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Abstract 
The aim with this study is to investigate how Swedish public service local radio uses 

information subsides in the form of press releases. In terms of which entrants gain 

entrance to the news feed, in which forms and in which subjects. Also we wanted to 

study how the journalist uses the content in the press releases. To do this we cooperated 

with the public service radio channel Sveriges radio P4 Kalmar. For 28 days, four 

weeks, we collected all incoming press releases to the newsroom of P4 Kalmar. All in 

all we got 1046 press releases sorted in four weekly periods. Out of each one of those 

periods we randomly selected 75 press releases to get our sample of units. We did a 

quantitative analysis by finding keywords in the units and then searched in the news 

rooms own editorial database and their news web.  

The result show that P4 Kalmar uses 7,3 percent of the press realeases that they are 

subsidised with. The press releases that becomes news are rarely changed in terms of for 

example angle. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
På ett sekel har världen vi lever i förändrats radikalt. Olika medier har etablerat sig och 

blivit en naturlig del av det vardagliga livet; telefonen, radion, teven och datorn för att 

nämna några av dem. I varje teknikutveckling finns en inneboende tröghet. Det tar tid 

för ny teknik att etablera sig på marknaden, något som lett till begreppet 30-årsregeln. 

Från idéns födelse tills det finns en produkt som åstadkommit kommersiell framgång 

kan det nämligen ta runt 30 år (Nygren, Wadbring, 2013, s.42ff). Men redan etablerade 

medier förändras med tiden, det är en ständig utveckling av dem som sker och denna 

medieutveckling är en mycket komplex företeelse.  

Flera forskare anser att alla nya medier som etableras endast är gamla medier som 

omformas. Bolter och Grusin talar om en remediering av gamla medier och beskriver 

detta som när ett medium representeras i ett annat (Bolter, Grusin, 2000, s.44ff). Andra 

forskare har valt att kalla detta fenomen för återanvändning. De menar att exempelvis 

datorns skärm härstammar från teven. Ett annat exempel är att brev fortfarande skickas 

men distributionsformen gick först över till fax och sedan till den nuvarande formen, e-

mejl (Nygren, Wadbring, 2013, s.44).  

Men det som skett allt mer på senare tid är att medier konvergerar i högre utsträckning. 

Radio håller sig till exempel inte längre endast till radiomediet utan har etablerat sig på 

internet med hemsida men även på sociala medier och som mobilapplikationer. Andra 

medier så som televisionen har haft samma utveckling. Tidningar som förr enbart gavs 

ut i fysisk form har börjat med webb-tv och publicerar mycket material på internet eller 

finns tillgängliga som e-tidning.  

Nygren och Wadbring sammanfattar det hela när de talar om att medierna gått samman i 

ett medium, internet. Men detta leder samtidigt till en stor spridningsförmåga och ett 

högre tryck på journalister och en efterfrågan på snabb publiceringshastighet samt 

frekventa uppdateringar (Nygren, Wadbring, 2013, s.44ff, s.59ff) (Herrick, 2003, 

s.365). Men vilka medel tar en journalist till när det finns en omättlig efterfrågan på 

nyheter?  

Det som inte påverkats av det förändrade medieklimatet är pressmeddelanden (pm). Det 

som länge har varit en naturlig del av journalisters dagliga arbete, oavsett redaktion, 

medium eller geografisk stationering. Det anses dessutom vara ett av de viktigaste och 

bland de äldsta PR-verktygen som används (Masel-Walters, Walters, 1992. s.31). 
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Allt eftersom internet etablerat sig i samhället och blivit en grundpelare för 

journalistiken, har journalisternas  möjlighet att kommunicera med källor och publik 

utökats markant. Intresset för att göra sin röst hörd har växt sig starkare hos många 

företag, organisationer och andra aktörer.  

Successivt har deras arbetssätt förfinats och blivit en helt egen yrkeskategori. PR-byråer 

och PR-konsulter har etablerat sig allt mer och kommit att spela en stor roll i 

nyhetsflödet (Manning, 2001, s. 44). Varje dag skickar PR-utövare ut stora mängder 

pressmeddelanden till nyhetsredaktioner runt om i världen. Alla har samma mål, de vill 

vara de som når ut med sitt budskap i nyhetsförmedlingen (Manning, 2001, s.106). 

Detta kan vara en problematisk utveckling då Pressens Samarbetsnämnd, som består av 

svenska pressens huvudorganisationer samt SR, SVT och UR, i sitt kompendie 

Spelregler för press, tv och radio konstaterar följande. 

 
“Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och 

självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående 

otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen 

sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.” (Pressens 

samarbetsnämnd 2010, s.12). 
 

I kompendiet listar de sedan tillfällen då man som journalist bör vara extra försiktig och 

uppmärksam, en av punkterna lyder  

 
“När utomstående intressenter, till exempel PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller 

organisationer, bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen 

inskränker rätten att publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till 

barn.” (ibid). 
 

När tempot höjts på nyhetsredaktionerna har pressmeddelandena blivit allt vanligare 

som nyhetskälla och många har varit intresserade av att undersöka hur mycket vanligare 

(Manning, 2001, s.105; Shoemaker, Vos, 2009, s.12f, Gandy, 1982, s.11f). 

Och just hos P4 Kalmar, precis som i all public service, finns policys för hur den 

neutrala och oberoende ställningen ska behållas. 
 

“Programverksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till staten, olika intresseorganisationer 

och andra maktgrupper i samhället. Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med 
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beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i radion. Ingen utanför 

företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas.” (Sverigesradio.se, 2013) 

 

1.2 PR - den stora nyhetsproducenten 
Som journalist får du ständigt rensa i inkorgen bland alla pressmeddelanden som 

kommit in och samtidigt göra en snabb bedömning av nyhetsvärdet, det vill säga sålla ut 

vad som är värt att tas upp i nyheterna och vad som åker raka vägen ner i 

papperskorgen. Journalisten har därmed blivit mer av en skrivbordsbunden grindvakt än 

en reporter som är ute och letar efter nyheter på fältet. Medielandskapet världen över 

har blivit allt mer pressat, både tidsmässigt och ekonomiskt. Journalisten måste snabbt 

välja rätt varor från mediebrusets hyllor och lägga dem i nyhetskorgen. Som många 

gånger annars är det då lättare att välja färdigmaten, pressmeddelanden, som är klara på 

bara några minuter. 

En journalist ska informera, granska och arbeta för att skapa forum för debatt, uppgifter 

som anses vara viktiga för att bevara demokratin (Hadenius et al. 2009, s.285ff). Här 

uppstår ett problem eftersom nyheter numera ska produceras i högre takt än tidigare och 

att PR-byråer kan ha inflytande i upp emot 70 procent av nyhetsförmedlingen (Franklin, 

Williams, Lewis, 2008). I synnerhet granskningsuppdraget kan hamna i kläm då 

nyhetsredaktioner kan kopiera pressmeddelanden rakt av för att leverera en nyhet snabbt 

och kostnadseffektivt. Risken är stor att granskandeuppdraget anses vara för tidsödande 

och ekonomiskt krävande för att det ska vara värt att utföras. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med undersökningen är att belysa samt kartlägga hur olika pressmeddelanden 

hanteras på en nyhetsredaktion, i detta fall Sveriges radio P4 Kalmars nyhetsredaktion. 

Detta innefattar både vilka aktörer som får och inte får genomslag i nyhetsflödet med 

hjälp av pressmeddelanden. 

Forskningssiffror över hur stor del av nyhetsflödet som baseras på PR varierar oerhört. 

En av anledningarna till att det blir än mer intressant att undersöka P4 Kalmars 

nyhetsredaktion är att de har en bild av att de använder pressmeddelanden i ganska låg 

grad och att man jobbar aktivt för att använda andra källor (Se bilaga 3, intervju med 

Louise Haag). 

Ett av syftena med undersökningen är att se vilka aktörers pressmeddelanden som blir 

och inte blir nyheter i P4 Kalmars nyhetsflöde. Metoden kommer dessutom leda till att 

man ges en bild av hur stort flödet av pressmeddelanden är till redaktionen, i form av 
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mejl. 

Undersökningen syftar till att ge en bild av vilka som kommer förbi grindvakterna och 

blir publicerade av redaktionen. 

Den övergripande forskningsfrågan undersökningen vill besvara är: 

- Hur ser informationssubventioneringen genom pressmeddelanden ut i svensk statlig 

lokalradio? 

För att besvara denna fråga kommer den att delas upp i underfrågor. Dessa är: 

- Hur stor är kvantiteten av inkomna pressmeddelanden till P4 Kalmar? 

- Hur stor andel av alla pressmeddelanden blir nyheter på P4 Kalmar? 

- Vilka aktörer är det som får störst genomslag på P4 Kalmar? 

- Vilka ämnen får störst genomslag i P4 Kalmars nyhetsflöde? 

- Hur arbetar P4 Kalmar om pressmeddelanden då de blir en del av nyhetsflödet? 
 

1.4 Metodavgränsningar 
Undersökningen ar avgränsad till endast nyhetsredaktionen på P4 Kalmar, dels på grund 

av geografisk närhet men även eftersom vi som genomför undersökningen har tillgång 

till deras redaktionsprogram, ENPS. 

Det fanns stora fördelar med att välja en närliggande redaktion då datainsamlingen 

lättare kan förläggas till redaktionen och även ha eventuella möten och intervjuer med 

de anställda. 

För att få största tänkbara möjligheter att söka i en redaktions nyhetsflöde, även bakåt i 

tiden, krävs tillgång till deras interna redaktionsprogram ENPS. På Sveriges radios 

redaktion finns tillgång till ENPS, vilket var en stor anledning till beslutet. 

En annan betydande avgränsning är avgränsningen till pressmeddelanden. I 

efterforskningen av tidigare forskning har komplexiteten i PR-utövares inverkan på 

nyhetsredaktioner blivit tydlig. Många av de som arbetar med PR försöker att påverka 

journalister på olika sätt, inte enbart genom pressmeddelanden. Ett vanligt personligt 

mejl eller en annan kontakt med en journalist är också tänkbara sätt att försöka påverka 

agendan. För att undersöka detta krävs dock avsevärt mycket mer tid och kapital än vad 

det finns tillgång till. Därför avgränsades undersökningen till enbart pressmeddelanden 

skickade till nyhetsredaktionens gemensamma mejladress på P4 Kalmar 

(nyheter.kalmar@sverigesradio.se). En viktig aspekt att ta hänsyn till är medvetna om 

att enskilda reportrar på redaktionen kan få pressmeddelanden skickade personligen till 

sig. Det var något som bedömdes göra urvalet för stort och att dessa pressmeddelanden 
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med all sannolikhet även inkommer till redaktionens mejlkorg. 

