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Abstract  
Title: Press release – a significant or obsolete tool? A case study of journalists and 
communication manager’s discussion about the function of press releases 

 
Journalists and communication managers are becoming more professional and to reach out to 
its stakeholders in society today, organizations must work strategically with communication, 
to enter the news. Many make use of press releases to provide journalists with information, 
hoping to influence what is published on the news. With a background in the medial change 
that occurs is the purpose of this study to elucidate and problematize which role press releases 
has for newsrooms and for organizations today and in the future. A qualitative interview study 
has been used, and communication managers from three organizations and journalists from 
three newsrooms has been interviewed. The study has been combined with a quantitative pilot 
study of selected press releases and articles from the selected organizations. The interviews 
has been transcribed and analyzed to identify and question their thoughts about press releases 
as a part of the daily work for communication managers and journalists. 
   The interviews were analyzed from selected theories and previous research work on press 
releases as a tool to set the media agenda. Three consistently concepts in the study is 
Goffmans (1974) theory of framing, Gandys (1982) theory of information subsidies and Zoch 
and Molledas (2009) theory of agenda building, and their model of how organizations build 
good media relations. It was seen in the pilot study, that a lot of the content is based on press 
releases, which indicates that the editors make it appear that they are the initiator of the news. 
Journalists claims that press releases are not the most influential source of information but 
significant for their work, especially as it fills a function for web editors. Personal 
relationships with the journalists and a dedicated work on the social media network is valued 
higher than press releases, which is seen as an obsolete tool. The communication managers 
argued otherwise, saying that press releases have a central role in their strategic work with the 
media, claiming that they are an important source of information. The study indicates 
therefore that the communication managers, in relation to journalists’ reasoning, have too 
much confidence to the tool. However, it is difficult to determine whether press releases as a 
strategic communication tools will be eliminated. But the results of the study to judge, it is 
still important for both journalists and communicators, although not as strongly as before. 
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1 Inledning  
 

Idag finns det många studier som undersökt relationen mellan organisationer, organsiationers 

publiker och nyhetsmedier. I de allra flesta analyserna har resultatet visat att förhållandet till 

medierna är av grundläggande betydelse för organisationens varumärke och image. Allt fler 

organisationer har därför blivit tvungna att arbeta strategiskt med sin kommunikation för att 

lyckas behålla goda relationer till sina intressenter samt upprätthålla den bild av verksamheten 

som de önskar förmedla (Falkheimer & Hedie 2009:39). Falkheimer & Heide (2007:39) 

skriver att kommunikatörens övergripande funktion i organisationen är att kommunicera ut 

budskap på ett för organsiationen fördelaktigt sätt till de målgrupper som är aktuella för 

verksamheten. Vidare menar de att det ligger på kommunikatörens ansvar att bevaka 

omvärlden och kartlägga externa hot och möjligheter som kan påverka eller påverkas av 

organisationen. Ett av de vanligaste verktygen i det strategiska arbetet med att bygga 

relationer med intressenter är att skicka ut pressmeddelanden till nyhetsredaktioner. De blir 

ofta publicerade som nyhetsartiklar i tidningar och på webben och utgör en god kanal för 

aktörerna. Idag arbetar dock journalister under ökad tidspress och konkurrens samtidigt som 

nyhetsredaktionerna skär ner på personal (Nord & Strömbäck 2012:161, Manning 2001:53ff). 

Detta kan leda till att företag/organisationer lättare hamnar på mediers agenda och kan agera 

som ”experter” i nyhetsförmedlingen. Studien omfattas därför av tre organisationers och tre 

nyhetsredaktioners arbete med pressmeddelanden och vilken betydelse verktyget har för det 

strategiska kommunikativa arbetet.  

 

Med bakgrund i idéen om pressmeddelandens strategiska funktion är det även intressant att 

undersöka hur den journalistiska granskningen tar sig uttryck. Det vill säga om tiden att 

granska ordentligt inte finns. Att skriva utifrån andras material innebär ingen direkt egen 

granskning eller nyhetsvärdering. Till följd av detta så får vissa företag och organisationer 

nyhetsplats som kan liknas vid reklamplats på grund av att nyheten egentligen saknar 

ordentlig substans. Jesper Falkheimer (2012:161) skriver att med nya mediers framväxt är det 

dessutom lättare för vem som helst att skriva och publicera texter på webben, alla kan 

betraktas som journalister. Med bakgrund i denna vändning för journalistiken samt en 

förändrad mediebild, där framväxten av internet skapat nya förutsättningar för 

kommunikation och ökad tillgång till information, kan det öppna upp för både organisationer
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och redaktioner att arbeta på nya premisser. Den nya mediesituationen erbjuder stora 

möjligheter till interaktivitet vilket ställer krav på organisationerna och journalisterna att 

agera mer transparent gentemot mottagarna (Nord & Strömbäck 2012:160f). Internets 

framväxt och sociala mediers expansion har haft betydelsefulla effekter på området 

organisationskommunikation och publika relationer. Enligt Coombs & Holladay (2010) bidrar 

snabbheten och lättheten i att kommunicera på internet till förändringar hos medborgarnas 

förväntningar på både organisationer och redaktioner. Många räknar i princip med omedelbar 

respons och ett flitigt uppdaterat nyhetsflöde. Relationen mellan källor och journalister har 

därmed fått sällskap av en tredje aktör, den enskilde individen (Nord & Strömbäck 

2012:168f). Jag menar därför, likt Nord och Strömbäck att konsekvenser av det nya 

mediesamhället börjar märkas. Något som tar sig uttryck i att traditionella påverkansformer 

får mindre betydelse och utmanas av nya kommunikationsformer som till exempel sociala 

medier. Makten över nyhetsdistributionen och produktionen tillhör således inte enbart 

journalister och dominerande källor. Hypotetiskt öppnar detta upp för verksamma 

kommunikationsstrateger att enklare styra publiciteten för organisationen i form av olika 

strategier. Det är därför intressant att lägga fokus på ett traditionellt verktyg som 

pressmeddelanden för att undersöka huruvida hypotesen kring att det skulle vara enklare för 

organisationer att bidra till nyhetsagendan med hjälp av pressutskick stämmer eller inte. 

Kvalitativa intervjuer har därför utförts med respondeter från Västerbottens Kuriren, 

Folkbladet, SVTs Västerbottensnytt, Umeå energi, Svenska kyrkan Umeå och Västerbottens 

läns landsting. Studien innehåller även en mindre kvantitativ innehållsanalys av 

pressmeddelanden och artiklar från de valda organisationerna. Detta för att ha möjlighet att i 

intervjuerna ifrågasätta hypotesen att det är enklare att styra agendan med hjälp av 

pressmeddelanden.  

I undersökningen belyses i vilken utsträckning pressmeddelanden får genomslag. Vad som 

karaktäriserar dem och på vilket sätt respondenterna resonerar kring arbetssättet. 

Tyngdpunkten ligger på att studera vilken betydelse pressmeddelanden har och hur arbetet 

med pressmeddelanden tar sig uttryck hos organisationerna respektive hos redaktionerna. 

Resultatet av studien kommer att diskuteras i ljuset av informationssamhällets framväxt samt 

teorier kring nyhetsvärdering relaterat till agenda building, framing och information subsides. 

Studien kan ses som betydelsefull eftersom allmänhetens förtroende för nyhetsmedierna är en 

grundläggande aspekt ur en demokratisk synvinkel. Det är därför viktigt att belysa och 

problematisera hur nyhetsredaktioner arbetar med pressmeddelanden då medier är den största 
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källan till information i vårt samhälle, samt att de anses påverka människors 

verklighetsuppfattning (Strömbäck 2009:14, 50). Att studera betydelsen av verktyget hos 

kommunikatörer i förhållande till journalister är intressant att underöka för att få en indikation 

kring huruvida en maktförskjutning mellan organisationer och journalister går att urskilja i 

resonemanget.    

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund i den mediala förändring som sker är syftet med studien att belysa och 

problematisera vilken betydelse pressmeddelanden har och kan komma att ha för 

nyhetsredaktioner respektive organisationer idag och i framtiden. Utifrån syftet har ett antal 

forskningsfrågor framställts:  

 

• I hur stor utsträckning överensstämmer pressmeddelanden och artiklar med varandra 

utan omformuleringar i ett antal studerade pressmeddelanden och de artiklar de 

resulterat i?  

• Hur resonerar de tillfrågade journalisterna kring pressmeddelanden med avseende på 

huruvida det underlättar eller är betydelselöst för deras arbete? 

• Hur resonerar de tillfrågade kommunikatörerna kring pressmeddelandets roll som en 

del av deras strategiska arbete?   

• Hur resonerar de tillfrågade respondenterna kring pressmeddelandens framtida 

utveckling?  

 

1.2 Definitioner  

Pressmeddelanden definieras enligt nationalencyklopedin på följande sätt: pressrelease, 

nyhetsmeddelande till massmedier, utsänt i förväg (ne.se, 2013). I denna studie definieras 

pressmeddelanden som en text som skickats till en nyhetsredaktion av en organisation, i syfte 

att uppnå publicitet i form av en nyhetstext.  

 

Nyhetstext som begrepp definieras i denna studie som ett samlingsbegrepp för nyhetstexter 

som kan ha olika längd och form, till exempel notis, reportage eller artikel. Vidare är det en 

redaktionell text publicerad i en journalistisk kontext.  
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2 Tidigare forskning 
 

I teorikapitlet presenteras den teoretiska referensram som uppsatsen är baserad på. Kapitlet 

kommer att inledas med tidigare forskning kring det föränderliga mediesamhället då detta 

leder till news management som sedermera vävs in i strategisk kommunikation. Därefter 

behandlas teorier om framing, information subsidies och agenda building. Dessa kommer att 

ligga till grund för hur resultaten kommer att tolkas och presenteras.  

2.1 Det föränderliga mediesamhället 

Hvitfelt & Nygren (2008) hävdar att medieklimatet förändras allt mer. Mediekonsumtionen, 

produktionen och distributionen genomgår ett skifte som berör alla människor i samhället. 

Text, bild, ljud och film förenas idag på internets webbplatser och slåss bland ännu 

oupptäckta kanaler och medieinnehåll produceras snabbare. Anledningen till detta menar 

Bruhn Jensen (2009:14f) är framväxten av datorbaserad kommunikation och internet som 

skapat möjligheter till interaktion och en deltagande mediekultur. Med internet har det skapats 

nya forum som bland annat Facebook, bloggar, Twitter, webb-tv och e-tidningar som alla har 

en sak gemensamt – sociala användardrivna interaktionsmöjligheter. Enligt Henry Jenkins 

(2008:24ff) professor vid MIT, så tynar dock gamla medier aldrig bort. Han menar att det 

enda som försvinner är verktygen som ger oss tillgång till innehållet, till exempel 

bandkassetter.  

Nya medieprodukter, distributionskanaler, multireportrar och nya användarvillkor bidrar 

tillsammans till att förändra mediernas roll i samhället (Hvitfelt & Nygren 2012:22f). 

Utvecklingen leder till att medborgare får större valmöjligheter då det gäller vad de ska läsa, 

titta eller lyssna på. Till sist förändras medieinnehållet i och med att samma råmaterial oftast 

används i alla medieformer som tillsammans med interaktivitet på internet ger upphov till nya 

användningssätt. Det bidrar således till både masskommunikation och personlig 

kommunikation (Nord & Strömbäck 2012:23). Författarna tillägger dock att det är viktigt att 

ha i åtanke att medierna i samma kontext riktar in sig på ett allt smalare publiksegment. 

Tidskrifter med speciella teman eller tv-kanaler som kategoriseras efter en viss genre sätter 

breda medier i skymundan. Tänket kring att ”publicera så att det passar alla” är enligt Nord & 

Strömbäck förlegat. Marina Ghersettis (2012:51ff) forskning styrker att publiken har fått allt 

större betydelse för nyhetsvärderingen. 1989 hävdade 49 procent verksamma journalister att 

mottagarna hade betydelse i förhållande till 2011 då 64 procent ansåg att de har stor inverkan 
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på de nyheter som publiceras. Ghersetti menar att siffrorna dock måste sättas i relation till att 

dagens publik fragmentiserats och inte kan betraktas som en enhet. Många vana 

mediekonsumenter är inte längre passiva i sitt nyhetskonsumerande utan medverkar aktivt. 

Sociologen Paul Manning (2001:11) menar även han att interaktion via sociala medier och 

möjlighet till deltagande i olika tv-program har bidragit till att alla har förutsättningarna att bli 

källor i det offentliga rummet i dagens samhälle. 

 

Med bakgrund i den forskning som presenterats redogör medieforskaren Jesper Falkheimer 

(2012:149ff) för att PR-konsulter och kommunikatörer stärkt sin ställning i samhället med 

hjälp av högre utbildning som etablerat högre profession till yrket. Samtidigt som vissa menar 

att detta skett på bekostnad av journalistiken och att det journalistiska arbetet har de-

professionaliserats till följd av förändringarna inom mediebranschen. Det vill säga sämre 

arbetsförhållanden och teknikutveckling. Frågorna kring framtiden är därför många och 

forskare har länge intresserat sig för den motsättning som finns mellan de två yrkesgrupperna. 

Journalisterna ska granska makten och representera allmänhetens intresse. Kommunikatörerna 

och PR-konsulterna arbetar i sin tur för olika särintressen. Relationen mellan journalister och 

professionella källor benämns många gånger som en maktkamp. Inom PR-forskning talas det 

snarare om medierelationer, det vill säga en utbytesrelation. Hvitfelt menar dock att i och med 

processen och närmandet av en ny medievärld, med bland annat tidsbrist, så resulterar 

journalisternas arbete i dramaturgiskt drivna nyheter i stället för att det sakliga innehållet 

(Hvitfelt 2012:35).  

 

2.2 News management  

News management fick genomslag på 2000-talet och som företeelse innebär det de strategier 

som utövas av källor i syfte att styra mediernas nyhetsinnehåll (Larsson 2005:34, Falkheimer 

2012:150). Begreppet är relevant för studien då pressmeddelanden är en strategi och en 

användbar kanal för att försöka influera nyhetsagendan. I Sverige används inte news 

management som begrepp utan översätts och förknippas ofta med public relations (PR). 

