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1. INNLEDNING
Eks-politikere har i årevis blitt kritisert for å ta med seg verdifulle nettverk og
kjennskap fra maktens indre korridorer til høytlønnede lobbyistjobber i PR-byråene.
Der tar de godt betalt for å påvirke sine tidligere kolleger i politikk og næringsliv, ofte
med hemmelige kundelister.
Mange går også den andre veien: Fra å ta betalt for å påvirke politikken til å selv gå
inn i den.
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Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk i årene før 2021-valget til krig mot bransjen og varslet PR-nekt hvis han fikk makten. Utvekslingen mellom de to bransjene er
"enorm", sa han.
Det var allerede mange eksempler: De to forrige statsministrene, Jens Stoltenberg
(Ap) og Erna Solberg (H), har begge mistet flere av sine nærmeste og mest betrodde
medarbeidere til PR-byråer. Det manglet ikke på saker om overganger, og det fantes
noen få mindre kartlegginger, for eksempel over hvem i den sittende regjeringen som
hadde PR-bakgrunn.
Stadig blir PR-bransjen omtalt som mektig og hemmelighetsfull. En måte å finne ut
av hvor mektige PR-byråene faktisk er, er å kartlegge sammenblandingen,
koblingene og utvekslingen mellom PR og politikk.
Det var skrevet mye om svingdøren mellom PR og politikk, tette nettverk og
rolleblanding. Men ingen hadde noen gang kartlagt hvor mange som faktisk
gikk i svingdøren.
2. SLIK STARTET SAKEN
Den første kartleggingen ble gjort av Runa på eget initiativ på en rolig kveldsvakt i
slutten av november 2020. Etter å ha skrevet flere saker om PR og politikk, var det
en klar mangel i både VG og andre mediers dekning at vi ikke kunne si noe konkret
om omfanget. Hypotesen var at omfanget var stort - og den lille listen fra
kveldsvakten vokste og vokste. I desember ble Tom fra redaksjonell utvikling ble
koblet på. Vi jobbet med kartleggingen ved siden av annet arbeid, men andre
hendelser og saker gjorde at kartleggingsarbeidet ble gjort i flere runder og først
fullført høsten 2021.
Martin kom fra iTromsø til VG i mars 2021. Både Runa og Martin hadde skrevet om
PR og politikk før: Vedums PR-frist, First House-topp og senere statssekretær Anne
Solsviks arbeid for Hurtigruta, hvordan den samme Solsvik hadde jobbet opp mot
Venstre-departementer, Vedum hentet tidligere PR-rådgiver og Sp-ordførernes
PR-bruk. Derfor var det naturlig at Martin ble koblet på saken.
3. METODE:
3.1 Hvem leter vi etter?
Vi ønsket å undersøke hvordan makt og nettverk fra politikken blir med over til
PR-bransjen - og omvendt. Tidligere har vi skrevet saker med eksempler på dette,
men denne gangen ville vi kartlegge omfanget av overganger. Slik kunne vi
undersøke hvor utbredt dette er, i hvilke partier det er vanligst, hvilke konsekvenser
det har og hva det har å si for PR-bransjens makt. Derfor lette vi etter mennesker
som reelt hadde makt og innflytelse i politikken eller PR-bransjen.
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Det er en takknemlig jobb å lete etter informasjon om PR-rådgivere og politikere på
internett. De fleste ønsker å bli funnet og viser gjerne frem CVen sin på Linkedin, blir
omtalt i mediene når de bytter bransje og er oppført i offentlige oversikter. Noen få
hadde utelatt tiden i PR-byrå fra ellers omfattende CVer, men stort sett var de vi
omtalte generøse med offentlig informasjon om sin egen karriere.
Men før vi fikk dra nytte av åpenheten deres, måtte vi finne ut hvem vi lette
etter mer informasjon om. Det gjorde vi ved å kryssjekke:
3.1.1 PR-byråenes nettsider
Vi brukte nettsidene til byråene for å finne de som jobber i PR-bransjen i dag, slik at
vi kunne undersøke om de tidligere hadde vært i politikken. De store og kjente
PR-byråene har gjerne offentlige ansattlister - og egne sider for den enkelte ansatte
med biografi og CV.
