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Abstract 
 

The news media is one of the main communication channels through which an 

organization's stakeholders get their information about the organization (Chen and 

Meindl, 1991, Deephouse, 2000; Carroll and McCombs, 2003). Deficiencies in the 

organizations management of their media relations has led to policymakers being forced 

leaving their posts. This has caused the subject of media relations to be more and more 

emphasized in the public debate, which caught our interest to investigate the issue 

further. 

 

The purpose of this study has been to investigate how the organizational communicators 

relate to the news media and how the news editors relate to the organizations. The 

purpose has also been to create an understanding of how both parties can relate to each 

other in order to strengthen the relationship between them. To examine this, we 

conducted a comparative case study in which we, through semi-structured interviews, 

examined how four news editors and four organizational communicators look at the 

relationship between them. The study divides the respondent’s answers into two 

perspectives; one news editor perspective and one organizational communicator 

perspective. These perspectives are then compared to highlight different aspects of the 

relationship between these two parties. The results of the study indicate that both parties 

are dependent on each other to reach out to their stakeholders. In the conclusion of this 

report we illustrate the relationship between the organizational communicators and the 

news editors through a model. This model shows that there are two different approaches 

in how organizational communicators look at the organization's media relations, the 

proactive approach and reactive approach. The study indicates that a more proactive 

approach means that there can emerge a stronger relationship between the organizational 

communicator and the news editor, which can benefit both parties. 
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IV 

Sammanfattning 
 

Nyhetsmedia är en av de främsta kommunikationskanalerna genom vilken en 

organisations intressenter får sin information om organisationen (Chen och Meindl, 1991; 

Deephouse, 2000; Carroll och McCombs, 2003). Brister i organisationers hantering av 

sina medierelationer har gjort att makthavare har tvingats lämna sina poster. Detta har lett 

till att ämnet medierelationer har lyfts fram mer och mer i samhällsdebatten, vilket 

fångade vårt intresse för att undersöka ämnet vidare.  

 

Vi har i denna uppsats haft som syfte att undersöka hur organisationskommunikatörer 

förhåller sig till nyhetsmedia och hur nyhetsredaktörer förhåller sig till organisationer 

samt att skapa en förståelse för hur de båda parterna kan förhålla sig till varandra för att 

stärka relationen dem emellan. För att undersöka detta genomförde vi en komparativ 

fallstudie där vi, genom semistrukturerade intervjuer, undersökte hur fyra 

nyhetsredaktörer och fyra organisationskommunikatörer ser på relationen dem emellan. 

Studien delar upp respondenternas svar i två perspektiv; ett nyhetsredaktörsperspektiv 

och ett organisationskommunikatörsperspektiv. Dessa perspektiv jämförs sedan för att 

lyfta fram olika aspekter i relationen mellan dessa båda parter. Resultatet av studien pekar 

på att båda parter är beroende av varandra för att kunna nå ut till sina intressegrupper. 

I uppsatsens slutsatser beskrivs en modell där organisationskommunikatörers och 

nyhetsredaktörers relation illustreras. Denna modell visar att det finns två olika 

förhållningssätt i hur organisationskommunikatörerna ser på organisationens 

medierelationer; det proaktiva förhållningssättet och det reaktiva förhållningssättet. 

Studien pekar på att ett mer proaktivt förhållningssätt innebär att det kan uppstå en 

starkare relation mellan organisationskommunikatören och nyhetsredaktören, vilket kan 

gynna båda parter.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 
Organisationers relation till nyhetsmedia har på senare tid varit ett hett ämne. Detta återspeglas 

inte minst i att akademikertidskriften Chefstidningen (2012). Ett av de senaste numren har just 

”medierelationer” som övergripande tema för tidningen. I tidningen diskuteras chefers relation 

till media och man ger även journalisters och tidningsredaktörers syn på relationen. Att just 

media och organisationers relation till media uppmärksammas kanske inte är så konstigt. Flera 

forskare menar att massmedia är en av de främsta kanalerna genom vilken en organisations 

intressenter får information om en organisation (Chen & Meindl, 1991; Deephouse, 2000; Carroll 

& McCombs, 2003). Det talas ofta i journalistiska sammanhang om att ”drevet går”. Man syftar 

då ofta till att en viss händelse har blivit uppmärksammad och att flera journalistiska källor har 

fått nys om uppgiften och börjat granska den. När man talar om denna granskning benämner man 

den ofta ”grävande” journalistik. Detta syftar alltså på att någonting som inte syns på ytan ska 

luskas ut för att uppdagas. Många organisationers relation till media präglas av en rädsla för att 

negativ publicitet ska uppstå när journalisterna granskar organisationen (Kjær & Langer, 2005). 

Detta kan sägas vittna om någon form av beroendeställning där media kan sägas ha en stor makt. 

Som en av de främsta källorna för informationsspridning till intressenter (Chen & Meindl, 1991; 

Deephouse, 2000; Carroll & McCombs, 2003) är det kanske inte så konstigt att media och det 

som media skriver har en avgörande roll för många organisationer. Det kanske inte är så konstigt 

att det finns organisationer och konsulter som erbjuder utbildningar i hur 

organisationsrepresentanter ska hantera sina medierelationer. Det finns dock tydliga problem med 

hur organisationer når ut via media, då en undersökning gjord av Göteborgs Universitet visar på 

ett lågt förtroende, bland allmänheten, för kommunikatörer samt PR-konsulter (Falkheimer, 

2011). Även Larsson (2005) menar att kommunikatörer och PR-konsulter har ett lågt förtroende i 

samhället. Trots detta menar han att den journalistiska utvecklingen, med kortare deadlines och 

mindre resurser, har inneburit att massmedia är intresserade av att publicera PR-producerat 

material. 

 

Hur ser då kommunikatörernas arbete ut och vad är det för strategier som PR-konsulterna lär ut, 

då deras förtroende har blivit så lågt? Grunig (1992)  menar att det skett en förändring i 

organisationers mediearbete, som har blivit allt mer centraliserat och toppstyrt. 

Informationsflödet har blivit allt snabbare och det är då viktigt att ha informationsavdelningen 

nära styrelsen, då kommunikatörerna snabbt skall kunna tillhandahålla den information som är till 

intresse för intressenter. Det är även viktigt för styrelsen att snabbt få ta del av den information 

som kommer in i företaget. Detta gör att informationsavdelningen blir en viktig del i hur 

organisationen styr sitt arbete (Kim, Avery & Lariscy, 2009). Kommunikatören har därför en 

viktig roll när det gäller att hantera den interna som den externa kommunikationen och har även 

en central roll vad gäller att sprida organisationens budskap till dessa intressenter. 

 

Forskning har visat att även nyhetsmedias arbetssätt har förändrats med mindre resurser och 

kortare deadlines (Larsson, 2005). Detta har inneburit att nyhetsmedia har blivit alltmer 

marknadsinriktat (Hang, 2007). Detta har inneburit att massmedia har blivit alltmer beroende av 

externt producerat material (Larsson, 2005). Som vi tidigare har skrivit är nyhetsmedia en av de 

främsta kanalerna genom vilken organisationens intressenter får sin information om 



 

- 2 - 

organisationen (Chen & Meindl, 1991; Deephouse, 2000; Carroll & McCombs, 2003). Det som 

nyhetsmedia skriver påverkar hur dessa intressenter ser på organisationerna (Einwiller, Carroll & 

Korn, 2010). Nyhetsmedia är med andra ord en viktig kanal för att påverka organisationens rykte 

bland dessa intressenter (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976). Vi ser alltså att nyhetsmedia och 

organisationerna står i en slags beroendeställning till varandra; där nyhetsmedia måste skapa ett 

intresse bland sin publik och organisationerna måste nå ut med sitt budskap till sina intressenter. 

Falkheimer och Heide (2007) menar att strategier för att manipulera media är vanligast i större 

politiska organisationer och att dessas försök till att manipulera media har blivit 

uppmärksammade och framställts som negativa i nyhetsmedia. De exemplifierar bland annat hur 

den brittiske premiärministern Tony Blair anlitat så kallade ”spin doctors” för att manipulera 

media och allmänheten, vilket nyhetsmedia såg negativt på. Faktum är dock att en stor del av det 

material som publiceras i media är externt skapat (Larsson, 2005). Vi finner det därför intressant 

att undersöka hur relationen mellan organisationer och nyhetsmedia verkligen ser ut.  

 

Johansson (2007) menar att få studier inom extern kommunikation har fokuserat på andra 

aspekter än hälsokommunikation och kriskommunikation. Den forskning som har skett inom 

området ”news management” har främst varit kopplad till hur politiska organisationer och stater 

har tillämpat dessa strategier (Pfetsch, 1999). Forskningen inom extern kommunikation har med 

andra ord inte lagt särskilt stort fokus vid andra organisationers sätt att hantera sin relation till 

media. Johansson Lönn (2005) menar att det är viktigt att forskningen lägger fokus på samspelet 

mellan nyhetsmedia och olika påverkansfaktorer för att det ska vara möjligt att förstå vad som 

formar journalistiken. För att skapa förståelse för hur organisationer ska förhålla sig till 

nyhetsmedia ser vi ett behov av att undersöka samspelet mellan organisationer och nyhetsmedia. 

Vi ser att rollen som organisationskommunikatör är den roll inom organisationen där kunskapen 

om organisationens externa kommunikation borde vara allra starkast. Vi ser dock att en studie av 

endast deras sätt att tillämpa extern kommunikation skulle vara begränsande. Genom en sådan 

studie skulle vi gå miste om det samspel som forskningen efterfrågar (Johansson Lönn, 2005). Vi 

ser istället medierelationer som en relation där två parter ingår. För att kunna belysa det samspel 

som sker mellan dessa två parter ser vi ett behov av att ur ett relationsperspektiv undersöka hur 

båda sidor förhåller sig till relationen och hur denna relation kan stärkas. 

 

 

1.2 Problemformulering 
 

 Vad har organisationskommunikatörer för attityd till nyhetsmedia och hur arbetar dem för 

att hantera organisationens relation till nyhetsmedia? 

 

 Hur ser nyhetsredaktörerna på organisationsrelaterade nyheter, vilken relation anser de sig 

ha till organisationer och hur anser de att denna relation kan stärkas?   

 

 Hur ser relationen mellan organisationskommunikatörer och media ut och hur kan denna 

relation stärkas? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur organisationskommunikatörer förhåller sig till 

nyhetsmedia och hur nyhetsredaktörer förhåller sig till organisationer samt att skapa en förståelse 

för hur de båda parterna kan förhålla sig till varandra för att stärka relationen dem emellan. 
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2 Teoretisk referensram 
 
Vi har i denna teoretiska referensram valt att utgå ifrån tre olika perspektiv. Det första 

perspektiv som vi beskriver är ett ”public relations”-perspektiv där vi fokuserar på olika 

strategier för att tillämpa extern kommunikation. Det andra perspektivet vi beskriver är 

nyhetsmedias perspektiv. I denna del beskrivs hur journalistiken hur journalistiken ser ut idag 

och vad nyhetsmedia har för roll i samhället. Det tredje perspektivet är ett relationsperspektiv 

där vi beskriver hur olika typer av relation och hur olika sätt att kommunicera kan leda till olika 

relationer.  

 

2.1 Public relations 
 
Public relations som fenomen har sina rötter i USA i början på 1900-talet. Det var då främst två 

amerikanska konsulter som började att utöva denna teknik; Ivy Lee samt Edward Bernays 

(Larsson, 2002). De första ”public relations”-strategierna var propagandaliknande kampanjer, 

som användes främst i militära kommunikationssyften. Falkheimer och Heide (2007) skriver att 

PR-branschen, ur ett amerikanskt perspektiv, uppstod på grund av massmediernas framväxt och 

den ökade granskningen av storföretagen. Enligt Larsson (2002) ändrades synen på Public 

relations av Grunig och Hunt (1984) då de föreslog att man borde anpassa 

kommunikationsstrategierna till tvåvägskommunikation i stället för den tidigare 

envägskommunikationen. I Sverige började företag att använda sig av public relations på 1930-

talet (Larsson, 2002). 

 

Ett av syftena med public relations är att få handlingsutrymme och legitimitet genom att lyfta 

fram organisationen på ett positivt sätt för dess publik. Att sträva efter att särskilja sig från andra 

organisationer är en stor del av den externa kommunikationen (Christensen & Cheney 2001). En 

teori som har vuxit fram under efterkrigstiden i Sverige är symbolperspektivet där företag 

försöker särskilja sig från sina konkurrenter genom att bygga upp starka varumärken och 

symboler (Meech 1996). Teorin utvecklades senare och började ta in etiska och moraliska 

perspektiv i sin kommunikation (Larsson, 2002).  

 

En utveckling i Sverige har varit att fler organisationer börjat agera proaktivt till sin omgivning 

(Christensen & Cheney, 2001). Detta innebär att organisationerna tar ställning till sociala och 

politiska beslut. Detta gör att dessa organisationer tar kontakt med massmedia för att förmedla 

och påverka beslutsprocesserna. Heath (1988) menar dock att det inte är ett sätt att sälja 

produkter utan det är ett sätt att väcka uppmärksamhet i den offentliga debatten i en riktning som 

är till fördel för organisationen.   

 

2.2 Kommunikatörer 

 

En chefskommunikatör har en central uppgift i organisationen då denna har ett nära samarbete 

med ledningen. Detta gör att chefskommunikatören har tillgång till all känslig strategisk 

information, för att snabbt kunna besluta vilken typ av information organisationen skall sprida till 

sin publik (Kim, Avery & Lariscy, 2009). Grunig (1992) menar att det är viktigt att 
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informationsavdelningen har ett nära samarbete med styrelsen inte bara för att få snabb 

information utan även för att snabbt informera styrelsen om vad det är för information som 

kommer in till företaget. Han menar även att informationsavdelningen skall jobba mer strategiskt 

med att få ut sina budskap, både internt och externt. Organisationer använder strategisk 

kommunikation för att nå ett tydligt mål, men för att göra detta så måste de ha en personlig 

kontakt för känna en närvaro till sin publik (Grunig, 1992). När informationsavdelningen är nära 

kopplad till styrelsen kan man på informationsavdelningen bättre uppnå en strategisk 

kommunikation och när den strategiska målgruppen är definierad så kan organisationen sätta 

mindre mål för att skapa långsiktiga samarbeten med sin publik (Van Ruler & Dejan Vercic, 

2004). En studie gjord i Singapore av Kim, Avery och Lariscy (2009) visar på att det inte är 

självklart att man måste vara kommunikatör för att kunna jobba på en informationsavdelning. Det 

är snarare så att organisationer kan utnyttja olika inriktningar för att få en bredare kunskap i sin 

kommunikation. Studien visade även att man på informationsavdelningen arbetade med framför 

allt varumärke, rykte, att skriva information om företaget, krishantering och olika events. Det är 

viktigt för en kommunikatör att förstå när åsikter glider isär från publiken och det som 

organisationen planerar. Detta kan skapa kriser för en organisation om inte kommunikatören gör 

snabba insatser för att förhindra den negativ kommunikation som sprids i organisationen (Grunig, 

1992) .       

 

2.2.1 News management 
 

Palm (2002) beskriver “news management” som de tekniker och strategier som används för att 

försöka påverka vad som blir nyheter och hur dessa nyheter utformas. Pfetsch (1999) menar att 

“news management” är en praktisk lösning för att stater på ett strategiskt sättt ska kunna 

kommunicera sina budskap via media. Hon menar att stater på så sätt har möjlighet att befästa 

sina politiska mål. När vi har studerat litteraturen på området har vi noterat att det mesta av den 

forskning som har gjorts inom området “news management” handlar om staters och andra 

politiska organisationers sätt att hantera media (Pfetsch, 1999; Tulloch, 1993). Då ”news 

management” verkar vara en framgångsfaktor inom den politiska grenen har vi svårt att förstå 

varför så lite forskning har gjorts med inriktning på företagsvärlden. Vi ser därför ett behov av att 

forskningen styr sitt sikte även mot detta intressanta område.   

 

När försök till att hantera media, genom ”news management”, uppmärksammas framställs de ofta 

på ett negativt sätt (Falkheimer & Heide, 2007). Det kan t ex stå skrivet i media att en direktör 

har anlitat en dyr konsult för att hantera sina medierelationer och detta framstår som ett sätt att 

manipulera informationen som läcker ut. I samband med att den brittiske politikern Tony Blair 

ledde det politiska partiet Labour i Storbritannien uppmärksammades en form av ”news 

management” som kallades för ”spin”. Nyhetsmedierna i Storbritannien hade negativa 

associationer kopplade till denna form av ”nyhetsmanipulering”, då de menade att 

mediestrategerna försökte styra budskapet utåt (Falkheimer & Heide, 2007). Affärsintressenter 

och organisationskommunikatörer ses därför ofta, ur journalisternas perspektiv, som ett hot mot 

den oberoende och granskande journalistiken (Kjær & Langer, 2005). 

 

Goidel (2002) menar att organisationer med hjälp av strategisk kommunikation kan styra och 

påverka medias rapportering. Genom startegisk kommunikation kan organisationer få intressenter 

att uppfatta nyheter på ett positivt sätt som vittnar om en framgångsrik organisation. Inom 

strategisk kommunikation beskriver litteraturen tekniker som ”agenda setting” (McCombs & 



 

- 6 - 

Shaw, 1972) och ”framing” (Entman, 1993). En form av strategisk kommunikation är ”Spin 

doctors” vilket är en term som beskriver en vanlig strategi bland politiker för att styra och 

manipulera nyhetsflödet (Brinker Lund, 2004).  För att lyckas strategiskt med detta går det inte 

att ha ett okontrollerat flöde av åsikter eller information (Erlandsson, 2008). 

 

Mediestrategier har på senare år utvecklats åt att formas till mer centraliserat styrda strategier 

(Erlandsson, 2007). En av orsakerna till detta är att det blir allt vanligare att anlita externa 

konsulter som lägger upp dessa strategier. Detta har dock kritiserat då vissa anser att dessa 

konsulters rekommendationer inte alltid är till godo för organisationerna. Det Svenska 

Regeringskansliet har lagt allt mer resurser på att hantera mediestrategier. Premfors och 

Sundström (2007) menar att kontakten med media bland Regeringskansliets tjänstemän blir allt 

mindre utpräglad. De menar på att det finns en önskan om att det inte skall finnas några externt 

synliga konflikter inom organisationen. Erlandsson (2007) menar att detta kan få konsekvenser 

för den demokratiska öppenheten. 

     

Falkheimer (2004, 2005) har I sin forskning kring kommunikationen vid byggandet av 

Öresundsbron urskiljt tre olika typer av kommunikationsstrategier som organisationer har använt 

i sin kommunikation med media. Falkheimer (2004, 2005) beskriver dessa organisationer som 

professionella källor som utövar news management. De tre strategierna som han beskriver är 

faktastrategin, den journalistiska strategin och publicitetsstrategin. Han menar att samtliga dessa 

tre strategier tar sikte på legitimera och skapa förtroende, vilket är en av grunderna i ”public 

relations”-retoriken. Faktastrategin riktar sig mot opinionsledare, t ex journalister och politiker, 

samt den allmänna opinionen och innebär att den professionella källan sprider rapporter, 

undersökningar och prognoser genom expertkommunikatörer. Detta kan ses som ett indirekt sätt 

att försöka påvekar medier och opinion och det var den mest effektiva strategin för publicitet och 

opinionsbildning. Grunden i faktastrategin är att framställa materialet i en ”objektiv” form och på 

så sätt åberopa den journalistiska normen om objektivitet. Den journalistiska strategin är riktad 

till de direkt berörda målgrupperna och kommuniceras via egenproducerat material, med 

journalistisk anpassning, såsom nyhetsbrev, kundtidningar, kontaktinformation, broschyrer etc. 

Falkheimer (2004, 2005) menar att denna strategi kan öka möjligheten till att få massmedialt 

utrymme, då materialet är framställt i journalistisk anda. Slutligen kan publicitetsstrategin 

beskrivas som klassisk ”PR”, där inbjudningar till olika arrangemang och events används för att 

locka journalisternas uppmärksamhet. Andra populära strategier som faller under 

publicitetsstrategins ramar är pressmeddelanden, tips och direktkontakt med journalisterna. 

Denna strategi var mest effektiv under det år som Öresunds invigdes. 

 

2.2.2 Information subsidies 

Zoch och Molleda (2009) använder begreppet ”information subsidies” för att beskriva hur PR-

praktiker kommunicerar med journalister genom färdigpaketerade nyheter klara att publicera. 

Dessa ”information subsidies” skickas vanligen ut i form av pressmeddelanden och är ett sätt för 

avsändaren att nå ut med sitt egenhändigt skrivna material till nyhetsmedia. Tanken bakom dessa 

färdigskrivna nyheter är enligt Zoch och Molleda (2009) att främja organisationens perspektiv på 

frågan och att kunna kommunicera detta till såväl interna som externa publiker. Ghersetti (2007) 

har gjort en ny undersökning på en studie från 1989. Studien gick ut på att bedöma vad som 

ligger till grund till en bra nyhet. Journalister och redaktioner fick värdera nyheter efter vissa 

kategorier. Studien visade att det var en kategori som stack ut och det var pressmeddelanden. 
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Studien från 1989 visade på att 39 procent ansåg att bra pressmeddelanden kunde ligga till grund 

för en artikel. När undersökningen återigen gjordes 2007 så visade den på samma resultat, dvs. att 

bra pressmeddelanden var viktiga för att en artikel skulle publiceras. Studien visade dock även på 

en ökning från 39 procent till 69 procent. En annan aspekt som var prioriterad bland 

journalisterna var att källan pressmeddelandena skulle vara officiell och trovärdig. Burns (1998) 

visar i en studie att det inte är en garanti att de “information subsidies” som sänds till en 

nyhetsmedieaktör öppnas. Han menar att detta tyder på att innehållet i pressmeddelandet är en 

sekundär faktor vid bedömningen av nyhetsvärde och att det istället är avsändaren som är 

viktigast när en nyhetsredaktör avgör nyhetsvärdet. 

Gandy (1982) menar att de PR-praktiker som kvickt och förmånligt tillhandahåller informationen 

till nyhetsmedierna, genom ”information subsidies”, får en ökad chans att publiceras i media. 

Han menar att detta kan hålla nere mediebolagens produktionskostnader och därigenom göra 

materialet mer attraktivt att publicera. Även andra forskare vidhåller kostnadsaspekten som ett 

viktigt skäl till att ”information subsidies” ökar chanserna till publicering (Turk & Franklin, 

1987; Berkowitz, 1989; Zoch & Molleda, 2009). Aktörer med stora ekonomiska resurser kan på 

detta sätt bevara sin samhällsmakt. Sahlstrand (2000) har uppmärksammat att journalistiken blivit 

rutinmässig som en följd av bristande tid och ekonomiska resurser. En konsekvens av detta är att 

reportrarna i alla större utsträckning använder sig av beprövade källor såsom stora elitaktörer. 

 

Larsson (2005) skriver att nyhetsredaktionerna på senare år alltmer har utsatts för hårda 

rationaliseringar och minskade resurser. Detta har inneburit att media inte har samma möjligheter 

att söka upp nyheterna själva som tidigare, vilket innebär att de alltmer faller för frestelsen att 

publicera attraktivt material som tillhandahålls av PR-konsulter och organisationsinformatörer. 
Kiousis, Kim, McDevitt och Ostrowski (2009) instämmer i att det sätt som dagens journalistiska 

arbete bedrivs på, med korta deadlines och nedskärningar, innebär att ”information subsidies” 

påverkar nyhetsinnehållet i en allt större utsträckning. Larsson (2005) menar att relationen mellan 

PR-konsulter eller informatörer och journalister i allt större utsträckning vidhålls och talas väl om 

av de förstnämnda. Journalisterna uppger sig inte ha några relationer till informatörerna även om 

de uppger att de stundtals har täta kontakter med dessa. Gans (1979) lyfter fram relationen mellan 

PR-aktörer och massmedia och menar att de har ett symbiosförhållande då det krävs två parter för 

att dansa tango. Larsson (2005) skriver att båda parterna är beroende av varandra då information 

ges i utbyte mot medialt utrymme. 

 

Att ”information subsidies” har en lokal prägel har visat sig ge större sannolikhet för att de ska 

publiceras i nyhetsmedia (Turk, 1985; Berkowitz, 1989). Turk (1987) visar i sin studie att 

reportrars bedömning av informationens nyhetsvärde är en viktig parameter för att få en nyhet 

publicerad i media. Hennes studie visar även att den information som initieras av 

pressavdelningar oftare avslås än den information som journalisterna specifikt efterfrågar. 

Larsson (2005) menar istället att forskning har visat att en stor del av det material som publiceras 

i media är externt material.  

 

Larsson (2005) skriver att PR-konsulter har ett lågt förtroende i samhället och att problemet med 

dessa organisationer är att de försöker att framställa en annan organisations verklighet på ett 

positivt sätt. De försöker att driva sina uppdragsgivares opinioner utan att vara en del i deras 

ideologier och värderingar. Trots att det inte är uppdragsgivaren i sig som uttalar sig väljer ändå 

media, i många fall, att publicera dessa artiklar. Larsson ger som exempel att redaktörer vidhållit 
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att det var oproblematiskt om materialet var PR-producerat så länge det hade ett nyhetsvärde och 

menar att journalistiken har problem att fungera som den källkritiska och självkritiska institution 

som den länge utgett sig för att vara. Han menar att nyheten är så central inom dagens journalistik 

att en bra story kan gå före den kritiska granskningen. Det kan också vara ett tecken på att 

marknadsformatet på nyhetsartiklar har blivit alltmer accepterat i samhället. Larsson avslutar sin 

analys med att konstatera att PR-konsulter är dyra och att opinionsbildning genom dessa metoder 

främst är ett sätt för resursstarka organisationer att bibehålla sin maktposition i samhället. Allern 

(1997) visar hur resurstarka organisationer kan gynnas genom att utnyttja dessa resurser för att 

anlita individer för att ha kontakt med massmedierna och understödja media med information. 

 
2.2.3 Corporate reputation 
 

Det finns, enligt Barnett, Jermier och Lafferty (2006), inom litteraturen ingen tydlig definition på 

vad ”corporate reputation” egentligen är. Bennet och Kottasz (2000) identifierade sexton olika 

definitioner på ”corporate reputation” då de undersökte litteraturen inom området. Barnett, 

Jermier och Lafferty (2006) undersökte ett stort antal källor och identifierade tre huvudsakliga 

kluster för vad som i litteraturen menades med ”corporate reputation”. Dessa var reputation as a 

state of awareness, reputation as an assessment and reputation as an asset. Av dessa kluster var 

assessment det vanligast förekommande.” Barnett, Jermier och Lafferty (2006), som menar att 

det är viktigt för framtida forskning att tydligt definiera “corporate reputation”, föreslår följande 

definition (s.34): “Observers’ collective judgments of a corporation based on assessments of the 

financial, social, and environmental impacts attributed to the corporation over time.” Denna 

definition innebär alltså att det måste finnas observatörer som bedömer organisationens 

handlingar för att ett rykte ska uppstå. En observatörs ändrade uppfattning om en organisations 

rykte påverkas ofta av utlösande externa händelser (Wei, 2002; Barnett, Jermier & Lafferty, 

2006). Dessa händelser är ofta mer externt visibla till sin karaktär. Det kan t ex röra som att det 

framkommit att organisationen bidragit till miljöförstöring eller att man brutit mot mänskliga 

rättigheter. 

 

Nyheter i media, som berör organisationer, har en mycket central roll i samhället, då nyhetsmedia 

är en av de främsta kanalerna genom vilken konsumenter och andra externa intressenter lär sig 

om organisationerna, dess aktiviteter och de problem som berör dem (Chen & Meindl, 1991; 

Deephouse, 2000; Carroll & McCombs, 2003). En individ behöver inte ha personlig erfarenhet av 

en organisation för att dennes attityd till den ska kunna påverkas. Individers attityder till en 

organisation och dess rykte påverkas även av information från tredjepartskällor, däribland 

framför allt media (Carroll & McCombs, 2003; Mitrook, Popescu & Kiousis, 2007). Företag är 

beroende av nyhetsmedia för att kunna nå ut till sina intressenter och för att kunna påverka 

företagets rykte bland dem som bidrar till företagets välstånd (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976). 

Information om sådant som konsumenten inte kan uppleva direkt genom konsumtion av 

företagets produkter eller via interaktion med företaget kan vara viktig att föra fram genom 

media. Information om t ex en organisations sociala ansvarstagande kan få större 

genomslagskraft och uppfattas som trovärdigare när den framställs i media (Dawkins, 2004; 

Einwiller, Carroll & Korn, 2010). Nyhetsmedia är i sin tur beroende av att informationen om ett 

företag är av intresse för deras konsumenter (Einwiller, Carroll & Korn, 2010).    
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Einwiller, Carroll & Korn (2010) skriver att den information som intressenter är beroende av 

nyhetsmedia för att få tillgång till påverkar hur intressenterna ser på företaget. De uppmuntrar 

företagen till att vara medvetna om och undersöka vad deras intressenter har för mediala behov 

och hur de påverkas av den information som når ut via media. De råder också företagen till att 

arbeta för att stärka nyhetsvärdet på deras sociala ansvarstaganden så att dessa ska 

uppmärksammas i media.  