Något som Falkheimer (2012:150ff) menar är problematiskt då PR i både teori och praktik 

behandlar relationer till fler intressenter än bara journalister. Relationerna till medier är 

dessutom sällan de som är högst prioriterade i en organisation. News management är en del i 

helheten och kan enligt Falkheimer benämnas som strategisk mediekommunikation, vilket 

inkluderar arbetet med pressmeddelanden.  
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News management kan utövas reaktivt eller proaktivt. Professionella källor som till exempel 

kommunikatörer eller PR-konsulter föredrar att jobba proaktivt då det innebär att de själva tar 

initiativ till att försöka få medierna att uppmärksamma de nyheter som de önskar belysa. Det 

kan ta sig uttryck via pressmeddelanden, presskonferenser, rapporter osv. Reaktiva tekniker 

innebär att organisationerna måste försvara sig själva och att de tvingas kommentera frågor 

som andra tagit initiativ till (McNair 2007:7). Falkheimer menar att sanningskravet som 

präglar medievärlden ”blir en kamp om sanningen” som kommunikatörer försöker att påverka 

med sina särintressen. Vidare menar han att ingen nyhetsjournalistik är objektiv. Allt är 

tolkningar av händelser som i sken av vinkling och dramaturgisk struktur återberättar vad som 

hänt (Falkheimer 2012:150f). News management är således förankrat i ett retoriskt 

maktperspektiv och utgår i praktiken från viljan att påverka mediers representationer och 

uppfattningar (Ibid 2012:156f). Tankar kring proaktivt kontra reaktivt arbete med news 

management är användbart för studien för att försöka kartlägga huruvida kommunikatörerna 

arbetar med pressmeddelande i förebyggande syfte för verksamheten.  

Frågan är dock vilka källor som får ta plats på medieagendan. Medieforskaren Stuart Hall har 

myntat begreppet primära definitionsmakare (eng. primary definers). Begreppet innebär en 

elit bestående av människor med tydliga förtroendeuppdrag och hög dignitet som därigenom 

tillskrivs en hög trovärdighet (Falkheimer & Heide 2007:127f). Paul Manning (2001:14f) 

uttrycker att primära definitionsmakare till exempel kan vara poliser, politiker eller andra 

personer vid olika samhällsinstitutioner. Vidare menar han att det främjar till att personer i 

maktposition är de som lyfts fram i nyheterna. Något som kan leda till att andra individer och 

organisationer i samhället får svårt att göra sin röst hörd. Redaktionernas krav på att hålla 

deadlines och producera nyhetsvärdig information gör dem beroende av källorna, vilket leder 

till att aktörer som anses tillförlitliga blir prioriterade (Falkheimer & Heide 2007:128). 

Schlesinger (1978:87) menar dock att tidspressen är en naturlig del av det journalistiska 

arbetet och att få nyheter produceras under kaotiska förhållanden. Journalister utvecklar 

rutiner för att lyckas producera nyhetsvärdigt innehåll (Manning 2001:53ff). Schlesinger 

hävdar till skillnad från Hall att icke legitima källor också kan få genomslag i medier samt att 

Hall inte preciserar nog tydligt vad han menar med auktoritära källor. Att mindre 

nyhetsvärdiga källor också är viktiga styrks av Cottle (2003) som i en undersökning belyser 

att aktörer som ideella organisationer också kan erhållas som trovärdiga källor. Detta är 

relevant för studien för att förstå sambandet mellan kommunikatörerna och journalisterna, 

speciellt om relationerna och tilliten skiljer sig dem emellan.  
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3 Teori  
 

Teorikapitlet inleds med en övergripande förklaring kring dagordningsteorin som i sin tur 

utmynnar i en redogörelse för framing, information subsidies och agenda building som ligger 

till grund för undersökningen.  

 

3.1 Dagordningsteorin 

En av de teorier som haft stor inverkan på all forskning om mediers makt och förhållandet 

mellan organisationer och journalister är dagordningsteorin. Den är relevant att ha i åtanke då 

det är förhållandet mellan organisationer och journalister som undersöks. Shehata (2012:318f) 

skriver att dagordningsteoretiker betraktar mediers påverkan på publiken. Fokus ligger 

därmed på publikens verklighetsbilder och uppfattningar om omvärlden. Vid tillämpandet av 

dagordningsteorin studerar forskare huruvida medierna har makt att påverka vilka 

samhällsfrågor som medborgarna anser vara av relevans. Dagordningsteorins grundläggande 

åtagande är att ”massmedierna kanske inte är särskilt framgångsrika i att tala om för 

människor vad de ska ha för åsikter, men de är oerhört framgångsrika i att tala om för sin 

publik vad de ska ha åsikter om” (McCombs 2004:2). Ghersetti (2012:47f) skriver att det 

finns många faktorer som påverkar vilka nyheter som hamnar på mediernas agenda. Det kan 

vara egenskaper hos händelsen, vilket kan innebära att den är oväntad, sensationell eller 

handlar om betydande individer. Det kan också vara redaktionella orsaker. Till exempel om 

en medarbetare är expert inom området, om händelsen redan är bevakad eller om ett 

pressmeddelande finns. Hon konstaterar likt McCombs att i slutänden är det beroende på 

nyhetsvärde för mottagarna. De menar att publiken alltid är den avgörande faktorn för om 

journalisten anser att en nyhet är nyhetsvärdig eller inte. Det är därför intressant för 

undersökningen att förstå sambandet med dagordningen, mediepubliken och journalisternas 

nyhetsvärdering. Även om det inte är mediepubliken som är fokus för studien så har det enligt 

teorin en avgörande del i vad som publiceras och inte. Det i sin tur är grundläggande för 

kommunikatörerna att ha kännedom om i deras arbete om de ska lyckas bidra till 

medieagendan. Att mediepubliken har stor betydelse visar också journalistundersökningen 

2011 då 85 procent av de tillfrågade journalisterna ansåg att det kriterium som har störst 

betydelse för nyhetsvärderingen är om nyheten kategoriseras vara av allmänintresse. Ett 

resonemang som indirekt speglar en kommersialisering av nyheter för att tillfredsställa 

publikens önskemål (Ghersetti 2012:47f). För att belysa vad som karaktäriserar 
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pressmeddelanden och dess funktion i det dagliga arbetet för kommunikatörer och journalister 

presenteras nedan ett teoretiskt ramverk kring verktyget.  

 

3.2 Framing 

Erving Goffman har myntat begreppet framing som har sina rötter i socialpsykologin men 

utvecklats av medieforskare, begreppet kan på svenska översättas till gestaltning. 

Definitionen av framing innebär den sociala konstruktionen av medieinnehåll, det vill säga att 

nyheterna ramas in (Falkheimer 2012:163f). När en händelse ”ramas” in så väljs vissa 

aspekter av en händelse ut så att historien blir vinklad åt ett håll, vilket innebär att andra 

aspekter lämnas onämnda. Zoch och Molleda (2009:281) citerar hur Goffman (1974) 

definierar framing vilket lyder ”a schemata of interprentation through which individuals 

organize and make sense of information or an occurence”. Det vill säga som Entman 

(1993:52f) definierar framing; ”frame innebär att man väljer ut vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet och gör dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att på så sätt främja 

en viss problemformulering, orsakstolkning, moralisk bedömning och/eller föreslagen lösning 

på det beskrivna problemet”. Inramningen bör alltid vara genomtänkt för att försöka 

kommunicera med sina intressenter via nyhetsmedierna (Falkheimer 2012:163f). Teorin om 

framing är betydelsefull för studien då kommunikatörers arbete med att producera 

pressmeddelanden undersöks. En framingeffekt uppstår när mediepubliken formar sina 

attityder och åsikter utifrån den gestaltning som nyheten fått (Shehata 2012:328, Zoch & 

Molleda 2009:281). Dessa inramningar kommer således att påverka hur allmänheten uppfattar 

olika sakfrågor och samhällsproblem (Goffman 1974:22). Shehata (2012:330) nämner dock 

likt Bergström (2007:71) att det är viktigt att ha i åtanke att alla inte berörs på samma sätt av 

massmedierna eftersom att mottagarna värderar olika budskap utifrån olika referensramar. 

Organisationer använder framing (i form av pressutskick) för att nå ut med sitt budskap, och 

framing har för dem fyra funktioner: 1) definierar problem 2) kartlägger problemet, oavsett 

om det är internt eller externt 3) gör en bedömning av problemet 4) föreslår hur 

organisationen kommer lösa problemet. På så sätt mottar journalisterna informationen på de 

sätt som organisationen vill belysa (Zoch & Molleda 2009:282).  
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3.3 Information subsidies 

Zoch & Molleda (2009:284ff) beskriver att information subsidies är färdigkonstruerade 

(inramade) nyheter som är klara för journalister att använda. Nyhetspaketet, den subsidierade 

nyheten, skickas ofta ut som ett pressmeddelande och syftar till att publiceras som nyhetstext. 

Detta för att sändaren ska få ut sitt eget material. Kommunikatörer kan på det sättet föra fram 

sina åsikter till interna och externa publiker. Vidare resonerar de kring att ekonomin är en 

avgörande faktor för information subsidies. Det faktum att journalisterna får färdigpaketerade 

texter kostnadsfritt gör att tidningen/mediet slipper lägga resurser på egen nyhetsproduktion. 

Begreppet myntades av Gandy (1982) som menar att metoden är hårdvaluta i relationen 

mellan källan och journalisten. Resursstarka källor kan utöva makt över medierna i och med 

att tillhandahålla subventionerad information vilket ofta sker via pressmeddelanden eller 

presskonferenser (Falkheimer 2012:162). Källors makt blir tydligt i bland annat 

krissituationer då journalister behöver snabb information och ofta har svårt att få tillgång till 

den utan en källas hjälp. Gandy (1982) menar i likhet med Turk (1986:1) att ”Who has access 

to information and to what sources of information they have access, seems an important 

determinant of whose opinion and participation has the potential for influencing 

organizational life”. Zoch och Molleda (2009:285ff) hävdar därför att ”information är makt” 

och att de journalister som har tillgång till de mest trovärdiga källorna och den bästa 

informationen vinner mycket i sitt dagliga arbete. Det finns vissa riktlinjer som public 

relations utövare ofta använder sig av för att ha större chans att behålla kontrollen över 

informationen då den färdigförpackade nyheten släpps. Dessa är enligt både Zoch och 

Molleda (2009) samt Turk (1986) informationens aktualitet och effekt på publiken 

tillsammans med källans trovärdighet, attraktivitet och nyhetsvärde. Att förstå bakgrunden till 

hur kommunikatörer arbetar med att tillhandahålla information till journalister var 

grundläggande för den här undersökningen. Utgångspunkten i analysen grundar sig därför på 

de presenterade teorierna. För att bygga ett komplett teoretiskt ramverk kring medierelationer 

avslutas kapitlet med teorin om agenda building.  

 

3.4 Agenda Building 

Teorin om agenda building bygger på empiriska studier som påvisat att de ämnen som 

mediepubliken anser vara angelägna går att relatera till de ämnen som medierna väljer att 

skriva om (Falkheimer 2012:164). Zoch & Molleda (2009:292) menar att framing, 
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information subsidies och agenda buildning överlappar varandra och växelverkar gemensamt i 

medievärldens komplexa processer. Det vill säga att den inramade informationen som 

konstruerats i en färdigpaketerad nyhet tillsammans bidrar till att bygga agendan. Vidare 

diskuterar de huruvida interaktionen mellan olika faktorer bidrar till att medieagendan byggs. 

Nyhetsvärde, relationen mellan reportern och källan, hur välskrivet och gestaltat 

pressmeddelandet är samt organisationers påverkan på redaktionerna är beståndsdelar som 

verkar i en interaktiv medievärld där nyheter produceras. Attributen är viktiga att ha i åtanke 

då en analys av arbete med nyheter ska genomföras. Med bakgrund i interaktionen mellan de 

tre teoretiska begreppen har författarna tagit fram en modell över hur organisationer bör 

arbeta med medierelationer. Modellen har relevans i den här studien då den möjliggör en 

jämförelse mellan teorin och hur de valda organisationerna i praktiken arbetar med 

medierelationer. Den är också betydelsefull för att undersöka huruvida den stämmer överens 

med journalisternas syn på hur kommunikatörerna bör agera. Författarna påpekar dock att 

bristen i modellen är att den främst är baserad på journalisternas krav och rutiner, inte på 

källornas. Vilket bidragit till en något ensidig syn på hur arbetet med medierelationer bör gå 

till (Zoch & Molleda 2009:302). Fyrstegsmodellen presenteras nedan.  

 

3.4.1 Zoch och Molledas fyrstegsmodell  

Steg 1 – Information management  

Framgångsrika medierelationer innebär ett proaktivt arbete från organisationens sida. Det 

innebär att kommunikatören hela tiden omvärldsbevakar för att i tid upptäcka potentiella hot 

och risker som kan påverka organisationen. Vidare är det grundläggande att kommunikatören 

har god kännedom om vilka källor inom organisationen som är de väsentliga. Det kan till 

exempel vara Vd:n eller kommunchefen. Dessa nyckelpersoner måste gå att få tag på om så är 

nödvändigt eftersom kommunikatören ytterst sällan uttalar sig. Det är representanterna för 

organisationen som ska yttra sig i medierna (Zoch & Molleda 2009:296f). 

 

Steg 2 – Need to generate information subsidies 

När behovet att producera information till medierna uppstår påbörjas agenda building 

processen. Behovet kan uppstå på grund av att organisationen på något sätt kommer att 

påverka allmänheten och har ett behov att informera om händelsen. Vidare kan det bero på att 

allmänheten reagerar på ett problem och skapar negativ kritik innan organisationen hinner 

agera. Då är det viktigt att gå ut med en färdigpaketerad nyhet (ett pressmeddelande) fort för 
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att dämpa uppståndelsen. En oförutsedd händelse i samhället kan också bidra till att 

organisationen påverkas och bör uttala sig. En sista orsak kan vara att journalisterna 

uppmärksammat ett problem som måste kommenteras från organisationens sida. I de tre första 

situationerna bör organisationen vara proaktiva och förse journalisterna med det fakta som de 

behöver, samt för att få den konstruerad och tillrättalagd (Zoch & Molleda 2009:297). 

 

Steg 3 – Information news-gathering process  

I det här stadiet är det dags för kommunikatören att börja producera pressmeddelandet. Det 

viktigaste är att han eller hon tar reda på så mycket fakta som det går om händelsen, både 

internt och externt. Koll bör hållas på vad som rapporterats tidigare, vad organisationen har 

gått ut med. Därefter ramas informationen in. Det innebär att kommunikatören gör medvetna 

val angående vilken information som ska inkluderas och exkluderas i pressutskicket. För att 

på så sätt ha chans att styra rapporteringen (Zoch & Molleda 2009:298). 