Vi avstår även från att väva in tid som en variabel under kodningen. Den avser ej att 

kartlägga hur lång tid det tar från att ett pressmeddelande inkommer till en redaktion 

tills det eventuellt blir en nyhet. En risk fanns att resultatet skulle bli missvisande 

eftersom det även inkommer pressmeddelanden under helgen eller dagar då 

nyhetschefen ej är på plats. Emellertid ses just tiden som går som rätt irrelevant när 

undersökningen mäter genomslag. 

1.5 Definitioner 
Informationssubventionering - Information skickad till medium i en form som är 

bearbetad och förenklad och därmed sparar arbete för publicisten. 

Informationssubventionering kan förekomma i flera olika former så som färdig artikel 

med citat eller i notisform utan citat. Även seminarier eller dylikt dit publicisten bjuds 

att delta är en inbjudan att mottaga en subvention. Att källan förmedlar kontakt till 

berörda och tilltänkta intervjupersoner räknas även det som en 

informationssubventionering. Subventionen är tänkt att användas av journalisten för att 

gynna denne ur ekonomisk och tidsmässig aspekt i utbyte mot att källan/avsändaren får 

publicitet som gynnar den egna agendan (Gandy, 1982).  

PR-utövare, -byråer, -konsulter - med stöd av Nationalencyklopedins definition av 

begreppet PR. De som (inom en verksamhet) arbetar med att sprida budskap och även 

vill skapa goda relationer med andra företag, exempelvis nyhetsföretag (ne.se/enkel/pr, 

2013). I denna undersökning ses de som avsändarna av pressmeddelanden.  

Nyhetsflöde - Publicerade texter i P4 Kalmars redaktionsprogram ENPS. Samtliga 

texter som läses upp i radion och som publiceras på webben ska finnas tillgängliga i 

detta program. Definitionen utesluter därför ej några texter eller inslag. 

Genomslag - För att ett pressmeddelande ska ha fått genomslag ska det ha blivit en del 

av nyhetsflödet. 

Aktör - En aktör ses som en avsändare av pressmeddelanden. I kodningen har de olika 

aktörerna kategoriserats i grupper där vissa aktörer får egna variabelvärden på grund av 

att de förekommer oftare än andra. Detta för att begränsa det totala antalet 

variabelvärden.  
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2 Metod 
 
2.1 Val av forskningsmetod 
Undersökningen har en kvantitativ innehållsanalys som forskningsmetod. Fokus har 

varit av publicistisk karaktär och ämnar konkludera resultatet med deduktivismen som 

stomme. Med detta menas att teorierna kommer styra forskningen och att de återknyts 

till i analysen. Genom hela undersökningen har vi ett positivistiskt synsätt som 

kunskapsteoretisk ståndpunkt. Undersökningen är ute efter att finna konkreta fakta som 

det kan dras slutsatser utifrån. (Thurén, 2009, s.16ff).  
I den inledande processen av forskningen valdes vilka teorier som undersökningen 

skulle ta stöd av. Grindvaktsteorin, teorin om informationssubventionering och 

gestaltningsteorin blev utgångspunkter för sättet att se på undersökningen. Dessa tre 

teorier har genomsyrat hela undersökningsprocessen. Teorierna som valdes lämpade sig 

bra, just för att det skulle gå att besvara forskningsfrågan på ett så korrekt och 

tillförlitligt sätt som möjligt. Då arbetet utförts utifrån en deduktiv utgångspunkt tas 

dessa teorier fram för att ge ett speciellt synsätt då slutsatsen utformas (Bryman, 2011, 

s.150ff) (Thurén, 2009). Vår studie skulle ej ge tillräckligt med underlag att kunna 

bygga en teori på, därför valdes en induktiv ansats bort. 

2.2 Kvantitativ forskningsmetod  
Valet av undersökningsdesign föll ganska naturligt på en kvantitativ forskningsmetod. 

Undersökningen eftersträvade ett resultat som gav inblick i vilka PR-aktörer som fått 

publicitet via sina pressmeddelanden i P4 Kalmars nyhetsflöde. Den gör inte anspråk på 

att förstå och urskilja de bakomliggande orsakerna till varför de fått publicitet, ej heller 

förklara det som resultatet visar.  Den ämnar heller inte att urskilja några kausala 

samband med studien, alltså att se samband om vad som är orsak och vad som är 

verkan. Dessa faktorer föranledde valet av en kvantitativ forskningsmetod, närmare 

bestämt en kvantitativ innehållsanalys. Vid en kvalitativ undersökningsmetod hade det 

troligaste tillvägagångssättet varit att välja ut några aktörer och undersöka deras 

genomslag. Tydligt blir här då att en sådan undersökning inte skulle ge ett relevant svar 

på forskningsfrågan. Ett problem med metodvalet var att det ej skulle kunna 

generaliseras utanför november månad som blev mätperioden. Däremot finns 

möjligheten att kunna urskilja vissa tendenser kring arbetet med pressmeddelanden på 

redaktionen. 
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Fördelarna med en kvantitativ innehållsanalys var att det skulle ge en större mängd data 

att analysera. Ett antagande baserat på tidigare forskning var att det varje dag inkommer 

många pressmeddelanden till en redaktion, pressmeddelanden som skickats ut av en 

mängd olika aktörer. Undersökningen avsåg därför att undersöka just vilka aktörer som 

fått genomslag, således är en kvantitativ metod lämplig då kvantiteten avsändare är stor 

och heterogen. Metodvalet medförde dessutom att arbetet lättare kunde genomföras 

objektivt till undersökningen, då möjligheten att använda slumpmässiga urval 

minimerade subjektiv påverkan av resultatet. Kodscheman utformades för analysen 

vilket gav ett tydligt systematiskt arbetssätt som gjorde undersökning både mer 

replikerbar, men även mer objektiv (Bryman, 2011). 

2.3 Arbetsprocessen  
Datainsamlingen inleddes tidigt, redan andra veckan av arbetet. Källskyddet hindrade 

från att ha fri och direkt tillgång till P4 Kalmars nyhetsinkorg. För att ändå samla in 

kvantifierbar empirisk data ombads nyhetschefen Louise Haag på P4 Kalmar att 

upprätta en mapp och i denna placera samtliga pressmeddelanden som inkommer till 

redaktionens gemensamma nyhetsinkorg. Detta gjorde hon under fyra veckors tid i 

november (3-30 november 2013). Anledningen till att det blev just denna 

kalendermånad är att nyhetsinkorgen töms efter hand, vilket gjorde arbetet tvunget att 

genomföras under den aktuella månaden. Dessutom lämpade sig denna månad bäst för 

uppsatsens tidsram. 

Samtliga mejl som samlades in av nyhetschefen vidarebefordrades till en mejladress 

som upprättades (skickapressmeddelandethit@gmail.com). I efterhand filtrerades 

materialet för att det endast skulle bestå av vad som definierats som pressmeddelanden. 

Nyhetschefen på P4 Kalmar blev även ombedd att vidarebefordra de mejl där hon var 

osäker på huruvida de räknades som pressmeddelanden eller ej. Anledningen till detta 

var för att i största möjliga utsträckning undvika att nyhetschefens subjektiva 

bedömning av vad som räknas som pressmeddelanden skulle påverka resultatet. Under 

de veckor materialet samlades in delades pressmeddelandena in i sjudagarsperioder, i ett 

klusterurval. Kluster 1: 3-9/11, kluster 2: 10-16/11, kluster 3: 17-23/11 och kluster 4: 

24-30/11. Anledningen till att de började räknas från och med den 3:e november var för 

att kunna avsluta insamlingen den 30:e för att pressmeddelandena skulle vara så 

nyutkomna som möjligt då kodningen inleddes. För att få fyra kluster om sju dagar, var 

insamlingen tvungen att inledas den 3:e november. Förhoppningen var att kunna arbeta 

med insamlad data under tiden den övriga datan samlades in och inte ackumulera allt till 
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sista datum för insamling av data.  

Då de första två veckornas pressmeddelanden inkommit till den upprättade mejlen 

utfördes en pilotstudie för att granska vilka fel som gjorts i kodningsschemat. Därefter 

arbetades schemat om för att passa arbetet bättre. Exempelvis ändrades aktörer och 

ämnen genom att vissa av dem togs bort samtidigt som andra lades till. 

2.4 Ökning av pressmeddelanden 
Under insamlingsarbetet syntes tendensen att mängden pressmeddelanden (pm) som 

kom in varje vecka växte. Vecka ett samlades in 144 pm, vecka två var det 235 pm, 

vecka tre kom det 347 och vecka fyra kom det in 321 pressmeddelanden. Eftersom vi 

som genomförde undersökningen inte gjorde sändningarna mellan P4 Kalmars 

redaktions nyhetsmejl och insamlingsmejlen var det inget som kunde påverkas eller 

upptäckas under insamlingen. Varför mängden pressmeddelanden ökade för varje vecka 

är svårt att svara på. Det är svårt att se någon speciell händelse kan ha föranlett 

ökningen och hitta något riktigt bra svar. Det är även tänkbart att Louise Haag som 

skickat pressmeddelandena med tiden blev mer van vid att skicka samtliga av dem och 

detta ledde till det ökande antalet. Louise Haag har i uppsatsarbetet agerat grindvakt, 

denna påverkan har försökts minimeras men det är en möjlig faktor till varför antalet 

varierat. Louise Haag och flera andra på redaktionen gjorde iakttagelsen att det var 

ovanligt få pressmeddelanden just den första veckan. Louise tror själv att höstlovet kan 

ha påverkat eftersom flödet av pressmeddelanden ofta styrs av när lov infaller enligt 

henne (Bilaga 2). Höstlovet slutade den 3:e november och det var den första 

insamlingsdagen. Louise ser även det som en möjlighet att händelser så som tyfonen 

Haiyan och stormen Simones framfart kan ha påverkat. Hon menar att företag avstår 

från att skicka pressmeddelanden med rädsla för att de skulle kunna drunkna i det 

övriga nyhetsflödet. Det känns dock inte troligt att det faktum att första 

insamlingsveckan var veckan efter höstlovet påverkat antalet pressmeddelanden med 

mer än 50 procent vissa veckor. Mer troligt är att Louise Haag, som har skött arbetet 

med att vidarebefordra pressmeddelanden till den angivna mailadressen, antingen har 

agerat grindvakt och sållat bort det hon tyckt varit onödigt, eller att hon under den första 

tiden inte hade bra rutiner för hur vidarebefordringen gick till. Det som talar för det 

första är att under de fyra insamlingveckorna har antalet nyheter som baserats på 

pressmeddelanden varit relativt jämt fördelat.  