 

Medierykte (eng. ”media reputation”) har fått allt större uppmärksamhet inom strategiskt 

ledarskap, då det kan ge en långvarig konkurrensfördel för organisationer (Deephouse, 2000). 

Enligt en undersökning i Storbritannien rankade experter organisationers rykte som den viktigaste 

av tretton undersökta resurser (Deephouse, 2000). Medierykte är ett begrepp som syftar till att 

föra samman företaget med journalister för att nå ut med information om företaget till dess 

aktieägare och nyhetsläsare. Om ett företag har ett gott rykte i mediesammanhang har företaget 

en möjlighet att påverka inte bara sina egna aktieägare och intressenter utan det kommer även att 

skapas ett intresse och kunskap om företaget i ett större perspektiv (Deephouse, 2000). Att få en 

artikel skriven om sig innebär att organisationer når ut till kunder, anställda, intressenter och 

aktieägare och att den på så sätt sina handlingar sprida publikt. En undersökning av banker gjord 

av Deephouse (2000) visar att media, som en resurs, var det bästa sättet för att öka den allmänna 

kunskapen och åsikterna om bankerna. Ett gott rykte ger ett psykologiskt kontrakt mellan 

aktieägare och företaget, vilket ger ett långsiktigt engagemang. Nyhetstidningar hjälper företag 

att nå ut med teoretiska och empiriska antagande vilket har gjort att medierykte har blivit en 

strategisk resurs för att hantera konkurrensfördelar. Ett gott medierykte ger konkurrensfördelar då 

intresset för företaget ökar och fler personer är villiga att ta kontakt med företaget. 

 
2.3 Nyhetsmedia 
 
2.3.1 Nyhetsmedia i samhället 
 

Nyhetsmedia har en stark ställning i samhället. Allmänheten både nyttjar nyhetsmedia och har en 

åsikt om det som publiceras (Bergström & Wadbring, 2011). Forskning har visat att massmedia 

är en av de främsta informationskanalerna genom vilken en organisations intressenter får 

information om en organisation (Chen & Meindl, 1991; Deephouse, 2000; Carroll & McCombs, 

2003). Detta vittnar om att nyhetsmedia är en viktig aktör i samhället. Utvecklingen i samhället 

har gjort att nyhetsmedia inte längre endast förekommer i traditionella former, såsom 

nyhetstidningar och tv-sändningar. Idag har även Internet en central roll, även om det inte har 

ersatt de traditionella formaten (Bergström & Wadbring, 2011). De traditionella formaten har 

alltså fortfarande en viktig roll och forskning har visat att annonsörer på nyhetstidningar anser att 

dagspressen har en stabil roll gentemot deras publik (Cepaité, 2006), men samhällsutvecklingen 

hur även inneburit en förändring i journalistiken. Nya teknologier har lett till nya nyhetsmedium. 

Dessa nya nyhetsmedium har lett till att nyheter kan konsumeras ständigt, vilket inneburit 

organisatoriska förändringar inom medieorganisationerna (Alström & Nord, 2002; Cepaité, 

2006). Globaliseringen har gjort att nyhetsmedia inte endast lägger fokus på lokala nyheter 

(Cepaité, 2006). Hang (2007) menar att nyhetsmedia har blivit alltmer marknadsdrivet och att 

nyhetsmedieaktörerna verkar inom en marknad där innehållet, publiken och annonseringen är de 

tre viktigaste aspekterna. För att konkurrera försöker nyhetsmediebolagen att få allt bättre fäste i 

samtliga dessa tre aspekter. Dagspressen är starkt beroende av annonsörer, vilket har påverkat 
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dess strukturutveckling. Annonsintäkterna är beroende av konjunktur, vilket inte 

prenumerationsintäkterna är i samma utsträckning (Cepaité, 2006). De olika aspekterna som 

påverkat journalistiken har inneburit att nyhetsorganisationerna visat skepsis mot sin framtida 

ställning i samhället, även om såväl annonsörer som läsare ser den som stabil (Cepaité, 2006). 

Forskning har visat att tidningsläsningen är en relativt stabil parameter, men att nya medieformer 

som gratistidningar och Internet har tagit marknadsandelar (Bergström & Wadbring, 2010). Såväl 

Capaité (2006) som Bergström och Wadbring (2010) poängterar att olika samhällsgrupper vänder 

sig till olika medieformer. Cepaité (2006) menar att medieorganisationer måste vårda sin relation 

till såväl sina konsumenter som sina annonsörer och att de har gått händelserna i förväg när de 

investerat i produkter och tjänster som ännu inte konsumenterna efterfrågar.  

 

2.3.2 Nyhetsmediernas dagordning 
 

Allan (2010) menar att journalistiken till stor del vilar på ett objektivitetsideal. Detta 

objektivitetsideal är en nödvändighet för att tilltron mellan nyhetsmedia och dess publik ska 

upprätthållas. Genom att betona upprätthållandet av denna objektivitetsrelation har nyhetsmedia 

lyckats framstå som en av de främsta kanalerna genom vilken sanningsenlig information om olika 

händelser sprids (Carpentier, 2005). Nyhetsmedia framstår allstå som en seriös och trovärdig 

aktör mycket tack vare sitt objektivitetsideal, då detta innebär att informationen får en 

faktamässig stämpel. För att upprätthålla denna återspegling av journalistiken som faktamässig 

och sanningsenlig har en professionalism vuxit fram där etiska riktlinjer, koder och rutiner är 

viktiga (Allan, 2010). Denna professionalism åberopas dock inte av samtliga forskare inom 

området, då vissa forskare ifrågasätter objektiviteten (Carlsson, 2009; Larsson, 2005). Forskning 

betonar att journalisterna arbetar under tidspress och ofta har bristande kunskaper inom de 

områden de bevakar (Johansson Lönn, 2005; Larsson, 2005). Detta gör att nyhetsmedia har blivit 

så beroende av sina källor att de har svårt att få med den kritiska och granskande dimensionen av 

journalistiken i sitt arbete (Johansson Lönn, 2005; Engström, 2008). Detta har inneburit att det 

journalistiska objektivitetsideal som råder ofta begränsas till att återge en liten del av saken på ett 

faktamässigt sätt (Ekström & Nohrstedt, 1996). 

 

Oavsett om journalistiken är objektiv eller ej så kan den ses som ett viktigt medium för att 

allmänheten ska få information om vad som händer i samhället. Lang och Lang (1966) skriver att 

massmedia drar uppmärksamheten till en specifik fråga. De menar att massmedia hela tiden 

framför objekt som föreslår vad folk ska tänka på, påverkas av och känna till. McCombs och 

Shaw (1972) skriver att pressen inte alltid är framgångsrik i att säga till sina läsare vad de ska 

tänka, men att den är väldigt framgångsrik i att styra vad läsaren tänker på. De använder sig av 

”agenda-setting”-hypotesen för att beskriva hur media påverkar folkmeningen genom att lägga 

vikt vid somliga ämnen snarare än andra. Ju mer uppmärksamhet som media ägnar åt en fråga, 

desto viktigare kan denna fråga bli för allmänheten. Genom att göra en fråga mer framstående än 

en annan kan media påverka hur dessa frågor bedöms av folk (Scheufele & Tewksbury, 2007). 

Begreppet ”framing” (sv. gestaltning) används ofta inom forskningen kring media och innebär att 

somliga aspekter av den uppfattade verkligheten lyfts fram framför andra (Entman, 1993). Detta 

innebär att det sätt som en nyhet konstrueras och inramas på påverkar hur den förstås av den 

publik som konsumerar den (Scheufele & Tewksbury, 2007). Detta innebär att nyhetsmedia har 

en tendens att presentera information till sin publik på ett sätt som talar till existerande kognitiva 

scheman. Gans (1979) menar att detta inte är ett sätt för media att lura sin publik utan snarare en 

nödvändig metod för att på ett effektivt sätt kunna minska komplexiteten i en fråga, så att den blir 
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begriplig för publiken. Nyheterna blir med andra ord mer lättillgängliga för kärnpubliken när 

”framing” tillämpas.    
 

Engström (2008) skriver att media styr diskursen i samhället genom att bestämma vad som ska 

sägas, av vem och hur det ska presenteras. Olika perspektiv lyfts fram framför andra i och med att 

nyhetsmedia styr gestaltningen av frågorna. Detta innebär att somliga tolkningar får mer 

spelutrymme än andra. De tolkningar som lyfts fram är också anpassade till en viss läsar- eller 

tittarkrets för att passa medieföretagens konsumenter. Engström (2008) menar att vad som lyfts 

fram i media är beroende av de källor som används och dessas maktposition i samhället samt 

dominerande frågeställningar i världen. Enbom (2009) skriver att massmediernas dagordning 

styrs av olika aktörer och strukturer i såväl media som samhället i stort. Med strukturer åsyftar 

han bland annat rutiner i nyhetsarbetet, nyhetsvärdering och kommersiellt tryck. Aktörerna är 

dels journalister och redaktörer, men även de professionella källorna. Dessa professionella källor 

är t ex olika organisationer som kämpar mot varandra för att just deras frågor ska bli aktuella i 

massmediernas dagordning. Enbom (2009) menar att det är viktigt att ha kunskaper om hur 

massmedierna fungerar för att kunna hantera agendasättandet.  

 

2.4 Relationer och kommunikationstyper 

 
2.4.1 Relationer 
 
En av kommunikatörens roll i en organisation är att upprätthålla relationer mellan kontakter, 

olika intressenter samt målgrupper (Larsson, 2002). Broom, Casey och Ritchey (1997) som har 

forskat kring relationen i PR-forskningen har byggt upp en trestegsmodell för att hantera 

relationen i en organisation. Deras forskning visar att det uppstår ett samband mellan 

organisationen och dess omvärld när dessa båda parter har någon form av behovsställning till 

varandra. Själva relationen mellan dessa parter uppstår då parterna samspelar i ”interconnected 

activities”, som kan innebära olika utbyten och kommunikation. Det eftersökta resultatet av detta 

samspel är måluppfyllelse och konsekvenserna av relationen blir att parterna blir beroende av 

varandra och att organisationen därför tappar sin autonomi och istället intar ett rutiniserat och 

institutionaliserat beteende. Wilson (1996)  har skapat en annan modell där hon beskriver fem 

förutsättningar för att organisationer ska kunna bedriva ett relationsinriktat samarbete. Dessa 

förutsättningar är att organisationen har långsiktiga visioner i sitt relationsbygge, att 

organisationen riktar in sig på människor, att organisationen bedriver samarbeten för att lösa 

problem, att organisationen arbetar med att skapa relationer till alla publiker och inte endast till 

vissa och att organisationen ser ett ansvar för samhället och inte endast driver relationerna i 

vinstsyfte. 

 

Bennis (1973) har tagit fram fyra olika typer av relationer. Den första är den ”expressiva 

relationen” där han tar upp exempel som kärlek och vänskap. Den andra är den ”bekräftande 

relationen” som innebär att relationen skall leda till att skaffa kunskap och information. Den 

tredje typen benämner han som ”förändrings och påverkansrelationen”. Denna typ av relation är 

snarlik den sista relationstypen, den ”instrumentella relationen”, som innebär att organisationen i 

sina relationer strävar efter att uppnå vissa mål och att utföra vissa uppgifter, men är inte lika 

inriktat på produktivitet som den sistnämnda. Larsson (2002) menar att relationer mellan olika 
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organisationer uteslutande är instrumentella till sin karaktär. Detta kan ses som ett tecken på att 

det är måluppfyllelsen som är det mest centrala när organisationer bedriver relationer med andra 

organisationer. Forskningen om relationsproblem har inneburit att det skapats nya krav på 

organisationer och deras chefer och informationsavdelningar. Bennis (1973) menar att 

organisationer måste ha öppnare system med tydligare kommunikationsstrukturer, där man söker 

ömsesidiga påverkansformer för att nå konsensusbeslut. Detta menar han skall leda till goda 

relationer, vilket relationsforskningen hart sett ett behov av.    

 
2.4.2 Envägs- och tvåvägskommunikation 
 

Inom organisationsområdet har på senare år kommunikationsaspekten blivit alltmer 

uppmärksammad (Larsson, 2008) och denna aspekt har visat sig ha stor betydelse för företags 

kulturer, resultat och effektivitet. Detta har gjort att vikten av en välfungerande PR- och 

informationsverksamhet har fått en ökad betydelse. Synen på kommunikation skiljer sig dock 

från organisation till organisation. Historiskt sett har företag och nationer propagerat via en 

envägskanal, där man försöker övertyga sin publik att hålla med om det som man propagerar för 

eller emot (Larsson, 2008). Det har på senare tid skett en förändring där organisationer går mot 

en tvåvägskommunikation där dialogen blir mer diplomatisk (Mills, 2012). 

Tvåvägskommunikation är en kommunikationsform där både mottagare och sändare av 

budskapet får vara med och påverka slutresultatet (Larsson, 2008). Taylor, Wells, Howell och 

Raphael (2012) menar att tvåvägskommunikation är ett sätt för organisationer att få ett mer 

personligt förhållningsätt till den andre parten. Detta kan innebära att det skapas ett starkare 

förtroende bland de individer eller organisationer som organisationen kommunicerar med. 

Mihalis (2012) menar att tvåvägskommunikation visar ett större engagemang i organisationens 

kommunikation, vilket gör att intressenterna känner sig mer delaktiga i organisationens 

kommunikation. 

 

Mihalis (2012) menar att envägskommunikation är ett sätt för organisationer att göra sina 

intressenter medvetna om att man finns. Larsson (2008) menar att de organisationer som har som 

strategi att kommunicera via en envägskanal är organisationer som har ett postmodernistiskt 

tankesätt gentemot public relations. Dessa organisationer ser kopplingen mellan media och 

organisationer som konfliktartad och problemfylld. Detta gör att dessa organisationer försöker 

dölja och undanhålla information från de granskande journalisterna. Dessa journalister kan, ur 

organisationens synvinkel, ses som motståndare till de organisationer som de granskar. De 

envägskommunicerande organisationernas syn på journalister är att om de finner ett intresse i 

verksamheten är de ute efter att hitta fel och att använda informationen för att skapa en felaktig 

bild av situationen.  

 

Larsson (2008) menar att viss kritik har riktats mot PR-forskning för att den inte fokuserar på 

samhällsansvar, etik och dialog. Kritikerna menar att företag skall ta sitt ansvar för samhället och 

att kontakterna med dess omgivande samhälle måste stärkas. De vill bygga upp ett samhälle som 

har en mer öppen dialog mellan företagen och samhället, där de vill minska vilseledande och 

manipulativ information. Detta innebär att samhället skall få rätt till en öppen diskussion där både 

människor och företag skall få möjligheten att framföra sina synpunkter. Detta innebär att 

företagen ska visa en etisk hänsyn till sin omgivning och inte bara se till ett vinstperspektiv. Mills 

(2012) menar att envägskommunikation var en strategi som var vanligt förekommande förr i 



 

- 13 - 

tiden. Han menar att tvåvägskommunikationen som strategi måste bli vanligare, då han menar att 

det är viktigt att organisationerna skall kommunicera med sina publiker och inte till dem. 
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3 Metodbeskrivning 
 

Vi kommer i detta kapitel att utförligt beskriva det tillvägagångssätt som vi har använt vid 

skapandet av denna magisteruppsats. Vi inleder med att utgå ifrån vårt syfte och att beskriva 

uppsatsens urval, för att därefter redogöra för hur vi har samlat in det empiriska materialet till 

studien. Vi berör därefter hur vi ska tillämpa detta empiriska material i vår analys.  

Avslutningsvis följer en diskussion där uppsatsens kvalitativa egenskaper står i centrum.   

 
3.1 Urval 
 

När vi designade vår forskningsmetod tog vi utgångspunkt i uppsatsens syfte. Tanken var att 

metoden skulle hjälpa oss att nå fram till detta syfte. Syftet med vårt arbete var:  

 

”att undersöka hur organisationskommunikatörer förhåller sig till nyhetsmedia och hur 

nyhetsredaktörer förhåller sig till organisationer samt att skapa en förståelse för hur de båda 

parterna kan förhålla sig till varandra för att stärka relationen dem emellan.” 
 

För att vi skulle kunna uppnå detta syfte såg vi ett behov av att kontakta såväl 

organisationskommunikatörer som nyhetsredaktörer. Vi hade en tanke om att inte alla dessa 

kommunikatörer och redaktörer hade samma syn på medierelationer. Vi upplevde 

medierelationer som ett komplext område och såg därför behovet av att få flera olika subjektiva 

uppfattningar om medierelationer. För att kunna samla in dessa olika subjektiva uppfattningar 

kontaktade vi fyra organisationer inom privat näringsliv och offentlig sektor. De personer vi 

valde att kontakta var personer med centrala roller inom organisationernas 

kommunikationsarbete. Anledningen till att vi valde just dessa personer var att vi ansåg att deras 

expertkunskaper inom kommunikation skulle bidra med en intressant kunskapsbas till vår empiri. 

En av våra tankar med arbetet var att inte ge en alltför snäv bild av relationen mellan nyhetsmedia 

och organisationskommunikatörer. För att undvika detta tog vi fasta på att även undersöka hur 

nyhetsredaktörer ser på sin relation med de organisationer som de har kontakt med i sitt arbete. 

Vi såg därför ett behov av att även lägga till ett antal nyhetsredaktörer till vårt empiriska urval. Vi 

tog därför kontakt med fyra stycken personer inom nyhetsmediebranschen, vilka hade roller som 

nyhetschefer, chefredaktörer och ansvariga utgivare.  

 

De åtta individer som vi varit i kontakt med för att skapa vårt empiriska material arbetade 

samtliga för olika organisationer. De arbetade alla för organisationer av olika storlek såväl som 

bransch och arbetssätt. Vi valde att kontakta olika organisationer då vi ville öka mångfalden på 

beskrivningar och uppfattningar i empirin. Geografiskt sett har dessa organisationer verkat inom 

Västra Götalands-regionen, inom Borås och Göteborg. Anledningen till att vi valde 

organisationer inom detta område var den geografiska närheten. Vi har inte uppmärksammat 

någon studie av samma karaktär som gjorts i detta område och anser att det inte skulle vara några 

större skillnader på andra liknande organisationer i Sverige.  

 

De organisationskommunikatörer vi valde att kontakta arbetade på Högskolan i Borås, 

Didriksons, Borås Stad och Regionservice. Dessa fyra företag verkar i vitt skilda branscher och 

bidrar till mångfalden i vår uppsats. De nyhetsredaktörer vi valde att kontakta arbetade på 

Boråskuriren, Borås Tidning, Xtra Borås och TV4 Göteborg. Även dessa medieorganisationer har 
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stora skillnader i arbetssätt. Orsaken till att vi har tagit kontakt med dessa personer är att de har 

en lång erfarenhet av mediearbetet, vilket innebär att de haft mycket kontakt med olika 

organisationer. Vi anser att vi med dessa åtta kontaktpersoner fick en tillfredsställande mångfald 

och utförlig empiri för att vi skulle kunna besvara uppsatsens syfte. Vi anser att ett större 

datamaterial skulle göra empirin betydligt mer svårarbetad, vilket skulle innebära att analys av 

materialet skulle bli för komplext. Vi ansåg att kvaliteten på det insamlade materialet och det sätt 

det används på var viktigare än en stor kvantitet.  

 
3.2 Forskningsdesign 
 
Eftersom syftet med vårt arbete är att undersöka relationen mellan organisationskommunikatörer 

och nyhetsredaktörer och att skapa en förståelse för hur denna relation kan göras mer givande så 

valde vi att göra en komparativ undersökning av kvalitativ sort (Bryman & Bell, 2011). Denna 

typ av studie innebär att forskaren jämför två eller fler fall med varandra. Det vi i vår studie har 

valt att jämföra är relationen mellan organisationskommunikatörer och nyhetsredaktörer. Vi ser 

alltså dessa åtta organisationsrepresentanter som två olika fall, dvs. det ena fallet är 

organisationskommunikatörerna och det andra är nyhetsredaktörerna. Vi har valt denna form av 

undersökning för att kunna få svar på hur dessa båda fall förhåller sig till varandra. De två fallen 

som vi valt att jämföra med varandra kan även ses som separata fall. Skillnaden mellan vår studie 

och en fallstudie (Bryman & Bell, 2011) är dock att vi i en fallstudie endast fokuserat på ett av 

dessa fall. Nu kommer vi istället att dela upp uppsatsen i två fall och sedan jämföra dessa med 

varandra. Bryman och Bell (2011) menar att när en komparativ undersökning görs är det oftast en 

etnografisk eller kvalitativ intervjuundersökning. Den typ av studie som vi valt att göra är en 

kvalitativ intervjuundersökning. Vi valde alltså att intervjua de olika individerna inom de olika 

organisationerna.     

 

För att samla in det empiriska material som vi i denna studie behövde valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Denna metod innebär att vi hade ett antal 

huvudämnen som intervjun skulle beröra, men att vi tillät oss att flyta fritt mellan dessa under 

intervjuns gång. Detta ledde till en mer öppen diskussion där såväl intervjusubjektet som vi som 

intervjuade kunde påverka samtalets riktning och utgång. Anledningen till att vi valde denna 

intervjuform är att vi ville ha en öppen diskussion där intervjusubjekten fick möjlighet till att 

lägga fokus på de frågor som dessa ansåg centrala samt att vi, så lite som möjligt, ville styra den 

information som intervjusubjekten gav ut. Vi ansåg att det var viktigt att intervjusubjekten kände 

sig bekväma i sina roller, då vi tror att detta leder till ett mer avslappnat och öppet samtal. 

 

Valet av en kvalitativ studie baserade vi på en önskan om en mer personlig och djupare 

kommunikation med intervjusubjekten. Genom att använda en kvalitativ intervjuform kunde vi få 

tydligt fokus under själva intervjun samtidigt som vi hade möjligheten att gräva djupare i de mest 

intressanta frågeställningarna och problemen som uppkom under intervjuns gång. En annan 

fördel med vår valda metod är att den personliga kontakten med intervjusubjekten gör det möjligt 

att även beakta förändringar av psykologisk karaktär som t ex ett förändrat kroppsspråk eller ett 

skiftande tonläge. Dessa händelseförlopp kan ge ytterligare uttryck för det budskap som 

intervjusubjektet ger. 
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3.3 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
 
Att utforma en intervjuguide är enligt Bryman och Bell (2011) en vanligt förekommande metod 

vid användning av en semistrukturerad intervjuteknik. Denna metod innebär att man innan 

intervjun bestämmer vilka huvudfrågor eller huvudområden som man vill att intervjun ska 

fokusera på. Dessa områden ska ha en tydlig anknytning till forskningsfrågorna, men är inte låsta 

till sin karaktär utan kan omformuleras under intervjuns gång. Att använda sig av en 

intervjuguide skapar en trygghet för hur intervjun kan utforma sig och skapar även en viss 

konsistens mellan de olika intervjutillfällena. Detta underlättade det vidare arbetet med att 

strukturera och analysera det insamlade datamaterialet, vilket gjorde att vi senare kunde lägga 

mer fokus mot just själva analysen istället för att lägga tid på att strukturera och få ordning på 

materialet. 

 

Vi valde att inleda våra intervjuer, med organisationskommunikatörerna, med en kort 

presentation av vår forskning för att ge intervjusubjekten en kort bakgrund till varför vi skriver 

vår magisteruppsats. Vi riktade därefter fokus mot organisationskommunikatörerna genom att 

fråga dem vad de hade för personlig bakgrund och roll inom organisationen. Genom att be 

individen att berätta om dessa aspekter kunde vi få en klarare bild av vad det innebar att vara 

kommunikatör och vad som förväntades av dessa. Vi ville därefter, för att få en större inblick i 

deras situation, fråga dem hur en vanlig dag på jobbet ser ut. Detta är en öppen fråga (Bryman & 

Bell, 2011) där individen får möjlighet till att uttrycka sig personligt om sin situation. Tanken var 

att denna öppna fråga skulle föra samtalet vidare och möjliggöra att intressanta aspekter uppkom, 

vilka vi sedan skulle kunna lyfta till en ytterligare diskussion.  När vi såg ett behov av att styra 

intervjun mer mot organisationens medierelation, gjorde vi detta genom att be kommunikatören 

att berätta om vad de har för kontakt med nyhetsmedia. På så sätt fick vi även en inblick i deras 

attityd till massmedia i sig och vad de såg för möjligheter i att hantera sin relation till media. 

Slutligen ville vi även beröra de strategier och riktlinjer som organisationerna hade när det gäller 

deras kontakt med nyhetsmedia. Vi lät därför intervjusubjekten tala fritt om dessa områden och 

inflikade endast med eventuella frågor rörande förtydliganden. Beroende på hur intervjuerna 

utvecklade sig utformade vi våra frågeställningar under intervjuns gång. När vi såg ett behov av 

mer djuplodande frågeställningar inom ett visst område berörde vi dessa ämnen ytterligare.  

 

När vi intervjuade kontaktpersonerna inom nyhetsmedia låg främsta fokus vid deras relation till 

och upplevelse av olika näringslivsorganisationer och offentliga organisationer. Även vid dessa 

intervjuer gav vi en kort inledande förklaring till vår magisteruppsats för att därefter låta 

intervjusubjekten presentera sig, sitt arbete och vad de haft för kontakt med de olika 

organisationerna. Genom att fråga intervjusubjekten hur de såg på organisationers mediestrategier 

och försök till att hantera media kunde vi få en djupare förståelse för intervjusubjektens syn på 

organisationer. När vi undersökte detta område kunde vi få en förståelse för om detta ses som ett 

sätt att underlätta nyhetsmedias arbete eller om det istället ses som ett sätt att manipulera 

journalistiken. Vi ville vidare fråga intervjusubjekten hur de ser på att ha en relation till 

organisationerna och hur de upplever att organisationernas mediestrategier påverkar deras roll 

som journalister.  

 

Intervjuerna med respondenterna skedde på bestämd tid och plats i deras organisationer. Vi var 

båda närvarande vid samtliga intervjuer. Samtliga intervjuer varade omkring en timme och 
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femton minuter och de spelades alla in med hjälp av diktafon. Detta för att vi lättare skulle kunna 

koncentrera oss på själva intervjuerna. På så sätt blev vi mer delaktiga i diskussionen och kunde 

få en givande dialog med intervjuobjektet. För säkerhets skull skrev en av oss ned det mesta av 

det som sades under intervjun även på ett anteckningsblock. Anledningarna till detta var att vi var 

oroliga för att tekniken skulle ställa till bekymmer samt att vi ville ge ett seriösare intryck genom 

att nedteckna intervjun. 

 
3.4 Empiri  
 
När vi hade samlat in det datamaterial som vi avsett göra planerade vi att utföra en analys av 

datamaterialet. Vi hade dock för avsikt att först, i ett kapitel, redogöra för den empiri som var av 

vikt för analysen. Det första vi gjorde var att transkribera empirin i ett ordbehandlingsprogram. 

Vi skrev ned allting som sades under intervjuerna för att kunna ha allt material på papper. Genom 

att göra detta fick vi en bättre överblick över vårt datamaterial.  När vi väl hade transkriberat 

texten läste vi igenom den grundligt för att få en överblick över vad som var intressant och viktigt 

för uppsatsen. Detta gjorde vi utan att göra några tolkningar av texten, vilket Bryman och Bell 

(2011) rekommenderar. Sedan var det dags för oss att gruppera och koda datamaterialet. Detta 

gjorde vi för att få struktur på materialet, vilket underlättade uppbyggnaden av empirin. Vi 

började med att dela upp materialet i de två olika fallen, dvs. organisationskommunikatörerna och 

nyhetsredaktörerna. Detta gjorde vi för att separera de olika fallen ifrån varandra så att vi senare 

skulle kunna jämföra dem med varandra i analysen. När vi hade delat upp de båda fallen var det 

dags för att ytterligare gruppera in materialet i olika samtalsområden som uppkom under själva 

intervjuerna. Vi placerade datamaterialet i olika kategorier och valde att endast använda oss av 

det material som vi fann relevant för vår uppsats. Genom denna gruppering uppstod kategorier 

såsom ”organisationers kontakt med media”, ”generella medieråd” och ”pressmeddelanden”. Det 

material som vi inte fann intressant sållade vi bort.  

 

Vi valde att ta ut citat från intervjuerna för att lyfta fram tydliga budskap i samtalen. Genom att 

göra detta låter vi läsaren få tolkningsmöjlighet av rådatamaterialet och inte endast vår tolkning 

av det. Vi tycker också att detta gör arbetet mer verklighetsförankrat, då vi återger det exakta 

materialet i citaten. Vi försökte att återge empirin på ett sätt som gör det lätt för läsaren att följa 

med i texten, men som ändå visar hela bilden av det som sades och inte uppfattas som lösryckt ur 

sitt sammanhang. 

 

När vi hade genomfört den första kodningen och grupperingen kände vi att empirin var väldigt 

omfattande och att inte alla områden skulle vara relevanta för vår analys. Bryman och Bell (2011) 

menar att forskaren inte bör oroa sig över att ha skapat för många koder och grupperingar. Det är 

möjligt att sålla bland dessa under analysens gång, vilket vi senare även gjorde.  