 

Steg 4 – Provide news media, interest/graasroots groups with subsidized information 

Zoch & Molleda skriver att studier visat att om reportern har en god relation med källan samt 

tycker sig likna den personen får troligtvis källan sin utskickade information läst och 

publicerad. Dock finns det många andra attribut som ett pressmeddelande bör ha för att hålla 

hög kvalité. Skribenterna listar egenskaper som: lokal anknytning, oberoende källa, tydlig 

källa, information producerad för att möta journalisternas önskemål, högt nyhetsvärde och 

citat. Därefter gäller det att gestalta (framing) informationen på ett fördelaktigt sätt för 

organisationen utan att skryta över verksamheten. Sedan är det dags att kontakta 

nyhetsredaktionerna. Har journalisterna hunnit före och kontaktat organisationen bör 

kommunikatören vara förberedd och ge tydlig information för att förklara organisationens 

ställning. Forskarna understryker vikten av att alltid svara på journalisternas frågor. 

Kommunikatören måste vara beredd på att bevaka reaktionerna av rapporteringen från 

intressegrupper och från mediepubliken för att sedan avgöra hur verksamheten bäst bör följa 

upp händelsen. Fler pressmeddelanden kan behöva produceras efter att nyheten tar fart och 

fler aktörer lägger sig i. Författarna påpekar att desto fler som vill göra sin röst hörd, desto 

svårare är det att få publicitet i medierna. De menar att det är relevant för organisationer att 

fundera över alternativa påverkansvägar snarare än bara använda sig av pressutskick. 

Slutligen är det viktigt att följa upp och utvärdera vad som gick bra respektive dåligt, samt 

notera vad mediepubliken reagerade på inför framtida pressmeddelanden (Zoch & Molleda 

2009:298, 301f) 
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4 Metod och material 
 

Val av vetenskaplig metod vilar på de tidigare ställningstaganden som gjorts, exempelvis 

undersökningen syfte och problemformulering. Med utgångspunkt i relevans för studien 

gjordes ett materialurval som grundade sig på intervjuer med verksamma inom de valda 

fallorganisationerna och nyhetsredaktionerna. Som komplement till intervjuerna utfördes en 

kvantitativ pilotstudie på utvalda pressmeddelanden med tillhörande artiklar från 

verksamheterna.  

 

4.1 Fallstudie av sex verksamheters arbete med 

pressmeddelanden 

En fallstudie var användbar då en förståelse för ett komplext system som kännetecknas av 

många inblandade parter och olika variabler skulle undersökas. Fallstudier är även lämplig 

och används ofta då studien fokuserar på utvalda institutioner (Kvale & Brinkmann 

2009:133). En fallstudie är en jämförelse av olika arbetssätt på olika arbetsplatser och ger en 

god kunskap om organisatoriska fenomen, vilket matchar studiens syfte och frågeställningar 

(Larsson 2010:57). Respondenter från Umeå energi, Svenska kyrkan och Västerbottens läns 

landsting i relation till respondenter från Folkbladet, Västerbottens Kuriren och 

Västerbottensnytt har utgjort det empiriska materialet för studien. Samtliga organisationer 

verkar i Umeåregionen och syns relativt ofta i de lokala medierna. Alla har också ett väl 

fungerande pressrum på webben. Det strategiska urvalet av organisationer grundar sig på att 

de verkar på lokal nivå och att de är förhållandevis lika stora aktörer. Redaktionerna är de tre 

största etablerade redaktionerna i Umeåregionen och därav föll valet på att ta med dem.  

 

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag som erbjuder el, fjärrvärme, fjärrkyla, 

bredband och kabel-tv. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, 

UmeNet och Sol, Vind & Vatten (umeaenergi.se, 2013). 

Västerbottens läns landsting har 32 landstingsdrivna hälsocentraler och sex sjukstugor i 

inlandet. I länet bor cirka 259 000 människor på en åttondel av Sveriges yta. (vll.se, 2013). 

Svenska kyrkan i Umeå består av sex församlingar och en kyrkoförvaltning. Det formella 

namnet är Umeå kyrkliga samfällighet. En gemensam förvaltning sköter bland annat 

begravningsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration (svenskakyrkan.se, 2013). 
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4.2 Pilotstudie av pressmeddelanden från de valda 

organisationerna  

För att skapa tyngd åt de påståenden och hypoteser jag åsyftade till att fråga respondenterna 

om i intervjuerna genomfördes en pilotstudie på nio stycken pressmeddelanden från de valda 

organisationerna. Tre från varje organisation. En pilotstudie är en studie som görs i en mindre 

skala än en fullvärdig studie (Bergström & Boréus 2012:42f). Ett beslut som togs med 

anledning av uppsatsens begränsade storlek och tidsram. Då en avgränsning var tvungen att 

göras för att arbetet inte skulle bli för omfattande så föll valet pressutskick inom det senaste 

året från organisationerna som deltar i studien. Tre från respektive organisation bedömdes 

vara tillräckligt för att få en inblick i hur tidningarna omvandlar pressmeddelanden till 

artiklar. Det gjorde det möjligt att analysera resultatet i förhållande till teorin om information 

subsidies, det vill säga färdigpaketerade nyheter. Med hjälp från organisationerna 

tillhandahölls både pressmeddelanden och tillhörande artiklar publicerade av 

nyhetsredaktionerna som omfattas av studien. SVTs Västerbottensnytt exkluderades i 

pilotstudien på grund av att de i första hand är ett ljud och bildmedium och studien främst 

fokuserar på skriftlig text. Det var dock ändå betydelsefullt att inkludera Västerbottensnytt i 

den kvalitativa intervjustudien i och med att den skulle omfatta respondenter från de tre 

största nyhetsredaktionerna i Umeå. Varje pressmeddelande hade antingen en tillhörande 

artikel från både Västerbottens Kuriren och Folkbladet, eller enbart någon av dem. 

Sammanlagt blev urvalet därmed 15 artiklar. Rubrik, datum och vart artiklarna publicerats 

finns bifogade under Bilaga 3.  

 

Pilotstudien är av kvantitativ karaktär och Østbye (2004:157) menar att målet med en 

kvantitativ analys är att hitta samband och strukturer, samt att undersöka huruvida på förhand 

utformade hypoteser stämmer eller inte. I det här fallet undersöks sambandet mellan de 

utskickade pressmeddelandena och tidningsartiklarna. Alltså om det går att urskilja ett 

mönster kring hur kommunikatörerna arbetat med att paketera nyheterna i förhållande till hur 

journalisterna använt informationen till nyhetstexterna. Vidare beskriver Østbye att 

kvantitativ data behandlas med hjälp av siffror, att något räknas. På grund av tidsramen för 

studien konstruerades inte något kodschema för analysen av materialet. Däremot utformades 

en variabel och det som räknades var meningar som stämde överens utan omformuleringar i 

pressmeddelandena och i artiklarna. Det vill säga text som var kopierad rakt av från 

pressreleaserna till den journalistiska publikationen. Variabler används i kvantitativa 
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innehållsanalyser för att ha möjlighet att känneteckna innehållet (Larsson 2010:135). I och 

med att ingen tolkning av innehållet skulle göras blev det enkelt att förhålla sig objektiv då 

enbart en summering av meningar gjordes. Det i sin tur höjde studiens intersubjektivitet, 

vilket innebär att vem som helst kan komma fram till samma resultat (Larsson 2010:122, 

Thurén 2007:34). Vidare redogör Larsson för att tydliga anvisningar om hur variablerna ska 

räknas minimerar risken för en subjektiv tolkning, det är därför viktigt att klargöra att 

innehållsanalysen bara inkluderade meningar och att innehållet inte tolkades, då det inte var 

relevant för studiens syfte. Det var viktigt att göra en tydlig definition av vad som skulle 

räknas för att höja validiteten i pilotstudien. Validitet syftar till att resultaten i studien är 

giltiga och att forskaren studerat de hon sagt ska studeras (Bergström & Boréus 2012:82, 

Thurén 2007:26). Att enbart räkna meningar som var återkommande uteslöt därmed risk för 

subjektiv tolkning. Det finns emellertid en risk med att använda sig av siffror. De kan 

nämligen utge sig för att återge en exakt bild av huruvida ett fenomen förekommer eller inte i 

resultatet (Østbye 2004:157), vilket i det här fallet inte går att generalisera då enbart nio 

pressmeddelanden studerats. Pilotstudien blev snarare ett djupdyk inom ett närområde. Syftet 

var sedermera att synliggöra om och i så fall hur många av meningarna i de utskickade 

pressmeddelandena som förekom utan omformuleringar i nyhetstexterna.  

 

4.2.1 Tillvägagångsättet  

Inledningsvis så räknades det totala antalet meningar i pressmeddelandena och i artiklarna. 

Därefter jämfördes meningarna i pressmeddelandena med meningarna i artiklarna. En 

summering av hur många fraser som var identiska i de båda texterna gjordes. Antalet 

meningar som var helt lika i de publicerade artiklarna jämfört med pressmeddelandet delades 

därefter i antalet meningar som artiklarna totalt innehöll. Tillvägagångsättet möjliggjorde att 

få fram ett procentantal av hur mycket text journalisten ”kopierat och klistrat in”. Resultatet 

av den kvantitativa innehållsanalysen presenteras därför i procent (Se kap 5.1).  

 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

En öppen intervjuform med semistrukturerade frågor användes och var indelad i tre 

huvudteman: pressmeddelandets roll, relationer och framtiden. En semistrukturerad intervju 

används vid kvalitativa undersökningar, vilket innebar att frågorna inte konstruerats helt och 

hållet i förväg utan intervjupersonerna fick styra samtalet till viss del (Gillham 2008:103). 

Liknande frågor ställdes till alla intervjupersoner, följdfrågor inkluderades och alla intervjuer 
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pågick under lika lång tid. Vidare menar Gillham i likhet med Kvale och Brinkmann 

(2009:116) att ett kännetecken hos den halvstrukturerade intervjun är dess öppenhet och 

sonderande frågor. Det togs därmed många beslut under intervjuns genomförande, vilket 

kunde vara huruvida fler ledtrådar skulle följas upp eller om intervjun skulle gå vidare till 

andra punkter, allt i ett öppet fält av möjligheter. Studien innehåller både öppna och 

sonderande frågor vilket innebär att de är av karaktären ”Vad tycker du om” eller ”Hur 

resonerar du kring” (Gillham 2008:103, Kvale & Brinkmann 2009:150ff). De sonderande 

frågorna kännetecknades av att jag sökte efter ytterligare svar som till exempel ”Kan du 

beskriva det ytterligare?”. Men för att samtalen inte skulle vilseledas till ämnen som inte var 

ämnade att undersökas utformades en intervjuguide med huvudtemana som kategorier. Ett 

resonemang som Hartman stödjer och menar är till stor hjälp under intervjuerna (2004:280f). 

Under intervjun lades dock inte för stort fokus på intervjuguiden på grund av risk för att missa 

väsentliga delar i informationen, vilket Kvale & Brinkmann (2009:154) poängterar. På grund 

av att studien omfattar två yrkesgrupper, arbetades två intervjuguider fram, de är bifogade 

under Bilaga 1 och Bilaga 2. 

 

Kvalitativa intervjuer med enskilda individer används ofta inom medie- och 

kommunikationsvetenskapliga undersökningar (Larsson 2010:53) och för denna studie lämpar 

sig metoden då ett komplext fenomen med många inblandade parter undersökts. Detta för att 

söka svar hos respondenter på ett djupare plan, vilket bidrog till förståelse för erfarenheter, 

upplevelser och attityder. När förhållandet mellan två grupper och deras arbetssätt undersöks 

lämpar sig intervjuer som huvudsaklig metod, vilket är grundläggande då det är människors 

erfarenheter och upplevelser kring ett fenomen som studerats (Hartman 2004:280f, Larsson 

2010:54). Kvale och Brinkmann (2009:150) redogör dock för hur viktigt det är att 

intervjuaren har god kunskap om forskningsämnet och att den mänskliga interaktionen under 

intervjun fungerar. Vidare menar de att forskaren måste vara lyhörd och anpassa intervjun 

efter respondentens vokabulär, bildningsnivå och fattningsförmåga. Synpunkter som togs i 

beaktning inför och under intervjutillfällena.  

4.3.1 Tillvägagångsättet 

Kontakt med respondenterna i fallstudien togs inledningsvis via mail, varpå intervjuerna 

genomfördes vid personliga möten. I de fall intervjupersonerna ville se intervjuguiden innan 

intervjutillfället tillgodosågs det önskemålet. Intervjuer bör inledas med en orientering av 

situationen (Kvale & Brinkmann 2009:144). Respondenterna blev därför upplysta om syftet 
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med studien och användandet av bandspelare innan intervjuerna genomfördes. De 

semistrukturerade intervjuerna, som beskrivits ovan, genomfördes med öppna frågor där 

respondenterna fick svara fritt med egna ord. Genomgående under intervjuerna ställdes även 

uppföljningsfrågor. Något som Kvale och Brinkmann (2009:150) förespråkar för att 

intervjuaren ska förhålla sig kritisk och nyfiken genomgående under intervjuerna, samt för att 

inte missa betydelsefulla utläggningar. Enligt Dalen (2008:31) bör intervjufrågorna tas fram 

för att vara så konkreta och relevanta som möjligt för studiens problemställning. Därför togs 

intervjuguiden fram utifrån studiens övergripande syfte, frågeställningar och de teorier som 

undersökningen grundat sig på. Intervjuerna inleddes med övergripande frågor kring temat 

”relationer”. Därefter leddes de in på frågor som behandlade arbetet med pressmeddelanden. 

Slutligen inleddes en diskussion kring temat ”framtiden” för att få en inblick i deras tankar 

kring hur arbetet med pressmeddelanden kommer utvecklas och huruvida det är en föråldrad 

påverkansform eller inte. Dalen (2008:31) beskriver att intervjun bör öppnas med generella 

frågor, smalnas av och bli specifik för att sedan öppnas upp och återgå till generella och 

abstrakta frågor i slutskedet, en modell som de genomförda intervjuerna följde. En lista på 

intervjupersonerna samt datum och tid för när intervjuerna ägde rum finns bifogat i Bilaga 4. 