Under insamlingen av analysenheterna har det också hänt att vissa enheter kopierats 

flera gånger med dubbletter som följd, vilket riskerade att snedvrida urvalet. Med 
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teknikens hjälp lyckades filerna filtreras så att alla som blivit dubblerade plockades bort.  

Det kan ses som att studiens giltighet och validitet kan ha minskats på grund av 

skillnaden i antalet pressmeddelande mellan veckorna. Betraktar man resultatet mellan 

antalet analysenheter som blivit nyheter i klusterurvalen kan man dock se en tendens till 

teoretisk mättnad. Antalet nyheter som analysenheterna genererat är förhållandevis 

jämnt fördelat över veckorna. De första två veckorna genererade fem nyheter vardera 

och de sista två veckorna genererade sex nyheter var. 

Trots att urvalsramen för sista veckan var mer än dubbelt så stor som första veckan, så 

visade  studien att då de delades in i lika stora klusterurval blev antalet nyheter från 

varje vecka ungefär detsamma. En annan möjlig orsak var att det skulle vara mer 

dubbletter i de senare veckorna, för det förekom många dubbletter under insamlingen. 

Någonstans i det praktiska arbetet med att vidarebefordra inkomna pressmeddelanden 

uppstod det ofta dubbla kopieringar med mängder av dubbletter som följd. För att få 

kontroll över förekomsten av dubbletter användes programmet Easy Duplicate Finder 

som skannade filerna som samlats in och identifierade dubbletter. Programmet 

undersöker hur lika filen är till innehåll och inte bara filnamnet. Manuellt togs sedan fil 

för fil ut, när de visade sig vara dubblett. Ett manuellt arbete var att föredra för att 

garantera att det verkligen var dubbletter det var frågan om. På så sätt garanterades att 

fel i hanteringen av filerna inte har snedvridit materialet genom att några filer, alltså 

pressmeddelanden, duplicerats i  insamlingsprocessen. 

 

2.5 Urvalet 
För att få ett slumpmässigt urval ur urvalsramen (november månad) användes 

verktygsprogrammet AppleScript-redigerare. Genom att skriva in en kod i programmet 

slumpade datorn fram 75 pressmeddelanden från varje vecka och plockade automatiskt 

ut dem (Bilaga 1). Urvalet blev därmed 300 pressmeddelanden av den totala 

urvalsramen 1046 pressmeddelanden. Av den totala urvalsramen blev andelen kodade 

pressmeddelanden 28,7 procent vilket upplevdes vara lagom, i synnerhet sett till tiden 

det krävde att koda. 

För att få möjlighet att utföra en systematisk analys av pressmeddelandena utarbetades 

ett kodschema i statistikprogrammet SPSS samt en kodningsmanual fram (Bilaga 4). Då 

det eftersträvades en stringent analysmodell upprättades variabler i en logisk följd med 

variabelvärden som bedömdes totalt uteslutande. Avsändare, genomslag och behandling 
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om pressmeddelandet fått genomslag är några exempel på upprättade indikatorer och 

mått som tagits fram i utformningsprocessen av analysdelen (Bryman, 2011, s.291ff). 

2.6 Kodning 
I arbetet med att söka reda på nyheter som baserats på analysenheterna i urvalet 

användes Sveriges radios redaktionsprogram ENPS. Där lagras alla nyheter som sänds 

och de flesta som kommer upp på webben. Sökmotorn i detta program är inte av det 

mest moderna och smidiga slaget och ganska svårt att hantera. Att använda många olika 

sökord och böjningar av dem var nödvändigt för att kunna säkerställa att inga nyheter 

missades. Även sökmotorn på sverigesradio.se användes för att få en extra säkerhet. 

Även den har sina nackdelar när det gäller avgränsningar. Både ENPS och 

sverigesradio.se hade problem att avgränsa datum, trots att avgränsningar på cirka en 

och en halv månad sattes kunde nyheter från flera år tillbaka dyka upp. 

Kodningen av de analysenheter som ingick i urvalet (n) skedde på följande sätt. Varje 

analysenhet fick en identifikationskod, till exempel 1pmv1. Första siffran är enhetens 

siffra i urvalet, andra siffran är veckan då enheten inkom. Sedan söktes texten igenom 

efter nyckelord i texterna och sökte därefter på orden, samt även deras synonymer, i 

Sveriges radios interna redaktionsprogram (för kommunikation och arkivering) ENPS 

och på Sveriges radios hemsida. Ett pressmeddelande exempelvis handlade om att 

ostkakan var hotad då den opastöriserade mjölken skulle kunna komma att förbjudas 

fick följande sökord: ”pastöriserad*”, ”opastöriserad*”, ”mjölk*”, ”ostkaka*”, 

”ostkakor*”, ”jordbruksverket*”, ”mejeri*”, ”landsbygdsminister*”, ”Eskil 

Erlandsson”. 

Sökorden som valdes skrevs in i kodschemat för att stärka replikerbarheten. Sökningen i 

ENPS gav svar på ifall pressmeddelandet genererat en eller flera nyheter. De nyheter 

som då uppenbart var genererade utifrån analysenheten gavs en identifikationskod 

baserat på analysenhetens identifikationskod. I exemplet ger alltså en nyhet genererad 

på analysenhet 1 nyhets -ID 1pmv1n1 utifrån den arbetsmetod som valts. Det fanns en 

möjlighet att ett pressmeddelande kunde generera flera nyheter. Om ett sådant fall hade 

dykt upp skulle detta fått ett tillägg till sitt ID med bokstäver. I exemplet skulle den 

andra nyheten för pressmeddelande 1 bli 1pmv1n2. Kodningen av nyheter skedde i ett 

annat SPSS-dokument då målet var att samla samtliga nyheter på en plats. 

Ett problem i metod var att det inte gick att dra slutsatsen att en nyhet genererats utifrån 

ett pressmeddelande även om nyheten i själva verket även kommit in från annat håll, 

exempelvis att en journalist fått höra det från en bekant eller en anonym tipsare. Detta 
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har dock under arbetet bedömts som en försumbar risk utan påverkan på resultatet.  

För att urskilja ifall ett ljudklipp hade lagts till nyheten undersöktes ifall ljudklippet låg i 

anslutning till texten på webben, det gick även att se det som kallas “duration” i ENPS. 

Duration innebär en tidsangivelse i på- och avannonseringen som finns i textform i 

ENPS. Därför behövde vi inte lyssna på samtliga sändingar för att veta vilka nyheter 

som sänts ut.  

En av oss satt och kodade pressmeddelandet i SPSS medan den andre sökte i ENPS och 

på SR:s hemsida. Sökningen skedde på projektor vilket underlättade för den kodande 

personen att se vilka sökord som valdes och även se de nyheter som skulle kodas. 

Pressmeddelandena visades upp på en tredje dator för att båda skulle kunna ha översikt 

över pressmeddelandet.  

I ENPS begränsades sökningarna på flera sätt för att inte få för mycket irrelevant 

material att leta igenom. Därför söktes det endast på P4 Kalmars server. Kategorierna 

som söktes i var körscheman, manus och ljud. Vilket komplementerades även med en 

datumspärr bakåt i tiden så att sökningen inte innefattades något material innan 2013-

11-03. Sökningar på P4 Kalmars hemsida, www.sverigesradio.se, begränsades till P4 

Kalmar. Tidsmässigt begränsades sökningen av analysenheter från första veckan ett 

halvår tillbaka i tiden och övriga veckor en månad bakåt i tiden. Anledningen till att 

första veckan krävde ett halvårs marginal var att kodningen av dessa 

pressmeddelandena skedde mer än en månad efter de skickades ut. De nyheter som 

baserats på pressmeddelanden och som vi hittade både i ENPS och på hemsidan 

kodades som en nyhet och inte två. 

Då kodningen var slutförd gick materialet som samlats in igenom. Beslut togs om vilka 

variabler som kunde slås samman i presentationen av resultatet då deras siffror var låga. 

Som en bifogad bilaga finns dock originalindelningen med resultat. Av urvalet på 300 

analysenheter var det en analysenhet som makulerades då den endast var sänd som en 

påminnelse om ett tidigare skickat pressmeddelande. Det kodade urvalet blev därmed 

299 analysenheter. 

2.7 Variabelförändringar 
Inom variabeln för avsändaren/aktören bakom pressmeddelandet valdes att under 

namnet Länsspecifika beslutsfattande organ, slå samman de fyra variabelvärdena 

Kommun, Länsstyrelse, Landsting, och Regionförbund. 

Utöver denna konvergerades även variabelvärdet Universitet/högskola med Annan 

utbildningsinstitution. Samlingsnamnet för dessa två blev Utbildningsinstitutioner. 
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Den sista sammanslagningen var att låta de tre variabelvärdena Jordbruksverket, Polisen 

samt Arbetsförmedlingen falla under Övriga myndigheter. Samtliga ovan nämnda 

sammanslagningar skedde efter kodningsarbetet. 

Ett pressmeddelande kodades som variabelvärdet Övrigt, eftersom detta värde skiljde 

sig så starkt från de andra ansågs det att det inte gick att slå samman med något annat 

variabelvärde. Anledningen till att den inte togs bort det var att detta pressmeddelande 

dessutom fick genomslag i nyhetsflödet. 

Vad gäller ämnena har det även här slagits ihop en del variabelvärden i efterhand. Sport 

respektive Fritid slogs samman till ett variabelvärde under namnet Sport/fritid. Samma 

sak gällde Tillsättning av tjänst och Arbetsmarknad som slogs samman under namnet 

Arbetsmarknad.  

Under variabeln där den geografiska spridningen kodades fanns variabelvärdet 

Kalmarregionen med omnejd, detta sammansattes under Annat län angränsande mot 

Kalmar län. Det kunde ej motiveras att ha ett eget variabelvärde här eftersom 

variablevärdet var överflödigt då det passade in under ett annat variabelvärde och 

antalet analysenheter var dessutom litet. 