 
3.5 Analys av empirin  
 
När vi var färdiga med återgivningen av empirin var det dags att analysera den. För att kunna 

göra en utförlig analys av den empiri som vi valt att återge i empirikapitlet tog vi då hjälp av vår 

teoretiska referensram. Vi använde den teoretiska referensramen för att kunna beskriva och 

analysera de skillnader och likheter, mellan de båda fallen och den teoretiska referensramen, som 

vi uppdagat. Vår utgångspunkt i uppsatsen kan sägas har varit en deduktiv ansats (Bryman & 
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Bell, 2011) då vi utgick ifrån att studera teorin inom de områden vi ämnade studera. Det sätt på 

vilket vi sedan kom att utforma magisteruppsatsen kan dock till stor del beskrivas som ett resultat 

av en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär, enligt Bryman och Bell (2011), att forskaren 

skapar teori genom att studera praktiken. Detta innebär att teorin blir ett resultat av den 

undersökning som forskaren har gjort. När vi analyserade datamaterialet hade vi för avsikt att 

reflektera kring det som har sagts för att försöka lyfta fram olika infallsvinklar som vi fann 

intressanta. Detta har inneburit att vår forskning har varit en blandning av såväl deduktion som 

induktion, då vi har gått ifrån att studera teorin till att studera praktiken och, baserat på våra 

observationer, återigen till att studera teorin osv. Genom att använda denna metod i vår studie av 

praktiken har vi lyckats bygga upp ett teoretiskt bidrag som beskriver den praktiska relationen 

mellan organisationskommunikatörer, nyhetsredaktörer och båda dessas respektive 

organisationer. 

 
3.6 Kvalitetskriterier 
 
Vi har i denna kvalitetsdiskussion valt att använda oss av alternativa kriterier till validitet och 

reliabilitet. Dessa båda begrepps relevans har ifrågasatts inom kvalitativ forskning och Bryman 

och Bell (2011) föreslår fyra andra begrepp som ett alternativ. Dessa är trovärdighet, 

transfererbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet och vi avser beröra ett av dessa begrepp i taget i 

nedanstående diskussion. 

 

3.6.1 Trovärdighet 
 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon för att allting som sades skulle 

uppmärksammas. Vi nedtecknade därefter intervjuerna med hjälp av ett ordbehandlingsprogram 

och utelämnade ingenting av det som sades. Vi har på så sätt försäkrat oss om att ingenting av det 

som sades har blivit felaktigt utgivet av oss. Vi var tydliga i vårt sätt att ställa frågor så att inte 

intervjusubjekten skulle misstolka det vi frågade om. För att bekräfta att det som sagts under 

intervjuerna verkligen är intervjusubjektens åsikter har vi låtit de som velat läsa igenom 

uppsatsen för att komma med kritik och önskemål om förändringar. 

 

3.6.2 Transfererbarhet 
 

Den kvalitativa forskningen fokuserar ofta på ett mindre område, t ex som i vårt fall där vi har två 

olika fall att jämföra med varandra. Detta innebär att det går att ifrågasätta hur väl denna typ av 

forskning går att applicera på andra fall i andra sammanhang (Bryman och Bell, 2011). Istället för 

att utge sig för att vara generaliserbar i flera olika kontexter gör den kvalitativa forskningen 

anspråk på att lyfta fram detaljer som inte den kvantitativa forskningen gör. Vi gör inte anspråk 

på att frambringa en allmängiltig teori som alltid gäller, utan försöker istället att lyfta fram den 

kunskap som vi har fått fram genom vårt uppsatsskrivande. Det är sedan upp till läsaren att tolka 

huruvida denna kunskap går att tillämpa i andra sammanhang.  

 
3.6.3 Pålitlighet 
 

Vi har haft en god och öppen kontakt med samtliga respondenter i vår undersökning och ser 

ingen anledning till att misstänka att någon av dessa inte skulle lita på vår avsikt med 
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intervjuerna. Vi har båda deltagit vid intervjuerna och har därför kunnat diskutera och ifrågasätta 

varandra för att öka uppsatsens pålitlighet.  

 
3.6.4 Bekräftbarhet 
 

Vi har varit försiktiga med att låta våra personliga åsikter och värderingar inkräkta i vårt sätt att 

ställa frågor och analysera datamaterialet. Vi hade inga tydliga förutfattade meningar om hur 

resultatet skulle bli när vi inledde vår forskning, utan lät istället våra intervjuobjekt uttrycka sig 

fritt inom de frågor som vi ställde. Genom att låta respondenterna ta del av uppsatsen har vi 

bekräftat att inte våra personliga åsikter har färgat vår återgivning av deras uttalanden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 20 - 

4 Empiri 
 
4.1 Organisationskommunikatörer 
 

Ann-Christine Andreasson arbetar som informations- och kommunikationschef på avdelningen 

för externa relationer vid Högskolan i Borås. I grunden är Ann-Christine journalist och har länge 

arbetat som pressansvarig på högskolan. Sin roll som kommunikationschef har Ann-Christine 

innehaft sedan ett år tillbaka. Det arbete som Ann-Christine utför innebär bland annat att hänvisa 

media till den som ska uttala sig i frågan, att coacha dessa personer i hur de ska agera gentemot 

media och att sprida högskolans budskap via pressmeddelanden och andra kanaler. 

 

Sören Andreasson är ägare och VD på det anrika företaget Didriksons som säljer regnkläder för 

hela familjen. Sören har arbetat inom textilområdet i hela sitt liv och efter några år på bland annat 

Team Sportia och Craft köpte han upp varumärket Didriksons, som då hade nollomsättning och 

var vilande. Under Sörens ledning har Didriksons blivit ett framgångsrikt företag och Sören har 

blivit utsedd till årets företagare i Västra Götaland. I sin roll som VD är Sören Andreasson 

Didriksons främsta ansikte utåt och han innehar därför en viktig roll vad gäller företagets externa 

kommunikation och kontakt med media. 

 

Petra Bergman arbetar som kommunikatör på Regionservice, där hon arbetat sedan 2006. Den 

kommunikationsenhet som Petra tillhör är en relativt ny enhet, endast ett år gammal, som tillhör 

ledningskansliet. Som kommunikatör på Regionservice har man i uppdrag att se till att rätt person 

uttalar sig i frågan, att tillhandahålla information och att coacha dessa personer så att de vet hur 

de ska kommunicera Regionservice budskap. 

 

Marie Ingvarsson arbetar, sedan ett år tillbaka, som tillförordnad marknads- och 

kommunikationschef på Borås Stad. Hon har tidigare arbetat på informationsavdelningen och har 

goda erfarenheter inom kommunikation. Hennes roll i Borås Stad är framförallt att tillhandahålla 

information, att se till att rätt personer uttalar sig och att coacha dessa i hur de ska kommunicera. 

 
4.1.1 Samarbete 

 
I de företag som vi intervjuat så har synen på samarbetet med media skiljt sig från organisation 

till organisation. Marie Ingvarsson och Ann-Christine Andreasson tyckte att det var en viktig del 

av deras arbete att ha ett samspel med pressen. Ordet samarbetet var dock ett ord som dem inte 

ville använda sig utav, utan de ville hellre kalla det för en bra relation. Marie Ingvarsson menar 

att media är en viktig kanal för att Borås stad ska kunna nå ut till sina invånare. Hon menar också 

att man samtidigt måste ha förståelse för att media har och måste ha sin granskande roll. Det 

finns en viss försiktighet för att tala om ett samarbete och hon poängterar att media är en del av 

arbetet, men att man skall känna till varandras olika roller. 

”De är en del av vårt arbete tycker jag. Man skall vara medveten om varandras olika roller och 

vilken roll de har”. Marie Ingvarsson, Borås Stad.  

Ann-Christine Andreasson menar att högskolan har en dialog med lokala medier. Det händer ofta 

att dessa medier hör av sig då de vill ha expertutlåtanden från representanter för högskolans olika 
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forskningsområden. Det gäller inte bara inom de lokala medierna utan medier från hela Sverige 

har möjlighet att ringa till Borås Högskola för att få ett expertutlåtande.  

”Det är viktigt att de känner att vi är en viktig part i samhällsledet”. Ann-Christine Andreasson, 

Högskolan i Borås. 

Om man ser till Regionservice så menade Petra att de inte har något proaktivt samarbete med 

media. Detta innebär att de inte kontaktar nyhetsjournalister personligen för att tala om vad de 

skulle kunna skriva om. Inte heller Didriksons har någon form av samarbete med journalister. 

Sören Andreasson menar att företaget är för litet för att ha en pressavdelning som endast arbetar 

med presskontakt och liknande frågor, men han ser ändå ett stort intresse för organisationen som 

sådan. 

”Jag kan tänka mig en miljard i omsättning, innan man kommer till att man måste sätta in en 

avdelning som bara fokuserar på sådana frågor (…) eller som kanske har en del av det som sin 

naturliga uppgift.” Sören Andreasson, Didriksons. 

Petra Bergman menar att Regionservice framförallt vill kommunicera med sina kunder och 

medarbetare inom regionen och att de då helst ser att kommunikationen sker genom deras egna 

databaser och kanaler, snarare än genom nyhetsmedia. Hon tror inte att allmänintresset är 

tillräckligt stort för att det skall gå via medierelationer.   

”De som vi framförallt vill kommunicera med är våra medarbetare och våra kunder och de är då 

i första hand inom regionen.” Petra Bergman, Regionservice.  

 

4.1.2 Rubriker 

 
Vi var intresserade av att få reda på vad de olika personerna hade för syn på det som media 

skriver. Har man en bild av att media bara skriver vid händelser som kan uppfattas som negativa, 

t ex vid kriser, eller ses media som en kanal där även positiv information får möjlighet att göras 

offentlig? Marie Ingvarsson menade att det ofta går att uppfatta det som att media bara skriver 

negativa saker, men att det blir lite vad man gör det till: 

 

”Men visst kan man uppleva som medarbetare, precis som du säger med det här att de bara 

skriver om det som är negativt och så. Då gäller det ju att berätta positiva saker också.” Marie 

Ingvarsson, Borås stad. 

 

Ett ämne som var ständigt återkommande i diskussionen om det som media skriver var just själva 

sättet som man skriver på. Det talades mycket om att sätta ”headlines” eller rubriker. Vi fick 

intrycket av att de som nämnde detta strävande efter ”headlines” främst syftade på det som 

kvällspressen skriver. Flera av organisationskommunikatörerna beskrev att det var lätt att bli 

besviken av en artikel då en så liten del av intervjun kan tas med i texten. Detta kan upplevas som 

att journalisterna inte är intresserade av helheten utan bara försöker vinkla artikeln till deras 

fördel.    

 

”Det handlar om att sälja lösnummer. Nu är de lokala medier väldigt snälla, men man märker ju 

när kvällspress eller TV kommer och man blir nästan besviken när man ser de 30 

sekunderna.”Ann-Christine Andreasson, Högskolan i Borås. 
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”Det är lätt att fånga intresse under en kort tid. Det är nog därför många forskare är lite rädda 

för journalister. De vill uppfattas som seriösa och vill inte bli smutskastade som man ofta blir i 

press och media.” Ann-Christine Andreasson, Högskolan i Borås. 

 

Ann-Christine Andreasson menar därför att det är viktigt att man som intervjusubjekt har en 

förståelse för att allt som sägs inte kommer med. Journalisterna har en tendens att fokusera på ett 

visst område. Det gäller därför, enligt Ann-Christine, att ha tänkt till i förväg innan man kontaktar 

media, så att man är förbered på de frågor som kan ställas. Hon menar också att man måste vara 

medveten om att inte hela bilden kan komma med i en artikel.  

 

Petra Bergman har förståelse för att det är en del i det journalistiska arbetet att göra kritiska 

granskningar, då detta är en viktig del av samhället. Hon kan dock uppleva en viss frustation när 

media skriver sådant som inte har blivit sagt och ibland upplever hon att journalisterna borde titta 

mer på fakta än att söka rubriker. Petra känner dock ingen speciell oro för Regionservice skull då 

de sällan hamnar i kvällstidningarna.   

 

”När man sitter och läser en tidning tror man gärna att det man läser är sant. Förutom när de 

skriver om en själv, då tycker man att ”det här har de ju missuppfattat alldeles. (…) Ibland 

önskar man dock att man tittade på fakta än på vilka bra rubriker det kan bli.” Petra Bergman, 

Regionservice. 

 

Sören Andreasson upplevde inte att Didriksons hade blivit utsatta för några headlines, förutom en 

gång, då Sören upplevde att media vinklade situationen för att sälja lösnummer genom sin 

rubriksättning. Han har förståelse för hur nyhetsmedier arbetar, men upplever en frustation när de 

söker headlines mer och mer. Han upplever att djupet i det som skrivs har försvunnit i takt med 

journalistikens strävan efter att sälja rubriker. Sören känner själv att han finner ett intresse i bra 

headlines, men han tycker samtidigt att det är en tråkig utveckling.  

 

”Det finns ju ett behov i media av att skapa headlines, så är det va. Annars så får man inget 

intresse. (…) Man är ju likadan själv. Man är ju inne på headlinen. Den är väldigt mycket mer 

intressant. Så tittar man ju på det. Men vad man inte gick på djupet med, är ju sanningen i 

headlinen.” Sören Andreasson, Didriksons.  

 

4.1.3 Medieråd 
 

Ann-Christine Andreasson ser det som en fördel att hon har arbetat som journalist innan sin 

nuvarande roll som kommunikatör. Hon menar att detta har bidragit till att hon förstår hur 

journalister tänker och att hon därför kan avdramatisera deras närvaro. Ann-Christine menar att 

den som blir intervjuad ofta har det kunskapsmässiga övertaget då journalisten inte är den som är 

expert inom området. Detta måste intervjusubjektet förstå. Journalisten kan inte återge hela 

bilden av det som sägs, så det gäller att fokusera på det som man verkligen vill ska nå ut. Det 

främsta tipset som Ann-Christine kunde ge oss var att aldrig ljuga för en journalist: 

 

”Det är bättre att i sådana fall erkänna att man har gjort något fel än att försöka ljuga för att 

sedan komma ihåg vad man sagt till en person. (…) Har man en gång ljugit kan man inte hålla 

reda på när man sagt en sak. Man behöver dock inte berätta allting, men man får inte ljuga. Man 

kan välja vad det är man vill säga.” Ann-Christine Andreasson, Högskolan i Borås.  
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Hon menar också att det sällan är en lyckosam strategi att säga att man inte har några 

kommentarer. Detta signalerar endast att intervjusubjektet har någonting att dölja, vilket kan göra 

journalisten än mer nyfiken på att gräva i frågan. Det är också viktigt, enligt Ann-Christine, att 

inte bli för nära vän med journalisten, då även det som sägs ”off the record” kan skrivas i media. 

Ann- Christine talade också om mediebearbetning där man har en långsiktig planering för att man 

skall dra nytta av media i olika sammanhang. Hon gav oss ett exempel där Högskolan hade sökt 

forskarutbildningsrättigheter, då hade de som strategi att bearbeta media på så sätt att det skulle 

ge fördelar till rättigheterna. Hon går även in på att många anlitar en PR-byrå, men Ann- 

Christine tyckte att om man skall jobba professionellt så bör man tänka mer långsiktigt och då 

kan man dra större nytta av mediebearbetning.    

”Många använder PR-byråer, men vill man jobba riktigt professionellt måste man tänka 

långsiktigt och ha en plan med sitt arbete. Då kan man uppnå väldigt mycket med 

mediebearbetning. (…)Tänk på vad som är nyttan med att bearbeta media inom olika områden. 

Ibland lyckas det bra ibland mindre bra, men oftast finns det en tanke bakom det.” Ann- 

Christine Andreasson, Högskolan i Borås. 

Petra Bergman talade mycket om att man skall vara förbered i en intervju situation. Hon menar 

att det är bra att vara proaktiv och diskutera innan något händer. Vet man att det skall bli en 

intervjusituation ska man tänka på informationen, budskapet och hur vi skall hantera det. Petra 

talade om att man i en intervjusituation ska vara så korrekt som möjligt och inte ljuga. Man ska 

endast prata om sådant som är beslutat och inte lockas att berätta mer än vad man vet. Hon tycker 

att det är viktigt att man har ett bra bakgrundsmaterial att jobba med.   

”Ja det handlar om att vi ska försöka vara så konkreta som möjligt. Vad är det som är sagt? Inte 

börja prata om saker som inte är beslutade, utan hålla oss till ren fakta och inte lockas in i att de 

plockar ihop lite och lockar lite mer. Det här är vårt budskap. Det här är vad vi kan säga i 

nuläget. (…)Det är mindre risk att det misstolkas om de får det i skrift och inte bara via en 

muntlig intervju.”Petra Bergman, Regionservice. 

 

Även på Didriksons är man inne på att man skall vara så korrekta som möjligt gentemot media. 

Man skall inte överdriva en sanning och man skall inte förneka den, utan försöka vara korrekt i 

alla avseenden. Sören Andreasson tycker att det bör finnas vissa regler för sociala medier. 

Didriksons har bland annat gått ut till sin personal med att ingen får yttra sig om Didriksons på 

Facebook eller liknade och inte heller utge sig av att vara Didriksons. Ett råd som Sören gav oss 

var att gå ut med pressreleaser till olika medier för att på så sätt minska risken för att det skall bli 

tolkningsfel. Detta gör att det sätts högre press på journalisterna att materialet de sänder är 

korrekt.     

 

”Vi försöker inte skönja sanningen bättre än vad den är. Vi försöker inte heller att svartmåla den 

på något sätt. Vi försöker att vara korrekta.” Sören Andreasson, Didriksons. 

  

Marie Ingvarsson menar att det gäller att inte vara för passiv i sin relation till media. Att nå ut 

med information handlar om ett samspel där båda parter måste engagera sig. 

”Vad vi gör där är att försöka stödja och inte bara vara defensiva i förhållande till media. Man 

kan ju stå på en fotbollsplan och bara sparka bort bollarna när de kommer eller så kan man ju 
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gå lite mer framåt. Man behöver inte använda ordet anfall, men vi försöker att vara lite mer 

proaktiv i förhållande till media.” Marie Ingvarsson, Borås Stad. 

 

4.1.4 Medias roll 

 
Vi var intresserade av att få en bild av hur de olika organisationerna ser på vikten av media som 

en informationskanal. Marie Ingvarsson menar att media är en viktig kanal för att Borås Stad ska 

kunna nå ut med sitt budskap. Borås Stad har sin egen webbplats och när media skriver om en 

händelse i Borås så kan detta locka besökare till Borås Stads hemsida för ytterligare information. 

Media är alltså en mycket viktig kanal för att Borås Stad ska kunna nå ut med information till 

sina invånare och intressenter.  

  

Petra Bergman menar att media lätt kan bli den kanal via vilken deras pressmeddelanden i första 

hand når ut till medarbetarna. Hon menar att media är snabba på att få ut informationen, vilket 

har gjort att media lätt blir förstahandskällan för medarbetarna. När informationen ska gå 

linjevägen inom organisationen, från chef till chef, tar det betydligt längre tid för informationen 

att nå medarbetarna. Detta ser Petra som ett problem som kan förknippas med offentliga 

verksamheter.  

Sören Andreasson tycker att en artikel som publiceras i en välrenommerad tidning är mer 

värdefull än en pressrelease som företaget själva skrivit. Han menar även att en nyhetsartikel som 

skrivs om en produkt jämfört med en annons som läggs in i tidningen får ett större genomslag. Då 

är det någon annan som tycker att produkten är bra och inte bara de själva som säger det. 

”En artikel är ju alltid mer värd. Tillexempel om vi gör en annons är det ju något som vi har 

tyckt är bra. Men om det kommer en pressrelease som Bo Wilander skickat ut som tidningen själv 

tar in och skriver att denna produkt gillar vi, kan detta få mer genomslag än en annons. Folk 

läser ju press. Trender hos tidningarna säger att det är rätt. Så är det ju.” Sören Andreasson, 

Didriksons.  

 

4.1.5 Granskning 

 
Nyhetsmedia kan sägas vara kända för att ha en granskande roll i samhället. Ann-Christine 

Andreasson beskrev en situation där lokala medier gjort en granskning av Högskolans 

representationskostnader. Dessa har varit höga under 2011 och Ann-Christine förstår att media 

granskar dessa siffror. Det är ju deras roll. Hon beskriver att dem har ökat pågrund av att det 

hände mycket under 2011, där man avtecknade den gamla rektorn, höll i en ny installation på 

Högskolan samt genomförde en stor konferens med alla rektorer på högskolor och universitet i 

hela Sverige. Ann–Christine tycker att det är viktigt att media granskar situationen då Högskolan 

är en del i samhället och den allmänna debatten.   

 

Marie Ingvarsson tycker också det är viktigt att media granskar händelser i samhället. Marie 

Ingvarsson berättar om en händelse där ett tak rasade ihop på en idrottsanläggning. Hon upplever 

att man i en sådan situation måste agera snabbt, vilket hon upplevde att Borås Stad gjorde. 

Borås Stad var öppna, medgörliga och bidrog med information till pressen, vilket kan ha minskat 

granskningens proportioner. Marie Ingvarsson menar att man kan tala om olika granskningsfaser 

i en kris. Den första fasen är mikrofonhållarfasen där media intervjuar på plats. Denna dramaturgi 
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kan beskrivas som ögonblicksbilder där det finns ett offer och en syndabock. Sedan kommer 

kunskapsfasen där händelser beskrivs och förklaras, som t ex hur taket var konstruerat och vilka 

konsekvenser takraset fick. Traditionellt sett skulle syndabocksfasen, där man ska peka ut en 

skyldig för händelsen, vara den tredje fasen. Marie menar dock att saker och ting går mycket 

snabbare i dagens medieklimat.  

 

”Idag kommer det där vid första tillfället. Alltså man ställer frågorna: Vad är det som har hänt? 

Vem är ansvarig? När skall du avgå? Det kommer mycket snabbare och det beror nog på att vi 

har ett mycket starkare utbud av medier. En mycket större konkurrens mellan medier och nätet 

har också bidragit till detta.” Marie Ingvarsson, Borås Stad.  

 

4.1.6 Privat och offentlig verksamhet 

 
Då vi undersöker såväl privata som offentliga organisationer var vi intresserade av potentiella 

differenser mellan dessa organisationers sätt att kommunicera. De offentliga organisationerna 

som vi intervjuade styrdes av de två grundlagarna offentlighetsprincipen och 

yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa grundlagar innebär att offentliga organisationer har större krav 

på sig att vara öppna och att ge ut information än privata organisationer. 

 

Marie Ingvarsson tycker att öppenheten som offentliga organisationer är tvingade till är en fördel. 

  

”Det kan ju vara utmanande i sig, men visst är det häftigt med den öppenheten som finns; det 

tycker jag.” Marie Ingvarsson, Borås Stad. 

 

Marie påpekar dock att offentligheten kan innebära svårigheter i arbetet i vissa situationer. 

 

”Man kan ibland uppleva att man är lite efter, bara för att allt är öppet. Får man frågor om 

något, så vet de ju allting och har man då inte läst på (…) Man har ju inte samma kontroll på en 

så här stor organisation och all den information som finns här.” Marie Ingvarsson, Borås Stad. 

 

När vi frågade Marie om hon ansåg att även privata organisationer bör var lika öppna svarade 

hon nekande. Hon menade att det då handlade om andra aspekter såsom affärshemligheter, som 

organisationen inte vill ska läcka ut. Hur öppen organisationen är, menar Marie, styrs av attityden 

man har till media.  

 

Petra Bergman säger att det material som upprättas och diarieförs är offentligt. Detta innebär att 

Regionservice måste tillhandahålla denna information till de journalister som ringer. Detta 

innebär att en kommunikatör i en offentlig organisation får en annorlunda roll jämfört med en 

kommunikatör i en privat organisation. Vi frågade Petra om hon ansåg att det var svårare att vara 

kommunikatör vid en offentlig verksamhet. 

 

”Svårt vet jag inte om jag skulle säga, men det är en annorlunda roll som kommunikatör för här 

strävar vi ändå efter att vi ska vara öppna och tydliga. Medan man på företag sitter och har en 

annan konkurrenssituation där man inte kan vara öppen och tydlig och absolut inte får vara 

öppen med vissa saker. Det kan nog vara nog så jobbigt som kommunikatör att veta att den här 
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informationen borde faktiskt de anställda få, men jag kan inte ge dem den.” Petra Bergman, 

Regionservice.  

 

4.1.7 Medieträning 
 

Marie Ingvarsson säger att Borås Stad just nu inte använder sig av medieträning, utan att 

informationsavdelningen bistår med hjälp till de som behöver råd i sin kontakt med media. Det 

har dock hänt vid vissa tillfällen att Borås Stad har tagit in konsulter för utbildningar där de som 

tränats har fått stå framför en kamera etc.  

 

Borås Stad har dock inte några dokument nedskrivna, för de som kan tänkas representera 

organisationen i media, som dem kan utgå ifrån när dem hamnar i en media situation. På 

informationsavdelningen försöker de lära ut till sin personal att ha ett mer positivt förhållningssätt 

till media. 

 

Högskolan i Borås har nyligen fått en ny ledning och högskolan planerar att medieträna dessa 

representanter i år. Detta görs för att de olika representanterna ska veta vem som ska svara, när 

man ska svara och hur det går till när man svarar.  
 

”Vi tar in en erfaren journalist som står med en mikrofon. Då blir ofta folk lite darriga. Det 

spelar ingen roll om man är van vid att tala inför 500 pers. då är det bra att man fått träna och 

öva på det.” Ann-Christine Andreasson, Högskolan i Borås. 

 

Endast de som kan tänkas få träffa press och media får gå igenom en medieträning på högskolan. 

Det finns dock även möjlighet för de som är intresserade av medietärning att få vara med på 

utbildningen.  

 

Det finns dokument på Högskolan i Borås om tips på hur man kan agera gentemot press när dem 

hör av sig. Det är allmänna tips för att representanterna skall känna sig bekväma och kunna ha 

någonting att följa när de känner sig osäkra i vissa situationer.  

 

Regionservice har en erfaren kommunikationschef som tidigare har arbetat som journalist. Han 

håller i medieträning av representanter på de olika områdena inom Regionservice. Under dessa 

medieträningar använder de sig av en filmkamera för att man skall få en känsla av hur det är att 

befinna sig i en intervjusituation. Regionservice hade även en medieplan med riktlinjer för hur 

man kan agera i en mediesituation. I denna medieplan står det hur man bemöter media på bästa 

sätt. Denna medieplan är under bearbetning och organisationen arbetar för att ta fram en ny 

mediestrategi.     

 

På Didriksons använder man sig inte av medieträning. Sören Andreasson anser att det inte finns 

ett behov av medieträning i en så pass liten organisation. Han menar att detta blir mer aktuellt ju 

större organisationen blir. 
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4.1.8 Händelser 

 
Marie Ingvarsson berättar om en situation som nyligen inträffade när Borås stad fick en ny 

organisation inom skolan. Det hade då uppmärksammats att organisationen hade för många lärare 

och för många lokaler i förhållande till antalet barn. Detta gjorde att de fick flytta om i 

verksamheten, vilket gjorde att vissa barn fick byta skola. Detta blev väldigt uppmärksammat i 

media och det väckte mycket engagemang bland föräldrar. Borås Stad bjöd då in dessa föräldrar 

samt media till ett möte där de fick chansen att förklara varför de har gjort på detta sätt och fick 

en möjlighet till att försöka lugna ner händelsen. 

Petra Bergman berättade om en händelse som ledde till ett stort medieuppbåd. Det gällde 

patientmåltider, där det var tal om att införa kallmåltider och att köpa in tjänsten, istället för att 

laga maten på sjukhusen. Detta var ett beslut som ännu inte var fattat, men som ändå väckte 

starka reaktioner när media uppmärksammat frågan. Petra upplevde det som att frågan blev till en 

valfråga, där då båda politiska blocken stod emot varandra. Petra upplevde att det var en komplex 

fråga som inte bara rörde maten utan även andra aspekter som hygien, säkerhet, upphandling, 

lagkrav och att detta var svårt att kommunicera till allmänheten.   

  

Sören Andreasson berättade om en händelse som hände Didriksons för fem år sedan. Det var ett 

test i tidningen ”Test Fakta” där en av Didriksons jackor testades. I detta test upptäcktes spår av 

ftalater i Didriksons plagg och det blev ett stort medieuppbåd kring detta. Didriksons hade tre år 

tidigare tagit fram en policy för att förbjuda ftalater i sina kläder. Detta gjorde att Sören blev 

chockad av uppgifterna när de nådde honom. Media kontaktade Sören, som då befann sig på en 

begravning och inte kunde uttala sig. Detta ledde sedan till rubriker i flera tidningar. Det visade 

sig tillslut vara ftalater i en reflex som var en biprodukt i kläderna. ”Test Fakta” hade tagit en bit 

ifrån huvan där reflexen satt och sedan viktbaserat denna bit på hela plagget. Testet visade sig 

dock innehålla fel och när Didriksons tillslut fick chansen att undersöka problemet skrevs det en 

liten rättelse längst bak i ”Test Faktas” tidning. Även andra tidningar skrev en rättelse.  Sören 

upplevde att tidningarna i denna situation bara sökte efter headlines och han kände inte att 

Didriksons gavs en möjlighet att undersöka problemet först.    