 

Nästan all forskning som försöker gå på djupet och förstå ett fenomen stöter på problem med 

generaliserade svar från respondenterna. Enligt Gillham (2008:74) är det därför viktigt att 

göra ett så systematiskt urval som möjligt av intervjupersoner. För att uppnå en balanserad 

bild av fenomenet bör kriterier konstrueras för de intervjupersoner som ingår i studien (Ibid 

2008:69). Därmed upprättades två väsentliga kriterier; yrkestitel och erfarenhet inom 

branschen. De personer som valdes ut från organisationerna skulle ha titeln kommunikatör, 

informatör eller liknande arbetsområde inom verksamheten samt motsvarande vara verksam 

journalist anställd på en redaktion. Här stötte jag på problem vid Umeå energi.  

Kommunikatören där arbetar på konsultbasis och är anställd på en kommunikationsbyrå. Hon 

hyrs av Umeå energi för att sköta pressmeddelanden i företaget, hennes yrkestitel är 

copywriter. Valet att inkludera henne ändå togs på grund av att hon arbetar med Umeå energis 

pressmeddelanden och medierelationer, vilka är områdena som matchar studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare kriterier kring erfarenhet inom branschen var att intervjupersonerna 

skulle varit verksamma i yrket i minst fem år. Detta för att de med större sannolikhet har stött 

på olika typer av situationer i deras arbete med medierelationer. Det var viktigt att intervjua 

både journalister och kommunikatörer. Detta eftersom människor i olika positioner inom 

samma bransch kan ge olika perspektiv och underlätta för förståelse kring den angivna 
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informationen och sätta den i sitt sammanhang (Gillham 2008:69). Kriterierna hjälpte mig att 

göra ett teoretiskt urval som i sin tur höjt validiteten i analysen. I kvalitativa intervjustudier 

finns nämligen en risk att undersökningen inte uppnår en hög validitet på grund av att inte 

”rätt” intervjupersoner blivit tillfrågade, detta på grund av att det är respondenterna som ska 

förse studien med pålitlig information så att syftet kan uppfyllas (Larsson 2010:77). Då 

intervjuerna utfördes med personer som utifrån kriterierna förväntades ha kunskap om det jag 

ville undersöka, anser jag att respondenterna var väl insatta i ämnet och därmed bidrog med 

pålitlig information. Larsson (2010:79) menar att ytterligare ett sätt att höja studiens 

tillförlitlighet är att intervjupersonerna får läsa igenom de transkriberade intervjuerna. Detta 

för att intyga att informationen är korrekt återgiven och inga missförstånd uppstått, en åtgärd 

som genomfördes i denna studie.  

Kvale & Brinkmann (2009:129f) redogör för deras syn på hur många personer som 

intervjustudier bör innefatta, vilket avgörs av olika faktorer. De skriver att antalet 

intervjupersoner ska matcha studiens syfte, och att många forskare tenderar att lägga för 

mycket fokus på att göra så många intervjuer som möjligt istället för att lägga fokus på 

analysen av resultatet. Vidare uttrycker Larsson (2010:77) att en studies giltighet bland annat 

beror på att forskaren intervjuat väsentliga personer på giltiga orter och att intervjun uttömmer 

en gedigen information av informanterna – allt för att i analysen ha möjlighet att fylla 

studiens syfte. I och med att uppsatsen baseras på en fallstudie av tre olika verksamheter i 

Umeåregionen och deras arbete med pressmeddelanden så föll valet på att intervjua en från 

respektive organisation rimligt för studiens omfattning och tidsrymd. För att vidare matcha 

frågeställningarna och syftet utfördes intervjuer på de tre största nyhetsredaktionerna i Umeå, 

med en journalist från respektive redaktion. Anledningen till att genomföra relativt få 

intervjuer, trots risk att ha för litet antal respondenter för att göra generaliseringar av ett 

fenomen, beror på noga överläggning kring att ett mindre antal intervjuer skapar större 

förståelse, mer värdefull kunskap och noggrannare analyser i slutändan (Kvale & Brinkmann 

2009:129ff). Det gjordes med andra ord ett variationsurval, vilket innebär att en intervjugrupp 

sätts samman baserad på att få en bredd inom området, vilket i det här fallet är anställda inom 

branschen som representerar olika delar (Larsson 2010:61).  

Larsson (2010:77) påpekar att studier kring yrkesgrupper inom medie- och 

kommunikationssfären ofta inkluderar normproblematik, det vill säga att det finns vissa 

oskrivna regler och förhållningssätt kring hur yrket ska utövas och att informanterna inte 

gärna avslöjar ”normavvikande” fakta för forskaren i intervjustudier. Med bakgrund i det 
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påståendet hade intervjuerna i denna studie en övervägande risk att få meningslösa och 

standardiserade svar. Medvetenhet kring denna problematik ledde dock till att intervju- och 

uppföljningsfrågorna konstruerades med eftertänksamhet för att söka undanröja dessa 

normativa utsagor.  

4.3.2 Analys och tolkning av innehållet 

Efter genomförandet av varje intervju transkriberades materialet inom ett dygn, det vill säga 

omvandlades till en skriftlig version av intervjun. Både Larsson (2010:69), Dalen (2008:69) 

och Gillham (2008:168f) råder forskaren att transkribera så fort som möjligt eftersom allt som 

sagts tydligt finns i minnet vilket underlättar för tolkningen och transkriberingen av den 

inspelade materialet. Vidare redogör Gillham för att transkribering är en tidskrävande process 

som inte bör utföras i timtal, transkriberingen kan då bli lidande på grund av att den kräver 

stort fokus av forskaren. Därav transkriberades inte materialet mer än en timme åt gången för 

att hålla koncentrationen uppe. Dock uteslöts medvetet utvalda delar från intervjuerna. Dessa 

var då respondenterna tvekade och började om på ny mening, eller andra upprepande ord som 

inte tillförde fraserna någonting väsentligt. Det resulterade i en läsbar version av intervjuerna 

som utgjorde underlag för analysen.  

 

För att göra en intervjustudie intressant och inte riskera att stapla citat på varandra i 

undersökningen så har teman konstruerats, vilket är vanligt vid semi-strukturerade intervjuer 

(Larsson 2010:70, Gillham 2008:171). En tematisk analys handlar om att ta materialet och 

lyfta det till en tolkningsnivå där informanternas egna ord, den valda teorin och egna 

eftertankar användes (Dalen 2008:71ff). Syftet med analysen var att hitta teman som gjorde 

det möjligt att analysera och tolka materialet på ett korrekt och strukturerat sätt. Kvale och 

Brinkmann (2009:218) förklarar att det konkret innebär att forskaren gör en noggrann 

kodning av materialet för att ha möjlighet att beskriva och definiera det som beskrivs av 

respondenterna. Vidare beskriver Dalen (2010:84) att utgångspunkten kan ligga i temana som 

är inarbetade i intervjuguiden. När transkriberingen var genomförd så påbörjades 

analysarbetet därför inom de valda temana för att synliggöra kärnan i resonemangen så att de 

svarade mot frågeställningarna. Hon påpekar dock att det är viktigt att inte låsa sig vid redan 

förutbestämda teman, utan vara öppen för nya ledmotiv som kan uppstå längre fram i 

analysarbetet. Analysen presenteras därför i huvudteman som inkluderar underteman för en 

tydlig och lättförståelig disposition. Temana gjordes till föremål för tolkning och analys, 

tolkningarna ledde sedan till en expansion av texten för att utläsa de underliggande 
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betydelserna i materialet. I likhet med det hermeneutiska tolkningssättet bör enskilda delar 

tolkas för att sedan betraktas som en helhet (Kvale & Brinkmann 2009:223, 226). I och med 

att intervjuerna transkriberades till text var det enkelt att analysera delar för att sedan tolka 

helheten. Tolkningar är dock sällan helt objektiva, såvida forskaren inte ifrågasatt, 

kontrollerat och kritiskt tolkat resultaten för att uppnå högre validitet (Thomsson 2010:31f). 

För att förhindra att förförståelse skulle påverka tolkningarna antogs ett neutralt 

förhållningssätt genomgående i analysen av resultatet.   

4.4 Metoddiskussion 

Att använda kvalitativa intervjuer kombinerat med en kvantitativ pilotstudie av 

pressmeddelanden och artiklar var i det här fallet naturligt på grund av att bakgrunden till 

forskningsproblemet grundar sig på hypotesen kring att journalister på nyhetsredaktioner idag 

är mer stressade och att det därmed förekommer en så kallad ”kopiera och klistra in” 

journalistik. Denna hypotes sattes i relation till teorierna om information subsidies och att det 

blir viktigare för kommunikatörer att arbeta på ett strategiskt sätt med pressmeddelanden för 

att nå genom mediebruset. Hypotesen behövde prövas på utvalda pressmeddelanden från de 

valda fallorganisationerna. Detta för att kombinera det med fördjupande intervjuer där 

resonemang och tankegångar kring arbetet med pressmeddelanden kunde synliggöras.  

Fördelarna med semistrukturerade samtalsintervjuer var att det möjliggjorde en kartläggning 

av relationerna mellan kommunikatörerna och journalisterna, samt gav upphov till material 

som annars inte hade varit möjlig att få (Østbye 2004:101, Gillham 2008:82). Kvale & 

Brinkmann (2009:314, 235) redogör dock för att en negativ aspekt vid intervjustudier är att 

det är lätt att ta respondenternas svar alltför bokstavligt. Vidare poängterar de att en risk finns 

att forskaren anser sig vara expert inom området och kopplar intervjupersonernas uttalanden 

till det som stödjer den egna uppfattningen. Genom användandet av en lyssnande 

samtalsteknik och öppenhet inför mångtydiga tolkningar har en medvetenhet kring problem 

med förförståelse därför hela tiden varit närvarande under studiens genomförande, vilket 

föranledde en distansering och ett kritiskt förhållningssätt till materialet. Det vill säga att 

under analysen så intogs flera olika perspektiv för att komma fram till multipla tolkningar av 

materialet. Kvale & Brinkmann (2009:229) skriver att förförståelse och subjektivitet då inte 

blir en svaghet utan tydliggör intervjumetodens styrka och mångsidighet.  

 

Enligt Østbye (2008:64) har även kvantitativa metoder en del brister. Kritiker hävdar att 
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kvantitativa innehållsanalyser enbart synliggör en texts yta och inte innebörden i texten (Ibid 

2008:64). Vidare hävdar Bergström och Boréus (2012:80) att det inte alltid är meningsfullt att 

räkna stora antal av saker och ting. Detta för att det viktigaste är hur någonting sägs, inte hur 

ofta det nämns. Men syftet med pilotstudien var inte att studera artiklarnas innehåll och 

eventuella underliggande budskap. Kritiken ansågs därför inte vara ett problem för studien. 

Johnson och Onwuegbuzie (2004:17ff) menar att forskaren många gånger får mer kompletta 

svar på sina forskningsfrågor med mixade metoder. De menar att information från den ena 

forskningsmetoden i relation till den andra kan ge upphov till intressanta slutsatser. En 

kvalitativ undersökning kan synliggöra hur intervjupersonerna upplever ett fenomen som den 

kvantitativa informationen kan styrka eller dementera (Ibid 2004:17ff). Det kan därför ses 

som en fördel att de kvalitativa intervjuerna kompletterats och fördjupats med en kvantitativ 

metod. 

Studien grundar sig i ett hermeneutiskt tolkningssätt, vilket innebär att jag strävat efter att 

försöka analysera och förstå människors tolkningar och uppfattningar om ett visst fenomen på 

ett djupare plan (Hartman 2004:107). I det här fallet journalisternas och kommunikatörernas 

ömsesidiga uppfattning om relationen dem emellan och pressmeddelandens funktion i det 

dagliga arbetet nu och i framtiden. Thurén (2007:96f) förklarar att kritik mot det 

hermeneutiska synsättet är att det inte går att kontrollera om tolkningarna är de rätta och att 

väsentliga delar i kontexten tagits hänsyn till. Analysen har därför underbyggts med exempel 

genomgående i det material som undersökts och tolkats. Att ta avstamp i ett hermeneutiskt 

tolkningssätt innebär inte bara att tolka människors handlingar, utan även tolka resultatet av 

människors handlande i olika situationer, till exempel skrifter (i det här fallet 

pressmeddelanden och artiklar) (Thurén 2007:94). Vidare fördel med hermeneutisk tolkning 

är att det underlättar för att förstå en grupps livsvärld, och hur deras uppfattningar står i 

relation till varandra (Hartman 2004:188).  
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5 Resultat och analys  
 

Kapitlet utgör studiens resultat- och analysdel och grundar sig huvudsakligen i de sex 

genomförda intervjuerna. Jag redogör även för resultatet från den kvantitativa pilotstudien av 

pressmeddelandena och artiklarna. Det empiriska materialet analyserades utifrån studiens 

teorier. Kapitlet är uppdelat i de huvudteman som intervjuerna baserades på med tillhörande 

underteman.  

 

5.1 Resultat och analys av pilotstudien 

Av de undersökta artiklarna var endast fyra helt fri från kopierade meningar. Det var för det 

första reportaget i Västerbottens Kuriren (VK) ”Klosterliv kan vara en väg ut ur kriminalitet” 

och reportaget i Folkbladet ”Prästen Truls får fångar att gå i kloster”. Pressmeddelandet som 

föranledde reportagen innehöll sju meningar och var mer av en pressinbjudan. Artiklarna 

innehöll 40 respektive 38 meningar varav noll procent var taget direkt ur pressutskicket. Här 

är ett exempel på att det i papperstidningarna ofta blir större fördjupande reportage, vilket 

både de tillfrågade journalisterna och kommunikatörerna är överens om. För det andra så 

fanns ytterligare två artiklar där ingen mening var helt kopierad och inklistrad, dessa var 

”Miniflygplan inventerar bränslelagret” och ”Busskurer bjuder på ljusterapi” båda 

publicerade i VK. Pressmeddelandena kom från Umeå energi och innehöll 15 respektive 18 

meningar, och artiklarna 18 meningar respektive 16 meningar. Det är dock viktigt att 

poängtera att meningarna i stort sett är helt lika, men med enstaka ord utbytta. Sett till kraven 

i undersökningen, att enbart de meningar som inte var omformulerade skulle räknas, blev 

utfallet i dessa artiklar därför ändå noll procent kopierat material. Överlag är 

pressmeddelandena och artiklarna relativt lika vilket indikerar på att teorierna om information 

subsidies (se kap 3.3) och framing (se kap 3.2) i det här fallen stämmer överens med hur 

utfallet av ”färdigpaketerade” nyheter får genomslag.  