3.1.2 Offentlige nettsider
Vi ville finne ut hvem av dagens politikere som har bakgrunn fra PR-bransjen, og
kryssjekket Stortinget og regjeringens nettsider med de andre verktøyene som blir
nevnt under. Nettsidene har også oversikter over tidligere stortingsrepresentanter og
statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, som vi brukte for å finne politikere
som ikke jobber i verken PR eller politikk i dag, men som gjorde en overgang i løpet
av 2009-2021.
3.1.3 Karantenenemnda
Karantenenemnda behandler sakene til regjeringsmedlemmer, statssekretærer og
politiske rådgivere som slutter og får seg jobb eller verv utenfor statsforvaltningen
eller etablerer næringsvirksomhet. Informasjonsplikten er på tre uker før oppstart og gjelder i 12 måneder etter fratreden som politiker. Karantenenemnda kan ilegge
inntil seks måneder jobbkarantene eller inntil 12 måneder saksforbud etter fratreden.
På regjeringens nettsider ligger alle avgjørelser fra Karantenenemnda og det
tidligere Karanteneutvalget (som det het frem til 2015). Fra 2009 til tidlig september
2021 hadde nemnda behandlet over 200 saker.
Vi gikk gjennom alle sakene i denne perioden på jakt etter overganger fra politikk til
PR. I dokumentene fant vi mange eksempler på overganger hos folk som i dag
jobber i politikken igjen eller i verken politikk eller PR. I tillegg gikk vi gjennom
sakene til Oslo kommunes karanteneutvalg.
3.1.4 Mediesaker
De mer profilerte overgangene ble behørig omtalt i mediene da de skjedde, og
nyansettelser i PR-bransjen blir gjerne skrevet om av bransjemediene. Vi brukte
Google og Retriever for å finne disse sakene, og for å finne saker, kommentarer og
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leserinnlegg der flere overganger har blitt omtalt. Slik kunne vi finne flere av de som
hadde vært i både politikken og PR-bransjen i perioden vi valgte.
3.1.5 Sosiale medier
Den største gullgruven var LinkedIn, som vi brukte både til å sette opp CVene til de
vi omtalte og for å finne nye personer. Ved hjelp av LinkedIns filter-søk fant vi
personer som hadde oppgitt for eksempel både Stortinget og First House som
tidligere arbeidsgiver.
Facebook, Twitter og andre sosiale medier fikk vi bruk for i de tilfellene der
personene hadde oppgitt yrkesinformasjon på disse plattformene. Slik informasjon
fant vi også på Store Norske Leksikon og kilder til på Wikipedia.
3.2 Databasen

Oversikten over politikerne ble samlet i et Google Spreadsheet. Selve regnearket er
lagt opp med en rekke kolonner som gjør at vi kan sortere på parti, politisk nivå og
så videre. Det samme regnearket ble så koblet opp mot en digital kvern som
konverterer dokumentet til en JSON-fil. Det er denne filen som så blir benyttet til å
tegne ut hele databasen vi presenterte til leserne.
3.3 Avgrensninger
Det ble tidlig klart for oss at vi måtte sette en tidsbegrensning, og det naturlige
tidspunktet ble høsten 2009. Det var særlig to grunner til det:
Høsten 2009 ble oppstarten av PR-byrået First House annonsert - og flere av
daværende statsminister Jens Stoltenbergs nærmeste allierte var med på laget. Det
ville gitt et uriktig bilde av overgangene mellom politikk og PR de siste årene hvis vi
ikke gikk tilbake til 2009, men for eksempel ti år tilbake til 2011.
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Høsten 2009 var det også stortingsvalg, og det var viktig at perioden vi så på ikke
kun var Erna Solbergs regjeringstid, siden dette kunne gitt et skjevt inntrykk.
Partiene som sitter i regjering har langt flere politikere i sentrale maktposisjoner - og
altså langt flere som var relevante for vår kartlegging.
Ved å gå tilbake til 2009 fikk vi med viktige overganger - også fra den rødgrønne
regjeringen til PR-bransjen.
Det ble også åpenbart at vi måtte prioritere: Det er mer relevant å finne toppolitikere
enn kasserere i lokalpartier.
Vi valgte å kartlegge:
● Tidsperioden 2009 til 2021.