 

4.1.9 Kontakter 

 
Vi var intresserade av vad de olika organisationerna har för kontakter med media och hur de tar 

kontakt med dessa. Marie Ingvarsson menar att de till största del skickar pressmeddelanden till 

redaktionscheferna och då även generellt sett till alla lokala medier. Fördelningen av nyheter görs 

ändå sedan på redaktionen, då vissa journalister får ta hand om vissa frågor och uppdrag. Marie 

påpekar att det finns journalister som följer vissa specifika frågor och att dessa då ofta har 

personliga kontakter inom organisationen.  

 

”Till exempel tekniska förvaltningen skrivs det ju väldigt mycket om. Då är det ofta en reporter 

som specialbevakar det området så man har ju då ofta en personlig kontakt. Men vi har ju också 

ett intresse av att berätta för många och för alla och då är det också en generell inbjudan.” 

Marie Ingvarsson, Borås Stad.  

 

Ann-Christine Andreasson menar att Högskolan i Borås inte endast skickar ut sina 

pressmeddelanden till nyhetsredaktionerna, utan att detta ofta görs personbundet. Hon påpekar att 
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en journalist på en nyhetsredaktion kan få 100-200 mejl om dagen. För att synas i bruset tar 

högskolans presskontakt då en personlig kontakt med nyhetsredaktionernas nyhetschefer. Ann-

Christine menar att detta är ett sätt att komma närmare en publicering i media.   

 

Det finns ingen specifik mediekontakt i Regionservice. De har en lista på olika nyhetsredaktioner 

som de brukar använda sig av, men det är ingen personlig kontakt på det sättet. Petra tror dock att 

personer som jobbar väldigt mycket med media kan få en kontaktperson och hon anser att det 

finns för och nackdelar med en sådan kontakt. Regionservice har en däremot en uppdaterad 

telefonlista över ansvariga inom de olika områdena, så att media lätt kan komma i kontakt med 

den person som de söker. Regionservice har även en pressjour som är tillgänglig 24 timmar om 

dyngnet.   

 

”Det är inte som i böckerna, där man ringer sin personliga kontakt. Inte vad jag upplevt i alla 

fall. Det är möjligt att de som arbetar väldigt mycket med mediefrågor har någon specifik person 

som de brukar prata med.” Petra Bergman, Regionservice. 

 

Sören Andreasson upplever att de har ett utbrett nätverk av kontakter beroende på vilken typ av 

kommunikation som de vill nå ut med. Han påpekar att man lär sig vilka som hanterar en viss typ 

av fråga. När journalister ringer till dem så är det ofta kundtjänsten som tar de enklare frågorna 

och vidarebefordrar de mer komplexa frågorna till den ansvarige inom området. 

 

4.1.10 Pressmeddelanden 
 

Marie Ingvarsson upplever att Borås Stads pressmeddelanden har ett ganska stort genomslag i 

lokala medier. Hon menar att Borås Stad har en bra metod för att hantera pressmeddelanden. Det 

är före detta journalister som sitter och skriver pressmeddelandena och man har vissa principer 

för hur man ställer upp informationen, citerar, återger bakgrundsinformation, informerar om 

vidare kontakt osv. Vid större nyheter kan Borås Stad kalla in de lokala medierna till 

presskonferens och Marie har upplevt att de varit intresserade av att närvara på dessa.  

 

Under samma dag som vår intervju med Marie Ingvarsson hade Borås Stad skickat ut ett 

pressmeddelande där de berättar om ett visionsarbete som har pågått under en lång tid. Ett förslag 

var nu framtaget och Borås Stad vill att media ska uppmärksamma det. Då skickade de ut ett 

pressmeddelande för att förslaget ska få uppmärksamhet.  

 

”Vi har ju en förhoppning att media skall berätta om det då. För vi vill ju ha ännu mer 

synpunkter och Borås i sikte. Samtidigt så kan det också bli så att media kritisk granskar det 

arbete som vi gjort.” Marie Ingvarsson, Borås Stad. 

 

Högskolan i Borås skickar i snitt ca 1-2 pressmeddelanden i veckan. För att hantera sina 

pressmeddelanden använder högskolan ”My news desk”. Högskolan i Borås lägger även ut 

nyheter på sin hemsida. Ann-Christine Andreasson menar att en av tankarna bakom detta är att 

media ska få nys om nyheten via högskolans hemsida. Det publiceras ungefär en nyhet om dagen 

på högskolans hemsida. Högskolan har anlitat journalister för att skriva såväl pressmeddelanden 

som nyheter. Ann-Christine menar att nyhetsredaktionerna har ett intresse av att bevaka 

högskolans hemsida.    
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”Vi vet att de går in och läser våra egna nyheter, så ibland skriver vi bara en liten nyhet då vi vet 

att de lokala medierna tittar på vårt nyhetsflöde.” Ann-Christine Andreasson, Högskolan i Borås. 

Vi frågade även Ann-Christine vad högskolan har för information i sina pressmeddelanden. 

”Vi försöker att inte berätta allt, utan att istället välja ut de tre viktigaste sakerna vi vill berätta 

om. När vi skickar ett pressmeddelande har vi ofta med en faktaruta där vi berättar om 

Högskolan i Borås. Många tidningar vill ofta ha med det som en slags faktaruta, med antal 

studenter, rättigheter etc. Då hjälper vi dem lite istället för att de ska söka på webben och få 

felaktiga uppgifter.” Ann-Christine Andreasson, Högskolan i Borås.  

 

På Regionservice arbetar man med pressmeddelanden för att nå ut i mediesammanhang. Petra 

Bergman menar att de flesta journalisterna bevakar de pressmeddelanden som går ut via 

offentliga verksamheter. Detta innebär att det oftast inte är så svårt att få dem intresserade. 

Vid större frågor kallar Regionservice till presskonferenser. Petra påpekar att det då är viktigt att 

man bjuder in journalisterna i tid. Det är viktigt att man har god tid på sig så att alla är förberedda 

på vad som ska sägas under presskonferensen.  

 

Regionservice använder sig av ett speciellt verktyg för att skriva sina pressmeddelanden. Det är 

inte så många personer som kommer åt detta verktyg och detta gör att det i främsta hand är 

kommunikationschefen som skriver organisationens pressmeddelanden. 

 

När vi frågade Petra hur Regionservice utformar sina pressmeddelanden svarade hon att man 

utformar dem för att nå ut med Regionservice budskap.  

 

”Vi försöker att skriva pressmeddelanden så att det går att klippa dem rätt från texten och även 

att lägga in faktamaterial så att man inte behöver leta vidare utan kan ta det vi skrivit. Det är 

även viktigt att lägga in kontaktpersoner för ytterligare information. Vi är glada om de klipper 

det som vi skriver. Då får vi lättare fram vårt budskap, men det är upp till dem själva.” Petra 

Bergman, Regionservice.  

På frågan om det är vanligt att media publicerar pressmeddelandena såsom de från början är 

skrivna svarar Petra att detta inte är vanligt. Det händer att faktauppgifter tas rätt av, men sällan 

att ren text kopieras och publiceras utan att ändras.  

 

Didriksons har för tillfället ingen funktion för att publicera pressmeddelanden på sin hemsida. 

Sören Andreasson sa dock att de nyligen har anställt två personer för att lägga till denna funktion 

på hemsidan. På denna sida kommer begränsade delar av organisationens pressmeddelanden att 

läggas ut. För tillfället har Didriksons en pressansvarig som står för utskicket av 

pressmeddelanden till press och andra intressenter. 

 

4.1.11 Medierädsla 
 

Marie Ingvarsson upplever att organisationen i sig inte har en direkt rädsla för media, men att det 

kan finnas situationer då vissa medarbetare känner sig oroliga inför mötet med media. I dessa 

situationer finns informationsavdelningen där för att ge råd om hur dessa personer kan förhålla 

sig till situationen.   
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”Som medarbetar i kommunen så kan man känna sig orolig inför att möta media. Man kanske 

känner sig osäker på vilken vinkel som artikeln kan tänkas få osv.” Marie Ingvarsson, Borås 

Stad. 

 

Ann-Christine Andreasson tror att många forskare är lite rädda för media eftersom de är rädda för 

att inte uppfattas som seriösa när det skrivs om deras forskning.  

 

”Det finns en rädsla inom akademin för att synas i media för mycket. Bara för att man har blivit 

bränd någon gång tror man att det alltid kommer att vara så.” Ann-Christine Andreasson, 

Högskolan i Borås. 

 

Även Petra Bergman menar att rädslan kanske inte är så utbredd i organisationen som sådan utan 

att det kanske snarare handlar om enskilda individer.  

 

”Jag tror att enskilda medarbetare ute i verksamheten som verkligen har den arbetssituation där 

en journalist bara kan komma och sticka mikrofonen under näsan på en kan tycka att det är 

jobbigt.” Petra Bergman, Regionservice.  

Petra talar även om att journalister kan vara väldigt påfrestande för personalen och dem kan ha en 

förmåga att trycka på och pressa fram svar. Petra menar på att personalen kanske inte alltid vet 

vilka rättigheter de har. 

”Många tror ju också att de måste svara på frågor och det är ju inte alls så. Det är inte heller så 

att journalisterna börjar med att upplysa dem om deras rättigheter.” Petra Bergman, 

Regionservice.  

Sören Andreasson menar att han inte känner en rädsla för media. Han känner snarare respekt för 

media. Sören menar att man skall vara vaksam när det gäller media. De sitter på en stor makt och 

man skall inte tillåta dem att använda den på felaktigt sätt. När man sitter på en intervju ska man 

akta sig för att diskutera sådant som går utanför det budskap som man vill nå ut med.  

”Det räcker ju att vi börjar prata om några andra saker i den här fåran. Så kan det bli headlines. 

Det är ju inte huvudrubriken för oss.” Sören Andreasson, Didriksons. 

 

4.2 Nyhetsredaktörer 
 
Joakim Fransson har arbetat som journalist i över tjugo år och arbetar nu, sedan fyra år tillbaka, 

som nyhetschef och stationschef på TV4:s lokalnyheter såväl i Göteborg som i Borås. TV4:a har 

25 lokala nyhetsredaktioner i landet och samtliga dessa sänder nyheter på lokal nivå samt bidrar 

till eventuella reportage i riks-TV. Joakim är en mycket erfaren journalist som bland annat arbetat 

på GT, GP och Aftonbladet. 

 

Stefan Eklund är tidningschef och ansvarig utgivare på Borås största lokaltidning, Borås Tidning. 

Borås Tidning är en prenumererad tidning som länge har haft monopolställning i Boråsområdet. 

På senare tid har konkurrensen ökat tack vare de gratistidningar som har börjat ges ut i Borås. 

Stefan har tidigare arbetat som bland annat som sportjournalist, nyhetschef på Borås Tidning och 

som kulturchef på Svenska Dagbladet. 
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Jonas Dahlin arbetar på såväl Borås Tidning som på Xtra Borås, där han är ansvarig utgivare. 

Xtra Borås är en framåtblickande tidning som framförallt berör det som kommer att hända i 

Borås. Hans roll på BT är utvecklingschef där han bidrar till att utveckla tidningen. Jonas är en 

erfaren journalist som tidigare, bland annat, jobbat som lokaldirektör och nyhetchef på Borås 

Tidning och som nattchef och redigerare på Sportbladet.  

 

Daniel Vandor är redaktionschef på Boråskuriren, som är en av de två tidningar i Borås som ges 

ut gratis. Tidningen ges ut en gång i veckan, på torsdagar, och fokuserar på det som händer i 

Boråsområdet. Daniel har erfarenheter från att tidigare ha arbetat inom kvällstidningsbranschen, 

såväl på Aftonbladet som på Expressen och GT. 

 

4.2.1 Kontakt med organisationer 
 
Daniel Vandor på Boråskuriren menar att de har kontakt med olika typer av organisationer såsom 

föreningar, ideella organisationer och företag. Då de är en mindre tidning går kontakten lite i 

vågor. Ibland är det mer kontakt och ibland mindre. Han menar att det bemötande som 

Boråskuriren har fått ifrån olika organisationer har varit positivt.  

 

”Jag tycker att det är en bra bild mot media. Jag tycker att de är väldigt öppna och känner att vi 

har fått ett väldigt bra mottagande. Det är ingen som har nekat oss en intervju; alla har ställt 

upp.” Daniel Vandor, Boråskuriren. 

Det är viktigt för Boråskuriren att bygga upp ett stort kontaktnät. De gör detta genom att 

fortlöpande uppdatera en kontaktbok som de använder sig utav. De skriver där in alla 

kontaktuppgifter på de personer som de har kommit i kontakt med. Denna kontaktbok består av 

personer som kan vara nyttiga att ringa upp när någonting har hänt eller för att få tips om vad som 

är värt att skriva om.  

”Man vet aldrig när de behövs igen. Det kan ta tid och energi att leta efter namn och 

telefonnummer på folk.” Daniel Vandor, Boråskuriren. 

Det är vanligare att Boråskuriren hör av sig när de vill ha information om någonting än att 

organisationerna hör av sig med informationen. Detta beror lite på vilken organisation det är. 

Vissa är duktiga på att höra av sig, andra är det inte.  

Joakim Fransson på TV4 Göteborg berättade att de på TV4 ville ha ett brett spektra av nyheter 

för att locka så många tittare som möjligt. Här kommer även de olika organisationer som de gör 

reportage om in.   

”Vi jobbar väldigt mycket, som alla redaktioner, med den berömda mixen där du inte bara kan 

ha hårda nyheter utan måste ha någonting för alla. Man får bygga en sändning som man bygger 

en hel kvälls program. Man kan inte bara ha deckare, man måste ha lite underhållning, spänning 

och fakta.” Joakim Fransson, TV4.  

Vad gäller kontakten med olika organisationer menar Joakim att den varierar i kvalitet. Han 

menade att Lottie Knutsson, kommunikationsansvarig på Fritidsresor, var ett gott exempel på god 

mediekontakt under tsunamikatastrofen i Thailand.  
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”Hon fanns redo tidigt och var väldigt öppen och tillmötesgående, ringde tillbaka och blev någon 

slags hjälte där regering och sådana blev skurken. Laila Freivalds gick inte att får tag på och 

när hela regeringen är på julfirande och ingen vill uttala sig var Lottie Knutsson väldigt öppen. 

(…) Jag tror inte att varenda litet företag kan ha beredskap 24-timmar om dygnet, men jag tror 

att fler borde ha det.” Joakim Fransson, TV4. 

Det kan, enligt Joakim Fransson, vara svårt att komma in och filma i olika butiker och kedjor när 

media ska göra ett reportage. Han menar att detta, bland annat, beror på att många kedjor är 

väldigt toppstyrda.  

”Du kan inte gå in på HM och filma lite och prata med folk och fråga om de köper mycket kläder 

utan att det är clearat från Stockholm från något huvudkontor. Det är frustrerande!” Joakim 

Fransson, TV4.  

Joakim menar att detta inte bara gäller när det handlar om negativa händelser för 

organisationerna, utan det händer även när de bara ska rapportera om någonting positivt. Han 

berättar bland annat att TV4 ville göra ett reportage på ICA, när de precis hade slutat sälja 

nyårsraketer, men att de inte fick detta trots att det var ett lovvärt initiativ.  

”Ofta tillskriver de oss egenskaper som vi inte har. De tror att vi har något dolt motiv. Man blir 

lite rädd och ofta har man kanske något att dölja och då kan vi tänka och tycka och fundera över 

det.” Joakim Fransson, TV4. 

Joakim säger att butiksanställda sällan vågar uttala sig, då de är rädda för att det ska påverka 

deras anställning. Han tycker överlag att folk har blivit mindre benägna att uttala sig.  

Inte endast privata verksamheter är svåra att komma in i, menar Joakim. Han menar att de just nu 

även har svårt med vissa offentliga organisationer. Han nämner Sahlgrenska som ett exempel. De 

ger inte längre ut information om tillståndet på sina patienter, vilket de tidigare gjort. TV4s 

journalister hade ett avtal med SU sedan flera år tillbaka om att de skulle uttala sig, men det som 

nu skett är att en överläkare har brutit avtalet. Överläkaren har dock vägrat att uttala sig om 

varför han brutit avtalet.  

”Detta upplever jag som ett stort hinder. Det har försämrat relationen med Sahlgrenska ganska 

mycket. (…)Presstjänsten på Sahlgrenska är väldigt frustrerade själva. De tycker att vi har haft 

en bra deal som alla respekterat, så de förstår inte riktigt motivet.” Joakim Fransson, TV4.  

På Borås tidning har man mycket kontakt med olika organisationer. Man har en 

näringslivsreporter med ett brett kontaktnät och ger ut en affärsbilaga till tidningen. Dessutom har 

man en lokalt baserad näringslivssida varje dag i tidningen samt en aktiv näringslivsblogg.  

Stefan Eklund säger att näringslivet är ett av BT:s bevakningsområden, men har vill inte säga att 

de har ett samarbete med de olika organisationerna. Detta har med den journalistiska integriteten 

att göra. Han säger att BT har journalister som rör sig i miljöer där de träffat företagsfolk och att 

de då försöker att snappa upp tips m.m. Det är också många organisationer som försöker få BT att 

skriva om dem.  
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”Många vill att vi skriver om dem. De hör av sig och bjuder in oss till olika sammanhang. Det 

kanske är det vanligaste sättet som vi kommer i kontakt med företag.” Stefan Eklund, Borås 

tidning.  

Stefan Eklund tycker att de offentliga organisationerna har blivit sämre på att uttala sig i olika 

frågor. Han tycker att detta är ett problem, då han tycker att offentligheten är en viktig del av vår 

demokrati. De personer som uttalar sig är grundlagsskyddade, men Stefan upplever att inte alla 

känner till vad detta skydd innebär. 

”När vi skriver inom vården eller kommunen, om känsliga frågor som har med personalens 

situation att göra eller liknande, så möts vi ofta av att de inte vågar uttala sig. Det är lite 

beklämmande. Vill man tipsa oss eller uttala sig är man faktiskt grundlagsskyddad. Det är vi 

väldigt noga med att följa. Man får inte efterforska källorna från maktposition, men vi kan mötas 

av det. Man vill inte stöta sig med sina chefer och det är väl inte så konstigt. Det är en naturlig 

reaktion.” Stefan Eklund, BT. 

Stefan upplever att privata företag ofta har en lite bättre kontakt med BT. Han tror att detta kan ha 

att göra med att de offentliga organisationerna inte har något egenintresse i att synas i media, 

vilket vinstdrivande företag kan ha. Stefan menar att de privata företagen ofta är mer 

tillmötesgående. Kontakten med de offentliga organisationerna varierar dock och med vissa 

upplever Stefan en jättebra kontakt. 

”De har väl någonstans i sikte att de kan nå ut med sitt företag och sina varor. Det tror jag gör 

att de är motiverade till att vara tillmötesgående, på ett annat sätt. När jag säger företag kan det 

handla om förlag som erbjuder författarintervjuer eller popstjärnor som är här och intervjuas. 

Då har man ett annat beroende och vill få ut sitt budskap, medan en hög tjänsteman på tekniska 

förvaltningen kan struntar i att vi skriver om dem. (…) Företag har det mer i sin strategi, att vara 

medieanpassade.” Stefan Eklund, BT. 

Jonas Dahlin tycker att Xtra Borås har en bra kontakt med olika organisationer och att detta ingår 

i den journalistiska rollen. Xtra Borås har dock endast funnits i cirka ett år, men Jonas tycker att 

allt fler får upp ögonen för tidningen och skickar in mer och mer tips. Jonas uppfattar att stora 

företag ofta är väldigt bra på att höra av sig medan mindre företag kan bli bättre på det.  

”Ibland känns det som att man ofta får höra: ”Varför skriver ni inte om den här satsningen som 

vi har gjort i vårt företag?”. Den absolut klaraste anledningen till att vi inte gjort det är att vi 

inte vetat om det. Man kan inte förutsätta att vi som tidning vet om allting överallt, utan allting 

bygger på att folk hör av sig till oss. (…) Jag tycker överlag att företag kan bli bättre på att höra 

av sig. I alla fall på lokal nivå.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Även Jonas Dahlin har upplevt en trend i att såväl företag som den offentliga sektorn har blivit 

allt mer försiktiga med att uttala sig i media.  

”En trend är, både inom företag och tyvärr också inom offentliga verksamheter att den enskilde 

medarbetaren inte tillåts att prata med media och inte vågar prata med media för att man är 

rädda för reaktioner inom sin egen organisation.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas menar att detta har inneburit att många av de kommentarer som kommer in till tidningarna 

har blivit väldigt toppstyrda. Jonas tar sjukhuset som exempel, där i princip ingen i 
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vårdpersonalen uttalar sig utan klartecken från pressavdelningen. Detta gäller även i 

okontroversiella frågor. Han tycker att detta är bekymmersamt.  

Jonas menar samtidigt att man inte kan begära att lokala företag ska arbeta med medieträning av 

sin personal. Han menar att det är skillnad på näringslivet och den offentliga sektorn.  

”Det är klart att det ofta blir toppstyrda kommentarer i ett lokalt företag och det är naturlig 

också. Men bjud gärna in till verksamheten i sådana fall så att man ändå har möjlighet att ta 

kommentarer från folk som jobbar direkt med olika produkter.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

 
4.2.2 Medieråd 
 
Daniel Vandor menar att öppenhet från organisationernas sida är bra i de flesta fall. Han har dock 

förståelse för att inte organisationsrepresentanter kan svara på alla de frågor som media ställer, då 

de inte alltid kan avslöja sina framtidsplaner.  

Joakim Fransson menar att det är lättare för media att ha ett större förtroende för organisationer 

som Greenpeace och Rädda barnen än för ett enskilt företag som ringer och berättar om något. 

Han menar att det kan vara svårt för företag att nå igenom med sina nyheter och att det därför är 

viktig att ha bra timing i när man släpper sina nyheter. 

”Nyhetsvärdering är en flytande ribba. Har det hänt något stort i stan är det ingen idé för 

företag att ringa. Efter en påskhelg där det är tomt i korgarna och alla är trötta kommer en 

sådan grej som en stekt sparv. Wow vilken grej! Det måste vi höra!” Joakim Fransson, TV4. 

Joakim Fransson upplever att företag i allmänhet är väldigt dåliga på att sälja in en nyhet. Han 

upplever att företag inte uppfattar vad som kan bli en nyhet. Det kan vara små saker som kan 

avgöra om TV4 tycker att det är intressant eller inte.  

Han upplever även att stora företag har varit bra på att ta in journalister som pressansvariga som 

vet hur media skall hanteras, men han påpekar även att det inte behöver vara så. Joakim upplever 

att de stora organisationerna är dåliga på kommunikation när det kommer till kriser. Han tog upp 

ett exempel om Västtrafik och DSB. Där Västtrafik la sig på ett lågt bud och fick igenom hela 

ordern och sedan ville dra sig ur. När TV4 sedan kontaktade Västtrafik om händelsen möttes de 

av en erfaren journalist som tidigare arbetat på TV4. Joakim Fransson var förvånad över hur 

denna journalist reagerade och menade att det inte var en bra strategi för att hantera media.  

”Han blev oförskämd och slängde luren i örat och att vägrade uttala sig. Det är det sämsta man 

kan göra. Detta trots att han är journalist. Det bästa man kan göra är att vara öppen med det 

man kan och att aldrig ljuga. Man får aldrig beläggas med lögn. Man kan även säga att man inte 

kan prata om det just nu, men så fort jag kan så gör jag det. Det var ett bra exempel på att det 

inte alltid hjälper att köpa rätt kunskaper” Joakim Fransson, TV4 

Joakim berättar om en funktion som han tecknar på en tavla där den ena axeln är problemet och 

den andra är tiden och ju längre tiden går och problemet kvarstår ju större blir också problemet. 

Om man istället tar tag i problemet snabbt så hinner det inte växa sig lika stort.   

”Det bästa man kan göra för att avväpna journalisten är att erkänna att man hade fel i tid innan 

det blir för stort” Joakim Fransson, TV4 
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Joakim menar att det sällan är en framgångsrik strategi att säga att man inte har några 

kommentarer. Han menar att detta triggar igång de grävande journalisterna. Joakim kallar dessa 

för blodhundar och menar att dessa är vanligare på kvällstidningar, där det finns mer resurser till 

granskningar. 

”Säger man inga kommentarer eller låtsas som att inget har hänt triggar man bara igång dessa 

människor. Det är det dummaste man kan göra.” Joakim Fransson, TV4. 

Joakim menar att det istället för att säga att man inte har några kommentarer är bättre att säga att 

man inte vet just nu, men att man ska återkomma med information och att sedan göra detta inom 

en rimlig tid.  

Vad gäller medieträning menar Joakim Fransson att det mesta är sunt förnuft, t ex att man inte 

ska ljuga för journalister, men att det kan vara bra att medieträna chefer för att deras kontakt med 

journalisterna ska underlättas. 

Joakim menar att det är viktigt för organisationer att tänka på att det inte finns något ”off the 

record”. Säger man något i en intervjusituation så kan TV4 ta med det om det är intressant.   

Jonas Dahlin säger att det är viktigt att höra av sig till media när man har någonting som kan vara 

intressant. Detta är själva grunden för att det överhuvudtaget ska bli uppmärksammat. Det är även 

viktigt att vara ute i god tid. 

”Om det är inför ett event är det viktigt att man hör av sig i god tid. Jag menar inte tre månader 

innan, men en vecka. Gör man det dagen innan eller samma dag är det oftast kört eftersom 

planeringen redan är klar. Hör av er och ligg på och stör oss!” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas Dahlin tycker inte att företag skall vänta med att höra av sig till Xtra Borås under 

nyhetsfattiga perioder. Det som han tycker är viktigast är att organisationer hör av sig om nyheter 

till media tidigt på morgonen, så att de får tid att få med nyheten i planeringen. Han påpekar att 

exklusivitet kan ge en nyhet en större vikt om Xtra Borås får vara ensamma med en nyhet. 

”En grej som skickas ut till samtliga nyhetsredaktioner i Borås värderas på ett sett medan en grej 

som skickas bara till oss värderas på ett annat sätt, så länge det inte är gigantiska nyheter med 

riktigt stort nyhetsvärde. Då är det helt ovidkommande, men exklusiviteten är viktig.” Jonas 

Dahlin, Xtra Borås.   

Stefan Eklund menar att det är klokt att ta kontakt med nyhetscheferna tidigt på morgonen om 

man vill öka sina chanser att komma med i tidningen. Han menar att detta gör det lättare för BT 

att hinna styra om produktionen. Samtidigt kan den långsamma nyhetschefen ta hand om de saker 

som inte går att skriva om i morgondagens tidning, men Stefan menar att man sällan vill sitta och 

hålla på nyheter. 

”Det är lite riskabelt att ligga på nyheter. Vet vi om att vi är ensamma om någonting, t ex om det 

är något agendasättande som vi har tagit fram själva t ex en undersökning av något slag, så kan 

vi ligga och hålla på den för då vet vi att ingen annan gör det här. Är det istället någonting som 

anspelar på något som händer, och vi vet att även andra medier är på, vill vi gärna nå ut med det 

med en gång.” Stefan Eklund, BT. 
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Att erbjuda BT att exklusivt skriva om någonting kan vara ett sätt att öka intresset från BT:s 

redaktion. 

”Om det är en bra grej och vi känner att vi kan var ensamma om den så är det en bra sak att 

närma sig oss med.” Stefan Eklund, BT.  

Jonas Dahlin tror att det skulle kunna gynna företag att bjuda in media till sina verksamheter och 

att låta dem prata med personalen. Han menar att det blir roligare att läsa en artikel som är 

kryddad med personliga kommentarer från den enskilde medarbetaren än en artikel där endast 

chefen uttalar sig om verksamheten. 

Jonas tycker inte att organisationer behöver ha en före detta journalist som pressansvarig. Han 

menar att det kan vara en fördel i och med att dessa personer kanske förstår hur media fungerar 

och tänker, men menar samtidigt att det handlar om den enskilda personens kvaliteter. Han tror 

att han i sin roll som nyhetschef skulle kunna ha en fördel i att arbeta som pressansvarig, då han 

kanske skulle ha en mer övergripande bild än den enskilde reportern. 

När vi frågar Jonas vad han tycker om responsen ”inga kommentarer” säger han att 

organisationerna har rätt att göra sina val i kommunikationen med media, men att detta även 

kommer att publiceras.  

”Grunden är att aldrig ljuga, för det slår tillbaka. I en kontroversiell fråga, där slår det alltid 

tillbaka. Ljug aldrig! Inga kommentarer, då ljuger man inte, men det kan sända ut vissa signaler 

i en text också.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas menar också att man inte dödar frågan helt bara för att man säger att man inte vill 

kommentera ärendet.  

”Även om ett företag svarar inga kommentarer på en fråga kan vi ställa fler frågor. Vi kanske 

inte slutar att fråga för att någon säger inga kommentarer på en fråga. Att ha flera frågor där 

det står inga kommentarer sänder ut vissa signaler, så frågorna behöver inte upphöra bara för 

att man svarar inga kommentarer.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas tror att det till viss del är så att allmänheten får sin bild av olika organisationer via media, 

men menar samtidigt att utvecklingen har gjort att företag och organisation alltmer börjar satsa på 

att berätta sin egen historia. Han menar dock att media fortfarande har en viktig roll i att 

informera intressenterna och att det kan uppfattas som mer seriöst att bli omnämnd i media än i 

en annons.   