Under arbetet med kodningen upptäcktes totalt 27 nyheter som kunde härledas till 

pressmeddelanden som fanns i urvalet. Av dessa var det dock fem nyheter som inte gav 

kredd eller hänvisade till pressmeddelanden utan istället angav andra medier och TT 

som källa för nyheten. Det kunde alltså klart synas att nyheten var baserad på ett 

pressmeddelande som P4 Kalmar hade i sin inkorg. Men P4 Kalmar har inte använt det 

som källa till nyheten, utan istället tagit den från ett annat medie eller nyhetsbyrå. 

Intressant i diskussionen, men också riksfyllt för metoden. I analysen bortsågs de fem 

nyheterna och framhävdes istället i diskussionen, detta för att undersökningen studerar 

P4 Kalmars användning av pressmeddelanden som nyhetkälla och inte alla källor. Efter 

detta utformades diagram på de delar där det ansågs lämpligt för att öka tydligheten och 

överskådligheten.  

Bakgrundsintervjuer har genomförts med nyhetschefen på P4 Kalmar, Louise Haag, 

detta för att få information om övergripande drag i organisationens arbetssätt men även 

för att få inblick i deras policy kring pressmeddelanden. Under arbetet med bakgrund 

och teori ställdes ett flertal frågor  som skrevs ner och togs upp under intervjun med 

Louise Haag. Hela intervjun spelades in och transkriberades för att sedan bifogas som 

en bilaga i denna uppsats (Bilaga 3).  

Målet med uppsatsen var att enbart basera konklusioner på empiriska erfarenheter, i 
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positivistisk anda (Thurén, 2009, s.22ff). Resultatet av undersökningen presenteras i 

rapporten i både text och grafisk form utifrån vad som ansetts vara signifikant för 

resultatet. 
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3 Teori och tidigare forskning 
 
3.1 Tidigare forskning 
3.1.1 PR:s inflytande 
I studien Measuring the impact of pr on published news in increasingly fragmented 

news environments, som är en undersökning gjord av Zvi Reich, undersöks hur stort 

genomslag PR-byråer och talespersoner har i israeliska nyhetsmedier. 

Reichs utgångspunkt är att PR-utövare generellt sett anser sig ha stort inflytande på 

nyhetsflödet, samtidigt som journalister anser att PR har ett litet inflytande (Recih, 

2010: 800). Syftet med undersökningen har därför varit att skapa en bild av hur stor 

inverkan public relations-byråer och konsulter har på det som blir nyheter i press.  

PR-aktörer betalas av monetärt starka aktörer för att göra jobbet, för att sedan 

subventionera journalisterna med färdigt material och källor, vilket kallas 

informationssubventionering (Gandy, 1982 s.61f. s.11f). PR kan beskrivas som en sorts 

osynlig reklam, målet är att få ut sina budskap genom de etablerade mediekanalerna 

fördolt bland alla de andra nyheterna. Runt denna strategi har en hel bransch vuxit upp 

sen början av 1900-talet men en drastisk ökning från 80-talet och framåt (Cottle, 2003 

s.27f). Som Shoemaker och Vos (2009, s 3) uttrycker det är en grindvakts uppgift att 

bestämma vad som blir till publikens sociala verklighet, vad som ska påverka deras sätt 

att se på världen. En grindvakt avgör vad som ska ingå i dess kanals nyhetsflöde och 

vad som inte ska ingå. 

Tidigare forskning som Reich presenterar i sin introduktion visar att PR-utövare 

påverkar mellan 25 och 80 procent av nyhetsinnehållet (Reich, 2010: 799).  

Alltså är det ett stort spann mellan resultaten som olika forskningar visar. Det förefaller 

dock troligt att det breda spannet på 55 procentenheter beror på när forskningen är 

gjord. Zvi Reich argumenterar för att siffror som visat att PR påverkar mellan 10 och 35 

procent av nyheterna är föråldrade (ibid). Enligt de siffror som Nick Davies kommit 

fram till 2008 rör det sig om 80-88 procent av nyheterna som grundas på PR-uppgifter, 

alltså en anmärkningsvärt hög siffra (Davies, 2008; s.52). 

Davies menar dock att majoriteten av forskningarna kommit fram till att PR har någon 

grad av inflytande i ungefär hälften av nyheterna (Ibid). Siffran som Reich presenterar 

är 40-55 procent på detta område (Reich, 2010, s.802). 

Reichs undersökning visar att endast 40 procent av nyheterna var fria från direkt 

påverkan från PR-utövare. Andelen nyheter som var helt fria från någon form av PR-

inflytande var endast en tiondel (Reich, 2010: 810). 
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Dock argumenterar Zvi Reich för att tidigare forskning i stor utsträckning varit för 

inriktad enbart på journalisters förhållanden till pressmeddelanden då forskare haft 

syftet att följa pressmeddelandets färd, detta med syftet att se vilka som får genomslag 

och ej. En sådan forskningsmetod anser han inte är helt godtagbar då det finns mycket 

information från PR-konsulter och PR-byråer som är muntlig eller på annat sätt osynlig 

i sådan forskning. 

Reich förklarar att en reporter kan vara omedveten om att en nyhet i grunden kommer 

från PR-utövare. Samtidigt kan det vara så att reportern är fullt medveten om PR:s 

inverkan på nyheten men vill tysta ned detta för att själv framstå i bättre dager. 

Detsamma gäller de som är avsändare av PR, de vill inte få dåligt rykte genom att 

framstå som manipulativa. 

Med grund i sin undersökning hävdar Reich att journalister ofta arbetar vidare med PR-

information genom att själv samla in ytterligare information som de adderar till texten 

(Recih, 2010: 800). 

 

3.1.2 Aktörer och ämnen 
I en undersökning som Delano Brown utförde 1987 fokuserade han på vilka 

ämnesområden som aktörer hade mest kontakt med journalister, alltså inom vilka 

områden som det förmedlades mest information till journalister. Därmed gavs det också 

svar på var det krävdes störst arbetsinsats av journalisten för att täcka området. Det 

visade sig då att politik och arbetsmarknad var de ämnesområden som mest markant 

stack ut vad gäller informationssubventionering. 

I undersökningen ombads journalister dessutom att gradera hur mycket kontakt de ansåg 

att de hade med olika aktörer och dessutom hur stort genomslag dessa hade. 

Undersökningen visade att småföretag är de som får minst genomslag i förhållande till 

hur mycket kontakt de har med journalister. Deras uppskattade kontakt med journalister 

var sju gånger större än deras ansedda genomslagskraft. Storföretag och myndigheter 

visade journalisterna en rakt motsatt uppfattning om, det var istället aktörer som man 

uppfattade hade en ganska omfattande kontakt med yrkeskåren men hade ännu högre 

genomslagskraft (Brown, 1987, s.45ff). 

En annan person som forskat på området är Joseph E. Burns. 1998 undersökte han 

under fyra veckor allt material som inkom till radiostationens nyhetsredaktion. Totalt 

samlades 348 objekt in och 86 procent av dessa definierades som pressmeddelanden. 

Men av det totala antalet objekt så blev 19 procent av dem en del av nyhetsflödet medan 

en femtedel av alla objekt inte ens öppnades. Burns menar med stöd av sitt 
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forskningsresultat att grindvakter lägger mer vikt vid källans trovärdighet och deras 

anseende än vid informationen som det utskickade materialet faktiskt handlar om 

(Burns, 1998). 

 

3.1.3 Inte bara pressmeddelanden 
Masel-Walters och Walters (1992) undersökte under nio månader en stor statlig 

organisation. De tittade på samtliga PR-utskick, inte enbart pressmeddelanden, som 

skickades från organisationen till olika tidningar i USA. Det totala genomslaget för 

organisationens utskick blev 85,9 procent och majoriteten av utskicken med genomslag 

publicerades redan dagen därpå. 

Dan Berkowitz kom 1991 fram till att 57,8 procent av allt potentiellt nyhetsmaterial som 

inkom till en tv-redaktion gick i sändning. Han drog också slutsatsen att 

informationssubventionering i princip togs förgivet av beslutsfattarna på redaktionen, 

exempelvis nyhetschefen. Många av dem ansåg att man skulle skumma igenom PR-

material när man letade efter något att göra en nyhet om. Hans studie tydde också på att 

kravet på trovärdighet hos avsändarna av information var väldigt högt bland journalister 

och andra redaktionsmedarbetare. Enbart ett fåtal aktörer prioriterades och hade lätt för 

att släppas igenom eftersom de arbetat upp ett förtroende på redaktionen (Berkowitz, 

1991). I en annan studie av Berkowitz (Berkowitz, 1990) har han undersökt vilka källor 

som kommer igenom den första grinden med sina informationssubventionerningar. 

Studien är gjord på en en lokal TV-station där man har observerat hur redaktörerna 

väljer ut vilka informationssubventioneringar som ratas och vilka som sparas i det första 

skedet av grindvaktandet. Studien visar att icke kommersiella intresseorganisationer och 

organisationer var mest framgångsrika i att klara av den första gallringen då 33 procent 

respektive 34 procent behölls jämfört med till exempel de statliga källorna där bara 16 

procent av informationssubventioneringsmaterialet behölls. Snittet för refusering över 

alla aktörer sammanslaget låg på 78 procent i studien. En annan aspekt som finns i 

undersökningen är om informationssubventioneringen är lokalt vinklad, vilket visar sig 

ha stor påverkan på om subventioneringen blir använd eller ej. Den lokala TV-redaktion 

som undersöktes i studien behöll 64 procent av den informationssubventionering som 

hade en vinkel på den aktuella staden. Av de informationssubventioneringar som hade 

en nationell vinkel behölls bara 7 procent. (Berkowitz, 1990) Cameron har tillsammans 

med Sallot och Curtin i antologin Communication Yearbook redovisat siffror som visar 

att nyhetsinnehållet i USA till 25-50 procent influeras av PR. De skriver att de till och 

med på vissa håll fått siffror på upp emot 80 procent (Cameron, et al., 1997, s.111ff). 
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Forskning som presenteras i boken Four rumours and an explanation (Franklin, 

Williams, Lewis, 2008) där fem brittiska tidningar undersökts, visar att av de nyheter 

som publicerades grundade sig 73 procent av dem på PR-information i någon form. 