I de övriga pressmeddelandena med tillhörande artiklar så har samtliga nyheter haft spår från 

pressmeddelandena, vissa mer andra mindre. Av pressmeddelandena från Västerbottens läns 

landsting (VLL) så innehöll artikeln ”Positivt resultat - fortsätter att spara” 75 procent 

kopierat material i Folkbladet. Artikeln ”Infektioner i vården minskas” i VK innehöll 78 

procent kopierat material och av samma pressmeddelande blev det en notis i Folkbladet 

”Färre patienter infekteras” där 83 procent var kopierat. Det vill säga tre artiklar med 
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övervägande andel procent som var direkt taget från pressmeddelandena. Det ska dock 

tilläggas att i artikeln i VK så nämnde journalisten att informationen kom från ett 

pressmeddelande. I det tredje pressmeddelandet från landstinget innehöll artikeln i VK 24 

procent kopierade meningar och artikeln i Folkbladet endast en procent, vilket motsvarade två 

meningar som överensstämde med pressmeddelandet.  

I resultatet av pressmeddelandena från Umeå Energi hade artikeln ”Alla jobb ska bli gröna” 

inte så stort procenttal som var direkt inkopierat material, endast fyra procent, vilket 

motsvarade två meningar av totalt 47 i artikeln. Större procenttal kopierade meningar hade 

artikeln ”Alger renar utsläppsvatten och blir till biobränsle” vilket var 57 procent. I 

pressutskicken från Svenska kyrkan hade artikeln ”Farliga gravstenar gravägarnas ansvar” 

nio procent kopierade meningar. Från samma pressmeddelande blev det en artikel i 

Folkbladet som innehöll 44 procent kopierade meningar, vilket motsvarade fyra av nio fraser. 

Artikeln i VK innehöll 35 procent kopierat material, och artikeln i Folkbladet 27 procent. 

Mycket av det kopierade materialet är citat, vilket går hand i hand med de egenskaper Zoch 

och Molledas definierade för ett bra pressutskick (Se kap 3.4.1). Att som Goffman uttrycker 

det att rama in informationen på ett fördelaktigt sätt för organisationen utan att skryta över 

verksamheten (se kap 3.2), har kommunikatörerna bevisligen lyckats med i de studerade 

artiklarna. Medvetenhet kring att artiklarna inte bidrar till en generell bild av fenomenet togs i 

beaktning i det fortsatta analysarbetet, men pilotstudien visar att ”kopiera och klistra in” – 

journalistik kan förekomma. Det kan tolkas som att det Zoch och Molleda beskriver (se kap 

3.4.1) i sin fyrstegsmodell bör finnas i alla verksamheters strategiska arbete med 

medierelationer. Studiens resultat tyder på att journalisterna nöjt sig med informationen som 

tillhandahållits i pressutskicken, och därmed avvisat sin skyldighet att granska informationen. 

Ett resultat som från intervjuerna att döma beror på att journalisten litat på källan eller haft 

tidsbrist.  

5.2 Resultat och analys av intervjustudien 

5.2.1 Personliga relationer 

Utifrån den modell kring medierelationer som presenterades i teorikapitlet där teoretikerna 

uttryckligen fann det positivt om goda relationer mellan journalisterna och kommunikatörerna 

fanns, fann jag att representanterna för fallorganisationerna hade olika tankar kring relationer 

och vad det innebar. De var överlag mer distanserade till att ha goda relationer med 
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journalisterna jämfört med journalisterna själva som påpekade att utan goda relationer med 

nyckelpersoner och kommunikatörer skulle deras arbete försvåras. Två av kommunikatörerna 

var mer öppna för att bygga relationer till journalisterna, medan kommunikatören på Svenska 

kyrkan sa att hon inte arbetade aktivt med att bygga relationer utan att de är en offentlig 

verksamhet som ska finnas tillgänglig för alla. Kommunikatören på landstinget menade i 

likhet med kommunikatören på Svenska kyrkan att i och med att de är en offentlig aktör så 

kan de inte syssla med exklusiva nyheter till specifika journalister. Han poängterade dock hur 

viktigt det är att ha goda relationer till dem. Det kan ses som ett proaktivt arbete från 

organisationens sida så som Zoch och Molleda förklarar i steg ett i medierelationsmodellen 

(Se kap 3.4.1) I resonemanget kring goda medierelationer karaktäriserade han 

kommunikatörens roll som en servicefunktion. Han menade att god service lägger grunden för 

en god yrkesmässig relation. Kommunikatören på Umeå energi var även hon noga med att de 

relationer som byggs helt och hållet är professionella, och att det finns en yrkesmässig gräns. 

Intressant i det här fallet är att samtliga tillfrågade journalister ställde sig kritiska till att skicka 

nyheterna till en allmän redaktionsmail. Alla hävdade att det alltid är bättre att personligen ta 

kontakt, via telefon eller privat mail för att öka chanserna att få informationen publicerad. Det 

kan relateras till Gandy (1982) och Turks (1985) resonemang kring att ”information är makt” 

och att källorna har möjlighet att styra journalisterna i sitt arbete, då tillgång till information 

för dem är grundläggande (Se kap 3.3). Dock nämnde journalisterna att det inte är väsentligt 

att skicka pressmeddelanden i alla lägen. De var överens om att det är den personliga 

kontakten och hur väl de känner kommunikatörerna som många gånger avgör om 

informationen publiceras eller inte, samt att det beror på vilken verksamhet informationen 

kommer ifrån. Ett resonemang som kan kopplas till Halls begrepp primära definitionsmakare, 

det vill säga att professionella källor har lättare att bidra med nyheter till mediernas agenda 

(Se kap 2.2). Vidare bekräftar respondenterna att redaktionernas krav på att hålla deadlines 

och producera nyhetsvärdig information gör dem beroende av källorna. Resonemanget kan 

tolkas i likhet med Hvitfelts forskning (Se kap 2.1) kring att närmandet av en ny medievärld 

bidrar till att det sakliga innehållet förbises. Något som kan tyda på att den granskande 

journalistiken blir lidande.   

”Ibland har vi ont om tid och är lite folk. Då är det klart att jag blir mindre källkritisk 

om information kommer från en person jag haft kontakt med och känner igen 

mailadressen ifrån.” – Journalist på Folkbladet  

Tankegångarna kan även härledas till, så som Manning beskriver det, att det främjar till att 
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personer i maktposition är de som lyfts fram i nyheterna (Se kap 2.2). Vilket kan leda till att 

andra grupper, individer och organisationer i samhället får svårt att göra sin röst hörd. 

Fallstudien omfattar relativt ”starka” källor som berör många människor i Umeå, vilket märks 

då alla kommunikatörer upplever att det är enkelt att få informationen publicerad. Detta ger 

även pilotstudien en indikation om (Se kap 5.1). Resultatet av pilotstudien är därmed inte 

särskilt överraskande då alla tre organisationer går att betrakta som elitkällor som berör 

många människor i Umeå. Än om det framgår från journalisternas sida att Svenska kyrkan 

inte är den intressantaste organisationen, i förhållande till kommunalägda Umeå energi och 

landstinget.  

5.2.1.1 Samspelet mellan aktörerna 

Zoch och Molledas beskriver i steg två i modellen att behov att producera information kan 

uppstå av en rad faktorer (Se kap 3.4.1). Kommunikatörerna poängterar att anledningen till att 

de är viktigt med goda relationer till journalisterna är för att öka chanserna att påverka 

medieagendan. Speciellt när det finns ett behov av att informera om någonting som kommer 

att påverka allmänheten. En av kommunikatörerna säger att när pressmeddelandet är skickat 

gäller det att bevaka vad som rapporteras. Resonemanget kan kopplas till Zoch och Molledas 

modell för medierelationer där de i steg fyra skriver att när kommunikatören väl skickat ut 

informationen återstår bara att vänta och se vad som publiceras och hur, men att de ska vara 

beredd på uppföljning (Se kap 3.4.1). Här finns enligt mig, en risk för att kommunikatören 

ingår i en reaktiv position och tänker att arbetet är utfört bara för att ett pressmeddelande 

skickats ut. Det råder det dock delade meningar om bland journalisterna. En hävdar att det är 

viktigt att ringa upp journalisten eller nyhetsredaktionen för att kontrollera att pressreleasen 

mottagits och på så vis vidare styra utfallet av nyheten;  

”Det är bra att söka upp oss på sociala medier och ringa för att kolla att vi fått 

pressmeddelandet. Ligga på lite grann. Ibland har jag inte sett pressutskicket och då är 

det bra att få en påstötning för då kollar jag oftast upp det, speciellt om det är en 

person jag vet vem det är”. – Journalist på Västerbottens Kuriren   

En annan uttrycker att det är besvärande, så att som kommunikatör arbeta proaktivt blir 

därmed en känslig avvägning. Att det finns respekt för varandras arbete synliggörs nämligen i 

resonemanget, även om kommunikatörerna arbetar för olika särintressen och det lyser igenom 

att de vill uppnå så mycket publicitet som möjligt.  
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I likhet med Ghersettis resonemang kring dagordningsteorin hävdar alla att det finns många 

faktorer som påverkar vilka nyheter som hamnar på mediernas agenda. Både egenskaper hos 

händelsen och redaktionella orsaker (Se kap 3.1). Ett tydligt exempel som uppkom under 

intervjuerna var Umeå energis kampanj om ljusterapi som fick gedigen publicitet. Ett 

pressmeddelande skickades från Umeå energi som bland annat Västerbottensnytt plockade 

upp och gjorde en artikel av på webben. Då kom en Facebook-kommentar från en irriterad 

busschaufför som blev bländad av lysrören. Journalisten uppmärksammade kommentaren och 

gjorde en intervju som ledde till en ny artikel till Umeå energis nackdel. Men i likhet med 

Zoch och Molledas medierelationsmodell över hur en agenda byggs (Se 3.4.1) så gjorde 

Umeå energi en uppföljning och skickade ett nytt pressmeddelande där de fick bemöta 

problemet som resulterade i ytterligare en artikel till deras fördel. Exemplet är ett tydligt fall 

där källor, allmänhet och journalister samverkar för att sätta agendan. Det bevisar hur viktigt 

det är för verksamheter att vara aktiva för att få sin vinkling på historien, det vill säga rama in 

den precis så som Goffman och Entman definierar framing för att styra mediepublikens 

uppfattning av händelsen (Se kap 3.2). Även Shehata (Se kap 3.2) hävdar att ett intressant 

pressmeddelande med en bra vinkling av händelsen är en fördel för verksamheten, precis så 

som Zoch och Molleda påpekar i steg tre i deras modell kring hur viktigt det är att rama in 

nyheten så att det kärnfulla och intresseväckande är avgörande (Se kap 3.4.1).  

5.2.2 Pressmeddelandets roll  

Studien visar att pressmeddelanden utgör en central del i kommunikatörernas arbete när det 

handlar om medierelationer och att uppnå publicitet, det är ett välanvänt verktyg för att 

berätta om vad som händer i verksamheterna, vilket representanterna i fallstudien är eniga 

om.  

”Vi tänker att vi går ut med pressmeddelanden i förebyggande syfte, för att styra 

informationen. Då får vi den lite tillrättalagd.” – Kommunikatör på Umeå Energi 

Citatet kan tolkas som att Umeå energis arbete med pressmeddelanden är rättat efter Gandys 

teori om information subsidies, det vill säga färdigkonstruerade nyhetstexter (Se kap 2.3.3). 

Av intervjuerna att döma så lägger dock journalisterna inte lika stor vikt vid 

pressmeddelanden som kommunikatörerna gör, vilket både förvånar och är en intressant 

aspekt av en utveckling kring verktyget. Journalisterna är eniga om att pressmeddelanden är 

en tacksam informationskälla men knappast den effektivaste eller mest betydelsefulla. De 

menar att pressmeddelanden delvis fyller en viktig funktion i och med att de håller dem 
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uppdaterade, men att det krävs mer av en kommunikatör än att bara skicka ut ett 

pressmeddelande. Frågan är dock om dessa krav på uppföljning, omvärldsbevakning och 

andra sätt att bidra med information i processen där medieagendan byggs, så som Zoch och 

Molleda beskriver (Se kap 3.4.1), har infunnit sig i medvetandet hos kommunikatörerna? 

Studien synliggör nämligen att varken VLL eller Svenska kyrkan arbetar aktivt för att försöka 

kontakta journalisterna på andra sätt än via just pressutskick. Umeå energi är de fallföretag 

som tagit ett kliv i en riktning mot att inte bara skicka ut pressmeddelanden utan även ringa 

upp journalisterna, twittra till dem eller lägga ut informationen på Facebook. Detta indikerar 

på att det finns en viss övertro till pressmeddelanden hos kommunikatörerna, om 

resonemangen sätts i relation till huruvida journalisterna resonerar kring pressmeddelandens 

värde för dem i deras arbete. Samtliga kommunikatörer tror att pressmeddelanden är en 

nödvändig informationskälla i och med att teknikutvecklingen bidragit till att 

nyhetsproduktionen går allt snabbare. Ett resonemang som går igen hos journalisterna i den 

utsträckningen att det rör sig om publiceringen på webben. Men att som Gandy (se kap 3.3) 

tala om att pressmeddelanden är hårdvaluta i relationen mellan journalister och 

kommunikatörer går inte att tyda i enhet med resonemanget från journalisternas sida. De 

menar att pressmeddelanden inte är det bästa sättet att påverka agendan. De nämner dock att 

färdigpaketerade nyheter är uppskattat men tillägger att det idag är så många som skickar 

pressmeddelanden att risken är överhängande att det inte uppmärksammas. Ett argument som 

går emot det kommunikatörerna säger eftersom de hävdar att det är enkelt att uppnå god 

publicitet enbart med att tillhanda hålla subventionerad information. Resonemanget kan tolkas 

som att journalisterna i sin tur har en för svag tilltro till ett verktyg som används mer än vad 

de vill erkänna.  