”Det är trovärdigare om vi på BT skriver en artikel om något än att företaget självt berättar. Så 

tror jag fortfarande att det är, även om man ibland kan få föreställningen att trovärdighet får 

mindre och mindre betydelse.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas tycker att det är en bra strategi för organisationer att underlätta så mycket som möjligt för 

media genom att vara tillmötesgående och genom att erbjuda färdiga faktarutor, samlad 

information och hänvisa till var journalisten kan söka mer information, men menar att detta i 

slutänden inte är en garanti för att någonting ska publiceras.  
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”I grunden är det ändå så att ”finns det en story?”, ”finns det någonting att berätta som är 

intressant?”. Det är grunden. Finns det ingen story så finns det ingenting att skriva om, även om 

de är hur hjälpsamma som helst.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas Dahlin menar att organisationer kanske inte alltid är uppmärksamma på att deras situation 

eller olika händelser faktiskt kan vara av intresse för media. 

”De kanske inte ser det i sin egen vardag. Den här kvinnan som har jobbat här i 50 år och gjort 

samma sak på jobbet är vardag för dem. Men, herregud, det är ju en grej som vi kan skriva om! 

Så det tror jag nog att man kanske kan blir bättre på. Stanna upp lite, se det ur ett 

utifrånperspektiv. Vad har vi som är intressant?” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas Dahlin menar att de kan spara en bra nyhet om det dyker upp annat att skriva om just den 

dagen, men att tröskeln för vad som är bra skiljer sig från dag till dag. Han menar även att vissa 

artiklar kanske inte passar att skriva under veckan, men att dessa kanske är jättebra artiklar för en 

söndagsbilaga där man vill ge ett mer fördjupande porträtt av en organisation eller 

organisationsledare. Jonas tror att det är en vanlig inställning bland företag att ”vi har inget 

intressant att skicka till tidningen”. Han tycker att företag skall ligga på mer och se till ett större 

perspektiv.   

”Om det är något ni kan ta med, så gör det. Tro på er! Tro på att ni har en story att berätta och 

se över allt ifrån personer som jobbar hos dem till satsningar under det kommande året.” Jonas 

Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas menar att det är upp till företagen om de vill synas i media eller inte. 

”Vill man synas i media, i positiva sammanhang, eller tycker man att det skulle lyfta personalen, 

verksamheten eller ge möjlighet till fler kunder? Gör man bedömningen att ”nej det påverkar 

varken vår personal eller…”. Det är helt upp till företagen. Men det är klart att vi, som 

medieföretag, är intresserade av bra historier, roliga historier, positiva historier… De negativa 

kommer nog fram ändå.” Jonas Dahlin, Xtra Borås.   

 

4.2.3 Medierädsla 
 
Daniel Vandor tror att en del organisationer kan vara rädda för att media ska vinkla artiklarna 

som skrivs om dem, men han tror inte att organisationer i allmänhet är jätterädda. Han poängterar 

dock att Boråskuriren inte undviker att skriva någonting bara för att det kan bli obekvämt för 

organisationen. Samtidigt menar han att Boråskuriren varken har tid eller resurser till att göra 

några större granskningar, vilket gör att organisationer kanske är mindre försiktiga med mindre 

gratistidningar. Han menar även att rädslan är mindre för en lokal gratistidning, än om en stor 

kvällstidning ringer. Då menar han att personer kan få en uppfattning om att kvällstidningarna 

bara ringer för att hitta fel på organisationen. Personligen så tycker han inte att det stämmer 

överens med verkligheten.  

 

Joakim Fransson menar att det faller sig naturligt att inte media kan återge hela bilden av en 

händelse eller situation. Detta kan innebära att personer som inte är så vana vid att ha kontakt 

med media kan ha svårt att förstå hur media jobbar och därför bli besvikna på det sätt som 

någonting återges.  
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”Ofta kommer folk hit med hela sitt liv i en plastpåse. De kan visa på ett dokument där de 

upplever att de blivit utsatta för orättvisor. Problemet är att det endast är intressant för den här 

personen. De kallas för rättshaverister. Ofta har de blivit utsatta för orättvisor, men det är inte 

intressant; ingen orkar lyssna. Det är likadant med vissa stora skeenden. Det går inte att berätta 

alla detaljerna i SAABs konkurs. Man försöker att förenkla skeenden och då kan ibland folk, 

kändisar och företag uppleva att man förenklar sanningen. Ofta vill folk inte heller se 

sanningen.” Joakim Fransson, TV4. 

Joakim har inte under sina 25 år i branschen upplevt att någon journalist ljugit för att göra en 

historia bättre. Han har även upplevt att man skall passa sig för historier som är för bra för att 

vara sanna. Det är sällan dessa historier håller och då brukar man ångra att man har lagt ner tid på 

att granska dem.  

Joakim har upplevt ett starkt motstånd ifrån vissa personer och organisationer i att de inte vill 

synas i mediesammanhang eller förknippas med media. En situation som Joakim berättade om 

var när TV4 skulle göra ett reportage om oroligheter i Backa i Göteborg. Journalisterna blev då 

väldigt illa bemötta och upplevde en hotfull situation. För att lösa situationen bjöd TV4 då in 

olika individer, med koppling till det som skett vid Backa, till TV4:s kontor för att diskutera 

varför de olika individerna och grupperna upplevde ett så stort hot ifrån media. Diskussionen 

resulterade i att TV4 fick ett stort förtroende och respekt bland dessa intressegrupper och att de 

därmed byggde upp ett kontaktnät som de har nytta av än idag.    

Joakim Fransson tror att mycket av den rädsla som finns för media beror på att media sitter på en 

stor makt i att påverka olika situationer. Han menar att om en journalist börjar gräva i något så 

har oftast organisationsledaren haft ett dåligt ledarskap eller betett sig riktigt illa.   

”Det är ju aldrig som man kan se i deckarfilmer att man bara bestämmer sig för att; Den jäveln!  

Det får ju vara någon som förtjänar att inte jobba kvar.” Joakim Fransson, TV4 

Det uppstår även situationer där man får tänka på vad det kan innebära för konsekvenser för en 

person att media skriver om denne menar Joakim Fransson. Han tar ett exempel om Fabian 

Bengtsson på Siba. Under den tid då han blev kidnappad publicerade många tidningar artiklar i 

stil med; ”De rikaste där du bor”. Joakim menade att priset för Fabian var stort och att media inte 

hade tänkt igenom vad det kunde få för konsekvenser att publicera sådana artiklar.     

Stefan håller med oss om att media har en stor makt i samhället, men tycker samtidigt att denna 

makt ibland överdrivs. Han menar att folk i allmänhet glömmer det som tidningarna skriver inom 

två dagar, men att händelsen säkert kan sätta sig djupare i organisationsledarens huvud. För att 

minska den misstro som här kan uppstå menar Stefan att BT måste vara tydliga med hur de jobbat 

och vad de vill få fram.  

”Det är lika viktigt för oss i vårt journalistiska arbete att vi inte har dolda agendor när vi närmar 

oss företag, utan att vi är öppna med våra syften och så. (…) Det kan väl vara en slags trygghet 

att även om vi är ute efter att skildra problematiska saker så ska vi göra det på ett ärligt sätt. Det 

tror jag är viktigt för vår egen trovärdighets skulle också.” Stefan Eklund, BT. 

Stefan Eklund tycker att rädslan för stora rubriker och vinklingar på historien oftast upplevs av de 

som blir drabbade. Han tycker att BT ibland kan vinkla vissa artiklar för mycket. Då brukar de gå 

igenom dessa och gå igenom vad som är relevant för artikeln. Stefan vill inte att BT skall få en 
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kvällstidningskänsla. Så det är viktigt, menar Stefan, att man går hela vägen, ut till rubrik, och har 

täckning för det man säger. Ibland känner han att BT kan vara lite väl ivriga i vissa situationer. 

Då diskuteras dessa händelser i efterhand.      

Jonas Dahlin menar att det är ett oförtjänt rykte att kvällstidningarna bara strävar efter att skriva 

uppmärksamhetsdragande rubriker. Han menar att kvällstidningarna ofta är väldigt noggranna i 

sin kontroll av faktauppgifter och att de sällan skriver faktamässiga fel.  

”Det som gör kvällstidningar, ofta, och gör att de ser ut som de gör är sättet man presenterar 

grejerna på. Jag skulle säga att de är bättre på att sätta rubriker än vad dagstidningar generellt 

är. De är också bättre på att lyfta fram materialet.” Jonas Dahlin, Xtra Borås.    

 
4.2.4 Läsa sina citat 
 
Vissa organisationer är lite försiktiga vid intervjuer och önskar att få läsa sina citat innan 

Boråskuriren publicerar sina artiklar. Daniel Vandor tycker att det är rätt att låta intervjusubjekten 

läsa sina citat innan de går i tryck. Han menar att personerna måste kunna stå för det de har sagt 

till reportern.  

”Det räcker att det fattas ett litet ord någonstans så kan de säga något i tidningen som de inte 

alls menar, så jag tycker att det är viktigt att de godkänner sina egna citat – så länge de inte vill 

ändra i uppbyggnaden av artikeln.” Daniel Vandor, Boråskuriren. 

Daniel menar att det är sällan som organisationer vill ändra på det som tidningen ska publicera. 

Det är till största del när Boråskuriren själva har missuppfattat någonting som detta kan bli 

aktuellt. 

”Det kan bli dumt om man har pratat med en expert och missuppfattat vad han säger och därför 

skriver något som är tvärt emot det han står för.” Daniel Vandor, Boråskuriren.   

På TV4 spelar man ofta upp intervjumaterialet för intervjusubjektet för att klargöra för denne vad 

som kommer att sändas. Joakim Fransson menar dock att inte särskilt många är intresserade av 

detta. Det har även hänt att intervjusubjekt ringer plötsligt och meddelar att de inte längre vill 

vara med. När det gäller privatpersoner så tycker Joakim Fransson att man får respektera det 

beslutet. Om det däremot är en officiell person som har sagt något riktigt dumt, så menar Joakim 

att de ibland får skylla sig själva att de har gjort ett sådant uttalande.   

Borås tidning har etiska regler för hur intervjuer ska gå till. De som blir intervjuade av Borås 

tidning har rätt att se sina citat innan de publiceras.  

Jonas Dahlin menar att såväl Xtra Borås som BT ofta har en generös hållning när det kommer till 

att låta intervjusubjekten ta del av det som kommer publiceras. Han menar att det även är en 

säkerhetssak för tidningarna att veta att det inte publicerar faktafel. När det kommer till att ändra 

uttalanden så att de får en annan innebörd har de dock en mer restriktiv hållning, så länge det inte 

rör sig om rena missuppfattningar. 

”Att i en kontroversiell fråga försöka slingra sig genom att ändra ett uttalande lyser igenom rätt 

tydligt. Det är inte troligt att vi skulle ändra i sådana fall.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 
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4.2.5 Pressmeddelanden 
 
Pressmeddelanden är ett vanligt sätt för företag att kommunicera med mediebolagen och andra 

intressenter. Vi undersökte vad de olika nyhetsredaktörerna har för syn på dessa 

pressmeddelanden och hur de förhåller sig till dessa.  

Daniel Vandor på Boråskuriren menar att de har ett lite annorlunda förhållningssätt till de 

pressmeddelanden som de får in. Orsaken till detta är att Borås Tidning och Sveriges radio är 

betydligt snabbare vad gäller nyhetsförmedling. Detta gör att Boråskuriren tvingas leta efter saker 

som inte redan berörts av andra mediebolag.  

”Det blir ett par hundra mejl i veckan. Det tar lite tid att gå igenom. Man kan hitta lite olika 

saker här och där. (…) Många av de pressmeddelanden vi får är det inte så mycket vi kan göra 

någonting på. Vi får istället tänka vidare, utnyttja informationen och försöka hitta en ny vinkel på 

det som inte andra redan skrivit. En som är lite mer tidlös och inte behöver gå ut en viss dag.” 

Daniel Vandor, Boråskuriren. 

Det går aldrig att ta ett pressmeddelande rakt av, menar Daniel Vandor. Daniel menar att han 

istället vill skriva om dessa för att få sin egen prägel på artikeln. Daniel tycker att företag är bra 

på att skicka med kontaktuppgifter i sina pressmeddelanden, vilket gör att det underlättar för 

Boråskuriren att ringa och ställa fler frågor. Ett stort problem som Daniel upplever är att företag 

skickar in sina pressmeddelanden för sent och att Boråskuriren då har svårt att göra något av 

materialet. Dessa pressmeddelanden beskriver till exempel händelser som redan har inträffat och 

då är det inte lika intressant för Boråskuriren. Daniel menar att det där med att sätta en egen 

vinkel på artiklarna är någonting som kvällstidningarna gått i förgrunden med i sitt sätt att 

återberätta sporthändelser etc. 

Joakim Fransson säger att man som reporter på TV4 får väldigt många mejl. Detta innebär att 

man tvingas bli skicklig på att sålla ut det intressanta bland all den information som når en.  

”När de kommer hit kl 4 på morgonen har det kommit 300-400 olästa mejl under natten och då 

gäller det att sålla och det får gå ganska fort. Det första de ska göra när de kommer hit är att 

skaffa sig en bild av läget; vad har hänt i natt? Man kollar med polisen, man kollar de stora 

nyhetsbyråerna, sjöräddningen och mejlen för att få ett grepp om vad som hänt. Vi har ett enormt 

informationsflöde idag om man jämför med för några år sedan.” Joakim Fransson, TV4.  

Vi frågade Joakim Fransson hur han anser att organisationer kan arbeta för att ge journalisterna 

bättre arbetsförhållanden. Han menar att organisationer ofta är ute alldeles för sent i tid. När t ex 

en presskonferens ska hållas är ofta dessa för sent på dagen för att TV ska kunna hinna göra ett 

bra inslag om det. Ibland så skickar organisationer ett pressmeddelande till TV4 och går hem för 

dagen. Joakim menar att många organisationer har svårt att förstå att TV4 vill bygga upp ett case 

för att det skall bli en intressant nyhet. Han ger oss ett exempel på hur smarta organisationer, i det 

här fallet Sahlgrenska universitetssjukhuset, jobbar för att få fram sitt budskap. 

”När de har en forskare som har kommit på en ny metod att operera hjärtan utan att öppna folk, 

t ex att man går in via lillfingret, fattar de också att: om jag ska berätta det här måste jag också 

berätta hur många liv det kan rädda, hur många operationer vi kan göra och att TV4 dessutom 

kommer att vilja träffa lille Albin som är 4 år har genomgått operationen och överlevt. De har ett 
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case, sådana som vi ofta pratar om. Vi vill ha en vanlig människa som kan berätta om hur det har 

förändrat hans liv. De flesta fattar inte detta.” Joakim Fransson, TV4.  

Stefan Eklund säger att BT får väldigt många pressmeddelanden och att en stor del av dessa inte 

resulterar i någon nyhet eller artikel. Många av de mejl som Stefan får slänger han utan att ha läst 

mer än rubriken. Stefan tror att en bra rubrik kan göra att han läser vidare. Han får dock så 

mycket information att det gäller för honom att sålla bland den.   

”Företag är i regel väldigt duktiga på sådant och nästan överinformerar oss om saker som de 

ändå vet att vi inte kommer att skriva om. Det handlar ofta om att de vill göra reklam för nya 

varor och sådant. Det kan vi få mycket info om, men vi har ett ansvar i att inte vara ensidiga och 

gynna företag framför andra företag som konkurrerar med varandra.” Stefan Eklund, Borås 

tidning. 

Stefan menar att den journalistiska yrkeshedern gör att man sällan publicerar ett pressmeddelande 

rakt av, utan gärna bearbetar dessa på något sätt först. När BT får in ett pressmeddelande gör de 

alltid en journalistisk bedömning där man tar hänsyn till allmänintresse och nyhetsvärde. Stefan 

menar att företag bör undvika att skriva om hur billigt någonting är. För att BT ska kunna göra 

någonting av ett pressmeddelande måste det vara någonting nyhetsinriktat som är möjligt att sätta 

in i ett större sammanhang. 

”Det vanligaste misstaget kanske är att man är väldigt ensidiga och bara vill lyfta fram en vara. 

Det i sig är vi inte jätteintresserade av.” Stefan Eklund, BT. 

Stefan menar dock att kommersialism inte behöver vara ett hinder för att någonting ska ha ett 

nyhetsvärde. Han menar att det var så förut, men att kommersiella händelser idag kan beröra 

väldigt många personer. 

”En affär som har legat i centrum i alla år som byter ägare, är en kommersiell, men ändå 

relevant nyhet. Det vi kanske skyr mer är när vi uppfattar att det bara handlar om att sälja en 

viss vara. Då skriver vi väl inte om det, men det finns andra aspekter av det kommersiella. Att det 

händer saker i det kommersiella landskapet när affärer etablerar sig eller försvinner. Då finns 

det ett intresse och nyhetsvärde i det.” Stefan Eklund, BT. 

Stefan tycker att det är viktigt med extern kunskap, då journalister inte sitter på all kunskap. Han 

menar att journalisternas arbete går ut på att hämta kunskap och paketera den så att den blir 

begriplig för allmänheten. BT har då byggt upp ett kontaktnät av experter som de kan höra av sig 

till för att få mer kunskap inom ett område.   

Stefan tycker att organisationer skulle kunna bli bättre på att ta personlig kontakt med 

reportrarna. Han menar att denna kommunikation ökar chanserna att BT ska hitta någonting som 

de vill skriva om. Han anser inte att mindre företag bör ha pressenheter, utan tycker att det är 

viktigare hur de väljer att kommunicera. Informationen som står i en pressrelease är ofta 

begränsad. För att en artikel ska bli bra krävs det att reportrarna har möjlighet till att ställa frågor 

och fördjupa sig i ämnet. Detta förutsätter en personlig kontakt. 

”Det viktiga är att man har en personlig kontakt med vår näringslivsreporter om man tycker att 

man har någonting att berätta. Detta är ofta mycket bättre än att skicka pressreleaser. Man kan 

skicka en pressrelease, men då ska man nog följa upp den med ett telefonsamtal eller åtminstone 
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ett mejl, för att få ut någonting av det. (…) Det tror jag är ett vanligt problem att företagare tror 

att det räcker att skicka en pressrelease. Och visst; är det tillräckligt intressant kan det göra det, 

men oftast är det otroligt mycket bättre att även kombinera det med en personlig kontakt.” Stefan 

Eklund, BT. 

Skickar man en pressrelease till BT så menar Stefan Eklund att måndagar är den bästa dagen att 

skicka in den på. Måndagar är den dag då det är som nyhetsfattigast. Då är det en ny vecka och 

tidningarna börjar om från början. Skickar man då in pressmeddelandet på måndag har BT 

möjlighet att anpassa sig så att informationen kommer med i tidningen under veckan. Den dag 

som är sämst att skicka in pressmeddelanden på är fredagar. Då har tidningen i stort sett redan 

planerat in vad som ska skrivas i helgen, och då ges det lite utrymme för nya nyheter att komma 

med.  

”En måndag är en sådan dag då man ska börja om med tidningsproduktionen och kan behöva 

saker. Mitt i veckan har i regel informationsflödet stigit, då finns det mycket att välja på och det 

kan vara svårare att ta sig in. Man kan vara lite smart där också och fundera på när man lägger 

presskonferenser osv.” Stefan Eklund, BT. 

Jonas Dahlin påpekar att nyhetsbyråer får in oerhört mycket mejl och andra sorters information. 

Detta gör att man sållar bland informationen och gör blixtsnabba beslut om vad som är intressant 

och vad som inte är det. Eftersom Xtra Borås är en lokal tidning så tycker Jonas att lokala företag 

ska nämna i rubriken att det gäller Borås och Sjuhäradsbygden så att tidningen snabbt kan få sig 

en uppfattning om detta, då det ökar chanserna att de läser vidare i mejlet.  

Jonas Dahlin har svårt att se att det skulle vara mer positivt för en organisation att skicka ut ett 

pressmeddelande vid en speciell tidpunkt på året. Han menar dock att det är viktigt att hålla koll 

på när på dagen man skickar ut meddelandet. Att skicka sitt pressmeddelande på morgonen är bra 

då detta innebär att nyhetsredaktionerna tidigt kan lägga in nyheten i sin planering. Att skicka ut 

ett pressmeddelande på kvällen är enligt Jonas värdelöst. Han påpekar även att en nyhets 

exklusivitet påverkar hur den ges ut i tidningen.   

”En grej som skickas ut till samtliga nyhetsredaktioner i Borås värderas på ett sätt medan en 

grej som skickas bara till oss värderas på ett annat sätt, så länge det inte är gigantiska nyheter 

med riktigt stort nyhetsvärde. Då är det helt ovidkommande, men exklusiviteten är viktig.” Jonas 

Dahlin, Xtra Borås.  

 

4.2.6 Intressanta nyheter 
 
Vi var intresserade av att få reda på vad som egentligen ses som en intressant nyhet bland 

nyhetsredaktionerna. Daniel Vandor på Boråskuriren menar att en intressant nyhet för 

Boråskuriren är någonting som berör många människor. 

 

”Det ska vara något som berör och som vi tror att folk är intresserade av. Någonting som får 

läsaren att stanna och läsa det vi skriver. Det kan vara allt ifrån skolor, frågor om barn berör 

många, de flesta har ju barn och barnbarn som går i skolan. Sjukvård berör, polisarbete berör.” 

Daniel Vandor, Boråskuriren. 

 

Daniel menar att det även kan vara intressant att skriva om företag som har varit framgångsrika.  
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”Om ett företag har lyckats ro hem en order på flera miljarder eller vunnit ett pris är det klart att 

det kan vara intressant.” Daniel Vandor, Boråskuriren. 

 

Daniel Vandor tycker även att det kan vara intressant att lyfta fram ett porträtt. Detta då det kan 

bli lite annorlunda och mer personligt. Dessa kan t ex handla om en stark företagsledare eller ett 

anrikt företag och då kan det vara intressant att även lyfta fram företagets historia som en del i 

berättelsen.   

”Det kan vara så att vi har ett porträtt på en stark företagsledare som har drivit ett företag i alla 

år. Då blir det mer naturligt att berätta historien. Sedan är det klart att om ett företag firar 100 

eller 50 år, så blir det intressant att lyfta fram historien, men vi har inte haft så många fall av den 

sorten.” Daniel Vandor, Boråskuriren. 

Joakim Fransson på TV4 berättar att det är sällan som TV4 gör reportage om nya innovationer 

etc. De är istället intresserade av nyheter som är relevanta för en bred publik.   

”Vi väljer alltid nyheter efter sådant som är relevant för många; ny forskning hjälper fler att få 

barn eller ny forskning hjälper fler att överleva cancer. Nisse har gjort en mojäng som gör att det 

blir 10 kr billigare att tillverka en cykel är inte lika relevant för den stora massan.” Joakim 

Fransson, TV4. 

Det är många organisationer som trycker på om händelser som de själva tycker är intressanta och 

Joakim upplever att mycket av tiden går till för att sålla bort sådant som de på TV4 inte tycker är 

intressant för deras publik. 

Stefan Eklund menar att storleken på organisationen inte är avgörande för om någonting är 

intressant att skriva om. Han menar att även små företag kan vara intressanta, t ex om de verkar 

inom någon speciell nisch.  

”Varje söndag presenterar vi någon ledande näringslivsperson och då är det inte sällan 

småföretag som personen kommer ifrån.” Stefan Eklund, BT. 

Han påpekar dock att de större företagen kanske förekommer oftare i nyhetsfloran på grund av 

sin storlek. De berör helt enkelt fler personer. 

Uppfinningar på sådant som inte har funnits innan tycker Stefan Eklund är intressant för BT att 

skriva om. Han tycker även att det är intressant att skriva om företag som skall expandera eller 

som nyanställer personal. Han påpekar dock att det är viktigt att kunna sätta nyheten i ett större 

sammanhang.     

”Men sedan ligger, i agendasättandet, också i att lyfta upp sådana enskilda händelser till ett 

större mönster; att erbjuda läsarna förståelse. Det här händer därför att det ser ut så här i 

Sjuhärad, i världen och i Europa osv.” Stefan Eklund, BT. 

Detta är något som Stefan upplever att papperstidningar kan bli bättre på för att överleva på 

marknaden.  

Stefan Eklund tycker att alla organisationer är intressanta för BT. Nyhetsflödet ändras från dag 

till dag, en nyhet som är intressant en dag, är inte längre intressant nästa dag. Borås Tidning 
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börjar om varje dag och söker nya nyheter att skriva om. Detta gör att alla organisationer har 

möjlighet att få en nyhet presenterad i BT.   

 

”Hela samhället är vår spelplats på ett sätt, så en organisation är ju intressant på något sätt. 

(…) En sak som kan vara jätteintressant idag kan imorgon var helt ointressant, för då finns det 

andra intressantare saker att skriva om. Det tror jag kan uppfattas, av företrädare för 

organisationer, som lite orättvist och nyckfullt och så är det. Det är nyckfullt och orättvist. Det 

har med hela nyhetsflödet att göra. Vi börjar om varje dag och gör nya värderingar varje dag.” 

Stefan Eklund, BT. 
 

Jonas Dahlin tror att det är en vanlig uppfattning bland mindre företag och organisationer att 

media inte är intresserade av dem. Jonas menar att så inte alls är fallet. 

”Vi är verkligen intresserade av att skriva om det lokala näringslivet och en grej som ett lokalt 

företag kanske tycker att ”det här kanske inte var så jäkla stort” kanske vi tycker är en grej. I 

vissa fall kan det nog vara en liten blyghet också som företagare. Att man inte slår sig för bröstet 

när man gjort något positivt och utvecklat någonting.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas Dahlin menar att det alltid är intressant för media att ha ett case i botten på en artikel, men 

att publiceringen alltid beror på nyhetsvärdet i händelsen. 

 

”Man vill kunna exemplifiera någonting med en vanlig människa som påverkas av det. Sedan är 

det inte alltid så att, bara för att man skickar med ett färdigt case, vi bara tar det och kör. Det 

beror helt på vad det är för grej.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas tycker inte att det är intressantare att skriva om ett företag i en kris än ett företag som det 

går bra för. Han menar att det är en naturlig del av nyhetsbevakningen att även lyfta fram positiva 

saker som gör samhället bättre. 

”Det kan uppfattas som att man bara fokuserar på negativa saker, men vi är oerhört intresserade 

av att skriva om utvecklingsgrejer också för det förbättrar ju också samhället.” Jonas Dahlin, 

Xtra Borås.  

Jonas tror att det finns en förutfattad mening om att media bara skriver om negativa saker, men 

han menar att detta till mångt och mycket har att göra med att det är då folk hör av sig. 

”Återigen, oavsett om man är företag, offentlig förvaltning eller privatperson. Hör av er när ni 

har något positivt! Då är chansen att vi skriver om det betydligt större än om inte informationen 

når oss överhuvudtaget.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 

Jonas menar att storleken på en händelse inte behöver göra den mer allmänintressant än en liten 

händelse. Han menar att tidningsskapande handlar om att komma in i folks känslor, vilket även 

mindre nyheter och personliga artiklar kan göra. 

”Att berätta om en tvååring som har fått cancer och berätta om hennes fight ihop med familjen 

och hur deras liv förändras när det vänds från hopp till förtvivlan i vardagen; det är en helt 

annan typ av grej som egentligen bara berör deras närmaste, men som kanske attraherar 

läsarnas känslor. Det är oerhört viktigt att ha med det också och det får stor plats i tidningen när 

man väl har sådana grejer.” Jonas Dahlin, Xtra Borås. 
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4.2.7 Syn på annonsörer 
 
Det är viktigt för Boråskuriren att ha en separat marknadsavdelning och redaktion där dessa 

avdelningar inte får beröras av varandra. Om företag vill annonsera på Boråskuriren så innebär 

inte det att Boråskuriren skall marknadsföra dem i olika artiklar, men de struntar inte i att skriva 

om en annonsör om det finns en intressant artikel att skriva om organisationen. För att det inte 

ska uppstå ett misstroende bland läsaren går dem igenom tidningen innan den skall tryckas, så att 

annonser och redaktionellt material inte får en intressekonflikt i tidningen.       

 

Joakim Fransson menar att det är viktigt att det är vattentäta skott mellan det som redaktionen 

arbetar med och det som marknadsavdelningen gör. Dessa två enheter måste vara separerade och 

får inte påverka varandra. Joakim är tydlig med att TV4 inte hjälper företag med gratisreklam, 

utan att företagen då får annonsera för att nå ut med sina produkter. Om det däremot finns ett 

nyhetsvärde, dvs. att folk berörs av nyheten, kan den vara intressant att ta upp. Han ger ett 

intressant exempel, ifrån sin tid på Aftonbladet, rörande de vattentäta skotten mellan redaktionen 

och marknadsavdelningen. Aftonbladet hade kämpat länge för att få ensamrätt till att sälja sina 

tidningar i Lidls butiker i Sverige, där man normalt sett inte säljer dagstidningar, och det var nu 

dags för dem att skriva på ett avtal. 