 

3.1.4 Mer stress – snabbare press 
En annan undersökning gjord vid universitetet i Cardiff visar att produktionstakten 

blivit allt högre när majoriteten av deadlines blivit kortare vilket lett till att endast 12-20 

procent av alla nyheter kommer helt och hållet från egna idéer och “nyhetsnäsa”. 

Anledningen är att det tar för lång tid att gräva fram en nyhet och sedan rapportera om 

den, vilket inte passar in i dagens pressade nyhetsklimat (Davies, 2008; s.52). Ingen 

nyhetsförmedlare vill heller hamna på efterkälken i rapporteringen kring en händelse. 

Detta leder till en kannibalisering av andra nyhetsförmedlare i en jakt på information 

och citat för att hela tiden erbjuda lika mycket information som andra, ett fenomen som 

av Nick Davies kallas för “Ninja turtle syndrome” (Phillips, 2011; s.95ff)(Davies, 2008; 

s.145 ff; s.161). Journalisterna har i allt större utsträckning förlitat sig på att 

vidarebefordra material från nyhetsbyråer och inte minst från PR-byråer.  

Enligt Oscar Gandy upprättar flera grindvakter relationer till olika källor av färdigt 

material. Nyhetsbyråer har naturligt högt förtroende bland grindvakter, men även källor 

med ett mer uppenbart egenintresse bygger starka relationer som trovärdiga källor hos 

grindvakter. (Gandy, 1982, s.11f) (McManus, 1994, s.59f)  

 

3.2 Teori 
3.2.1 Gatekeeping - Grindvaktsteorin 
Kurt Lewin heter den man som först lanserade tankarna om Grindvaktsteorin. Lewin 

skrev då om hur grindvaktande och kommunikation hänger ihop och binds samman, 

vilket blev grunden för Grindvaktsteorin, gatekeeping theory (Shoemaker, Vos, 2009, s. 

11). Grindvaktsteorins grundstomme är följande; information som har möjlighet att bli 

nyheter har flera grindar mellan som den måste ta sig igenom för att bli en del av 

nyhetsflödet. Begreppet grindvakt är här mycket passande. Precis som en grindvakt 

väljer vilka som grinden ska öppnas för så att de kan passera, väljer bland annat 

nyhetschefer, reportrar och andra anställda på en nyhetsredaktion vilken information 

som ska stoppas eller släppas igenom till nyhetsförmedlingen. Men det finns inte bara 

en grind som informationen måste passera, utan flera på rad. 

Grindvakternas beslutsfattande rör inte enbart om något ska släppas igenom i 

nyhetsflödet, utan även hur det ska utformas för nyhetsflödet. I olika steg avgörs hur en 
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nyhet ska presenteras, exempelvis om den ska bildsättas, om journalisten ska göra 

nyheten på plats eller från sitt skrivbord och så vidare. Dessutom krävs beslut om vilket 

utrymme nyheten ska ges, ska den få en helsida i tidningen eller en liten notis? Ska det 

bli ett inslag i radion eller ett uppläst telegram, eller kanske enbart en text på webben? 

(Shoemaker, Vos, 2009, s. 9). 

Shoemaker har tagit fram modeller för att beskriva de faktorer som påverkar en 

grindvakts beslutsfattande. Med en psykologisk utgångspunkt menar hon att de 

personliga dragen till stor del är avgörande för besluten som tas, något som även Kurt 

Lewin argumenterar för. Några av dessa faktorer är grindvaktens värderingar, tankesätt 

och position i företaget. Varje grindvakt tycker och tänker på ett visst sätt, föredrar vissa 

nyheter, löser problem på olika sätt och så vidare. Shoemaker vill dock uppmärksamma 

att alla arbetar utifrån sin arbetsgivares policy och deras beslutsfattande färgas därför av 

företagets ramar. Shoemaker skrev i sitt tidigare verk att det finns ett konsensus vad 

gäller tankesätt inom grupper. Journalister umgås ofta med journalister vilket formar 

deras personligheter, detta gör avtryck på deras sätt att värdera information i egenskap 

av grindvakter (Shoemaker, Vos, 2009, s.115) (Shoemaker, 1991, s.29ff; s.70ff). Lewin 

lägger ett stort ansvar på en grindvakts axlar, han skriver om exemplet att allmänhetens 

diskriminering av minoriteter inte kommer att förändras såvida inte grindvaktens 

värderingar och åsikter redan förändrats (Lewin, 1951, s.186). 

Till Grindvaktsteorin har Kurt Lewin tillfört en aspekt som behandlar styrkan och 

kraften i ett PR-utskick. Han menar att styrkan i ett pressmeddelande till stor del avgör 

ifall det passerar alla grindar eller inte. Mer konkret innebär det bland annat att ifall ett 

pressmeddelande är svårt att få igenom första grinden men det ändå passerar så kommer 

det vara lättare för det att passera de nästkommande grindarna. Här pratar han om 

positiva och negativa krafter. Det kan vara ett reportage som kräver mycket arbetstid 

och är svårt att få igenom första grinden, i detta läge är det mycket negativ kraft som 

påverkar reportagets möjligheter att passera. Men bestämmer grindvakt nummer ett att 

släppa igenom idén så kommer den negativa kraften omvandlas till positiv eftersom 

grindvakt nummer ett valt att tid ska läggas på reportaget. Reportaget har nu laddats 

med styrka vilket gör det lättare för det att passera nästkommande grindar. (Shoemaker, 

Vos, 2009, s. 14) (Lewin, 1951, s. 176ff). 

Viktigt att tänka på är att belysa även den information som fastnar vid grindvakterna och 

alltså inte bryter igenom. Publiken får inte ta del av viss information och därmed uteblir 

publikens medvetenhet om den, bortsett från de personer som får den genom personliga 
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erfarenheter. Men den information som blir en del av nyhetsflödet påverkar 

mottagarnas/människors synsätt på ämnet den behandlar, de skapar sig en bild av att 

ämnet är viktigt eftersom det tas upp i medierna. Med andra ord så påverkar 

grindvakterna därmed publikens sociala verklighet och verklighetsbild (Vos, 

Shoemaker, 2009, s.3f).  

Här har dock skett en förändring sedan internet blev en naturlig del av människors 

vardag. Internet har inneburit en möjlighet för gemene man att göra nyhetsflödet mer 

personligt och på sätt och vis bli sin egen grindvakt. Man kan nu välja själv via 

internetsidor, webbtjänster och sociala medier vilka ämnen och kategorier man vill få 

information om. Det har som Gunnar Nygren uttrycker det, skett en divergens i 

medielandskapet då varje persons mediekonsumtion blir mer nischad och personligt 

utformad. (Shoemaker, Vos, 2009, s.6) (Nygren, 2013, s45). 
 

3.2.2 Information subsidies - Informationssubventionering 
Oscar H Gandy har i sin bok Beyond Agenda Setting: Information subsidies and public 

policy (1982) utvecklat teorin om Information subsidies och hur det utnyttjas av 

journalister men inte minst hur det används för att styra mediebilden av olika aktörer 

från PR-håll. Teorin säger att PR-utövare subventionerar journalister och medier genom 

att ge dem snabb, lättillgänglig och framför allt gratis information. 

Informationssubventionering kan i enkla drag beskrivas som utskickad information som 

är arbetsbesparande för journalister att publicera jämfört med om de själva skulle utfört 

allt arbete. Innehållet som detta kan gälla är färdiga nyheter, fakta eller information 

(Gandy, 1982, s.61). Det som skiljer PR från reklam är att PR framförs på ett trovärdigt 

sätt då en PR-aktör hela tiden bygger en seriös relation som informatör till journalisten. 

Den som subventionerar bör vara mån om att hålla sin subvention så trovärdig och 

pålitlig som möjligt. Om subventionen blir för uppenbar som reklam förlorar källan sin 

kredibilitet och förtroende som källa (Berkowitz, 1990). Det finns flera olika former för 

Information subsidy. Ett sätt är att förse journalisterna med en färdig text, där PR-

aktören har formulerat vad de vill förmedla i den form som journalisten vill publicera. 

Journalisten slipper själv att lägga resurser på att samla information till artiklar, vilket 

kan uppskattas i dagens allt hårdare medieklimat med korta deadlines (Turk, 1985). Ett 

annat sätt är att PR-aktörer skickar ett pressmeddelande där de redan har föreslagit eller 

förmedlat en källa som journalisten själv kan kontakta. Information subsidy kan alltså 

krasst översättas till informationssubventionering. Grunden är att PR-aktörerna har gjort 

en stor del av journalistens arbete redan när de tar kontakt med journalisten. De förser 
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journalister med färdigt material, och lättillgängliga källor är alltså ett sätt att behålla 

makten över informationen och för journalisterna är det ett enkelt och framförallt billigt 

sätt att fylla nyhetsflödet (Broom, 2006) (Zoch och Molleda, 2009, s.285f). Det finns 

nämligen två aspekter av informationssubventionering, både en social och ekonomisk 

aspekt. Den sociala aspekten talar både Gandy och Gans om. De menar att det är mer av 

ett socialt spel mellan källan som är avsändare av information och journalisten som 

ansvarar för kanalen. Källan förser journalister med material som underlättar 

journalistens arbete medan journalisten ger källan medieutrymme. Gans försöker 

beskriva den genomatt likna samspelet mellan aktör/källa och kanal/journalist som en 

dans. Det krävs två för att dansa tango, men en måste föra. Han menar då, att det oftast 

är källorna som för i dansen och journalisterna följer (Gans, 1979). Den ekonomiska 

aspekten är precis så nischad som den låter, dess tes är att aktören/källan erbjuder ett 

ekonomiskt billigare alternativ för journalisten att producera nyhetsmaterial och fylla 

sitt utrymme. I gengäld får källan publicitet som är mycket billigare än om de skulle 

köpa annonsutrymme (Gandy, 1982). 

Gandy delar dessutom upp informationssubventioneringen i två olika delar, den direkta 

och den indirekta subventioneringen. Med den direkta menar han att en journalist får en 

direkt informationssubventionering då denne mottager information som ett 

pressmeddelande som lätt kan publiceras snabbt och billigt. Den indirekta 

subventioneringen sker i nästa steg då det finns en mottagare av nyheten. Det är 

mottagaren (läsaren, lyssnaren eller tittaren) som blir subventionerad och i synnerhet om 

det är just den personen eller målgruppen som källan från början ville nå ut till (Gandy, 

1982, s.62ff).  
 