● De som har vært i både PR-bransjen og politikken i løpet av denne perioden.
Vi kartla i hovedsak politikere som har vært i regjeringsapparatet, sittet på Stortinget,
hatt ledende verv i partier eller jobbet i partienes hovedorganisasjon eller
stortingsgruppe. Disse utgjør størstedelen av oversikten, men vi har også inkludert
lokale verv, særlig i de største byene, der de fleste PR-byråene holder til.
3.4 Begreper
Tre kategorier pekte seg raskt ut: raske bytter, hoppere og dobbeltroller.
● Raskt bytte: Overgangen var direkte eller tok mindre enn ett år.
● Hopperne: Har vært flere ganger i enten politikk eller PR - eller i begge deler.
● Dobbeltrolle: Har hatt jobb i PR-bransjen samtidig som de har hatt verv eller
jobb i politikken.
Dette var våre viktigste funn ved siden av totaltallet og partitilhørigheten. Derfor var
det avgjørende at vi presenterte konkrete eksempler og problematiserte dette i
saken - og at leseren selv kunne filtrere på dette i den interaktive kortstokken.
4. DIGITAL PRESENTASJON
Når store mengder data og 150 rader i Excel skal bli til sak, må det bearbeides.
Derfor jobbet Tom med å finne en god måte å få datajournalistikken til å bli en
visuell, interaktiv presentasjon av funnene - og mer tilgjengelig, tabloid og
hardtslående enn en tradisjonell presentasjon.
Gjennom en kortstokk presenteres politikeres nåværende og tidligere stillinger,
politisk partitilhørighet og deres turer fram og tilbake gjennom svingdøra. Heller enn
å kun presentere tall, grafer eller lister, er kortstokken interaktiv - og leseren kan få ta
del i og gjøre egne undersøkelser.
Denne kortstokken preger presentasjonen av hele saken, før leseren til slutt kan
eksperimentere med databasen ved hjelp av den interaktive kortstokken i bunn.
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Det er også laget flere utfyllende grafikker for å visuelt forklare eksemplene på
hoppere, raske bytter og dobbeltroller.
5. ETIKK OG KILDER
Det var viktig for den digitale presentasjonen i saken at vi hadde bilde av samtlige
personer vi omtalte. En god del av personene hadde vi bilde av i egne arkiver, mens
resten måtte vi finne andre steder. Vi besluttet å hente foto fra profesjonelle
nettsteder hvor de omtalte selv hadde publisert bilder, som politiske partiers
nettsteder, arbeidsgivers nettsider og på det profesjonelle sosiale mediet LinkedIn.
Vi kontaktet alle personer som ble omtalt i saken, og hvor deres hopp mellom PR og
politikk ble problematisert, men ikke de som kun ble omtalt i presentasjonen. Vi
opplevde blandede reaksjoner - både flere som tok kontakt og lurte på hvorfor de
ikke var omtalt - og personer som mente de var uriktig blitt inkludert i oversikten. Da
var det svært nyttig å ha laget klare rammer og avgrensninger som definerte hvem
som skulle være med og ikke, for å kunne gi tilbakemeldinger til de som tok kontakt.
6. SPESIELLE ERFARINGER
Vi jobbet med denne saken fra november 2020 til like før stortingsvalget 2021.
Ettersom det var et stortingsvalg på trappene, ble saken stadig prioritert vekk, til
fordel for løpende dekning. Derfor sto vi kort tid før valget i fare for å ikke kunne
publisere den før etter valget - da trykket rundt den politiske journalistikken ville vært
betydelig lavere.
Derfor ble det tatt en beslutning å sette av tid midt i den mest hektiske perioden av
valgkampen å ta ut de to reporterne som jobbet med saken, og å skjerme Runa og
Martin til saken var fullført
Hadde saken blitt utsatt, ville det mest sannsynlig ført til betydelig ekstraarbeid.
Tiden rett etter et stortingsvalg er høysesong for overganger, og flere politikere fra
regjeringsapparat og Stortinget kunne komme til å gå til PR-bransjen - og andre
veien.
7. DETTE ER NYTT
I Svingdøren kartla vi noe som aldri har blitt kartlagt før, som ikke kan bes om innsyn
i eller skrapes fra ulike nettsider. Det innebar mye “manuelt” arbeid, en god database
for å bearbeide funnene og en helt ny og interaktiv visuell presentasjon.