 

”Samma dag som detta avtal skulle skrivas på har Aftonbladet nyheten att Lidl använder samma 

bilar som de kör ut sina varor till butikerna med till att köra iväg sina sopor med. Helt hygieniskt 

vidrigt och livsfarligt för konsumenterna! Denna artikel kommer samma dag och skotten är så 

vattentäta att försäljnings- och distributionsavdelningen inte vet vad redaktionen håller på med 

och redaktionen vet inte hur länge man har hållit på med detta avtal. Det är bara en sådan jävla 

otur. Lidl svarar inte ens när de försöker att sitta och lappa ihop det från 

distributionsavdelningen. Lidl tog jävligt illa upp. Det såg ut som en händelse som såg ut som en 

tanke, men så kan det vara ibland och sådana skott måste finnas. Redaktionen måste var 

oberoende och pengarna måste in liksom. Lidl säljer fortfarande inga tidningar.” Joakim 

Fransson, TV4.  

Joakim Fransson menar att det är många företag som vill att TV4 skall berätta det som företagen 

vill ha ut.  

”Då är det ju så bra att om de nu vill berätta om hur bra deras rengöringsmedel är, får de hosta 

upp en miljon.” Joakim Fransson, TV4. 

Om TV4 själva är intresserade av att göra ett test menar Joakim att det är konsumentjournalistik, 

men då vill TV4 kolla upp priserna själva snarare än att något företag skickar in fakta till dem. 

TV4 har av erfarenhet sett att många företag brukar sänka sina priser för att få igenom en artikel 

för att sedan höja igen när resultatet har publicerats. TV4 vill vara oberoende och tillåter därför 

inte företag att skicka in egna tester.   

Det är viktigt för BT att inte förknippas som ett redskap för kommersiella satsningar. De vill inte 

göra någon reklam för företag på redaktionen och om företagen vill lyfta fram vissa produkter så 

får de annonsera i tidningen. Det kan däremot finnas ett intresse för BT att köpa in tester från 

olika mediebolag eller att utföra dessa tester själva. Stefan menar att det inte är säkert att testet 

faller ut väl ur företagets synpunkt.  
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 ”Vi får sällan negativa reaktioner när vi gör den typen av journalistik. I regel tycker företag 

ändå att det är bra när deras bransch uppmärksammas.” Stefan Eklund, BT.  

Det har hänt att företag slutat annonsera på BT när BT har skrivit negativa artiklar om sina 

annonsörer. Stefan betonar vikten av två skilda spår; det kommersiella och det publicistiska.   

”Vi har ett samarbete, men i väldigt väl definierade former. Det är viktigt även för deras del att 

de gör sitt annonsarbete separat och att vi gör vårt journalistiska arbete separat. Men det är 

klart att skriver vi negativt om annonsörer, så måste vi ha rätt.” Stefan Eklund, BT. 

Stefan upplever att inte alla organisationer har förståelse för dessa två separata delar. Han tror att 

många blandar ihop det redaktionella materialet och annonserna. Stefan tror att vissa 

företagsledare tar för givet att när de annonserar på BT så ska BT skriva positiva saker om dem. 

”Vi erbjuder en marknadsplats vars attraktion består i att vi gör bra journalistik och inte att vi 

gör journalistik som stryker medhårs. Det måste man förstå. Det är en annan sak. Att man 

annonserar betyder inte att man slipper att granskas.” Stefan Eklund, BT. 

Jonas Dahlin ser positivt på att skriva om olika företag och organisationer oavsett om de är 

annonsörer på tidningen eller inte. Samtidigt menar han att det inte är en gratisplats in i tidningen 

att bidra med pengar genom att annonsera.  

”Där går ändå den journalistiska integriteten in. I alla fall för oss på Xtra Borås och BT.” Jonas 

Dahlin, Xtra Borås. 

 

4.2.8 Respons 
 
Daniel Vandor upplever att den respons som Boråskuriren har fått från allmänheten och företag 

överlag har varit positiv. Under sin tid på kvällstidningarna blev han van vid att det kom in 

mycket klagomål på tidningen. Till Boråskuriren har det istället inkommit positiva kommentarer 

och beröm snarare än klagomål.  

Daniel upplever att det är lätt att prata negativt om kvällstidningar och att säga att det de skriver 

bara är skräp och elände. Han påpekar dock att det är det är kvällstidningarna som allmänheten 

läser allra mest. Han menar att kvällstidningar är väldigt duktiga på att analysera vad som lockar 

läsare.  

”Svenskarna är väl dumma ibland och undrar varför de skriver om den där kändisen. Men det är 

de artiklarna som drar mest klick.” Daniel Valdor, Boråskuriren. 

Stefan Eklund tycker att den respons som BT får från olika organisationer, när de skrivit 

någonting, i regel är positiv. När BT t ex gör ett test av någon produkt menar Stefan att företagen 

ofta tycker att det är positivt att deras bransch uppmärksammas, oavsett om kritiken är bra eller 

mindre bra. Stefan tror att morgontidningar oftare får positiv respons än kvällstidningar. Han 

säger att morgontidningarna ofta ligger högt upp i förtroendebarometern som Göteborgs 

universitet gör varje år medan kvällstidningarna ligger sämre till.  
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”Allra högst ligger P1 och morgontidningarna ligger också högt, medan Aftonbladet ligger i 

botten och det är säkert så inom företagen att de litar mer på morgontidningar än på 

kvällstidningar.” Stefan Eklund, BT. 

Stefan Eklund tror att orsaken till att kvällstidningarna ligger så långt ned i undersökningarna är 

att de har blivit mer av en underhållningsindustri. De skriver mycket om skvaller vilket har gjort 

att de sänkt sin trovärdighet. Han menar dock att det även finns bra inslag i 

kvällstidningsjournalistiken. 

 

4.2.9 Nyhetsmedias arbetsätt 
 
Då Daniel Vandor tidigare har arbetat som reporter på Aftonbladet frågade vi honom hur hans 

roll där skiljde sig från hans nuvarande roll på Boråskuriren. Aftonbladet är Sveriges största 

dagstidning och Daniel menade att det arbetsätt som man har där skiljer sig ganska mycket från 

det som Boråskuriren har. Först och främst är det en otroligt stor skillnad på företagens storlek. 

Detta gör att Aftonbladet har möjlighet att lägga betydligt mer resurser på att granska olika saker. 

Boråskuriren har inte dessa möjligheter då de inte har tillräckliga resurser. En annan stor skillnad 

är den att Aftonbladet har en daglig deadline att arbeta efter, medan Boråskuriren endast trycker 

sin tidning en gång i veckan. Detta innebär att Boråskuriren inte kan fokusera på att endast återge 

ett referat av det som har hänt utan istället får lägga fokus på att få en annan vinkel på själva 

händelsen. Daniel menar att många tidningar har mycket att lära från kvällstidningarna. 

”Vi har mycket vi kan lära från kvällstidningar. Kollar man på de stora tidningarna i landet, 

SvD, GP och Dagens nyheter. De har tagit efter kvällstidningarna betydligt mer än 

kvällstidningarna efter dem. Det är väl en naturlig utveckling i samhället. All information är så 

lättillgänglig nu. Tidigare räckte det att skriva om det som har hänt, men om man nu läser det i 

tidningen kanske man redan läst det tre gånger igår.” Daniel Vandor, Boråskuriren.  

På Borås tidning har man två olika nyhetschefer. Den ena jobbar med kortsiktiga nyheter, dvs. 

det som har hänt under dagen och ska med i morgondagens tidning. Den andra jobbar med mer 

långsiktiga artiklar som kanske inte ska vara med i tidningen förrän om några dagar. För att sätta 

agendan för dagen har BT varje morgon ett morgonmöte där de går igenom dels vad 

nyhetscheferna har på sina listor, t ex information som de hämtat in eller idéer de fått, och dels 

vad de olika journalisterna har för information och tankar. Morgonmötet kan beskrivas som en 

slags förhandling där man bestämmer vad man ska satsa på och vem som ska skriva om vad.  

 

”Det är en ständigt pågående process. Det är inte bara på morgonmötet utan det är en 

diskussion som pågår hela tiden. En del journalister har friare tyglar än andra, utifrån 

specialkunskaper osv.” Stefan Eklund, BT. 

När morgonmötet är färdigt har man kommit fram till en prioriteringslista som tar hänsyn till 

tidningens struktur. 

”Man har redan då en idé om att det här ska vi ha som stort på sida ett imorgon och så jobbar 

man med det. Man ser tidningen framför sig och fyller den utifrån den listan.” Stefan Eklund, BT. 

BT är klar för tryck vid 23.10 på kvällen och då börjar tidningen tryckas. Den är färdigtryckt 

kring tolvslaget. 
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5 Analys 

Vi har i denna analys valt att ta utgångspunkt i våra forskningsfrågor såsom de formulerades i 

del 1.2 (”Problemformulering”). Genom att göra detta har vi fått en tydligare struktur på 

analysen av empiri och teori. 

 

5.1 Forskningsfråga 1 
  
Hur arbetar organisationskommunikatörer för att hantera organisationens relation till 

nyhetsmedia? 

 

När vi undersökte teorin fann vi att det fanns en mediestrategi som utmärkte sig. Denna var 

”news management” som innebär att organisationer använder sig av olika typer av tekniker och 

strategier i försök till att styra hur de nyheter som media publicerar är utformade (Palm, 2002). 

Teorin används främst bland politiska organisationer (Falkheimer & Heide, 2007), vilket har 

inneburit att dessa organisationer har influerat de teorier som finns inom området. Med tanke på 

att ”news management” har blivit en framgångsrik strategi för hur politiska organisationer 

hanterar sina medierelationer, upplevde vi att det är en strategi som även skulle tillämpas bland 

våra respondenter. När vi gjorde undersökningen så upplevde vi inte att respondenterna 

tillämpade ”news management” i den utsträckning som vi förväntat oss. Vi upplevde inte riktigt 

några tydliga strategier hur de strategiskt skulle hantera sin relation till media. Vi upplever att 

”news management” är en strategi som har vuxit fram på senare år och detta kan göra att andra 

organisationer inte har haft möjlighet att tillämpa den i samma utsträckning som politiska 

organisationer. Falkheimer (2004, 2005) har urskiljt tre strategier som har varit vanliga bland 

organisationer som kommunicerar med media. De tre strategierna som han beskriver är 

faktastrategin, den journalistiska strategin och publicitetsstrategin. Dessa strategier tar sikte på att 

legitimera det organisationen gör så att de har möjlighet att bygga upp ett förtroende från sina 

intressenter, vilket är en av grunderna inom ”public relations” (Falkheimer, 2004, 2005).  

Delar av dessa strategier fann vi att våra respondenter tillämpade i sin relation till media. 

Falkheimer menar att alla dessa strategier är olika former av ”news management”. Vi upplevde 

inte att våra respondenter använde sig utav någon utpräglad ”news management”-strategi, men vi 

såg att respondenterna använde sig utav delar av de strategier som Falkheimer beskriver.  

 

De organisationer som vi undersökt använde samtliga pressreleaser som sitt främsta 

kommunikationsverktyg i sin kontakt med media. Falkheimer (2004, 2005) kallar denna strategi 

för publicitetsstrategin och menar att det rör sig om klassisk ”PR”. En pressrelease kan ses som 

en form av tillhandahållen information som organisationer tillhandahåller till media. Frågan är 

dock om de undersökta organisationerna verkligen alltid är objektiva i dessa pressreleaser som de 

tillhandahåller media eller om det snarare är så att de har en tendens att försöka vinkla 

pressreleaserna till sin fördel. När det sistnämnda alternativet är det som brukas går det att tala 

om en tydlig form av news management. Denna form av news management går att koppla ihop 

med att använda sig av ”information subsidies” (Zoch & Molleda, 2009) som är ett sätt för 

organisationer att kommunicera med media genom att tillhandahålla information, t ex i form av 

nyheter och artiklar, som är färdigpaketerad och klar för publicering. Pressreleaser kan ses som 

en form av ”information subsidies”. Samtliga respondenter använde sig av publicitetsstrategin 

(Falkheimer, 2004, 2005) i sin kommunikation med media, vilket vi ser som ett tecken på att de 
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klassiska ”PR”-strategierna lever kvar i dessa organisationer. Vi ser detta som ett tecken på att 

organisationerna utgår ifrån äldre, mer beprövade, tankar om hur PR ska bedrivas och att inte de 

nyare PR-tankarna har fått fäste inom organisationerna. Det är dock möjligt att urskilja drag även 

från de övriga två strategierna som Falkheimer (2004, 2005) beskriver. Samtliga organisationer 

ansåg att det var viktigt att organisationen var tydlig och faktamässig i sina pressmeddelanden. Vi 

ser dock inte att faktastrategin är någonting som tillämpas på kort sikt, utan att det snarare ett mer 

långsiktigt arbete för att påverka opinionsledarna och i sin tur den allmänna opinionen. 

Falkheimer (2004, 2005) menar att faktastrategin innebär att organisationerna använder sig av 

expertkommunikatörer för att sprida rapporter, undersökningar och prognoser som är framställda 

för att framstå som objektiva. Vi ser att dessa expertkommunikatörer ofta är de PR-konsulter som 

Larsson (2005) beskriver i sin forskning. Dessa PR-konsulter anlitas för att producera dessa 

faktamässiga rapporter och forskningen har visat att dessa har varit effektiva för att materialet ska 

publiceras i media (Falkheimer, 2004, 2005; Larsson, 2005). Faktastrategin kan ses som en 

resurskrävande strategi som endast resursstraka organisationer kan tillämpa, då PR-konsulter är 

mycket dyra att anlita (Larsson, 2005). Vi ser att detta gör att mer utvecklade ”news 

management”-strategier blir svåra att tillämpa i mindre organisationer, såsom Didriksons som 

inte anser sig ha tillräckliga resurser för att tillämpa dessa strategier. Samtliga av de 

organisationer vi undersökt har valt att behålla den externa kommunikationen inom 

organisationen. Detta kan vara ett tecken på att man ser att PR-konsulterna har lågt förtroende i 

samhället (Larsson, 2005) och därför inte vill förknippas med deras arbetssätt eller att 

organisationerna anser att resurserna inte räcker till för ett så utbrett ”news management” som 

krävs för en organisation skall lyckas med faktastrategin. 

 

Vi kan se att samtliga av de offentliga organisationerna tillämpar den journalistiska strategin, till 

en viss grad, då dessa använder sig av nyhetsbrev, faktamaterial och tidningar för att nå ut till 

berörda grupper. Detta var enligt Falkheimer (2004, 2005) den minst effektiva strategin för att få 

materialet publicerat, men det är ändå en strategi för att på ett mer direkt sätt nå ut till de berörda 

grupperna. Didriksons använder inte material som framställs i en journalistisk anda utan 

fokuserar istället mer traditionell annonsering för att nå ut till sina kunder och traditionella 

pressmeddelanden för att kommunicera med media. Att Didriksons inte tillämpar dessa strategier 

i samma utsträckning som de andra organisationerna, kan vara ett tecken på att de inte har en 

pressavdelning som jobbar dagligen med att lägga upp kommunikationsstrategier. De andra 

organisationerna tillämpade en journalistisk strategi där samtliga hade egna tidningar och 

nyhetsbrev för att kommunicera med intressenter. Dessa organisationer har även ett större kapital 

vilket gör att de kanske har större möjligheter att ha fler kommunikationsstrategier.    

   

Något som alla de organisationer som vi undersökt tillämpade var tanken om ”information 

subsidies” i sina pressmeddelanden. De skrev pressmeddelanden som följde en viss tydlig 

struktur med faktarutor och kontaktuppgifter. Detta kan ses som ett sätt att försöka underlätta det 

journalistiska arbetet. Petra Bergman menade att Regionservice skrev sina pressmeddelanden så 

utförligt att det skulle vara möjligt för media att publicera dem rakt av. Vi uppfattade även att 

Sören Andreasson förespråkade denna tydlighet i Didriksons kommunikation. Vi ser detta som en 

tanke om att det budskap som organisationen vill nå ut med ska vara konsistent och inte ändras av 

den journalistiska gestaltningen (eng. ”framing”) (Entman, 1993), då detta kan påverka hur 

budskapet förstås av intressenterna (Scheufele & Tewksbury, 2007). 
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När vi undersökte hur de olika kommunikatörerna hanterade organisationernas relation till 

nyhetsmedia fann vi två övergripande förhållningssätt till media. Det ena kan beskrivas som 

proaktivt och det andra som reaktivt. Vi fann att Borås stad och Högskolan i Borås hade ett mer 

proaktivt förhållningssätt till media. Dessa båda organisationer strävade efter att vara öppna och 

hade mycket kommunikation med media. De såg media som en viktig kanal för att nå ut med 

information till sin publik. För att nå ut till sina intressenter har de uppmärksammat nyhetsmedia 

som en av de viktigaste kanalerna för att de ska kunna nå ut med information (Chen & Meindl, 

1991; Deephouse, 2000; Carroll & McCombs, 2003). Att arbeta proaktivt med media visar att 

dessa organisationer har ett intresse av att nå ut med information till sin publik och att de ser 

nyhetsmedia som en bra kanal att göra detta via. Vi ser också en tanke om att särskilja sig från 

konkurrenterna och att organisationerna ska framstå på ett positivt sätt, bland sin publik, kan 

ligga till grund för den proaktiva inställningen. Dessa tankar är centrala inom PR-forskningen 

(Christensen & Cheney 2001). Genom en proaktiv inställning är det möjligt att väcka 

uppmärksamhet i den offentliga debatten (Heath, 1988), vilket båda dessa organisationer har ett 

stort intresse av.  

 

Vi fann att Regionservice istället hade ett mer reaktivt förhållningssätt till media. Petra Bergman 

menade att Regionservice inte var så intressanta för allmänheten då man arbetar mer mot 

kommunen. Hon ansåg att media läste pressmeddelanden från offentlig sektor och att 

journalisterna skulle söka sig till Regionservice när de ville ha mer information. Detta kan ses 

som en reaktiv strategi där media får söka upp snarare än att Regionservice aktivt arbetar för att 

bearbeta media. Oavsett om Regionservice är intressanta för allmänheten eller inte så har de 

externa intressenter. Enligt teorin får intressenterna det mesta av sin information via media (Chen 

& Meindl, 1991; Deephouse, 2000; Carroll & McCombs, 2003). Petra har till och med 

uppmärksammat att medarbetarna ibland har fått sin information via media som förstakälla. Att 

säga att allmänheten inte är intresserad av en organisation som är så stor som Regionservice ser 

vi som lite märkligt. Kan det vara den reaktiva inställningen som gör att nyhetsmedier ser 

Regionservice som svåra att arbeta med och därför tappar intresset då de upplever att 

Regionservice sluter sin organisation snarare än har ett öppet förhållningssätt? Vi ser att en mer 

proaktiv inställning skulle kunna hjälpa till att öppna upp organisationen så att intressanta nyheter 

om organisationen skulle kunna nå media. Vi upplevde även att Didriksons hade en reaktiv 

inställning mot media, där Sören Andreasson ansåg att Didriksons inte hade resurser för att 

hantera en mer proaktiv angreppsätt. Enligt teorin så har vikten av kommunikation ökat för 

organisationer och man har sett att detta kan få stor betydelse på kultur, resultat och effektivitet 

(Larsson, 2008). Det kanske är kostsamt att ha anställda som aktivt arbetar mot media, men det 

ökar också möjligheterna inom områdena kultur, resultat och effektivitet. Frågan är också hur 

kostsamt det behöver vara att ha ett proaktivt förhållningssätt till media. Den personliga 

kontakten kanske är mer intressant, för mindre och medelstora företag, än att ha 

specialistavdelningar som enbart arbetar med att analysera och bearbeta media och denna form av 

kontakt kanske inte behöver vara så resursslukande.  

 

De proaktiva och de reaktiva kommunikationsstrategierna kan ses som två olika attityder till 

media. Den proaktiva strategin säger i större utsträckning att organisationen vill synas i media 

och kunna få ut sitt budskap genom denna kanal medan den reaktiva snarare säger att ”vi är inte 

tillräckligt intressanta” eller att ”vill media skriva om oss får de höra av sig”. Vi tolkar den 

proaktiva och den reaktiva strategin som olika sätt att se på medias samhällsroll. Den reaktiva 

strategin ser media som en stor maktfaktor, som kan framställa organisationen i en dålig dager 
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om inte organisationen kontrollerar sina budskap. När en reaktiv strategi tillämpas blir det inte 

aktuellt att ha några tätare kontakter med journalister eller medieorganisationer. Vi ser att den 

reaktiva strategin kan grunda sig i en negativ syn på det sätt som nyhetsmedia framställer sina 

nyheter. Den går ihop med tanken om att media bara är ute efter att skriva bra rubriker och att 

media vinklar det de rapporterar om. Det intryck som vi fått från de flesta av respondenterna var 

att dessa aspekter var främst kopplade till kvällstidningsjournalistiken. Denna typ av journalistik 

kan därför ha satt sin prägel på det reaktiva synsättet. Det proaktiva synsättet framstår istället som 

en mer positiv syn på media. De organisationer som tillämpar detta synsätt ser snarare 

möjligheterna i att nå ut med sina budskap via denna kanal. Dessa organisationer ser inte medias 

makt som någonting farligt, utan de ser snarare att det är organisationen som har makten att 

påverka den information som media får i ett samspel där media ses som en central del i 

organisationens arbete snarare än en separat extern del som man inte har någon närmare kontakt 

med. Med en proaktiv inställning upplever man att media kan bidra med att öka företagets rykte 

och att hitta nya intressenter. På så sätt kan man öka värdet på organisationens varumärke och 

bidra till dess framväxt. En reaktiv inställning har snarare en syn på ryktet som någonting som 

lätt kan förvanskas genom negativ publicitet. Wei (2002) och Barnett et al. (2006) menar att det 

måste finnas en observatör som bedömer organisationen för att ett rykte skall skapas. Om då 

organisationen då har en reaktiv inställning så förhindrar detta observatören, dvs. media, från att 

göra denna bedömning. Flera av de respondenter som deltagit i vår studie menade att det fanns 

fog för att privata organisationer skulle vilja dölja sina affärshemligheter, vilket kan skapa en 

förståelse för att privata organisationer använder den reaktiva strategin. Det reaktiva 

förhållningssättet är dock inte endast ett sätt att skydda organisationen från att beläggas med ett 

negativt rykte. Det är också ett sätt att förhindra organisationen från att dra fördelar av medias 

möjligheter till att bygga upp ett rykte. Forskning har visat att organisationsinformation som 

sprids via media kan få ett större genomslag och uppfattas som mer trovärdig (Dawkins, 2004; 

Einwiller, Carroll & Korn, 2010), vilket tyder på att media borde vara en attraktiv kanal för att 

skapa ett positivt rykte (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976). Detta synsätt upplevdes även hos de 

medieföretag som vi intervjuade då de tyckte att organisationer i allmänhet var dåliga på at skicka 

in positiva nyheter och att det överlag bara var negativa nyheter som informerades till media. 

Detta kan tolkas som att det är många organisationer som har en reaktiv inställning.   

 

Samtliga av de organisationer som vi undersökt tillämpade tanken om ”information subsidies” 

(Zoch & Molleda, 2009) i sina pressmeddelanden. De skrev pressmeddelanden som följde en viss 

tydlig struktur med faktarutor och kontaktuppgifter. Detta kan ses som ett sätt att försöka 

underlätta det journalistiska arbetet. Petra Bergman menade att Regionservice skrev sina 

pressmeddelanden så utförligt att det skulle vara möjligt för media att publicera dem rakt av. Vi 

uppfattade även att Sören Andreasson förespråkade denna tydlighet i Didriksons kommunikation. 

Vi ser detta som en tanke om att det budskap som organisationen vill nå ut med ska vara 

konsistent och inte ändras av den journalistiska gestaltningen (eng. ”framing”) (Entman, 1993), 

då detta kan påverka hur budskapet förstås av intressenterna (Scheufele & Tewksbury, 2007). Vi 

ser detta som en reaktiv strategi, där organisationen endast skickar iväg sitt pressmeddelande för 

att se detta utskick som den slutgiltiga kontakten. Detta arbetssätt beskrevs av flera av de 

nyhetsredaktörer som vi intervjuade, då de menade att organisationer ofta skickar ut sina 

pressmeddelanden sent på dagen för att därefter gå hem från jobbet. Journalisterna har då ingen 

möjlighet till återkoppling, då inte kommunikatörerna är tillgängliga längre, och de har inte heller 

någon möjlighet till att bearbeta informationen, vilket innebär att endast envägskommunikation 

har tillämpats. Den reaktiva strategin kan därför ses som en vilja om att inte nyhetsmedia ska gå 
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djupare in i materialet. Journalisterna ges ingen möjlighet att gräva i materialet för att få egna 

vinklingar, utan får istället antingen publicera det eller ej. Detta innebär att den personliga 

kontakten uteblir, vilket enligt nyhetsredaktörernas uppfattning tog bort nyhetsvärdet. Resultatet 

av en reaktiv strategi kan med andra ord bli att ingenting i slutänden publiceras eller att 

organisationens styrda budskap går igenom, vilket kan vara aktuellt om nyhetsvärdet på 

pressmeddelandet är stort.  

 

Envägskommunikation är en traditionell PR-strategi, som enligt teorin tillämpades mer förr i 

tiden (Mills, 2012). Denna kommunikationsform innebär att informationen endast färdas genom 

en kanal, dvs. från en sändare till en mottagare. Forskare såg brister i denna metod och Grunig 

och Hunt (1984) förespråkade att PR-praktiken skulle röra sig mot en kommunikationsform som 

de kallade för tvåvägskommunikation. Sedan dess har många forskare använt sig av 

tvåvägskommunikationen för att beskriva en framgångsrik kommunikationsmodell (Mills, 2012; 

Larsson, 2008; Taylor, Wells, Howell & Raphael, 2012). Det som kännetecknar en organisation 

som arbetar med tvåvägskommunikation är att de har ett mer öppet förhållningssätt till sina 

intressenter, där dialogen med dessa är central. Både sändaren och mottagaren av budskapet får 

vara med och påverka slutresultatet (Larsson, 2008). Under vår undersökning upplevde vi att två 

av de organisationer som vi undersökte tillämpade en mer uttalad tvåvägskommunikation än de 

övriga två. Dessa var Borås stad och Högskolan i Borås. Vi upplevde att kommunikatörerna på 

båda dessa organisationer beskrev en mer tydlig relation till media där kommunikationen var 

initierad från båda parter och där en dialog fördes för att informationsutbytet skulle gynna båda 

parter. Den relation vi såg kan beskrivas som ett diplomatiskt samspel (Mills, 2012) där båda 

parter är medvetna om varandras roller, men där parterna tillsammans försöker att få fram det 

bästa ur situationen. Detta vittnar om ett synsätt där det är viktigt att såväl ge som att ta. 

Nyhetsmedia får möjlighet till den information som de blir alltmer beroende av (Larsson, 2005) 

och organisationen får möjlighet till att föra ut sitt budskap till sina intressenter.  

 

Borås stad visade en tydlig aspekt av tvåvägskommunikationen då man hade bjudit in flera olika 

intressegrupper för att föra en öppen dialog där även media fick vara en part. Detta visar en 

strävan efter att skapa ett engagemang och intresse för organisationen, vilket är en viktig del i 

tvåvägskommunikationen (Mihalis, 2012). Möjligheterna till att tillämpa tvåvägskommunikation 

kan delvis vara en resursfråga, där större och mer resursstarka organisationer har större 

möjligheter till att tillämpa denna form av kommunikation. Sören Andreasson menade att 

Didriksons ännu inte hade resurserna till att ha en pressavdelning, även om han var öppen för att 

ha detta när organisationen vuxit. Resultatet av detta blir ett mer reaktivt förhållningssätt och att 

envägskommunikation är den kommunikation som tillämpas. Högskolan i Borås och Borås stad 

har större resurser att lägga på sin kommunikation och har också ett stort behov av att föra ut sin 

information till sina intressenter. Högskolan i Borås har ett behov av att nå ut med sin forskning 

och Borås stad har ett behov av att informera allmänheten och olika intresseorganisationer om 

förändringar som sker i kommunen. Den tvåvägskommunikation som dessa organisationer 

bedriver innebär en mer personlig dialog med nyhetsmedia (Taylor, Wells, Howell & Raphael, 

2012). Detta kan medföra såväl fördelar som nackdelar. Med ett mer öppet förhållningssätt ökar 

möjligheterna till att media blir mer uppmärksamma på vad som händer inom och kring 

organisationen. Detta kan innebära att såväl positiva som negativa aspekter uppmärksammas. Det 

finns alltså en överhängande risk för att media granskar organisationen och uppmärksammar dess 

brister. Detta kan leda till negativ publicitet för organisationen. Att organisationens brister 

uppmärksammas behöver dock inte endast vara någonting negativt. Det kan istället innebära att 
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organisationen, tidigare, blir uppmärksammad på dessa brister och därmed har möjlighet att agera 

mer proaktivt kring dessa. På så sätt finns det möjligheter till att reda ut situationen innan en 

krissituation har uppstått. Tvåvägskommunikationen kan alltså innebära att organisationen ges 

andra perspektiv på eventuella problem, vilket kan vara positivt.     