3.2.3 Gestaltningsteorin - framing 
Ett klassiskt exempel på gestaltningsteorin, som även kallas framing, är när man säger 

att ett glas är till hälften fyllt med vatten. Beroende på gestaltningen beskrivs glaset på 

olika sätt. Antingen positivt som i att glaset är halvfullt. Eller den mer negativa 

meningen att glaset är halvtomt. Hur du än ser på det, är det samma glas med samma 

innehåll och båda synsätten är lika sanna (Strömbäck, 2000).  

Det finns två huvudspår inom definitionen av gestaltningsteorin/framing theory. Det ena 

angreppssättet kallas det disciplinära ursprunget inom vilket man väger sociologiska 

och psykologiska modeller mot varandra. Den psykologiska aspekten fokuserar mer på 

detaljnivå, personnivå. Inom denna aspekt är subjektet, personen, och dess egna 

personliga referensramar i fokus. De referensramar en människa har är kulturellt 
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baserade och innefattar bland annat normer och värderingar. Tanken om referensramar 

inom teorin innebär också att genom att gestalta en nyhet på ett specifikt sätt kan man 

påverka vilka referensramar som folk väljer att angripa nyheten utifrån (Pan, Kosicki, 

1993).  

Den sociologiska modellen ter sig mer generell. Den innebär att människor över lag, i 

alla lägen eftersträvar att finna logiska förklaringar till de iakttagelser de gör. Detta 

kallas för en kausal attribution, en vilja att få kontroll över situationer genom en snabb 

slutledningsförmåga byggd på personliga erfarenheter (Scheufele, Tewksbury, 2009, 

s.18).  

Andra huvudspåret inom gestaltningsteorin är den förklarande modellen, 

användbarheten står här i fokus. De som står bakom teorin menar att ramarna/news 

frames har funktionen att de får mottagarna att uppfatta en nyhet på ett speciellt sätt. En 

logisk följd av detta anses vara att mottagarens uppfattning, attityd och handlande 

påverkas. Det kan röra sig om att man skapar sig en bild av ett problem som är direkt 

hämtad utifrån de ramar som en viss medierapportering sker (Simon, Jerit, 2007). Det 

som menas med en ram är själva vinklingen av nyheten då man väljer vilka saker som 

ska framhävas och vilka som ska tonas ned i nyheten. Vissa anser att detta bör ses till 

viss del som ett manipulativt övertalningssätt då man försöker bearbeta publikens 

tankesätt. 

Då en nyhet ska publiceras brukar man tala om att den paketeras, vinklingen blir då 

paketet som man väljer att leverera nyheten i (Scheufele, Tewksbury, 2009, s.19).  

Inom gestaltningsteorin menar man att det finns två saker som en nyhet kan förmedla. 

Det är både ramen/paketeringen och informationen som ingår i leveransen av en nyhet. 

Dock menar Simon och Jerit (2007) att en nyhet inte tvunget behöver innehålla båda 

dessa saker. Exempelvis kan en nyhet enbart syfta till att informera och inte manipulera, 

på samma sätt kan det vara tvärtom.   
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4 Resultat 
 
I detta avsnitt redogörs det resultat som undersökningen gett. Avsnittet inleds med en 

sammanställd presentation av pressmeddelandenas utformning då de inkommit till 

redaktionen, del 4.1. Därefter följer en presentation av hur pressmeddelandena 

omarbetats då de blivit nyheter, del 4.2. 

 

4.1 Pressmeddelanden i sin renaste form 
4.1.1 Vilka aktörer skickar pressmeddelanden till P4 Kalmar? 
Totalt sett samlades det in in 1046 pressmeddelanden under november 2013 från P4 

Kalmars nyhetsinkorg. Av dessa undersöktes 299 där det gick att se vilka aktörsgrupper 

som förekom mest frekvent som avsändare av pressmeddelanden, illusterat här nedan i 

ett cirkeldiagram (figur 1). Det som visas är alltså hur stor del av pressmeddelandena i 

urvalet olika grupper står för. 

 
Figur 1 (n =299) 

 

Tre grupper är betydligt mer frekventa avsändare än de andra, med Icke kommersiella 

organisationer som den mest intensiva avsändaren av pressmeddelanden, tätt följd av 

Större privata bolag och Övriga myndigheter. Om man tittar i materialet som sorterats 

in i den största kategorin Icke kommersiella intresseorganisationer syns det att tolv av 

de pressmeddelanden som skickats är sända från olika fackförbund, till exempel 

Handels, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges ingenjörer och 
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LO. Totalt sett innefattar gruppen Icke kommersiella intresseorganisationer 61 

pressmeddelanden, fackförbunden står således för 19,7 procent av den gruppen. Andra 

tydligt framträdande avsändare är Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen som 

står för 10 procent av alla pressmeddelanden i gruppen. Kultur är det vanligaste ämnet, 

16,3 procent, för pressmeddelandena skickade från Icke kommersiella 

intresseorganisationer, följt av hälsa och vård på 10 procent.  

Den näst största gruppen är Större privata bolag, som står för 16 procent av alla 

pressmeddelanden. Av de pressmeddelanden som kategoriserats in under Större privata 

bolag handlar 30,2 procent om ämnet ekonomi. Det ämne som är näst mest vanligt i 

gruppen är teknik på 13,2 procent.  

I den tredje största gruppen, Myndigheter, sticker Jordbruksverket ut som den mest 

frekvent förekommande avsändaren med 8 pressmeddelanden av totalt 48. 

Jordbruksverket står alltså för 16,7 procent av gruppen Myndigheters 

pressmeddelanden. Endast ett av Jordbruksverkets pressmeddelanden har fått 

genomslag och genererat en nyhet i Sveriges radio P4 Kalmar. Totalt har gruppen 

Myndigheter fyra pressmeddelanden som genererat nyheter i P4 Kalmar, 8,3 procent av 

alla utskick från gruppen. En möjlig anledning till att jordbruksverket förkommer mest i 

just denna undersökning är att frågan om förbud mot att låta bönder sälja opastöriserad 

mjölk ligger som förslag. Det är en fråga på just jorbruksverkets bord och det är ett 

ämne som förekommer i jordbruksverkets pressmeddelanden.  
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4.1.2 Vilka ämnen berör de pressmeddelanden som skickats in? 
Vilket ämne som varje pressmeddelande behandlade kodades även det, detta för att 

skapa en bild av vilka ämnen som prioriterades högt i nyhetsvärderingen. 

 

 

Tabell 1 (n =299) 

 
Då man tittar översiktligt på resultaten ser man fyra ämnen som sticker ut. Störst av 

samtliga variabelvärden var Val/politik, under detta ämne kodades 15,4 procent av 

analysenheterna. Under Kultur hamnade 14 procent av analysenheterna. Ekonomi 

utgjorde 11,7 procent av urvalet och ämnet Hälsa och vård 9,7 procent. 58,7 procent av 

analysenheterna i största ämnet Val/politik kom från aktörsgruppen Politiker/partier, av 

de hade 11,1 procent genomslag och genererade en nyhet. Näst störst var gruppen 

Myndigheter som bidrog med 17,4 procent, utan genomslag. Tabell 1 ger en bra 

översiktsbild över detta. 
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Figur 2 (n =299) 

 

4.1.3 Vilken form har pressmeddelandena? 
En klar majoritet av alla pressmeddelanden var i artikelform. 174 av de 299 

analysenheter utgjordes av pressmeddelanden i form av artiklar vilket ger en 

procentandel på 58,2 procent artiklar i urvalet.  

 

 

Tabell 2 (n =299) 
 

Genomslaget till nyhetsflödet för analysenheter i artikelform är 6,3 procent. Även 

inbjudningar till evenemang eller andra händelser var vanligt förekommande. En dryg 

fjärdedel av analysenheterna var inbjudningar till evenemang, närmare bestämt 25,8 

procent. Även om den totala mängden inbjudningar är mindre än artiklarna har det en 
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närliggande procent som fått genomslag, 5,2 procent av inbjudningarna ledde till en 

nyhet. Strax under var tionde analysenhet var i notisform, 8,7 procent. Notisform är mer 

genomslagskraftig än de andra formerna, då hela 26,9 procent får verkan och blir en 

nyhet. Länkar i mejlen till både artiklar och notiser förekom i totalt 7 procent av fallen, 

varav 6,7 procent var länkar till artiklar. Till nyheter användes 19 procent av 

analysenheterna som kom i formen av länk till artikel/notis. 
 

4.1.4 Tillhandahålls bilder för publicering? 
Sett över samtliga analysenheter bifogades bilder i pressmeddelandet i 95 procent av 

fallen vilket kan ses i skenet av att två av de 22 analysenheter som fått genomslag har 

tillhandahållit bild att publicera. 

 

 

Tabell 3 (n =299) 
 

I ena fallet har bilden dock inte använts i den slutliga publiceringen på hemsidan utan 

ersatts av en egen bild från P4 Kalmar. I det andra fallet har den tillhandahållna bilden 

använts i publiceringen. Som ses i tabellen ovan har endast 5 procent av 

analysenheterna erbjudit subvention till redaktionen i form av bild. Totalt sett användes 

13 procent av de tillhandahållna subventionerna i form av bilder (se tabell 10). 

 

4.1.5 Hur ser den geografiska spridningen ut på pressmeddelanden? 
I tabell 4 kan man se hur de pressmeddelanden som kodades har vinklats geografiskt 

sett, exempelvis ifall pressmeddelandet är specifikt inriktat på Kalmar län eller om det 

är lika relevant för hela landet. 
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Tabell 4 (n =299) 
 

Nationellt vinklade pressmeddelanden utgjorde den största andelen med frekvensen 191 

pressmeddelanden, vilket motsvarar 64 procent. Då det gäller genomslag sjunker dock 

nationellt vinklade mot de som är regionalt vinklade. 3,7 procent av de nationellt 

vinklade hade genomslag, jämfört med 35 procent av de regionalt vinklade 

analysenheterna. De analysenheter som var inriktade regionalt för Kalmar län utgjorde 

knappt 26 procent av urvalet, men hela 63 procent av de pressmeddelanden som fått 

genomslag. Internationella pressmeddelanden var 3,7 procent. Antalet analysenheter 

som delades in under de två övriga variabelvärdena var totalt 20 stycken, motsvarande 

6,7 procent. 
 