5.2.2.1 Att konstruera ett pressmeddelande 

Två av respondenterna hävdar att de försöker skriva efter principen kring färdigpaketerade 

nyheter i enighet med teorin om information subsidies (Se kap 3.3). Just på grund av att de 

upplever att de då är lättare att uppnå publicitet i medierna. Dock uttrycker kommunikatören 

på landstinget att;  

”Jag vet att det finns vissa journalister som tycker att vi ska skicka ut färdiga nyheter 

men jag har ingen ambition att skriva färdiga artiklar för publicering.” – 

Kommunikatör på Västerbottens läns landsting 

Ett resonemang som helt motsätter sig teorierna om information subsidies och framing (se kap 



 
 

 
27 

3.2, 3.3), trots att han är medveten om att han då uttryckligen kan påverka skildringen av en 

nyhet. Det här förstärker bilden av att kommunikatörerna har en övertro till 

pressmeddelandets funktion och aktualitet, eftersom journalisterna framhåller att de 

uppskattar färdigpaketerade nyheter på grund av tidsbrist. Inte minst, så som Falkheimer 

påpekar, i krissituationer då information måste ut på webben snabbt (se kap 3.3).  

”En färdigpaketerad nyhet blir mer attraktiv för oss, framförallt då den innehåller citat 

eftersom vi vill få ut informationen snabbt på webben.” - Journalist på Folkbladet.  

De reserverar sig dock för att de skulle ”klippa och klistra in” rakt av. Men att stress på 

redaktionerna skulle ge upphov till inklippta nyheter, som Hvitfelts forskning ger belägg för, 

går även att tolka utifrån pilotstudien där materialet i stor utsträckning är tagit direkt från 

pressmeddelandet (Se kap 2.2, 5.1). Att göra medvetna val är en viktig del när 

pressmeddelandet författas för att styra nyhetsrapporteringen enligt Zoch och Molleda (Se kap 

3.4.1) Det kan tolkas som en fördel för kommunikatörerna i deras arbete med pressutskick, då 

journalisterna understryker att färdigskrivna nyheter underlättar för dem i arbetet. En 

konsekvens av detta kan dock leda till en större risk att nyheter som saknar substans hamnar 

på nyhetsplats, och kan liknas vid reklaminslag. Zoch och Molleda påpekar vidare att 

nyhetsvärde, välskriven text samt vinklingen är viktiga attribut då ett pressmeddelande skrivs 

(se kap 3.4.1). Studien påvisar att kommunikatörerna är väldigt professionella när de beslutar 

om vad som har nyhetsvärde och inte. De skickar inte ut mer information än nödvändigt.  

 

Likt Schlesingers tankar kring att tidspressen är en naturlig del av det journalistiska yrket (Se 

kap 2.2), vittnar journalisterna om att det enda som bidrar till ett högre tempo på redaktionen 

är att de agerar som multijournalister och ska hinna mer idag på samma tid som förut. De ska 

skriva webbartiklar, lägga in filmklipp, ljudfiler och bildspel, vilket bidrar till högre tempo. 

Om stressen hos journalisterna ligger i tekniken bör kommunikatörerna skicka med filmklipp 

och ljudfiler för att lättare bidra till agendan. På samma sätt som Zoch och Molleda förklarar i 

modellens första steg, det vill säga arbeta proaktivt med att tillhandahålla nyheterna (se kap 

3.4.1). Möjligtvis att det går att ställa i relation till argumentet att det skulle vara svårare att nå 

igenom bruset idag då det framgår att journalisterna slänger ungefär 80 procent av alla 

pressmeddelanden. Upplevelsen vid intervjutillfällena och tolkningen av svaren indikerade på 

att pressmeddelandena är betydelsefulla till viss del på redaktionerna, men en tröttsam 

funktion om informationen saknar substans. Fast å andra sidan diskuterar de huruvida det 

högre tempot på redaktionerna och behovet av snabba nyheter påverkar deras journalistik. I 
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resonemangen märks det tydligt att journalisterna brottas med normsvar kring hur de bör 

arbeta kontra hur verkligheten ser ut. Det kan vidare relateras till vad Larsson skriver om hur 

vanligt detta är inom mediebranschen (se kap 4.3). 

”När tempot skruvas upp finns risken för att det blir mindre källkritiskt och det finns 

också större chans/risk att saker och ting går igenom rätt ograverat. Det innebär att 

kommunikatörerna måste vara mer aktiva, skicka ett pressmeddelande och ange vad det 

handlar om, välskrivet, gott med kontaktuppgifter, samt att de ringer upp eller kontaktar 

mig på sociala medier och följer upp.” – Journalist på Folkbladet   

Citatet ovan kan kopplas till Hvitfelts tidigare forskning om snabba nyheter (se kap 2.1). Det 

kan även tolkas som att agenda building modellen har betydelse för arbetet med strategiska 

kommunikationsinsatser för att skapa publicitet i trovärdiga kanaler (se kap 3.4.1). 

Kommunikatörerna beskriver att journalisterna ofta ändrar rubriken och botten av 

pressmeddelandet, och att de ibland också byter ord i ingressen, samt att citaten används 

flitigt. Att därför arbeta med att förpacka informationen och som Goffman uttrycker det ”rama 

in den” (Se kap 3.2) kan sägas ha betydelse för att bygga agendan. Det går att urskilja att 

journalisterna klipper in och kopierar kommunikatörernas texter då de upplever att de inte kan 

skriva om samma sak bättre själv, vilket går i linje med kommunikatörernas tankar kring 

lyckade pressutskick. Är nyheten inklippt från pressmeddelandet blir det ett kvitto för 

kommunikatören att det var bra skrivet. Entman belyser vikten av att välja ut vissa aspekter av 

en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en kommunicerande text (Se kap 

3.2). På så sätt främjas en viss vinkel eller föreslagen lösning på det beskrivna problemet, 

vilket kommunikatörerna i studien lägger vikt vid. Resonemanget går även förklara med hjälp 

av Zoch och Molledas tankar kring att kommunikatören måste göra medvetna val kring vad 

som ska exkluderas respektive inkluderas för att lyckas med pressmeddelandet (Se kap 3.4.1). 

Risken är därmed liten för kommunikatörer att göra bort sig för att de skickar ett 

pressmeddelande. En journalist nämner att enda gången det kan bli fel är om 

pressmeddelandet är dåligt skrivet. Då finns en fara att nästa gång ett pressutskick kommer 

bryr de sig inte om att kolla på grund av att de vet att det senast var dåligt skrivet och då 

också ointressant. Resonemanget blir ett belägg för att kommunikatörerna bör sträva efter att 

skriva färdigpaketerade nyheter för att uppskattas hos journalisterna. 

5.2.2.2 Nyhetsvärdering 

Alla parter är rörande överens om hur händelser bör nyhetsvärderas. De ska vara avvikande, 
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aktuella, beröra många och gärna ha en lokal anknytning. Det går att härleda till Turks (se kap 

3.3) resonemang kring riktlinjerna nyhetsvärde, attraktivitet samt källans trovärdighet. 

Egenskaper kommunikatören bör ta hänsyn till innan ett pressutskick görs för att försäkra sig 

om en större chans att behålla kontrollen över informationen. Allmänintresset återkommer i 

många frågor både i samtalen med kommunikatörerna och med journalisterna. Detta kan 

härledas till McCoombs och Ghersettis hypotes kring att det i slutändan är beroende på 

nyhetsvärdering för mottagarna som avgör om informationen publiceras på nyhetsplats (se 

kap 3.1). Det kan därmed ifrågasättas hur stor betydelse pressmeddelanden egentligen har då 

det är allmänintresset hos mediepubliken som går igen i resonemangen. Kommunikatörerna 

bör kanske fokusera på att engagera mediepubliken, så att de i sin tur kan engagera 

nyhetsmedierna? Detta med bakgrund i att studien synliggör att journalisterna intresserar sig 

för mediepubliken i största utsträckning  

”Jag tycker det är lite onaturligt att skicka ut pressmeddelanden idag, för jag tycker att 

sociala medier har en mycket större och betydande roll och jag kollar igenom flödet där 

och ser vad som är på gång, vad människor gillar och engagerar sig i.” – Journalist på 

Västerbottens Kuriren  

Citatet kan signalera att kommunikatörer bör vara aktiva å verksamhetens vägnar och 

kommentera eller gilla aktiviteter på sociala medier för att engagera journalisterna. Med 

bakgrund i det resonemanget så delar journalisten på VK Zoch och Molledas poäng i att 

fundera över alternativa påverkansvägar snarare än bara använda sig av pressutskick (se kap 

3.4.1). Ett återkommande ämne under intervjuerna var också hur viktigt det är att de 

kontaktpersoner som anges i pressutskicken måste vara tillgängliga. Teorierna beskriver 

vikten av källans prominens för att få nyheterna publicerade (se kap 3.4.1). Att citat från 

nyckelpersoner är ett grundläggande krav för att lyckas rama in händelsen på ett önskvärt sätt. 

Detta blir tydligt då det var citat som kopieras och klistras in i störst utsträckning i 

pilotstudien (Se kap 5.1). Återigen går detta i led med Zoch och Molledas modell för att 

bygga agendan (se 3.4.1). Citat ger pressmeddelandena en personlig prägel och de framhäver 

hur betydelsefullt det är för journalister att få tag i uttalanden från nyckelpersoner inom 

verksamheterna. Redaktionernas krav på att hålla deadlines och producera nyhetsvärdig 

information gör dem, som tidigare nämnt, således beroende av källorna. Tankegången stöds 

av både Falkheimer och Heide samt Manning (Se kap 2.2) i resonemanget kring att 

auktoritära källor blir prioriterade. Återigen går det att ställa frågan vilken betydelse detta har 

för att en mångsidig journalistik ska bedrivas?   
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5.2.2.3 Webb vs. papperstidningen/sändning 

Likt tidigare forskning där Hvitfelt och Nygren, Bruhn Jensen och Jenkins (Se kap 2.1) 

diskuterar och resonerar kring det föränderliga mediesamhället går det att tolka 

studieresultatet som att teknikförändringar påverkat båda parters arbeten. Främst i och med 

internets framväxt. De intervjuade kommunikatörerna är eniga om att det oftare förekommer 

att ett pressmeddelande klipps in rakt av på webben än vad det gör i papperstidningen eller i 

en tv-sändning. Journalisterna säger dock att de inte känner sig påverkade av verksamheterna. 

”Jag styrs lite av pressmeddelanden på webben för där måste det hela tiden uppdateras. 

Det får inte stå still, så på så sätt är det viktigt. Men när jag arbetar som reporter, då 

har pressmeddelanden ingen betydelse alls ” – Reporter på Västerbottensnytt  

Det här kan ses som att behovet att producera information till medierna finns och kan bero på 

olika saker. Något som ligger i linje med Zoch och Molledas steg två i 

medierelationsmodellen. Där beskriver de att ett behov kan uppkomma då journalisterna 

själva har uppmärksammat en händelse som organisationen måste kommentera, men att det 

annars måste förse journalisterna med den information de behöver (Se kap 3.4.1). Samtliga 

respondenter betonar att det många gånger är en kortare version av nyheten på nätet och ett 

fördjupande reportage i papperstidningen. De hävdar också att det oftare händer att nyheter 

kopieras direkt från pressmeddelanden till webbtidningarna än vad det gör till de tryckta 

tidningarna. Detta på grund av att det hela tiden måste vara uppdaterat på internet.  

”Det händer oftare att nyheter klipps in rakt av på webben, och för vår del är det ju 

bra.” – Kommunikatör på Svenska Kyrkan 

Dock innehöll många av de studerade artiklarna från papperstidningarna i pilotstudien spår av 

meningar från pressmeddelandena, några mer än hälften (Se kap 5.1). Än om denna studie 

inte kan generalisera företeelsen, ger det en antydan kring ett verkligt förhållande som kan 

förekomma även i de tryckta artiklarna. Journalisterna betonar att de pressmeddelanden som 

mot förmodan hamnar i papperstidningen är rejält nedkortade och ofta bara inslag i form av 

notiser. Något pilotstudien styrker då de mindre artiklarna var minst rekontextualiserade. I 

vissa var det uppgett att informationen kom från ett pressmeddelande, vilket kan ses som en 

god gest gentemot läsaren i och med att journalisterna ska bedriva objektiv journalistik. En 

reflektion är dock vad det har för betydelse för de organisationer som är verksamma i 

samhället? När webbtidningarna präglas av att hela tiden vara intressanta och uppdaterade, 
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går det att relatera till Hvitfelts resonemang kring att journalisterna drivs av dramaturgin i 

nyheten snarare än det sakliga innehållet (Se kap 2.1). Är det då lättare eller svårare för 

aktörer att nå ut med sitt budskap? Källorna förser redaktionerna med fakta, men räcker det då 

redaktionerna, enligt studien, styrs av allmänhetens förväntningar på snabb information? Det 

går att urskilja en frustration hos journalisterna kring att allt går fortare och att deras yrke idag 

inte längre är enbart journalistiskt, utan även tekniskt. Av intervjuerna att döma, samt 

Falkheimers resonemang kring att kommunikatörerna etablerats med högre profession på 

bekostnad av det journalistiska yrket (Se kap 2.1), kan det upplevas som att 

kommunikatörerna agerar som journalister mer än journalisterna själva. Ett tydligt inslag är 

att båda parterna befinner sig i ett gränsland bland det nya och det gamla. Hur mycket bör 

kommunikatörerna agera journalistiskt samt hitta nya vägar för att bidra med information? 

Genom studiens resultat framgår det att allmänheten har lättare att bli källor och bidra med 

information till medierna vilket kan tolkas utifrån den interaktion som uppstår på nya medier 

som Manning (Se kap 2.1) talar om. Tankegången stämmer överens med hur journalisterna 

uppfattar att det får information. De söker på sociala forum och på internet, bland vänner och 

bekanta. Här gestaltas trots allt, något som Cottle (se kap 2.2) lyfter fram, ett val från 

journalistens sida att prioritera mindre legitima källor. Larsson (Se kap 2.2) påpekar att arbetet 

med news management från organisationernas sida i och med ett nytt medieklimat eventuellt 

kommer minska i betydelse. Det kan ses som att kommunikatörer istället bör fokusera på det 

strategiska arbetet med att bygga goda relationer med andra intressenter, då mediesamhället 

förändras och villkoren modifieras. Samtidigt framgår det i studien att journalisterna omöjligt 

kan veta allt och på något sätt måste kommunikatörerna tala om vad som händer för dem.  