 

5.2 Forskningsfråga 2 
 

Hur ser nyhetsredaktörerna på organisationsrelaterade nyheter, vilken relation anser de sig 

ha till organisationer och hur anser de att denna relation kan förbättras?   

 

Att en stor del av det material som nyhetsredaktionerna publicerar är extern skapat (Larsson, 

2005) ter sig inte så konstigt. Vad skulle media annars skriva om? De vill skriva om vad som 

händer i samhället i stort och organisationerna och näringslivet är då en mycket stor del i denna 

utveckling. Organisationerna i sin tur har ett behov av att kunna nå ut till sina intressenter och 

forskningen har visat att nyhetsmedia är en av de främsta kanalerna genom vilken intressenterna 

får denna information (Chen och Meindl, 1991; Deephouse, 2000; Carroll & McCombs, 2003). 

Nyhetsmedia och organisationerna står uppenbarligen i en beroendeställning till varandra 

(Larsson, 2005; Gans, 1979). Samtliga av de nyhetsredaktörer som agerat respondenter i vår 

forskning uttalade att det fanns ett intresse av att berätta om olika organisationer. Samtliga av de 

organisationskommunikatörer vi intervjuade var intresserade av att media skrev positivt om dem 

och några välkomnade även granskningar. Vi har alltså två parter med ett intresse för varandra, 

som samtidigt försöker att distansera sig och då kanske framförallt från medias sida. Det handlar 

om journalistisk integritet som en oberoende och kritiskt granskande funktion. Det är inte bara 

organisationernas rykte som står på spel när de hamnar i kriser och granskas av media. Även 

journalisterna har ett rykte att leva upp till för att de ska framstå som en viktig samhällsfunktion. 

Forskning har visat att journalistiken har byggt upp en stämpel, som gör att den förknippas med 

professionalism, genom att utge sig för att vara objektiv i sin rapportering (Allan, 2010). Detta 

har hjälpt till att stärka journalistikens trovärdighet, vilket har inneburit att folk har varit 

intresserade av att läsa det som media skriver. Vi ser dock att journalistiken har utvecklats mot att 

bli mer marknadsdriven, vilket kan ses som ett hot mot dess objektiva roll och samtidigt som en 

möjlighet för de organisationer som vill nå ut med sitt budskap via media. 

 

Att nyhetsredaktörerna hade ett intresse av att berätta om olika organisationer var ganska 

uppenbart och vi fick intrycket av att acceptansen för vad som klassas som en intressant nyhet har 

blivit allt större. Flera av respondenterna var dock tydliga med att de inte skulle favorisera en 

organisation framför en annan och att de inte heller var intresserade av att göra gratisreklam 

genom att skriva om nya varor och tjänster som företag utvecklat. Samtliga nyhetsredaktörer var 

tydliga med att det skulle finnas en tydlig distinktion mellan medieorganisationernas 

marknadsavdelningar och deras redaktionella avdelningar. Flera av respondenterna menade att 

detta hade med den journalistiska integriteten att göra. Det måste helt enkelt finnas en tydlig 

avskiljning mellan det som nyhetsredaktionerna publicerar och mediebolagens kommersiella 

intressen. Samtliga respondenter var tydliga inom detta område. Detta går emot den forskning 

som har visat att nyhetsmedia har blivit alltmer marknadsdrivet (Hang, 2007). Vi ser att 

nyhetsredaktörerna här försöker att åberopa den objektivitet är en viktig del av professionalismen 

inom journalistiken (Allan, 2010), genom att hävda att de kommersiella intressena är helt skiljda 

ifrån det material som redaktionerna producerar. Det går samtidigt att se att just annonseringen 
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har blivit en mycket central del inom journalistiken, vilket kan hota den objektivitet som 

journalisterna talar om då medieorganisationernas kommersiella intressen kan komma före deras 

kritiska förhållningssätt.     

 

Att en organisation var annonsör på tidningen eller TV-kanalen var dock inget hinder för att 

organisationen skulle kunna omnämnas i deras nyheter eller artiklar. Att annonsera i media var 

inte heller någon garanti för att organisationen skulle bli omnämnd i det material som 

redaktionerna publicerar. Det viktigaste nyhetskriteriet var, poängterade flera av respondenterna, 

att det fanns en story eller ett case. Det måste helt enkelt finnas någonting att berätta om som är 

av nyhetsvärde eller allmänintresse för att nyheten ska vara aktuell i mediesammanhang. I den 

forskning som vi har studerat finns det inte fokus på hur organisationer kan bygga upp intressanta 

nyheter för att locka ett intresse hos media. Vi finner detta underligt då samtliga respondenter 

ansåg att det var ett nödvändigt inslag för att väcka deras intresse för nyheten. Vi ser att detta kan 

bero på en tanke om att det är journalisterna som bygger upp caset eller storyn snarare än 

organisationen. Det intryck vi fick ifrån nyhetsredaktörerna var snarare att det var välkommet att 

organisationerna bidrog till att göra detta case möjligt, genom att tillhandahålla en mer öppen 

kontakt och ge möjlighet till intervjuer på olika nivåer inom organisationen. Vi ser att detta kan 

vara ett tecken på att nyhetsredaktionerna har fått förändrade arbetsförhållanden med mindre tid 

och resurser (Larsson, 2005; Kiousis, Kim, McDevitt & Ostrowski, 2009). De har därför ett större 

behov av att organisationerna bidrar med information, så att caset blir möjligt.  
 

Att skriva om uppfinningar och events var dock en mer diffus gränslinje. Vi fick intrycket av att 

TV4 var mest restriktiva med att rapportera om denna typ av händelse. Joakim Fransson 

poängterade att det var möjligt att rapportera om uppfinningar som berörde människor, t ex 

bromsmediciner, men att de då gärna ville ha ett case där de kunde visa hur någon individs liv 

påverkades av den nya medicinen och då kanske även ha med ett expertutlåtande om frågan. Vi 

fick intrycket av att samtliga tidningsredaktörer som vi intervjuade var mer öppna för att 

rapportera om t ex olika uppfinningar och events. De gratis utgivna tidningarna Xtra Borås och 

Boråskuriren kan sägas vara de tidningar som var mest öppna med att rapportera om olika 

företagshändelser och events. Dessa båda tidningar har framtidsfokus och fokuserar på att skriva 

om det som kommer att hända. En av orsakerna till detta är att de endast ges ut en gång i veckan 

och då inte har möjlighet att rapportera om nyheter på samma sätt som de övriga två 

respondenterna. De har ingen möjlighet att vara först med en nyhet, så länge den inte är exklusivt 

producerad för tidningen, och måste därför lägga fokus på att sätta sin egen prägel på det de 

skriver om eller helt enkelt fokusera på sådant som ännu inte har skett. Vi ser därför att begreppet 

”framing” (Entman, 1993) är en viktig aspekt för de gratis utgivna tidningar som endast ges ut en 

gång i veckan. Det går att tolka detta begrepp som att nyhetsmedia försöker att lura sin publik 

genom att vinkla det de skriver, men (Gans, 1979) menar snarare att det är nödvändigt för att 

nyhetsredaktionerna ska kunna göra en nyhet begriplig och mer lättillgänglig för sin publik.  

 

Vi ser även att en av orsakerna till att Xtra Borås och Boråskuriren har ett stort behov av att 

tillämpa ”framing” är att de måste se till att det material de publicerar är intressant för deras 

konsumenter. Det är inte intressant för dessa konsumenter att läsa samma nyhet som Borås 

Tidning skrev för tre dagar sedan. ”Framing” måste därför tillämpas för att skapa ett intresse för 

tidningsmaterialet. Joakim Fransson ser istället en större vikt i att TV4 är på plats och berättar om 

händelser som berör många människor. Vi ser att denna typ av journalistik kan kopplas till en 

annan typ av ”framing”, där reportern ska vara på plats och visa ett case som ska framstå som så 
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realistiskt som möjligt, dvs. direkt ifrån händelsernas centrum. Vi ser här att organisationer 

kanske bör lägga en större vikt vid att anpassa sina budskap efter de olika medieorganisationer de 

väljer att kontakta. Ett pressmeddelande som är intressant för Borås Tidning behöver inte vara 

intressant för Boråskuriren och vice versa. De har olika möjligheter att framställa någonting ur 

den information som organisationen bidrar med och organisationer bör därför ta större hänsyn till 

den typ av ”framing” (Entman, 1993) som nyhetsorganisationen tillämpar.   

 

Stefan Eklund menade att Borås tidning även kunde tänkas skriva om uppfinningar och events, 

men att de lägger större fokus på att sätta agendan i Sjuhäradsbygden. Detta går att koppla till 

teorin om ”agenda-setting” (McCombs & Shaw, 1972) som säger att media påverkar 

folkmeningen genom att lägga mer vikt vid vissa frågor än vid andra. BT utger sig uppenbarligen 

själva för att arbeta med agendasättande. De vill helt enkelt styra vad som deras publik lägger 

fokus på vid olika tidpunkter (McCombs & Shaw, 1972; Scheufele & Tewksbury, 2007). Oavsett 

om medieorganisationen utger sig för att vara agendasättande eller inte är det rimligt att anta att 

de på något sätt sätter agendan vare sig de arbetar specifikt för att göra detta eller inte. 

Massmedia drar helt enkelt uppmärksamhet till det de skriver eller rapporterar om och styr på så 

sätt vad deras publik tänker på (Lang & Lang, 1966; McCombs & Shaw, 1972; Scheufele & 

Tewksbury, 2007). Då nyhetsmedia är den främsta kanalen genom vilken intressenter får sin 

information om organisationer (Chen & Meindl, 1991; Deephouse, 2000; Carroll & McCombs, 

2003) framstår det alltså som ytterst viktigt för en organisation, som inte är helt isolerad från 

allmänheten, att ta hänsyn till och förhålla sig till nyhetsmedias agendasättande. Individers 

attityder till organisationer påverkas av media (Carroll & McCombs, 2003; Mitrook, Popescu & 

Kiousis, 2007). Genom det sätt som media väljer att ”framea” (Entman, 1993) sina artiklar kan de 

alltså styra hur allmänheten ser på en händelse eller situation (Scheufele & Tewksbury, 2007). 

Det är alltså tydligt att media har en maktroll i samhället. Vi ser att agendasättandet är ett sätt för 

media att visa att det är de som styr nyhetsflödet och att på så sätt visa sin makt i samhället. Vi 

har dock konstaterat att media och organisationer står i en form av beroendeställning till 

varandra. När media visar sin maktposition finns det en risk att organisationer tenderar att försöka 

ta tillbaka makten genom att utöva än mer styrda budskap, genom t ex ”news management”, 

vilket har blivit kritiserat av nyhetsmedia. Denna utveckling skulle kunna leda till en situation där 

båda parter försöker att utöva sin makt över den andra istället för att bygga en gemensam relation 

och ett starkare samspel. 

 

Samtliga av de nyhetsredaktörer som agerat respondenter i vår undersökning beskrev att man som 

journalist får in ett stort antal pressmeddelanden dagligen. Enligt Ghersetti (2007) kan bra skrivna 

pressmeddelanden ofta ligga till grund för att en nyhet prioriteras av nyhetsmedia.  

Respondenterna i vår undersökning beskrev hur sållningen bland pressmeddelanden var en viktig 

del i det journalistiska arbetet. För att ett pressmeddelande skulle vara intressant menade samtliga 

redaktörer att det måste finnas ett nyhetsvärde eller ett allmänintresse i pressmeddelandet, så att 

det är möjligt att skapa någonting värdefullt av informationen. Turk (1987) har visat 

nyhetsvärdets vikt vid reportrars bedömning av en nyhet och samtliga av de respondenter vi 

intervjuade upplevde att organisationer inte riktigt förstår vad som är av nyhetsvärde. För att 

redaktörerna skulle vara intresserade av ett pressmeddelande krävdes det att det gick att bygga 

upp en story eller ett case kring det som har hänt eller ska inträffa. Journalisterna eftersökte 

därför en mer personlig dialog med journalisterna, för att kunna få en djupare inblick i 

situationen. Vi ser detta som ett tecken på att journalisterna vill ha en tätare personlig kontakt 

med de organisationer som har någonting av allmänintresse att berätta. I denna situation kan 
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envägskommunikation ställa till problem i kommunikationen mellan kommunikatör/organisation 

och journalist/nyhetsredaktion. Envägskommunikation är ett sätt för organisationen att visa för 

sin publik att man finns (Mihalis, 2012). Vi ser dock att envägskommunikationen sällan är 

tillräcklig för att nyhetsmedia ska vara intresserade av nyheten. Det krävs istället 

tvåvägskommunikation för att organisationen ska få den personliga kontakten med media som 

nyhetsredaktörerna eftersträvar. När organisationen endast skickar ut ett pressmeddelande kan 

detta innebära att journalisterna gör sina egna tolkningar av den information de fått, för att själva 

kunna bygga upp en story kring händelsen. Envägskommunikationsstrategin kan här ses som ett 

försök till att hålla budskapet konsistent, så att det inte ska påverkas av tolkningar från 

journalistens sida. Risken är dock att det som inte klargörs i en öppen dialog blir föremål för 

tolkningar och vinklingar styrda av andra intressenter, då journalisten kanske söker uttalanden 

från andra grupper som berörs. Att tillämpa en envägskommunikation kan med andra ord få andra 

konsekvenser än de som de organisationer som tillämpar envägskommunikation eftersträvar. 

 

Burns (1998) visade i sin studie att själva innehållet i ett pressmeddelande är mindre viktigt för 

att journalisten ska öppna det än själva avsändaren. Vi fick intrycket av att nyhetsredaktörerna 

menade att större organisationer kan vara mer intressanta eftersom de berör fler personer, men att 

det inte behöver vara så då även en mindre händelse, som endast påverkar ett fåtal, kan beröra 

och väcka känslor bland nyhetsmedias publik. Vi ser här att de stora organisationerna har större 

resurser att lägga på mediebearbetning (Allern, 1997; Larsson, 2005), vilket kan innebära att de 

har lättare att nå ut med sitt budskap till media. Vi ser att detta kan påverka den objektivitet som 

nyhetsredaktörerna vill upprätthålla, genom att rapporteringen i större utsträckning fokuserar på 

de mer resursstarka organisationerna.  Ett annat intryck som vi fick var att lokala händelser var av 

intresse för de lokala medierna och att det var viktigt att i pressmeddelandena poängtera att det 

var en lokal angelägenhet. Såväl Turk (1985) som Berkowitz (1989) har visat att ”information 

subsidies” med lokal prägel har större sannolikhet att publiceras i nyhetsmedia än de som inte har 

det. Att de lokala medierna är intresserade av att skriva om lokala nyheter ter sig inte så märkligt. 

De har sin publik i det lokala området och dessa är sannolikt intresserade av att läsa om det som 

händer i det område där de bor. De är också berörda av de lokala organisationerna och har därför 

sannolikt ett intresse av att läsa om dessa. Vi ser att detta kan innebära en möjlighet för lokala 

företag att nå ut med sitt budskap via de lokala medierna. Detta skulle även kunna vara en 

möjlighet för mindre lokala företag att nå ut till sina intressenter, då det är rimligt att anta att 

större organisationer är mer intresserade av att nå ut i rikspressen. 

 

Nyhetsredaktörerna har som sagt inställningen att de pressmeddelanden som nyhetsredaktionerna 

får in inte ska publiceras rakt av, utan att de ska bearbetas innan någonting kan publiceras.  Detta 

kan ses som ett tecken på att de pressmeddelanden som organisationerna skriver inte är 

tillräckligt färdigpaketerade för att klassas som ”information subsidies”; att de helt enkelt inte är 

tillräckligt kompletta för att de ska kunna locka intresse bland nyhetsmedias konsumenter. Det 

kan också vara ett tecken på att journalisterna vill sätta sin egen prägel på materialet oavsett hur 

välarbetat det är. Vi ser att detta kan ha att göra med den journalistiska yrkeshedern där materialet 

ska vara granskat och framställt av journalisten i en oberoende framtoning. Vi ser också att det 

kan vara ett tecken på att nyhetsredaktörerna ser ett behov av att tillämpa ”framing” (Entman, 

1993) i sin journalistiska framställning. Genom att lyfta fram vissa aspekter av verkligheten 

framför andra (Entman, 1993) kan nyhetsmedieorganisationen anpassa sig efter sina specifika 

målgrupper, så att dessa kan förstå det budskap som nyhetsmedia försöker att få fram (Gans, 

1979). Stefan Eklund beskrev den journalistiska processen som att samla in och paketera 
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information på ett intressant och lättförståligt sätt, vilket visar på hur media kan tillämpa 

”framing”. Vi ser samtidigt att denna ”framing” inte alltid är så positiv ur ett 

organisationsperspektiv, då flera av de kommunikatörer som vi intervjuat beskrev hur man som 

medarbetare kunde uppfatta det som att media vinklar det som skrivs. ”Framing” är alltså inte 

särskilt populärt bland organisationer som vill att organisationens budskap ska framställas så som 

organisationen sagt, utan en journalistisk vinkling. Vi ställer oss tveksamma till huruvida 

nyhetsmedia skulle ha möjlighet att producera journalistik utan drag ifrån ”framing”, då vi ser att 

den mänskliga tolkningen är en nödvändig aspekt i själva skrivprocessen och att ”framing” är 

nödvändigt för att nyhetsredaktionerna ska kunna arbeta effektivt (Gans, 1979). Det handlar nog 

snarare om det förhållningssätt som organisationerna intar till nyhetsmedias tillämpning av 

”framing” och hur denna ”framing” kan förstås ur ett organisationsperspektiv. 

 

När vi ställer tankegångarna om att journalisterna inte publicerar pressmeddelandena rakt av mot 

de tankegångar som organisationskommunikatörerna förde, såg vi att det fanns aningen skilda 

uppfattningar om detta. Somliga menade att det ofta händer att deras pressmeddelanden 

publiceras, utan bearbetning, medan andra menade att endast rena faktauppgifter togs rakt av. Att 

döma av redaktörernas uppfattning stämmer alltså inte tanken om att ”information subsidies” 

publiceras rakt av. Det går alltså att anta att någon form av bearbetning ofta sker när 

informationen i en organisations pressmeddelande publiceras i media. Forskning har dock visat 

att en stor del av det material som publiceras är externt skapat (Larsson, 2005). Även om de 

”information subsidies” som organisationen skickar in inte publiceras rakt av är det rimligt att 

anta att den vinkel som organisationen sätter på sina ”information subsidies” lyser igenom i det 

material som publiceras. Vi ser därför information subsidies som en möjlighet för 

organisationerna att främja organisationens perspektiv på frågan. Journalisterna och 

nyhetsredaktionerna har dock det sista ordet vad gäller den ”framing” (Entman, 1993) eller 

gestaltning som det väljer att sätta på artikeln. Vi ser därför att organisationerna kanske borde 

flytta fokus från att skriva färdigpaketerade pressmeddelanden till att istället fokusera på 

nyhetsvärdet genom att bygga in ett case eller en story i pressmeddelandet, då det i större 

utsträckning är dessa färdiguppbyggda case som nyhetsredaktionerna är allra mest intresserade 

av.  

 

Att underlätta journalisternas arbete var ett ständigt återkommande diskussionsämne under våra 

intervjuer med nyhetsredaktörerna. Somliga respondenter menade att organisationer i allmänhet 

var bra på detta medan andra menade att de inte var det. Från nyhetsredaktörernas beskrivningar 

har vi fått uppfattningen om att det var välkommet att organisationerna var öppna och 

tillmötesgående, men att det i slutänden ändå inte var det som avgjorde om de skrev eller 

rapporterade om organisationen. Vi ser detta som ett tydligt tecken på att nyhetsredaktörerna 

försöker vara tydliga med att det i slutänden är de som har makten att bestämma om någonting 

ska publiceras eller ej. Detta kan ses som ett tecken på att nyhetsredaktionerna försöker att 

åberopa sitt oberoende gentemot organisationerna. Att nyhetsmedia använder denna maktfaktor 

för att styra vad som ska bli en nyhet kan innebära att organisationerna intar en mer reaktiv 

inställning till media, då de uppfattar att de inte har möjlighet att vara med och bidra till 

nyhetsproduktionen. Vi ser att denna reaktiva inställning från organisationernas sida skulle kunna 

innebära att den kommunikation som sker mellan organisationen och media blir mer anpassad 

efter envägskommunikationen. Detta skulle kunna innebära att relationen mellan parterna blir 

sämre då journalisterna inte får möjlighet till den personliga kontakt som de eftersträvar och 

organisationerna inte får möjlighet till att framföra sitt budskap via media. Vi ser därför att det 
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behövs en större öppenhet från båda sidor, så att de ömsesidigt vet vad som gäller. Vi ser därför 

att tvåvägskommunikation (Mills, 2012), skulle vara ett mer diplomatiskt alternativ där 

kommunikationen präglas av en större öppenhet och där båda parter känner att de kan få ett 

utbyte av relationen. 

 

En annan viktig aspekt i att underlätta för journalisterna, som uppkom under våra intervjuer, var 

att organisationer måste tänka på när de skickar sina pressmeddelanden. Vissa tidpunkter är mer 

nyhetsfattiga än andra och det är därför ingen framgångsstrategi att skicka ut ett pressmeddelande 

samtidigt som en tsunamikatastrof eller liknande händelse. Detta tolkar vi som att 

nyhetsredaktörerna prioriterar krisliknande händelser framför organisationsnyheter. Samtliga 

nyhetsredaktörer menade att det var tidigt på morgonen som det var bäst att skicka ut ett 

pressmeddelande. Genom att göra detta har man en större möjlighet att hamna i redaktionernas 

dagordning. På detta sätt kan organisationen öka sina chanser att nyhetsredaktionerna då ännu 

inte har hunnit bestämma sin dagordning och skulle det vara så att de redan har hunnit göra detta 

finns det fortfarande möjligheter att styra om dagordningen, så att organisationens information 

blir möjlig att publicera. Vi ser här att forskningen inom området har fokuserat på att information 

subsidies och pressmeddelanden är bra metoder för att få ut sitt budskap via media, men att 

aspekter såsom tidsåtgången som journalisten behöver för att kunna producera en artikel har 

förbisetts. 

 

Vad gäller specifika tidpunkter då det vore lämpligt för organisationerna att kontakta media fick 

vi inga entydiga svar. Någon menade att det var säsongbetonat och någon annan att det berodde 

helt på vad som hade hänt. Stefan Eklund menade att måndagar ofta var ganska nyhetsfattiga, 

men att det under veckans gång blir ett större nyhetstryck. Det är rimligt att anta att det är lättare 

att få en artikel om ett pressmeddelande publicerad då nyhetstrycket på redaktionerna är lägre, 

men det är samtidigt svårt att veta vad som händer i omgivningen. Vad gäller Xtra Borås och 

Boråskuriren ges dessa endast ut en gång i veckan och har därför andra förhållningssätt till de 

pressmeddelanden som de får in. Detta innebär att tidsaspekten inte är lika intressant för dem.  

 

Flera av de nyhetsredaktörsrespondenter som vi intervjuade talade om svårigheten i att 

kommunicera med offentliga organisationer. Flera av respondenterna hade upplevt att 

organisationer i allmänhet blivit sämre på att uttala sig och att detta även blivit ett faktum inom 

de offentliga organisationerna. Vi fick intrycket av att respondenterna hade större förståelse för 

att de privata organisationerna valde att inte uttala sig, då dessa inte har samma krav på sig att 

vara offentliga. Detta kan ses som ett tecken på en större acceptans för att privata organisationer 

inte vill kommunicera med media. Stefan Eklund menade att privata organisationer var bättre på 

att kommunicera med media och trodde att detta hade att göra med att de har ett större intresse 

för att föra ut sina budskap. Detta stämmer ej överens med det intryck vi har fått av de 

organisationer vi undersökt, då vi fann att de offentliga organisationerna hade en mer proaktiv 

inställning till media. 
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5.3 Forskningsfråga 3 
 

Hur ser relationen mellan organisationskommunikatörer och media ut och hur kan denna 

relation stärkas? 

 

När vi studerar relationen mellan organisationen och nyhetsmedia finner vi det viktigt att ta 

hänsyn till den förändring som har skett i medieorganisationerna. Litteraturen har visat att 

förändringar har skett i nyhetsmedias sätt att arbeta till följd av nya teknologier, 

konsumtionsmönster, globalisering etc. (Alström & Nord, 2002; Cepaité, 2006). Forskning har 

visat att nyhetsmedia blivit alltmer marknadsdrivet (Hang, 2007). Enligt Larsson (2005) har detta 

inneburit att nyhetsredaktionerna på senare tid utsatts för hårda rationaliseringar och minskade 

resurser, vilket har varit ett slag mot den kritiskt granskande journalistiken (Johansson Lönn, 

2005; Engström, 2008). Det objektivitetsideal som nyhetsmedia vilar på (Allan, 2010) framstår 

inte längre som en lika självklar del i journalistiken (Ekström & Nohrstedt, 1996). I vår studie 

talade samtliga respondenter om den journalistiska integriteten och vattentäta skott mellan det 

redaktionella materialet och annonsmaterialet. Samtliga medieorganisationer var beroende av 

sina annonsörer för att kunna driva sina organisationer, men var samtidigt väldigt tydliga med att 

hålla isär det journalistiska och det finansiella. De ville inte heller skriva om produkter eller göra 

gratisreklam åt några organisationer. Detta tyder på en strävan efter att upprätthålla 

objektivitetsidealet. En annan aspekt som tyder på ett försök till att upprätthålla 

objektivitetsnormen är att nyhetsredaktörerna inte ville tala om att de hade ett samarbete med 

organisationerna. Inte heller organisationerna var särskilt öppna med att kalla samspelet för ett 

samarbete. Vi ser dock att båda parter, såväl organisationen som nyhetsmedia, står i en 

beroendeställning till varandra; nyhetsmedia behöver någonting att skriva eller rapportera om 

medan organisationen är i behov av att nå ut med viktig information till sina intressenter. Den 

förändring inom journalistiken som lyfts fram inom litteraturen tyder på att detta samarbete blir 

allt djupare, oavsett om ordet samarbete brukas eller ej.  

 

Flera av de nyhetsredaktörer som vi intervjuade menade att kvällstidningarna skriver skvaller om 

olika kändisar och politiker eftersom folk vill läsa om detta. Detta har enligt respondenterna gjort 

kvällstidningarna framgångsrika. Vi ser därför att det är möjligt att ifrågasätta objektiviteten i det 

material som kvällstidningarna publicerar. Respondenterna beskriver trots detta kvällstidningarna 

som framgångsrika och vi ser detta som ett tecken på att den journalistiska objektiviteten inte 

längre är det främsta journalistiska idealet. Vi ser detta som ett tecken på att 

marknadsinriktningen inom journalistiken (Larsson, 2005; Hang, 2007) har blivit alltmer 

accepterad bland de som konsumerar nyhetsmedia. Stefan Eklund talar om att kvällstidningarna 

har ett mycket lägre förtroende än morgontidningarna och han menade att Borås Tidning därför 

inte vill förknippas med kvällstidningarna. Borås Tidning ska istället framstå som en mer seriös 

tidning, som sätter agendan i Boråsområdet. Vi fick även intrycket av att Joakim Franssons TV4 

inte var intresserade av att rapportera om skvallerliknande händelser. Flera av respondenterna var 

dock av uppfattningen att kvällstidningsjournalistiken låg i framkant vad gäller den journalistiska 

utvecklingen. Det som kännetecknar dessa företag är att de har stora resurser, arbetar i ett högt 

tempo och har korta deadlines. Flera av respondenterna menade att kvällstidningarna har ett 

dåligt rykte och lågt förtroende, men att detta är oförtjänt då de faktiskt har väldigt höga krav vad 

gäller granskning av fakta och sällan skriver felaktiga uppgifter. Det intryck som vi fick ifrån 

organisationskommunikatörerna var att de lokala nyhetsmedierna, såsom lokaltidningar, radio 
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och lokal-TV, var lätta att ha att göra med. Att de lokala medierna kan vara mer öppna för 

organisationens material har såväl Turk (1985) som Berkowitz (1989) visat, då de menar att 

”information subsidies” med lokal prägel har större sannolikhet att publiceras i nyhetsmedia än 

de som inte har det. Organisationsrespondenterna målade dock upp en annan bild av 

kvällspressen. Kvällspressen målades här upp som ett forum för vinklade stories och ett ständigt 

sökande efter starka och säljande rubriker. Vi ser här ett potentiellt problem i att den 

journalistiska förändringen skulle innebära att de lokala medierna anpassar sig mer efter 

kvällstidningarnas arbetssätt, då de ser kvällspressen som drivande i den journalistiska 

utvecklingen. Organisationsrespondenterna beskriver en negativ inställning till kvällspressen, 

vilket kan innebära att deras organisationer får en alltmer reaktiv inställning till nyhetsmedia. 

Denna inställning är inte i enlighet med det intryck vi fick ifrån nyhetsredaktörerna, då flera av 

dessa efterfrågade att organisationerna skulle höra av sig mer och vara mer personliga i sitt sätt 

att ta kontakt.  