4.1.6 Har pressmeddelandet lett till en nyhet? 
Av samtliga analysenheter i urvalet kunde det urskiljas att 22 av dem kommit att utgöra 

underlag till nyheter på P4 Kalmar, en siffra som motsvarar 7 procent av 

analysenheterna.  
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Tabell 5 (n =299) 
 

Värt att understryka är att utöver dessa 22 nyheter fanns det ytterligare 5 nyheter som 

kunde härledas till inkomna pressmeddelanden men där P4 Kalmar gav kredd till någon 

annan nyhetsredaktion i stället för att hänvisa till pressmeddelandet som de fått.  Dessa 

valdes att ej räknas som grundade på pressmeddelanden.  

 

4.2 - Nyheterna som baserats på pressmeddelanden 
De pressmeddelanden som blev nyheter på P4 Kalmar har kodats efter hur mycket de 

omarbetats och antalet nyheter baserat på pressmeddelandet ett sammanställt resultat av 

denna kartläggning. Resultaten som presenteras nedan baseras på ett litet material, 22 

nyheter. Därför är resultaten mycket övergripande och det är svårt att se resultaten som 

egentliga tendenser eftersom tillfälligheter spelar en stor roll då urvalet är mycket litet. 
 

4.2.1 Bytt vinkel 
Endast två av nyheterna hade en annan vinkel än pressmeddelandet. Med andra ord var 

ungefär var elfte nyhet omvinklad, alltså att nyheten valt att fokusera på något annat i 

nyheten än avsändaren gjorde i sitt pressmeddelande. 

 

 

Tabell 6 (n =22) 

 

4.2.2 Ljudsatt med inslag 
På flertalet pressmeddelanden hade mer än bara en bearbetning av texten gjorts. Drygt 

45 procent av nyheterna hade tillhörande ljud/inslag. Ljudsättning innefattar även 

urklipp ur intervjuer gjorda i programmen men som även publicerats i nyhetsflödet. 
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Tabell 7 (n =22) 

 

4.2.3 Utbytta citat 
Här finns ett helt jämt resultat, hälften men viktigt är att beakta att i fallen där inga citat 

över huvud taget tagits med i nyheten har dessa kodats som att citatet inte har bytts ut, 

alltså nej. Det gör att den här variabeln blir svårhanterlig och intetsägande i sin 

nuvarande utformning.  

 

 

Tabell 8 (n =22) 

 

4.2.4 Tredjepart 
I tabell 9 kan man utläsa i hur många av fallen som en ny person uttalar sig, alltså någon 

som ej rekommenderats eller citerats i pressmeddelandet. Ytterligare ett kriterium som 

måste uppfyllas för att en aktör ska räknas som extern tredjepart är att denne ej ska ha 

direkt anknytning till avsändaren. En anställd på företaget som är avsändare räknas 

således ej som extern tredjepart. 

 

Tabell 9 (n =22) 
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4.2.5 Bildsatt 
Att tillhandahålla bilder är en tydlig och generös subventionering till medier, speciellt 

när de flesta nyheter även publiceras som text och bild på mediernas internetsidor.  

 

 

Tabell 10 (n =22) 
 

Med knapp marginal är det vanligast att bildsätta nyheterna med egen bild, tätt följt av 

alternativet att använda extern bild från bildbyrå eller likanande. Tydligt blir att 

användningen av tillhandahållna bilder är mycket liten, vilket ska ses i samband med att 

det är relativt sällan som det erbjuds bilder för publicering i pressmeddelanden, som ses 

i tabell 3.  
 

4.2.6 Andel omgjord 
Tabell 11 ger en bild av hur stor del av pressmeddelandet som kopierats rakt in i 

nyhetstexten. Inget pressmeddelande hade kopierats rakt av vid publiceringen, däremot 

hade flera citat kopierats och vissa formuleringar. Av naturliga skäl har många texter 

omarbetats för att passa i talspråket som används i radio, de har då fått ses ur helheten 

av texten och inte över enstaka ord. 

 

 

Tabell 11 (n =22) 
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Vår resultatredovisning av det insamlade materialet beskriver pressmeddelandens 

innehåll och form, samt hur de hanteras. I kommande kapitel 5 Analys kommer vi att 

förklara resultatet med stöd av våra teoretiska perspektiv om gatekeeping, 

informationssubventionering och gestaltningsteori. 
 

5 Analys 
 
5.1 Hur ser informationssubventioneringen genom pressmeddelanden 
ut i svensk statlig lokalradio? 
Här kommer materialet att analyseras, utifrån teorierna som tagits fram och presenterats 

tidigar. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur olika pressmeddelanden hanteras 

på en nyhetsredaktion, i detta fall Sveriges radio P4 Kalmars nyhetsredaktion. 

- Hur stor är kvantiteten av inkomna pressmeddelanden till P4 Kalmar? 

Under de fyra veckor då pressmeddelanden som inkom till P4 Kalmar samlades in, blev 

det totala antalet pressmeddelanden 1046 stycken. Som tidigare nämnts ökade dock 

antalet pressmeddelande från första till sista veckan. De sista två veckorna inkom 347 

respektive 321 pressmeddelanden, detta kan jämföras med första veckans urvalsram 

som gav 144 pressmeddelanden. Andra veckan inkom 235 pressmeddelanden vilket 

även sett till antalet placerar den mittemellan den första och de två sista veckorna. 

Problematiken av detta diskuteras i beskrivningen av metoden. 

När inflödet av pressmeddelanden var mindre de första två veckorna har grindvakterna 

haft mindre material att sålla bland. Detta kan ha ändrat deras värderingssätt av varje 

pressmeddelande vilket resulterat i att 3,5 procent av alla pressmeddelanden fick 

genomslag första veckan, samt 2,1 procent andra veckan. Denna personliga aspekt tar 

Shoemaker upp, att i rollen som grindvakt så spelar de personliga dragen roll. Det kan 

röra sig om det personliga tankesättet, intressen och moral. Alltså påverkar även detta 

grindvaktens agerande och ställningstagande till informationssubventioneringarna. 

Vad publiken är i behov av att informeras om tar grindvakten också ställning till, här 

finns stöd i Vos och Shoemakers tankar (Shoemaker, Vos, 2009). Grindvaktens roll är 

att stoppa det som inte är relevant och släppa igenom det som publiken kan tänkas vara 

intresserade av och ha nytta av. Grindvakten tar alltså ställning till pressmeddelandena 

och avgör hur relevanta de är för publiken. I fall då färre pressmeddelande skickas in till 

redaktionen så kan de som faktiskt gör det därmed upplevas vara av större vikt. 

Siffran 1046 pressmeddelanden visar hur stor belastningen är på grindvakten som för 

dagen har ansvaret för nyhetsinkorgen. På 28 dagar inkom 1046 pressmeddelanden, 
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medelvärdet ur detta visar att 37 pressmeddelanden kommer in per dag. Varje dag måste 

grindvakten således ta ställning till 37 inkomna pressmeddelanden och göra en snabb 

nyhetsvärdering av dem. Detta kan anknytas till det Shoemaker skriver om vad 

grindvakter påverkas av i sina val (Shoemaker, Vos, 2009). Arbetsgivarens policy är en 

sådan sak, public service har en neutral och opartisk ställning i nyhetsmiljön. Detta är 

en av de saker som påverkar grindvakten när denne ska ta ställning till de 37 

pressmeddelanden som i snitt inkommer varje dag. 

Styrkeaspekten tar här vid, Kurt Lewins tankar om att en informationssubventionering 

som passerar första grinden kan laddas med styrka som hjälper den att ta sig igenom de 

kommande grindarna. Fattar den första grindvakten, exempelvis nyhetsproducenten, 

beslutet att ett pressmeddelande är värt att göra en nyhet på så laddas det med energi. 

Det blir med en gång lättare att få reportern som tilldelas uppdraget att arbeta vidare 

med pressmeddelandet, hen får en mer positiv inställning till pressmeddelandet (Lewin, 

1951). 
 

5.2 Hur många pressmeddelanden blir nyheter på P4 Kalmar? 

1046 pressmeddelanden kom in mellan den 3 och den 30 november 2013. Urvalet 

bestod sen av 300 analysenheter, uppdelade i fyra kluster om 75 enheter styck. Vid 

genomgången av dem framkom att 22 nyheter kunde härledas till inkomna 

pressmeddelanden. Utslaget på hela månaden bör det vara omkring 76 nyheter med 

ursprung i pressmeddelanden som P4 Kalmar publicerat under november månad. Gans 

metafor om dans säger att PR och medier behöver varandra för att kunna dansa, men att 

det måste vara en som styr dansen, vilket enligt Gans oftast är PR (Gans, 1979). Det går 

istället att tolka som att PR bjuder upp medierna till dans och medierna kan välja att 

dansa den dans som erbjuds eller avstå. Genom att PR väljer vad de ska erbjuda 

journalisterna, så är det PR som leder dansen.  

I sina utskick väljer PR vad det är som ska erbjudas som informationssubventionering, i 

denna studie kan ses att PR ofta gör det genom färdiga artiklar men väldigt lite bilder. 

58,2 procent av pressmeddelandena var i form av artiklar. Detta är ett sätt att erbjuda 

snabb och enkel information som lätt kan bli publiceringsklara nyheter, med minimalt 

arbete för journalisten. Ett frestande erbjudande när tidspressen är hård, eller under 

dagar när det är tunt på nyhetsfronten. Louise Haag säger själv i bakgrundsintervjun att 

de gärna vill ha någon ny och fräsch nyhet att ha i topp på webben såväl som i 

nyhetssändningarna (Se bilaga 3). Det framgår tydligt att P4 Kalmar tar emot och 

använder subventioneringar i form av pressmeddelanden. Tidigare forskning är väldigt 
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spridd i sina resultat över hur stort inflytande PR har över nyhetsflödet. Det finns siffror 

som säger allt från att 20 till 80 procent av flödet grundas i PR-material (Davies, 2008) 

(Reich 2010). En ganska intetsägande siffra att förhålla sig till då spannet är så stort, 

men en tendens av tidigare forskning säger att PR har fått utökat utrymme med tiden. 

