rådgivare, vilket resulterar i att pressekreteraren i sådana lägen 

agerar mer i samklang med yrkesrollen som en PR-utövare. De pressekreterare vilka har en 
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journalistisk bakgrund beskrivs istället ha svårigheter med att anpassa sig till en yrkesroll med 

en PR-utövares funktioner, trots att det framkommer att yrkesrollerna har flera likheter. 

Vidare är det även möjligt att urskilja skillnader kring hur yrkesrollen som pressekreterare 

skiljer sig åt beroende på om hen sitter i oppositionsställning eller i regeringsställning. 

Respondenterna beskriver att de i oppositionsställning fick kämpa mer för det mediala 

utrymmet än vad de fick göra i regeringsställning. Anledningen till detta beskrivs delvis vara 

för att Regeringen blir mer naturligt uppassad av media då de utgör den politiska 

verkligheten.  

 

Syftet med studien var att undersöka pressekreterarens syn på sin yrkesroll samt utläsa 

tendenser på skillnader pressekreterare emellan. Studien ämnade utifrån det att undersöka 

pressekreteraren ur ett demokratiskt perspektiv. I studien framkommer det att yrkesrollen som 

pressekreterare kan te sig olika utifrån vad individen själv anser är ett korrekt agerande. Det 

framkommer vidare att pressekreterarens bakgrund delvis påverkar hur hen agerar i sin roll 

som pressekreterare till en politiker och att det därmed inte bara finns ett sätt att anta rollen 

på, utan flera. Detta är följaktligen något som bidrar till att det ännu inte föreligger något rätt 

eller fel i hur en bör agera som politisk pressekreterare, oavsett bakgrund eller politisk 

ställning. Trots att pressekreterarens huvuduppgift beskrivs vara som politikerns mediala 

rådgivare visar studien att pressekreteraren även tenderar att beblanda sig med de politiska 

besluten. Pressekreteraren besitter därmed en möjlighet att ha en inverkan på de politiska 

besluten, trots att hen inte är en folkvald politiker.  

 

Vi förbehåller dock studiens resultat genom att påpeka att studien är av en mindre, kvalitativ, 

karaktär. Därmed har studiens resultat inte ambitionen att appliceras och generaliseras till en 

större population än vad den undersöker. Vi föreslår därför vidare forskning inom området där 

forskaren bredare angriper ämnet, med ambitionen att undersöka en bredare bild av Sveriges 

politiska pressekreterare. En sådan studie skulle förslagsvis kunna innefatta en undersökning 

av Sveriges samtliga partier och då ha möjlighet att utläsa om det föreligger skillnader i hur 

pressekreteraren antar yrkesrollen beroende på vilket parti politikern hen företräder verkar 

inom. Genom ett sådant tillvägagångssätt har forskaren möjlighet att kunna utläsa en bredare 

bild av pressekreteraryrket, samt undersöka om det föreligger skillnader kring hur en 

pressekreterare agerar partierna emellan. 

 

Under studiens gång har vi även uppmärksammat ett tomrum i forskningen av 
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pressekreterarens yrkesbakgrund. Vi finner det därför intressant att undersöka detta mer 

ingående via en mer omfattande studie då vi i denna studie ser tendenser till att 

yrkesbakgrunden kan ha en påverkan på hur pressekreteraren väljer att agera i sin yrkesroll.  

 

Ytterligare en forskning skulle förslagsvis kunna ha ambitionen att innefatta aktiva politiska 

pressekreterare. Vi valde istället, som vi tidigare har nämnt, att intervjua före detta 

pressekreterare då vi ansåg att risken för tillrättalagda svar var hög med aktiva pressekreterare 

då ämnet tenderar att beröra konfidentiell information. Vi anser dock att det skulle vara 

intressant att genomföra en mer uppdaterad forskning av pressekreterarens yrkesroll, med en 

förbehållsamhet av att resultat kan komma att påverkas av att pressekreteraren fortfarande 

agerar under ett politiskt uppdrag. �

�
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9 Bilagor   
 
Bilaga 1 – Intervjumanual  
 

Bakgrundsfrågor 
 

• Hur länge arbetade du som politisk pressekreterare? 
• Under vilken tidsperiod arbetade du som politiska pressekreterare? 
• Var du pressekreterare i opposition eller regering, alternativt både och? 

 
 

Intervjufrågor 
 
Hur skulle du beskriva din roll som pressekreterare?  

• Hur såg en typisk dag ut? 
• Hur var arbetstempot? 

 
Hur såg din yrkesbakgrund ut innan du blev pressekreterare?  

• Utbildning? 
 
Vi har tagit del av tidigare forskning som återkommande visar på att pressekreterare som 
yrkesroll ibland betraktas och jämförs med yrkesrollen som PR-utövare - hur ser du på det? 
(Pressekreterare och demokrati)  

• Vad ser du för likheter/olikheter mellan dessa yrkesroller?  
 

Berätta om relationen mellan dig och politikern. 
• Var den nära inpå?  

 
Anser du att det var viktigt för dig som pressekreterare att du delade politikerns värderingar 
när det kom till politik? 

• Var det svårt att hålla en objektiv roll i dina egna värderingar gentemot politikerns 
värderingar?  

 
Har du sett någon förändring i pressekreterarens yrkesroll över tid? 

• Om ja: hur ser du på det?  
• Om nej: intressant, för enligt tidigare forskning som vi har tagit det utav framkommer 

det att yrkesrollen har vuxit och blivit mer involverande - hur ställer du dig till det? 
 
Berätta om relationen du och politikern hade till media. 

• Hur upplevde du att det gick att hantera relationen? 
• Påträngande/lätthanterlig?  
• Hur mycket tid la du ner på mediekontakter i din yrkesroll som pressekreterare? 
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• Var det viktigt att underhålla en god relation till media?  
 
Hur strukturerarde du och politikern upp relationen till media?  

• Vilken information ville du och politikern kommunicera ut?  
• Hade du och politikern en dialog kring detta?  

 
Hur upplevde du mediernas arbetssätt gentemot er?  

• Hur såg medias intresse ut?  
• Hur såg kontakterna ut? (ex tog ni kontakt med dem eller tog de kontakt med er?)  
• Vilken typ av information väckte störst intresse hos media?  

 
Hur upplevde du att det var att kommunicera ut information? 

• Lade ni vikt vid medborgarnas intressen?  
• Var eftertanken av medborgarnas mottagande av aktuell information något det 

fokuserades på? 
 