 

Vi ser att det går att betrakta det samspel som sker mellan organisationerna och dess 

kommunikatörer och nyhetsredaktionerna och deras journalister som en slags relation. 

Vi ser att relationen mellan organisationerna och nyhetsmedia är aningen otydlig och vi ser att 

detta kan bero på brister i kommunikationen mellan parterna. Till att börja med ser vi att de båda 

parterna söker olika typer av relationer. Vi såg att den relation som 

organisationskommunikatörerna sökte, i större utsträckning, kunde beskrivas som en 

”instrumentell relation” (Bennis, 1973). De proaktiva organisationernas syfte med denna relation 

blir att den ska leda till att vissa mål och uppgifter skall uppnås. Vi ser att dessa mål och 

uppgifter bland annat är att organisationen vill nå ut med sitt budskap och att organisationen vill 

skapa en större förståelse bland intressenterna om hur organisationen arbetar, för att legitimera 

deras arbete och lyfta fram arbetets positiva aspekter (Falkheimer, 2004, 2005). Denna typ av 

relationssökande kan också ses som en strävan efter att bygga upp ett positivt rykte kring 

organisationen, då den information som media utger påverkar deras rykte (Carroll & McCombs, 

2003; Mitrook, Popescu & Kiousis, 2007) och framstår som mer trovärdig än egenproducerat 

material (Dawkins, 2004; Einwiller, Carroll & Korn, 2010). Vi ser att synen på relationen som de 

organisationer som har en mer reaktiv inställning till media hade skiljer sig en aning från den 

proaktiva synen. De organisationer som har en reaktiv inställning till media söker inte efter att 

stärka relationen, utan försöker att hålla ett avstånd från den och agera först när media hör av sig. 

Vi ser dock att Regionservice inte endast präglas av en reaktiv inställning till media. Vi tolkar 

Petra Bergmans beskrivning som att Regionservice, till viss del, söker en instrumentell relation, 

vilken vi ser kan förknippas med en proaktiv inställning, men att de känner att de inte får något 

genomslag. Konsekvensen av detta kan vara att organisationen anpassar sig till en mer reaktiv 

inställning, då de inte ser fördelarna i att arbeta mer proaktivt. Didriksons relation kan även den 

beskrivas som reaktiv, men vi ser att Sören Andreasson har en önskan om att organisationen ska 

förhålla sig mer proaktivt till media. Han ser PR-arbetet som någonting som kan gynna 

organisationen, även om han betonar vikten av att vara försiktig med media. Den reaktiva 

inställningen är i Didriksons fall, till stor del, kopplad till att resurserna är för bristfälliga för att 

de ska ha möjlighet att arbeta mer proaktivt. Detta är ett tecken på att den proaktiva inställningen 

till media är en resursfråga och att detta gynnar de större aktörerna på marknaden (Allern, 1997; 

Larsson, 2005).  

 

Vi upplevde att den relation som nyhetsredaktörerna sökte skiljde sig ifrån den instrumentella 

relation som organisationerna söker. Nyhetsredaktörerna sökte en mer ”bekräftande relation” 
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(Bennis, 1973) där relationen skall leda till att skaffa kunskap och information om den andra 

parten. Vi ser detta relationssökande som en av grunderna i journalistiken, dvs. att 

nyhetsmedierna behöver information och kunskap för att kunna skriva eller rapportera om 

intressanta nyheter. Samtidigt såg vi även att nyhetsredaktionerna eftersträvar delar av den 

instrumentella relationen i sitt relationsbyggande. Även dessa organisationer har sina intressenter 

och sin publik. Dessa organisationer bedrivs som företag och måste därför arbeta efter mål, så att 

deras verksamheter går ihop ekonomiskt. Vi ser att det därför är oundvikligt att nyhetsmedia är 

helt fritt ifrån ett marknadstänkande (Larsson, 2005; Hang, 2007) även om deras journalistik 

framställs som oberoende.  

 

Det är alltstå tydligt att de båda parterna har olika syften med att ha en relation med varandra. 

Detta bidrar till att relationen blir otydlig, då båda parterna inte strävar efter samma mål. Tanken 

med ”public relations” är att få intressanta nyheter uppmärksammade hos allmänheten och detta 

borde vara det gemensamma målet för såväl nyhetsmedia som för organisationerna. Vi ser att det 

är möjligt att bedriva en relation med olika syften och ändå nå gemensamma mål, så länge båda 

parternas syfte blir tillfredställt. Vi ser här att en tydligare tvåvägskommunikation, där man på ett 

diplomatiskt sätt kan komma fram till en gemensam lösning, i kombination en mer utpräglad 

proaktiv inställning skulle kunna innebära en stärkt relation där båda parter gynnas och får sina 

syften tillfredställda.    

 

Att döma av de uppgifter som vi fått från nyhetsredaktörerna går det att urskilja en nedåtgående 

trend i den relation som de har med olika organisationer. Flera av respondenterna upplevde att det 

hade blivit allt svårare att tala med personalen i olika organisationer och trodde att detta hade att 

göra med att organisationerna blivit alltmer toppstyrda i sin externa kommunikation. För att en 

medarbetare skulle få uttala sig krävdes klartecken från högre instanser, vilket försvårade 

journalisternas arbete och innebar att det inte gick att göra så mycket av nyheterna. Denna 

negativa utveckling hade även skett inom den offentliga sektorn, då flera av respondenterna 

upplevt en allt sämre kontakt med dessa organisationer. Vi tolkar detta som en utveckling mot att 

organisationerna har blivit allt mer måna om att styra sina budskap. Detta kan vara en konsekvens 

av det allt hårdare medieklimat, framförallt inom kvällspressen, som flera av respondenterna 

beskriver. Sören Andreasson beskrev hur Didriksons en gång hade blivit uthängda i media, med 

felaktiga uppgifter. Denna typ av händelser kan ha lett till en alltmer restriktiv hållning till media, 

där reaktiva strategier blir alltmer vanliga. Vår studie visar dock snarare att de som agerat 

respondenter i vår undersökning såg fördelar med att vara mer öppna och proaktiva. Vi såg även 

att det var denna inställning som efterfrågades av nyhetsredaktörerna, som är beroende av att 

tvåvägskommunikation bedrivs. Vi ser detta som ett tecken på att det finns hopp för att relationen 

kan stärkas med hjälp av en tydligare proaktiv hållning och en tydligare tvåvägskommunikation. 
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6 Slutsatser 
                                                                                                                                                                        

Det mesta av den tidigare forskningen kring news management har rört sig kring stora politiska 

organisationer. Att dessa organisationer tillämpar en annan typ av mediestrategier tyder på att de 

har legat i framkanten med att utveckla dessa strategier. De organisationer vi undersökte hade 

mindre tydliga ”news management”-strategier, men det gick att urskilja somliga drag ifrån de 

strategier som litteraturen beskriver. Kommunikatörernas organisationer använde sig framförallt 

av pressmeddelanden för att kommunicera med media. Denna strategi kan ses som klassisk PR 

(Falkheimer, 2004; 2005). Detta är ett tecken på att de nyare ”news management”-strategierna 

som forskningen har visat ännu inte har spritt sig till de organisationer vi undersökt eller att dessa 

organisationer helt enkelt inte ser ett behov av att tillämpa dessa strategier.  

 

Vi upplevde att samtliga av de organisationer vi undersökte hade aningen diffusa strategier för att 

hantera sina medierelationer. Det vi, trots detta, tydligt kunde urskilja var två olika typer av 

förhållningssätt till media, som de olika kommunikatörerna hade. Vi valde att kalla dessa 

förhållningssätt för det proaktiva förhållningssättet och det reaktiva förhållningssättet. Vi ser 

dessa båda förhållningssätt som två olika attityder till nyhetsmedia och organisationens relation 

till detsamma. Det proaktiva förhållningssättet till media kan beskrivas som en tanke om att 

media är en viktig kanal för att organisationen ska kunna sprida information till sina intressenter. 

Det är en tanke om att detta är möjligt att nå ut via denna kanal så länge organisationen 

anstränger sig för att kommunicera ut sitt budskap till media. En organisation som tillämpar en 

proaktiv inställning arbetar för att bearbeta media med sina budskap och har en strävan efter att 

bygga upp en relation till detsamma. Vi ser det reaktiva förhållningssättet som en mer återhållsam 

inställning till media. Det kan finnas olika skäl till att en reaktiv inställning tillämpas. Den kan 

vara ett resultat av negativa erfarenheter ifrån tidigare mediekontakt, en konsekvens av att 

organisationen inte ser något behov av att kommunicera via media eller helt enkelt en följd av att 

organisationen inte har de resurser som krävs för att tillämpa ett mer proaktivt förhållningssätt.    

 

Det förhållningssätt som de nyhetsredaktörer vi intervjuade hade till organisationerna var av 

blandad karaktär, men överlag positivt. Vi upplevde att dessa nyhetsredaktörer försökte att 

upprätthålla journalistikens objektivitetsideal samtidigt som de efterfrågade en större öppenhet 

för att ha en mer personlig dialog med organisationerna. Att nyhetsredaktörerna var öppna för att 

organisationerna skulle höra av sig och vara mer personliga i sin kommunikation ser vi som ett 

tecken på att de eftersträvar en tydligare tvåvägskommunikation mellan dem och 

organisationerna. Vi såg också att nyhetsvärdet på en nyhet är beroende av att det är möjligt att 

bygga upp ett case eller en story kring nyheten. Nyhetsredaktörerna var öppna för att 

organisationerna kunde bidra till att skapa dessa case. Detta kan ses som en utveckling där 

journalistiken alltmer släpper taget om de gamla objektivitetsidealen för att gå mot en mer 

marknadsdriven journalistik. Att kvällstidningsjournalistiken ses som ett föredöme bland några 

av nyhetsredaktörerna ser vi som ett tecken på att även andra nyhetsmedier kan röra sig i deras 

riktning. Vi ser att detta kan innebära att organisationer får ett mer reaktivt förhållningssätt till 

nyhetsmedia, då vi har sett att kvällstidningsjournalistiken hade ett lågt förtroende bland 

organisationskommunikatörerna. Vi ser att detta kan vara negativt för upprätthållandet och 

utvecklandet av relationen mellan organisationer och nyhetsmedier. Vår studie visade även att 

denna negativa utveckling har noterats av nyhetsredaktörerna, då flera organisationer har blivit 

mindre benägna att uttala sig i media.   
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Vår studie har visat att såväl organisationer som nyhetsmedia står i en beroendeställning till 

varandra. Nyhetsmedia har ett behov av att skriva och rapportera om saker som intresserar deras 

publik och eftersom organisationerna är en viktig del av samhället är det viktigt för nyhetsmedia 

att rapportera om dessa. Organisationerna är beroende av att nå ut till sina intressenter och 

nyhetsmedia är en viktig kanal för att de ska kunna göra detta. Vi fann att 

organisationskommunikatörer och nyhetsredaktörer har olika utgångspunkter i relationen dem 

emellan. Organisationskommunikatörerna har en målsättning med sin relation till media; att nå ut 

till sina intressenter. Vi såg därför att den relation som organisationskommunikatörerna 

eftersträva kan beskrivas som en instrumentell relation. Den relation som nyhetsredaktörerna 

eftersträvade kan närmast beskrivas som en bekräftande relation, där journalisterna vill ha 

information och kunskap ifrån organisationerna. Vi såg dock även drag ifrån den instrumentella 

relationen, i nyhetsredaktörernas relationssyn, då nyhetsmedierna har som målsättning att 

producera ett material som är intressant för deras intressenter. Vi ser att sökandet efter en alltmer 

instrumentell relation ligger i led med en alltmer utbredd marknadsinriktning inom journalistiken. 

Detta är ett tecken på att båda parter söker en tätare relation. Vi ser att en mer proaktiv 

inställning, ifrån organisationernas sida, i kombination med en tydligare tvåvägskommunikation 

skulle kunna bidra till att stärka denna relation och innebära fördelar för båda parter.  

 

 

6.1 Samspelet mellan parterna 
 
 

 
 

 

Figur 6.1: Samspelet mellan organisationskommunikatörer och nyhetsmedia 

 

Vi har slutligen kommit fram till en modell (Figur 6.1) som illustrerar det potentiella samspel 

som vi ser mellan organisationskommunikatörer och nyhetsredaktörer. De gröna bilarna i 

modellen illustrerar ett proaktivt förhållningssätt till media och de röda pilarna illustrerar ett 

reaktivt förhållningssätt till media. Organisationen tillämpar därefter news management i någon 
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av de tre former som Falkheimer (2004, 2005) har beskrivit, dvs. antingen faktastrategin, 

publicitetsstrategin eller den journalistiska strategin. Vi ser här att det är möjligt att tillämpa även 

andra former av news management, men att dessa ännu inte lagts fokus på i teorin. Vi väljer 

därför att i modellen illustrera de metoder som observerats i den tidigare forskningen 

(Falkheimer, 2004, 2005). När organisationen sedan har bestämt sig för en strategi och 

kommunikatören sedan ska kommunicera ut denna, ser vi att det beroende på huruvida ett 

reaktivt eller ett proaktivt förhållningssätt tillämpas kan bli olika utslag i den kommunikation som 

uppstår. Vår modell visar här att ett mer proaktivt förhållningssätt troligare leder till att 

tvåvägskommunikation tillämpas. När tvåvägskommunikation tillämpas återkopplar media till 

organisationen och det uppstår en slags dialog som hjälper de båda organisationerna att nå ett 

målinriktat samarbete; där organisationen kan tillhandahålla den information som nyhetsmedia är 

intresserad av och nyhetsmedia, i sin tur, kan bidra till att organisationens information når ut via 

media. Vi ser därför att den proaktiva inställningen till media kan leda till att en relation skapas 

mellan organisationskommunikatören och nyhetsredaktörer. Denna relation kan innebära ett 

ömsesidigt samspel där båda parter ger och tar och på så sätt kan arbeta gemensamt för att nå de 

båda parternas syften och målsättningar.  

 

Modellen illustrerar även det reaktiva förhållningssättet, med röda pilar, vilket även detta ger 

organisationen möjlighet till att tillämpa någon av de ”news management”-strategier som teorin 

har beskrivit. Vi ser att detta förhållningssätt innebär en större sannolikhet att kommunikatören 

här kommunicerar ut organisationens budskap med hjälp av en envägskommunikation. Genom att 

tillämpa denna envägskommunikation ser vi att organisationen har för avsikt att styra och att 

skydda det budskap som ska ut. Vi ser att den envägskommunikation som en reaktiv inställning 

kan leda till kan innebära att det inte sker någon återkoppling mellan 

organisationskommunikatören och journalisten. Detta innebär att inget ömsesidigt samspel 

uppstår mellan parterna och att därför ingen relation skapas. Konsekvensen av detta blir att den 

personliga kontakten mellan organisationskommunikatören och journalisten uteblir. Detta innebär 

att organisationens information inte blir lika intressant för nyhetsredaktionerna, vilket minskar 

sannolikheten att materialet publiceras. Detta förlorar såväl organisationen som 

nyhetsredaktionen på, då organisationen inte kan få ut sitt budskap via den viktiga mediekanalen 

och nyhetsmedia inte får möjlighet till att göra ett intressant reportage om det som deras publiker 

är intresserade av. Vi ser därför att ett mer proaktivt förhållningssätt till relationen är 

eftersträvansvärt, då detta skulle kunna gynna båda parterna och faktiskt skapa en ömsesidig och 

givande relation.   
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7 Avslutande diskussion  
 
Vi ser att vår studie visar att forskningens fokus mer bör ligga mot studiet av relationen mellan 

organisationer och media. Mycket av den forskning som har gjorts har missat att ta med media 

som en viktig del i relationen och endast studerat hur organisationerna förhållit sig till media. 

Genom att även lägga fokus mot media har vi visat att båda dessa parter är aktiva i relationen och 

även beroende av varandra för att relationen ska existera. Vår studie har visat vikten av att båda 

parter lär känna varandra för att de ska skapa förståelse för varandra.  

 

Pressmeddelanden var den mest använda strategin i organisationernas kommunikation med 

media. En stor del av dessa pressmeddelanden sållas bort och görs ingenting av. Vi ser det som 

en begränsning att endast använda sig av kommunikation via denna envägskanal. Forskningen 

bör därför lägga större fokus mot att studera andra kommunikationsvägar genom vilka 

organisationer kan framföra sina budskap till media. Även praktikerna inom området bör sträva 

efter att finna nya kommunikationskanaler som kan underlätta en mer löpande och 

multidimensionell kommunikation. Vi tror även att organisationer och deras kommunikatörer bör 

vara mer öppna och inte se media som någonting negativt, utan i större utsträckning även försöka 

att kommunicera ett mer positivt budskap.  

 

För organisationspraktiker som strävar efter att agera ”professionella källor” ser vi ett behov av 

att ta större hänsyn till vad de kommunicerar till media och hur de kommunicerar denna 

information. Att i sina pressmeddelanden berätta om sina nya produkter kan inte ses som en 

framgångsstrategi. Istället för att lägga tid och energi på att överösa media med dessa nyheter bör 

man istället se till nyhetsvärde och allmänintresse samt vara mer öppna för en mer utpräglad 

tvåvägskommunikation där media har möjlighet att i ett samspel med organisationen bygga upp 

ett intressant case. Vi ser även att organisationer kan vinna fördelar i att ha ett mer proaktivt 

förhållningssätt till media. Istället för att låta media söka upp organisationen kan organisationen 

arbeta med att söka upp media. Detta proaktiva förhållningssätt kan innebära att det uppstår en 

stakare relation mellan de båda parterna, vilket båda parterna kan gynnas av.  

 

Vidare ser vi även att vår studie kan få implikationer för hur nyhetsredaktionerna bedriver sin 

kommunikation med organisationskommunikatörerna. Genom att belysa hur organisationerna ser 

på sin kommunikation med media skapas en ökad förståelse för relationen och hur parterna ser på 

varandra. Vår studie har visat att de som representerar en organisation kan känna en rädsla för att 

media ska framställa dem eller det de säger på ett felaktigt sätt. Nyhetsredaktörerna hade snarare 

synsättet att dessa personer inte vågade uttala sig då detta kunde påverka deras anställning. Att ta 

hänsyn till dessa aspekter kan öka journalisters och redaktörers förståelse för hur de kan förhålla 

sig till organisationerna och dess medarbetare.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 67 - 

8 Referenser 
 

Allan, S. (2010). News Culture. Maidenhead: Open University Press. 

 

Allern, S. (1997). Når kildene byr opp til dans: Søkelys på PR-byråene og journalistikken. Oslo: 

Pax. 

 

Alström, B &Nord, L. (2002). Expedition Mångfald: båda tidningarna kvar på ön. 

Mittuniversitetet: Institutionen för informationsteknologi och medier & Fakulteten för 

naturvetenskap, teknik och medier. 

 

Ball-Rokeach, S.J. & DeFleur, M.L. (1976). A Dependency Model of Mass-Media Effects. 

Communication Research, vol. 3, no. 1. 

 

Bennett, R. & Kottasz, R. (2000). Practitioner perceptions of corporate reputation: an empirical 

investigation. Corporate Communications: An International Journal, vol. 5, no. 4. 

 

Bennis, W.  (1973). Interpersonal dynamics. Homewood: The orsey press.           

 

Bergström, A & Wadbring, I. (2010). Nya tidningsformer - konkurrenter eller komplement. I 

Holmberg, S & Weibull, L. (red). Nordiskt ljus.  Göteborgs universitet, Faculty of Social 

Sciences, University of Gothenburg & Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

(JMG). 

 

Bergström, A & Wadbring, I. (2011). Nyheter i våra hjärtan Lycksalighetens ö. Mittuniversitetet, 

Institutionen för informationsteknologi och medier & Fakulteten för naturvetenskap, teknik och 

medier  

 

Berkowitz, D. (1989). Information Subsidy and Agenda-Building in Local Television News. Paper 

at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication. 

(72nd, Washington, DC, August 10-13, 1989). 

Brandsma, E. (2012). Pressen hårdnar. Chefstidningen, 19 mars. 

Brinker Lund, A. (2004) Niche Nursing political networks: Priming and Framing before 

spinning. Modinet: Working Paper, No.9. 

 

Broom, G., Casey, S. & Ritchey, J. (1997). Towards a concept and theory of organization-public 

relationship. Journal of public relationship scale: Public relations review. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business research method. Oxford University Press: Oxford. 

 

Burns, J. E. (1998). Information subsidies and agenda building: A study of local radio news.  

The New Jersey Journal of Communication, 6. 1-9. 

 



 

- 68 - 

Carlsson, E. (2009). Medierad övervakning: en studie av övervakningens betydelser i svensk 

dagspress. Umeå universitet: Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

 

Carpentier, N. (2005). Identity, contingency and rigidity: The (counter-)hegemonic constructions 

of the identity of the media professional. Journalism, vol. 6, no. 2. 

 

Carroll, C.E. & McCombs, M. (2003). Agenda-setting Effects of Business News on the Public's 

Images and Opinions about Major Corporations. Corporate Reputation Review, vol. 6, no. 1. 

 

Cepaité, A. (2006). Medieproducenter och mediekonsumenter i otakt. Skolan för datavetenskap 

och kommunikation (CSC): KTH & Numerisk Analys och Datalogi. 

 

Chen, C.C. & Meindl, J.R. (1991). The construction of leadership images in the popular press: 

the case of Donald Burr and People Express. Administrative Science Quarterly, vol. 36, no. 4. 

 

Christensen, L . & Cheney, G. (2001). Organizational Identity: Linkages between internal and 

external communication. I Jablin, F. & Putnam, L. (RED). The new handbook of organizational 

communication: advaces in theory, research and methods. Thousends oaks: Sage publications Inc 

 

Dawkins, J. (2004). Corporate responsibility: The communication challenge. Journal of 

Communication Management, vol. 9, no. 2. 

 

Deephouse, D.L. (2000). Media Reputation as a Strategic Resource: An Integration of Mass 

Communication and Resource-Based Theories. Journal of Management, vol. 26, no. 6. 

 

Einwiller, S.A., Carroll, C.E. & Korn, K. (2010). Under What Conditions Do the News Media 

Influence Corporate Reputation: The Roles of Media Dependency and Need for Orientation. 

Corporate Reputation Review, vol. 12, no. 4. 

 

Ekström, M., Nohrstedt, S.A. & Svenska journalistförbundet (1996). Journalistikens etiska 

problem. Stockholm: Rabén Prisma.  

 

Enbom, J. (2009). Facket i det medialiserade samhället: En studie av LO:s och 

medlemsförbundens tillämpning av news management. Umeå universitet: Humanistisk fakultet, 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

 

Engström, K. (2008). Genus & genrer : forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress 

Humanistisk fakultet.  Umeå universitet: Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

 

Entman, R. (1993). Framing- towards clarification of a fractured pradigm. Journal of 

communication, vol. 43, no. 4. 

 

Erlandsson, M. (2008). Regeringskansliet och medierna: Den politiska exekutivens resurser och 

strategier för att hantera och styra massmedier. Stockholms universitet & Samhällsvetenskapliga 

fakulteten: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Statsvetenskaplig 

Tidskrift. 

 



 

- 69 - 

Falkheimer, J. (2004). Att gestalta en region : källornas strategier och mediernas föreställningar 

om Öresund. Lunds universitet: Social Sciences & Samhällsvetenskap 2004.  

 

Falkheimer, J. (2005). Formation of a region: Source strategies and media images of the Sweden-

Danish Oresund Region. PUBLIC RELATIONS REVIEW, vol. 31, no. 2, pp. 293-295 

 

Falkheimer, J. (2011). Lågt förtroende för kommunikatörer. Det kreativa facket. 21 oktober.  

 

Falkheimer, J. & Heide, M. (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gandy, O. H. Jr. (1982). Beyond agenda setting: information subsidies and public policy. 

Norwood, N.J.: Ablex. 

 

Gans, H.J. (1979). Deciding What's News: Story Suitability. Society, vol. 16, no. 3. 

 

Ghersetti, M. (2007). Vad bestämmer nyhetsvärdet. Göteborgs universitet: Faculty of Social 

Sciences, University of Gothenburg & Institutionen för journalistik, medier och kommunikation.  

Asp, K. (red). Den svenska journalistkåren. 

 

Goidel. R. K., Shiilds, T. G. & Peffley, M. (1997). Priming Theory and RAS-Models.  American 

Political Quarterly 25. 

 

Grunig, J. E. (1992). Excellence in public relation and communication management. Lawrence 

Erlbaum Associates Inc: Publisher.  

 

Grunig, J. E. & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. Orlando: Holt, Rinehart 

and Winston. 

 

Hang, M. (2007). Media Business Venturing: A Study on the Choice of Organizational Mode. 

Högskolan i Jönköping: IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management) & 

Internationella Handelshögskolan. 

 

Johansson, C. (2007). Research on organizational communication: The case of Sweden. 

Nordicom Review: vol. 28, no. 1. 

 

Johansson Lönn, E. (2005). Jobb(iga) nyheter: Om dagstidningars bevakning av 

arbetsmiljöfrågor. Humanistisk fakultet & Umeå universitet: Kultur och medier 

Kim, S., Avery, E.J. & Lariscy, R.W. (2009). Are crisis communicators practicing what we 

preach?: An evaluation of crisis response strategy analyzed in public relations research from 

1991 to 2009. Public Relations Review: vol. 35, no. 4. 

 

Kiousis, S., Kim, S.Y., McDevitt, M. & Ostrowski, A. (2009). Competing for Attention: 

Information Subsidy Influence in Agenda Building During Election Campaigns. Journalism & 

Mass Communication Quarterly, 86(3). 

 



 

- 70 - 

Kjær, P. & Langer, R. (2005). Infused with news value: Management, managerial knowledge and 

the institutionalization of business news. Scandinavian Journal of Management: vol. 21, no. 2 

 

Lang, K. & Lang, G.E. (1966) The Mass Media and Voting. (red)  Bernard Berelson and Morris 

Janowitz, eds., Reader in Public Opinion and Communication, 2d ed., New York, Free Press. 

 

Larsson, L. (2002). PR på svenska: teori, strategi och kritisk analys. Örebro universitet & 

Humanistiska institutionen. 

 

Larsson, L. (2005). Opinionsmakarna: en studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati. 

Örebro universitet & Humanistiska institutionen. 

 

Larsson, L. (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

McCombs, M.E. & Shaw, D.L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public 

Opinion Quarterly, vol. 36, no. 2. 

 
Meech, P. (1996). Corporate identity and corporate image. I LÉtang, J & Pieczka, M (RED) 

Critical perspectives in public relations. London: Internationel Thomas business press.  

 

Mihalis, K. (2012).From "necessary evil" to necessity: stakeholders involvement in place 

branding. Journal of Place Management and Development, Vol. 5 Iss: 1. 

 

Mills, A.J. (2012). Virality in social media: the SPIN Framework.  Journal of Public Affairs, vol. 

12, no. 2. 

 

Mitrook, M., Popescu, C. & Kiousis, S. (2007). Understanding influence on corporate 

reputation: An examination of public relations efforts, media coverage, public opinion, and 

financial performance from an agenda-building and agenda-setting perspective.  Journal of 

Public Relations Research, vol. 19, no. 2. 

 

Palm, G. (2002). I nationens och marknadens intresse. Journalister, nyhetskällor och EU-

journalistik. Faculty of Social Sciences, University of Gothenburg & Institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation 

 

Pfestch, B. (1999). Government News Management - Strategic Communication in Comparative 

Perspective. Discussion Paper FS III 99-101. 

 

Premfors, R. & Sundström, G. (2007). Regeringskansliet. Stockholm: Liber. 

 

Sahlstrand, A. (2000). De synliga: nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress. Stockholms 

universitet: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) & Humanistiska 

fakulteten.  

 

Scheufele, D.A. & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution 

of Three Media Effects Models.  Journal of Communication. vol. 57, no. 

 



 

- 71 - 

Taylor, M., Wells, G., Howell, G. & Raphael, B. (2012). The role of social media as 

psychological first aid as a support to community resilience building. Australian Journal of 

Emergency Managemen: The, vol. 27, no. 1. 

 

Tulloch, J. (1993). Policing the public sphere: the British machinery of news management. 

Media, Culture & Society: vol. 15, no. 3. 

 

Turk, J.V. (1985). Information Subsidies and Influence. Public Relations Review, vol. 11, no. 3. 

 

Turk, J.V. & Franklin, B. (1987). Information subsidies: Agenda-setting traditions. Public 

Relations Review: vol. 13, no. 4. 

 

Van Ruler, B. & Vercic, D. (2004). Public relation and Communication management in Europe. 

Walter de Gruyter GmbH & Co: KG, 10785 Berlin.    

 

Wei, Y.K. (2002). Corporate image as collective ethos: a poststructuralist approach. Corporate 

Communications: An International Journal, vol. 7, no. 4. 

 

Widell, H. (2012). Han har Mediesveriges lägsta förtroende. Dagensmedia. 12 mars 

 

Zoch, L.M. & Molleda, JC. (2009). Building a Theoretical Model of Media Relations Using 

Framing, Information Subsidies, and Agenda-Building. Botan, C.H. & Hazelton, V (Red.), Public 

Relations Theory II. New York: Routledge. 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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