5.2.3 Framtidsutveckling för pressmeddelanden 

Kopplat till Zoch och Molledas fyra olika steg kring hur arbetet med att bygga agendan bör gå 

till (se kap 3.4.1), framgår det från intervjuerna att kommunikatörerna arbetar tämligen lika 

med pressmeddelanden som strategisk kommunikationsinsats. Eftersom studiens syfte var att 

belysa hur kommunikatörerna och journalisterna arbetar idag men även hur deras planer ser ut 

framöver, visar resultatet en sammantagen bild av deras strategiska tänk och operativa 

handlande. Resultaten nedan speglar hur respondenterna spekulerar kring huruvida 

pressmeddelandet som verktyg i framtiden kommer att förändras, och arbetssättet kring det.  

Journalisterna är övertygade om att det kommer bli nya kanaler som dominerar för 

informationsförmedling i framtiden istället för arbetssättet med pressutskick. De samtalar 
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också kring att det är svårare idag än tidigare för kommunikatörer att skapa publicitet just på 

grund av det enorma informationsflöde som redaktionerna drunknar i. Det går att urskilja en 

motsättning i resonemangen sett till att kommunikatörerna upplever att det är enkelt att enbart 

med hjälp av välskrivna pressmeddelanden uppnå publicitet. Ingen av journalisterna ser 

emellertid någon nackdel med att verksamheter skickar ut pressmeddelanden. Utan det 

handlar mer om att de är mindre chans att den utskickade informationen uppmärksammas.  

”Jag tror att pressmeddelandet i sig kommer att finnas kvar, för oavsett om 

papperstidningen kommer finnas kvar eller inte så kommer ett behov av information till 

redaktionerna finnas. Det kommer skrivas traditionella pressmeddelanden men de 

kommer spridas på andra sätt, exempelvis via Twitter.” – Kommunikatör på Umeå 

Energi   

Citatet ovan kan tolkas utifrån Jenkins tankar kring att ”äldre” medier inte försvinner, det vill 

säga att verktygen som tidigare förmedlat nyheter förändras och ersätts av andra verktyg som 

ger oss tillgång till innehållet, bland annat nya interaktiva medier (Se kap 2.1). Det går att 

härledas vidare till Ghersettis forskning kring att mediepubliken medverkar aktivt i 

informationsflödet (se kap 2.1). Vad detta innebär för kommunikatörer och journalister går att 

reflektera över. Om mediepubliken är den viktigaste aktören i det komplexa samspelet mellan 

journalister och källor så tyder det på att en dialog och interaktion med kunder och 

medlemmar bör finnas. Det går att urskilja i intervjuerna att fallföretagen tänker på vad det är 

mediepubliken vill läsa om, samt när de vill läsa om det. Det kan tolkas som att 

mediepubliken värderas högt och styr vad som skickas ut. Med dessa tankar dementeras Nord 

och Strömbäcks argumentation kring att det är föråldrat att ”publicera så det passar alla” (se 

kap 2.1). Detta i och med att studien visar att allmänintresset väger tungt och ju fler som 

berörs av nyheten desto bättre. 

5.2.3.1 Nya medier 

Sociala medier går igen i alla journalisters resonemang. Enligt Bruhn Jensen (Se kap 2.1) har 

framväxten av datorbaserad kommunikation bidragit till en deltagande mediekultur. Något 

som journalisterna är positivt inställda till och menar att det är en av deras främsta 

informationskälla idag. De bygger relationer på Facebook och Twitter och bevakar flödet där.  

”Jag får mycket information på Facebook, jag ser vad mina vänner håller på med och 

då snappar jag upp saker som verkar vara på gång. Det är inte bara privata vänner 

utan även politiker och andra nyckelpersoner. Då intresserar det även mig och då 
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kanske jag skriver om det.” – Journalist på Västerbottens Kuriren   

För att återknyta till personliga relationer är detta ett intressant fenomen. Hur förhåller sig 

journalisterna privata samtidigt som de skapar en yrkesmässig relation om de blir vänner med 

nyckelpersoner på deras privata Facebook-sidor? Här synliggörs en risk med att 

mediesamhället blir så pass förändrat i och med de nya medierna att det kan bli svårt för 

yrkesverksamma att skilja på privat och offentligt. Något som i sin tur kan tänkas få 

konsekvenser för en oberoende journalistik. Troligtvis är detta en av anledningarna till att 

kommunikatörerna är reserverade mot att bygga allt för personliga relationer. Det kan tänkas 

vara svårt att hålla isär privatliv med arbete om ens privata Facebook-sida ska användas som 

kommunikationskanal. Vidare går det att betrakta fenomenet som en möjlighet till att skapa 

bättre relationer och därmed vara lättillgängliga för journalisterna, vilket kan bidra till ett 

bättre samspel eftersom det är en ömsesidig utbytesrelation det handlar om. Är då 

pressmeddelandet som verktyg en förlegad form? Den enda av kommunikatörerna som 

nämner arbete med sociala medier i samband med pressutskick är, som tidigare nämnt, hon på 

Umeå energi. Men då är det fortfarande i samband med nyheter i form av pressmeddelanden. 

I intervjuerna framgår det dock att det kan ses både som en fördel och en nackdel att kontakta 

via sociala medier.  

”Många verksamheter har inte snappat upp att pressmeddelanden är lite förlegat. En 

del är smart som skickar samma tweet till mig som till andra mediepersoner, de kan bli 

stressande att se att andra också fick informationen. Det är taktiskt av källorna att göra 

så, men jag vill inte känna att det är något massutskick” – Journalist på Folkbladet  

Exklusiv information är alltså något som journalisterna värderar högt, men att en tweet till 

flera ändå gör honom uppmärksam och mer benägen att skriva om det. För att gå vidare i 

resonemanget om pressmeddelanden är ett föråldrat verktyg eller inte, så uppmärksammades 

hur politiker arbetar med sociala medier för att skapa publicitet. De driver bloggar eller har 

uppdaterade Facebook-flöden. Om de vill att journalister ska uppmärksamma någonting så 

skickar de aldrig ett pressmeddelande. En intervjuperson berättar att de meddelar sig snarare 

via Facebook eller telefon att de har uppdaterat bloggen med ny information. Då länkar även 

journalisterna till deras blogg för att de plockat information därifrån. Detta kan ses som en ny 

form av Gandys teori kring subventionerad information (Se kap 3.3). Ett arbetssätt som 

journalisterna tycks uppskatta.  

”När jag ska kontakta en källa så ringer jag dem eller har dem som vänner på 
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Facebook. Där tycker jag det är lättare och lättare att få kontakt. För om de sitter på 

möten eller något så går det att skriva i chatten, jag provar alla vägar” – Reporter på 

Västerbottensnytt  

De två kommunikatörer som inte använder sig av sociala medier i arbetet har ännu inte sett 

nyttan i det eller inte funderat på det. Som kommunikatören på landstinget uttrycker det;  

”Jag tror inte riktigt på att använda sociala medier för att tala om att en nyhet 

publicerats. Jag är lite skeptisk faktiskt. Jag kan inte se poängen med att publicera 

nyheten direkt på Facebook. Det är svårt att få en riktigt bra förklaring till varför det 

skulle vara nödvändigt” – Kommunikatör på Västerbottens läns landsting 

Vidare nämns det i en av intervjuerna att om källan tappar kontrollen då ett pressmeddelande 

går ut, så släpps den ytterligare om informationen publiceras på sociala medier. Det går 

därmed att urskönja en rädsla och osäkerhet inför arbetet med nya medier, och på vilket sätt 

information bör publiceras och offentliggöras. För att ställa sig kritisk till resonemangen kring 

att sociala medier är en viktig kanal, går det att fråga sig vilka journalister som involverar sig i 

nya medier? Samt vilka organisationer de flitigast bevakar på de sociala medierna? 

Sammantaget går det att säga att journalisterna i deras arbete med omvärldsbevakning ägnar 

mer tid till att skanna av sociala medier än vad de ägnar tid till att skanna av flödet med 

inkommande pressmeddelanden till nyhetsredaktionen. En av journalisterna påpekar 

dessutom att han idag får mer kontakt via sociala medier än via sin vanliga redaktionsmail. 

Detta kan bero på nya medieprodukter, distributionskanaler och de nya användarvillkoren 

som tillsammans bidrar till att förändra mediernas roll i samhället.  
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6 Slutsats 
 

Resultatet visar att det sker vissa förändringar när pressmeddelandena rekontextualiseras till 

nyhetstext, men att många meningar kopieras och klistras in från den ursprungliga texten. I 

fyra av de studerade artiklarna var mer än 50 procent av meningarna kopierade utan 

omformuleringar från pressmeddelandena. I de resterande artiklarna var däremot mindre än 

50 procent av meningarna kopierade, varav i fyra artiklar ingenting alls. Mindre artiklar och 

notiser hade högt procentantal kopierat material, medan fördjupande reportage hade lågt 

procentantal kopierad text. Endast i ett fall redovisas det att nyhetens ursprung kom från ett 

pressmeddelande. Värt att nämna är att informationen i artiklarna och pressutskicken var 

densamma i stor utsträckning och att det ofta bara var enstaka ord utbytta. Det vanligaste är 

att redaktionen gör en annan rubriksättning på texterna och att de ändrar ord i ingressen och 

brödtexten så att texterna inte ska vara alltför snarlika varandra. Ungefär hälften av 

pressmeddelandena fick några eller alla citat återgivna i sin helhet. Detta samt att 

kontaktpersonerna ofta kommer till tals tyder på att kommunikatörerna i stor utsträckning är 

de som bestämmer vilka som ska uttala sig. Att citaten och nyhetens ursprung sällan 

redovisas, trots att mycket av innehållet är baserat på pressmeddelanden, kan härledas till att 

redaktionerna i stor utsträckning vill få det att framstå som att de är initiativtagare till nyheten.  

Journalisterna anser att pressmeddelanden fyller en funktion för webbtidningarna som måste 

vara flitigt uppdaterade. På alla tre redaktioner som ingår i studien är det webbredaktionernas 

ansvar att sortera och bevaka inkomna pressreleaser, för att sedan slå larm till nyhetschefen 

om de bedömer att något även borde tas upp i den tryckta tidningen. Det är tydligt att 

pressmeddelanden inte är deras mest inflytelserika informationskälla men heller inte 

betydelselös för arbetet. Det underlättar eftersom de upplever att de inte kan ha koll på allt 

och därmed behöver information om händelser. Vidare hävdar de att det är uppskattat om 

informationen är färdigkonstruerad som en artikel då det underlättar i deras arbete i och med 

tidspress. Det är lätt hänt att de tar med något från pressmeddelandet på grund av att de idag 

ska vara multijournalister och filma, fota och skriva. Det vill säga inte på grund av en 

stressigare tillvaro och nedskärningar på redaktionerna. Välskrivna pressmeddelanden 

värdesätts och är avsändaren duktig på att formulera sig och hitta nyhetsvärdet så finns det en 

chans att en rekontextualisering för artikeln inte genomförs, då journalisterna upplever att de 

inte kan skriva texten bättre själv. Däremot tyder resonemangen på att pressmeddelanden 

erfaras som en förlegad påverkansform. Personliga relationer och kontakt via sociala medier 
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tycks värderas högre. Det gör också journalisterna mer benägna att publicera informationen 

om den tillhandahålls exklusivt eller på ett taktiskt sätt t.ex. via Twitter eller ett telefonsamtal. 

De framgår att journalisterna uppskattar om det sker via andra kanaler än just 

pressmeddelanden till en redaktionsmail. De påpekar att de omvärldsbevakar på sociala 

medier och hemsidor snarare än att skanna av flödet med inkomna pressutskick, vilket kan 

tolkas som att det som sagt känns föråldrat och opersonligt. Det går därför att urskilja en 

problematik kring att det gödslas för mycket med pressmeddelanden idag. 

Kommunikatörerna anser att verktyget har en central roll i arbetet med medierelationer. De 

skriver pressmeddelanden för att öka chansen att bidra med tillrättalagd information till 

nyhetsflödet, och för att skapa publicitet. De använder pressmeddelanden i proaktivt syfte för 

att offentliggöra både positiva och negativa nyheter kring verksamheterna så att de blir 

skildrade på det sätt som organisationen önskar. De är eniga om att verktyget har betydelse i 

deras strategiska arbete med kommunikation till omvärlden. De poängterar att det är 

grundläggande att hålla informationen saklig och korrekt. Detta för att pressmeddelandet ska 

göra ett professionellt intryck och inte riskera att hamna i papperskorgen. Studien visar att alla 

tre respondenter utgår från journalistiska principer då de skriver ett pressmeddelande så att det 

skickas som en färdig artikel. Att som kommunikatör vara duktig på att rama in nyheterna och 

skriva så att det intresserar journalisterna ökar chanserna att nå ut till allmänheten, enligt 

studien. Samtliga kommunikatörer upplever att genomslaget är stort med hjälp av 

pressmeddelanden. De tror att det är en nödvändig informationskälla i och med att 

teknikutvecklingen bidragit till att nyhetsproduktionen går allt snabbare. Resultatet kan ses 

som att de värderar pressmeddelandets roll som en del i det strategiska arbetet med 

medierelationer högre än vad journalisterna gör. De har alltså en större tilltro till verktygets 

funktion medan journalisterna är mer inne på nya former att tillhandahålla information.  

 

Sammantaget upplever kommunikatörerna att det fungerar att arbeta på samma sätt som de 

gjort tidigare och kommer att fortsätta använda pressmeddelanden som verktyg. Så länge det 

ger resultat, vilket pilotstudien ger en indikation om, så kanske redskapet är tillräckligt bra 

tillsvidare. Förutsatt att vetskapen om hur ett pressmeddelande bör hanteras finns. De framgår 

i resonemangen att de är relativt säkra på att arbetet med pressmeddelanden kommer finnas 

kvar. Konsekvenserna i resonemanget kan tyckas vara att det, som tidigare nämnt, finns en 

alltför stark tilltro till verktyget. Speciellt då journalisterna hävdar att en god relation och 

engagemang på sociala medier börjar väga tyngre än vad pressmeddelanden gör. Av resultatet 



 
 

 
37 

att döma kan nya kanaler tänkas få en större betydelse. Journalisternas resonemang kring 

pressmeddelandets framtid skiljer sig därför ganska radikalt från kommunikatörernas. De 

uppmanar kommunikatörerna att uppdatera Facebook- och webbsidor, där de kan 

tillhandahålla information som journalisterna kan ta del av. Journalisterna poängterar också 

att det idag är så lätt för vem som helst att skicka ett pressmeddelande. Återigen kan det tolkas 

som att den personliga relationen och nya vägar för att tillhandahålla med information blir 

avgörande för kommunikatörerna i framtiden. En hypotes som redan kan skönjas då 

journalisterna hävdar att de samlar in information på sociala medier i allt större utsträckning. 