Der andre medier, politikere og forskere har snakket om et stort omfang, kunne vi slå
fast flere nye og konkrete fakta:
● 148 personer var enten aktive politikere med bakgrunn fra PR-bransjen,
PR-rådgivere med bakgrunn fra politikken eller har gått mellom politikk og PR
siden høsten 2009, men har en annen jobb i dag.
● 128 har brukt mindre enn ett år på overgangen.
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● 48 har hoppet frem og tilbake mellom politikk og PR.
● 54 har kombinert verv eller jobb i politikken med å jobbe i PR-bransjen.
● Høyre-folk hadde vært aller mest aktive i svingdøren, men alle partier på
Stortinget unntatt Rødt hadde overganger i denne perioden:

Vi publiserte også to andre saker samtidig som spesialen Svingdøren, som viste
andre nye funn:
● Både ektemannen og broren til Høyre-politikeren Sandra Bruflot jobbet med
Vang kommune for PR-byrået Kruse Larsen. Da lanserte de Bruflot som en
som kunne tale kommunens sak i kampen for ny vei. Les saken her.
● Partileder og kunnskapsminister Guri Melby, eks-leder Trine Skei Grande og
en rekke andre Venstre-topper stilte villig opp i reklame for to tidligere
Venstre-ansattes PR-firmaer. Les saken her.
8. KONSEKVENSER
Valgdagen 2021, dagen etter at Svingdøren ble publisert, sa alle de tre rødgrønne
partilederne at de ikke ønsket å rekruttere fra PR-byråer i en eventuell ny regjering.
Arbeiderpartiets ungdomsparti, AUF, krevde etter valget at regjeringen ikke
rekrutterte fra PR-bransjen - og i forhandlingene om Hurdalsplattformen ble det
bestemt at statlige etater skal nektes å bruke PR-byråer.
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Databasen ble igjen brukt i arbeidet med å kartlegge den såkalte "gullkort"-ordningen
på Stortinget, som gir tidligere representanter fri tilgang til stortingsbygget - også de
som i dag jobber som lobbyister eller PR-rådgivere.
Sammen med annen kartlegging og kildearbeid førte det til saker om lobbyisten som
gikk rett fra Stortinget til Rema, topplobbyister som har "gullkortet", at flere vil
avskaffe ordningen, eks-ministre i lobbykamp og hvordan nettverket deres selges,
PR- og lobbyist-rekrutteringen fra Solberg-regjeringen og at minst 50 som jobber
med å påvirke politikere har "gullkort". Politikere fra flere partier har sagt at de vil
gjøre noe med ordningen, presidentskapet har varslet gjennomgang av reglementet
og skal snart behandle et forslag om å avskaffe "gullkort"-ordningen.

Vedlegg: Lenker til alle publiserte saker
Svingdøren, 12. september 2021
https://www.vg.no/spesial/2020/pr-politikk/
PR-topp lanserte politikerkona overfor kunde – uten at hun var klar over det, 12.
september 2021
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/eEaPOy/pr-topp-lanserte-politikerkona-overforkunde-uten-at-hun-var-klar-over-det
Minister reklamerte for eks-kollegers PR-byråer, 12. september 2021
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/oWvA4m/minister-reklamerte-for-eks-kollegerspr-byraaer
Samlet venstreside: Ønsker ikke å rekruttere fra PR-byråer, 13. september 2021
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9KqE8w/samlet-venstreside-oensker-ikke-aa-re
kruttere-fra-pr-byraaer
AUF-krav til ny regjering: Null rekruttering fra PR-bransjen, 24. september 2021
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/y4895E/auf-krav-til-ny-regjering-null-rekrutterin
g-fra-pr-bransjen
Vedum-triumf i ny regjering: Staten skal ikke bruke PR-byråer, 12. oktober 2021
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/PonRap/vedum-triumf-i-ny-regjering-staten-skal
-ikke-bruke-pr-byraaer
Vedum får statssekretær fra PR-bransjen, 18. oktober 2021
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G3w5e9/vedum-faar-statssekretaer-fra-pr-bran
sjen
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