Att därför skicka traditionella pressmeddelanden upplevs aningen inaktuellt. Även om det går 

att ställa i kontrast till att journalisterna eventuellt underskattar informationen från 

professionella källor. Det är svårt att avgöra om pressmeddelanden som 

kommunikationsverktyg kommer försvinna helt. Av studiens resultat att döma har det 

fortfarande betydelse för både journalister och kommunikatörer, om än inte lika starkt som 

tidigare.  
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7 Egna reflektioner och diskussion 
 

Det var få nyhetstexter där det framgick att nyheten hade sitt ursprung i ett pressmeddelande. 

Någonting som skapar en bild av att redaktionen får det att verka som att de själva producerat 

nyheten. Frågan är då vilken betydelse det har. Spelar det någon roll ifall det framgår eller 

inte? Vad det har för betydelse för demokratin och för mediernas funktion som 

samhällsgranskare går inte att besvara i denna studie. Det är dock viktigt att lyfta att om 

medierna blir sämre på att granska makten så finns en risk att allmänheten slutar ta tidningar 

och nyhetssändningar på allvar. Att medierna alltså tappar sin status som trovärdiga källor 

och istället blir distributionskanaler för nyheter som saknar substans. En tankegång som i 

längden kan skada verksamheter som är i behov av medierna som trovärdigt kanal för att nå 

den stora massan. Det kan därför tyckas vara av stor vikt att både journalisterna och 

kommunikatörerna tänker sig för innan de skickar ut information, för att inte skada sin egen 

profession gentemot allmänheten. 

Det uppmärksammades under arbetets gång att pressmeddelanden är orsaken till att den 

”grävande” journalistiken delvis hamnar i skymundan. Framförallt beroende på det snabba 

flödet som finns på webben. För att återfinna källkritisk journalistik kan det tolkas som att det 

är papperstidningarna och nyhetssändningarna som allmänheten bör anförtro sig åt. Trots att 

även det är ett motsägelsefullt argument med tanke på den pilotstudie som genomförts där 

även papperstidningen innehåller kopierat och inklippt material. Som en förlängning på den 

här studien hade det därför varit intressant att studera huruvida det skiljer sig mellan 

webbtidningarna och papperstidningen. Är det som journalisterna hävdar att 

pressmeddelanden lättare kopieras in på webben men att det inte sker på samma sätt i 

papperstidningen eller om det faktiskt gör det? Likväl hade det varit intressant att gå vidare 

med denna studies resultat och undersöka hur ytterligare några organisationer resonerar kring 

pressmeddelanden som kommunikationsverktyg. Eller utöka pilotstudien och göra en 

fördjupning kring ett större antal pressmeddelanden med tillhörande artiklar för en fullständig 

kvantitativ innehållsanalys.   

Sammantaget går det att problematisera det faktum att journalisterna förväntar sig 

färdigskrivna nyheter. Det vill säga att kommunikatörerna ska göra deras jobb, samtidigt som 

de hävdar att pressmeddelanden är ett gammalmodigt verktyg. Om kommunikatörerna bör 

satsa på att skapa attraktiva Facebook sidor och publicera nyheter på sina egna hemsidor, 

finns då inte en risk att de klassas som experter? Något som möjligen kan resultera i att det är 
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där allmänheten tillslut kommer att söka information. På ett sätt upplever jag att journalisterna 

gör sig själva en otjänst. Även om de tillfrågade är väl medvetna om problemet och 

distanserar sig från att det är vanligt att de kopierar och klipper in, går det att urskönja att det 

händer och att de brottas med problematiken som fenomenet för med sig. Journalisterna är 

beroende av källorna och källorna vill synas i legitima kanaler, vilket blir en cirkel utan 

början och slut.  

Vidare är det intressant att ställa frågan om trenden med nedskärningar på redaktionerna 

fortsätter även fast pressen på en multijournalist ökar? Eller om det börjar anställas fler 

journalister på grund av att nyhetsredaktioner får mer arbetsuppgifter, vilket kan tänkas vara 

en lösning för att bevara den granskande journalistiken? Vidare går det att utveckla en 

tankegång kring huruvida pressmeddelanden skapar mer arbete åt kommunikatörerna, då det 

kan skönjas att pressutskicken bör innehålla bilder, ett filmklipp eller en ljudfil? 

Sammanfattningsvis har studien synliggjort att pressmeddelanden och påstötningar från 

kommunikatörerna kan vara en riskfylld strategi då det kan skapa mer irritation än vad det gör 

nytta. Samtidigt som det idag är betydelsefullt för journalisterna med serverad information. 

Med detta som utgångspunkt kan man dock fråga sig vad proaktivitet för att bygga agendan 

bör gå ut på? I ett sådant läge verkar det vara en tunn balansgång mellan att bidra till 

medieagendan eller riskera att reta upp journalisterna och förstöra ett förtroende som kanske 

redan existerar. Här går det att diskutera huruvida kommunikatörerna ska förhålla sig till de 

olika strategierna som finns med arbetet kring pressmeddelanden. Parallellt så visar 

studieresultatet att mediepubliken många gånger avgör vad som publiceras på nyhetsplats. Det 

kan därmed ifrågasättas hur stor betydelse pressmeddelanden egentligen har då det är 

allmänintresset hos mottagarna som upprepas i resonemangen? I stället för att försöka påverka 

journalisterna kring vad de ska skriva om, bör kommunikatörerna kanske fokusera på att 

bygga goda relationer med mediepubliken och engagera dem? Av studien att döma bör detta 

framförallt ske på sociala medier. Allt för att de i sin tur ska engagera nyhetsmedierna. 

Slutligen är det intressant att reflektera över huruvida medierna kommer behålla sin ställning 

som trovärdiga aktörer och samhällsgranskare. Eller om de sett från den utveckling som 

pågår, blir en informationskanal bland alla andra i framtidens medievärld?   
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9 Bilaga 1 Intervjuguide till journalister 
Relationer  

• Hur skulle ni definiera en relation med kommunikatörer/källor?  
• Vad betyder relationer med källor för dig i ditt arbete? 
• Hur anser du att ett företag/organisationer kan bygga relationer med journalister? Vad 

är bra respektive dåligt agerande?  
• Med vilka källor vill du bygga relationer?  
• Vilken betydelse har informationen i ert relationsskapande?  
• Hur resonerar du angående att källor försöker påverka journalister för att nå ut med sitt 

budskap i icke betalda kanaler?  
• Vem anser du sätter dagordningen? Källorna, publiken eller du som journalist?  

Pressmeddelandens roll  

• Kan du beskriva hur ni arbetar med pressmeddelanden?  
• Vilket syfte har pressmeddelanden för dig i ditt dagliga arbete?  
• Har olika pressmeddelanden olika funktioner? I sådana fall, vilka? 
• Hur ser dina tankar ut angående pressmeddelanden från professionella källor jämfört 

med icke professionella källor?  
• Finns det strategier för hur du arbetar med pressmeddelanden? I så fall, vilka?  
• Vilka fördelar/nackdelar ser du med pressmeddelanden?  
• Vilka utmaningar har du stött på i samband med “färdigpaketerade” nyheter? 
• Vilka ämnen har högt nyhetsvärde för dig?  
• Har du någon gång klippt in en ”färdigpaketerad” nyhet direkt så som källan skickat 

den till en artikel? Om ja, varför? Om nej, varför inte?  
• Hur definierar du ett bra respektive ett dåligt pressutskick? Vilken är dess viktigaste 

egenskaper?  
• Vad i pressmeddelanden exkluderar du respektive inkluderar du vanligtvis i 

nyhetsartikeln?  
• Vilka för/nackdelar finns med att organisationer har kommunikatörer som försöker 

arbeta för att aktuella frågor ska hamna på medieagendan?  

Framtiden 

• Hur ställer du dig till utvecklingen av nya medier och möjligheterna i  användandet av 
dem? 

• Hur tror du framtiden för pressmeddelanden ser ut? Kommer de att försvinna eller 
fortsätta vara en viktig del i det journalistiska arbetet?  

• Upplever du att arbetet på redaktionen har ett mycket högre tempo idag än tidigare? 
Hur tror du det kommer utvecklas i framtiden?  

• Vilka är dina tankar kring att det skulle vara lättare idag jämfört med förr för public 
relations aktörer att uppnå publicitet med hjälp av färdigpaketerade nyheter?  

• Finns det något mer du vill tillägga till diskussionen?  
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10 Bilaga 2 Intervjuguide för kommunikatörer 
Relationer  

• Hur skulle ni definiera en relation med journalister?  
• Vad betyder relationer med journalister för dig i ditt arbete? 
• Hur upplever du att journalister arbetar för att bygga relationer med dig som 

kommunikatör? Vad är bra respektive dåligt agerande?  
• Med vilka journalister vill du bygga relationer?  
• Vilken betydelse har informationen i ert relationsskapande?  
• Hur resonerar du angående att källor försöker påverka journalister för att nå ut med sitt 

budskap i icke betalda kanaler?  
• Vem anser du sätter dagordningen? Journalisterna, publiken eller du som 

kommunikatör?  

Pressmeddelandens roll  

• Kan du beskriva hur du arbetar med pressmeddelanden?  
• Vilket syfte har pressmeddelanden för dig i ditt dagliga arbete?  
• Hur resonerar du då du skriver pressmeddelanden? 
• Har olika pressmeddelanden olika funktioner? I sådana fall, vilka? 
• Hur upplever du att genomslaget är i medierna då du skickat ut ett pressmeddelande?  
• Har du några strategier för hur du arbetar med pressmeddelanden? I så fall, vilka?  
• Vilka fördelar/nackdelar ser du med pressmeddelanden?  
• Upplever du att det är enkelt att påverka nyhetsmedierna med hjälp av 

färdigpaketerade nyheter? 
• Vilka ämnen upplever du har högt nyhetsvärde för journalister?   
• Har journalister någon gång klippt in en ”färdigpaketerad” nyhet direkt så som du 

skickat den? Om ja, är det vanligt att de lägger till något eller tar bort någon 
information? I så fall, på vilket sätt?  

• Hur definierar du ett bra respektive ett dåligt pressmeddelande? Vilka är dess 
viktigaste egenskaper?  

• Vad upplever du att journalister vanligtvis exkluderar respektive inkluderar i 
pressmeddelanden?  

• Kan du beskriva ett tillfälle då du blivit väldigt nöjd med genomslaget i nyhetsmedier 
efter ett pressutskick?  

Framtiden 

• Hur ställer du dig till utvecklingen av nya medier och möjligheterna i  användandet av 
dem? 

• Hur tror du framtiden för pressmeddelanden ser ut? Kommer de att försvinna eller 
fortsätta vara en viktig del i ditt arbete?  

• Vilka är dina tankar kring att det skulle vara lättare idag jämfört med förr att uppnå 
publicitet med hjälp av färdigpaketerade nyheter?  

• På vilket sätt anser du att det idag andra strategier och verktyg för att påverka 
medierna än vad det gjorde förr?  

• På vilket sätt har pressmeddelandets roll förändrats?   
• Finns det något mer du vill tillägga till diskussionen? 
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11 Bilaga 3 Artiklarna som ingått i pilotstudien  
 

- ”Prästen Truls får fångar att gå i kloster” publicerades i Folkbladet måndagen den 18 

februari 2013.   

- “Klosterliv kan vara en väg ut ur kriminalitet” publicerades I Västerbottens Kuriren 

måndagen den 18 februari 2013.  

- ”Tusentals gravstenar kan tvingas omkull i Umeå” publicerad i Folkbladet den 19 

oktober 2012.  

- ”Farliga gravstenar gravägarnas ansvar” publicerad i Västerbottens Kuriren den 19 

oktober 2012.  

- ”Kvinnlig herde bryter ny mark” publicerad i Västerbottens Kuriren den 20 oktober 

2012.  

- ”Installerad som ny kyrkoherde” publicerad i Folkbladet den 22 oktober 2012.  

- ”Positivt resultat - fortsätter att spara” publicerad i Folkbladet den 24 januari 2013.  

- ”Infektioner i vården minskas” publicerad i Västerbottens Kuriren den 13 december 

2012.  

- ”Färre patienter infekteras” publicerad i Folkbladet den 13 december 2012.  

- ”Många skadas vid snöskottning” publicerad i Folkbladet den 8 februari 2013.  

- ”Onödiga skador då tak skottas” publicerad i Västerbottens Kuriren den 8 februari 

2013.  

- ”Miniflygplan inventerar bränslelagret” publicerad i Västerbottens Kuriren den 12 

januari 2012.  

- ”Busskurerna bjuder på ljusterapi” publicerad i Västerbottens Kuriren den 27 

november 2012.  

- ”Alla jobb ska bli gröna” publicerad i Folkbladet den 23 oktober 2012 

- ”Algerna renar utsläppsvatten och blir till biobränsle” publicerad i Folkbladet den 23 

oktober 2012 

 

 

 

 



 
 

 
46 

12 Bilaga 4 Intervjupersonerna   
 

- Intervjun med kommunikatören för Umeå Energi, genomfördes den 19 februari 2013. 

Intervjun hölls under cirka 40 minuter på Umeå Energis kommunikationsavdelning i 

Umeå.  

- Intervjun med en journalist på Västerbottens Kuriren ägde rum den 19 februari 2013 

på redaktionen i Umeå och varade lite mer än en halv timme.  

- Kommunikatören på Västerbottens läns landsting intervjuades på landstingets 

kommunikationskontor den 21 februari 2013. Intervjun hölls i 40 minuter.  

- Intervjun med en reporter på Västerbottensnytt genomfördes den 26 februari 2013 och 

varade i cirka en halv timme på Sveriges Televisions kontor i Umeå.  

- Intervjun med en redaktör på Folkbladet genomfördes den 4 mars 2013. Intervjun 

hölls i 30 minuter på Folkbladets redaktion i Umeå.  

- Intervjun med en kommunikatör på Svenska Kyrkan Umeå hölls den 25 februari på 

Svenska kyrkans kommunikationsavdelning i Umeå. Intervjun varade i 40 minuter.  

 

 

 

 