Louise Haag berättar i bakgrundsintervjun att de aktivt försöker arbeta sig bort från 

detta genom att använda sig mer av publiken som källa till nyheter. Detta kan vara 

förklaringen till att andelen nyheter baserat på pressmeddelanden under november 

månad ligger på 7,3 procent, betydligt under de siffror som tidigare forskning visar. Det 

går ej att generalisera över ett år men däremot kan tendenser ses, därför kan denna 

studie sägas visa tendensen att 7 procent av alla inkomna pressmeddelanden till P4 

Kalmar blir nyheter. Arbetsinriktningen mot ett mindre behov av nyhetsubventionering 

kan ses som ett steg i riktning mot en större opartiskhet hos P4 Kalmar, i enlighet med 

public service-uppdraget (Sverigesradio.se, 2013) 

Sett till antalet pressmeddelanden som skickas till P4 Kalmar och har en lokal vinkel ser 

läget annorlunda ut. I urvalet var 26 procent av pressmeddelandena regionalt vinklade, 

ändå stod de för 63 procent av de pressmeddelanden som fått genomslag, vilket inte är 

konstigt alls i och med att P4 Kalmar har en lokal vinkel på allt de gör. Man bör dock 

vara medveten om att nationellt och internationellt vinklade pressmeddelanden såväl 

som de med vinkel på kringliggande län utgör en stor del av nyhetssubventioneringarna, 

och att de har betydligt mindre genomslag i snitt. För grindvakten på P4 Kalmar blir det 

nationella materialet aldrig lika aktuellt som det lokalt vinklade materialet vilket är 

naturligt med tanke på P4 Kalmars lokala inriktning. Alltså är mycket av det material 

som kommer in inte alls riktat mot området som P4 Kalmar täcker.  

Totalt sett kunde 27 nyheter på P4 Kalmar härledas till olika pressmeddelanden som 

kommit in. Som angivits i resultatet har en lite märklig företeelse förekommit, nämligen 

att P4 har gjort en nyhet där de ger kredd för nyheten till ett annat medie, som 

Barometern eller TT, trots att de själva har samma pressmeddelanden som Barometern 

eller TT´s nyhet uppenbarligen baserats på. Detta kan bero på att redaktionen helt enkelt 

missat det aktuella pressmeddelandet och sedan sett nyheten i de andra medierna. 

Kanske är det så att Kurt Lewins teori om kraftökning för en källa kan passa in och 

förklara varför detta händer (Lewin, 1951). Ett pressmeddelande, som tidigare 

refuserades av P4 Kalmars grindvakter, tar sig igenom grindvakterna i ett konkurrerande 

medie. Efter att ha tagit sig igenom första grinden, tillsynes oberoende av om det är på 

samma redaktion eller ej, har pressmeddelandets kraft ökat i fråga om att ta sig förbi 
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grindvakter. P4 Kalmar väljer att själva publicera nyheten som tidigare publicerats av 

ett konkurrerande medie, och ge kredd till  andra medier för nyheten, trots att de själva 

har samma pressmeddelanden i sin nyhetsinkorg. Samma nyhet på den andra sidan av 

en grind gjorde att den fick en plats i nyhetsflödet på P4 Kalmar. Detta kan ses som en 

följd av Ninja Turtle Syndrome, som innebär att konkurrerande medier vill ligga i fas 

med varandra så att ingen har missat en viktig nyhet som någon annan tagit med 

(Davies, 2008). Det går även till viss del hand i hand med kannibaliserings-principen, 

då man väljer att ta material från ett konkurrerade medie för att spara tid och för att 

hålla jämna steg i nyhetsflödet.  

5.3 Vilka aktörer är det som får störst genomslag på P4 Kalmar? 
Den grupp som är störst bland aktörerna som skickar in pressmeddelanden till P4 

Kalmar är Icke kommersiella intresseorganisationer. De har störst leverans av 

pressmeddelanden, 20,4 procent av urvalet kom från den gruppen. Totalt sett har Icke 

kommersiella intresseorganisationer också störst genomslag med 27,3 procent av de 

nyheter som baserats på pressmeddelanden i urvalet. Att just Icke kommersiella aktörer 

har lättast att ta sig igenom grindarna på ett public service-företag stämmer till viss del 

överens med den reklamfria och neutrala hållningen inom public service. Det stämmer 

även med vad Shoemaker säger om hur en grindvakt påverkas i sina belut. Hon menar 

att alla som har en grindvaktsroll till viss del styrs av sin arbetsgivares policy och ramar 

när de tar sina grindvaktsbeslut (Shoemaker, 2009). En möjlighet är att Icke 

kommersiella aktörer har större framgång i en icke kommersiell kanal, då just icke 

kommersiella syften går väl överens med public services policy om neutralitet.  

“Programverksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till staten, olika intresseorganisationer 

och andra maktgrupper i samhället. Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med 

beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i radion. Ingen utanför 

företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas.” (Sverigesradio.se, 2013) 

I uppdraget för public service står alltså att programverksamheten ska bedrivas 

självständigt och att ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte 

sändas. Det kan tyckas vara en utopi att ingen kan påverka vad public service ska sända, 

vilket i verkligheten är en omöjlighet om inte en lögn. Om ingen annan verkligen inte 

kan påverka vad Sveriges radio sänder skulle inga pressmeddelanden över huvud taget 

kunna användas. Det har påvisats att så inte är fallet. 

19,7 procent av aktörsgruppen Icke kommersiella intresseorganisationer är fackförbund. 
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De har inget eget vinstintresse, men ofta har de en stark politisk koppling. Ett exempel 

LO och Socialdemokraterna, som har en öppen och stark koppling till varandra. Därmed 

är det inte lika enkelt att säga att public service hellre använder Icke kommersiella 

aktörer som källa då de passar in på public services icke kommersiella policy, då det 

lika mycket strider mot den politiska neutralitet som public service eftersträvar. Alltså 

strider det mot företagets policy/uppdrag och i det ledet mot den aktuella grindvaktens 

ramar för vad som ska bli nyheter. I början av beskrivningen av Sverges radios uppdrag 

nämner de också att programverksamheten ska bedrivas självständigt från staten. 

5.4 Vilka ämnen får störst genomslag i P4 Kalmars nyhetsflöde? 
I kodningsmanualen fanns 17 variabelvärden, dock slogs vissa variabelvärden samman 

och resulterade i 15 stycken istället. Ämnet som utgjorde det största inflödet av 

pressmeddelanden var de som föll under ämnet Val/politik, de utgjorde 15,3 procent av 

det totala inflödet. Pressmeddelanden under detta ämne som fick genomslag som 

nyheter var 4 st. Ämnet Kultur var näst störst sett till förekomsten, 14 procent av alla 

analysenheter tillhörde ämnet och 2 st pressmeddelande blev nyheter. Ekonomi var det 

tredje största ämnet med 11,7 procent, av dessa pressmeddelanden fick ett genomslag. 

Det kan ses som anmärkningsvärt att ämnet Hälsa/vård hade ett så stort genomslag 

procentuellt sett. I kodningen hamnade 29 pressmeddelanden under ämnet, motsvarande 

10 procent av inflödet. Av dessa blev fem nyheter, ser man detta procentuellt så fick 

17,2 procent av pressmeddelanden under ämnet Hälsa/vård genomslag. Grindvakterna 

på P4 Kalmar ser alltså ut att vara svaga för informationssubventioneringar som rör 

ämnet Hälsa/vård. I bakgrundsintervjun med Louise Haag talar hon om att det anses 

vara en självklarhet att skriva ett telegram på stora förändringar som berör hela 

befolkningen (Se bilaga 3). Det går att se som en sorts konsensus på redaktionen att 

vissa saker som beror hela befolkningen är enormt viktiga att få ut i nyhetsflödet, hälsa 

och vård tycks onekligen vara ett sådant ämne. Detta är i enlighet med det Shoemaker 

tillfört till Grindvaktsteorin (Shoemaker, Vos, 2009). Som påvisas i teorikapitlet 

påverkas journalisternas personlighet mycket av deras umgänge och inte allt för sällan 

umgås de mycket med andra journalister samt lär sig att arbeta utifrån företagets 

policys. Något som gör avtryck på deras sätt att värdera information i egenskap av 

grindvakter. En så homogen grupp, som både jobbar och umgås inom samma 

yrkesgrupp, bygger upp ett konsensus om hur nyheter ska värderas (Shoemaker, Vos, 

2009). Hälsa/vård är i Sverige till stor del statligt och sällan omringat av kommers, 

något som kan bidra till att nyheter tillhörande detta ämne anses vara mer förenliga med 
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public service neutralitetspolicy, vilket återigen skulle stämma väl överens med 

Shoemakers tankar om att grindvaktens arbetsgivare sätter ramar som påverkar 

grindvaktens val. 

5.5 Hur arbetar P4 Kalmar om pressmeddelanden då de blir en del av 
nyhetsflödet? 
Kodningen har skett med flera variabler för att se hur pressmeddelande arbetas om då de 

blir nyheter på P4:s nyhetsredaktion. Sådant som det tagits fram variabler för är bland 

annat bildsättning, ljudsättning, vinkling och citat. 

En anmärkningsvärd sak som observerats handlar om vinklingen, eller snarare 

omvinklingen av pressmeddelanden. 22 pressmeddelanden blev nyheter men endast 2 

av dessa var omvinklade av P4 Kalmar. Alltså behölls pressmeddelandets agenda i 20 

av 22 fall. P4 Kalmar går i avsändaren av pressmeddelandets fotspår, i synnerhet i de 

fall där de tar upp ett pressmeddelande, gör ett inslag där de intervjuar den som uttalar 

sig i pressmeddelandet samt behåller den ursprungliga vinkeln. Bland de nyheter som 

baserats på pressmeddelanden enligt studien, fick tio av dem ett ljudinslag. Av dessa tio 

hade sex en ny tredje part, resten hade kvar samma parter som de i pressmeddelandet. 

Anmärkningsvärt är att någon reporter har lagt tid på att göra ett ljudinslag, som i 

slutändan bara är en ljudlig version av vad som sägs i pressmeddelandet om man tittar 

på hur mycket pressmeddelandena omarbetats då de blivit nyheter på P4 Kalmar. Av det 

totala antalet nyheter baserade på pressmeddelanden i urvalet så var 16 av 22 helt 

omgjorda då de antagit nyhetsform. Tre av de resterande var delvis omgjorda och de 

sista tre var mycket lite omgjorda. 

Att journalisten gör om ett pressmeddelande betyder inte att subventionen försvinner 

per automatik. När journalisten arbetar om innehållet, till exempel gör det ljudligt, men 

ändå behåller vinkel och personer har de mottagit och använt den subventionering som 

PR-aktören erbjudit. Det visar att subventioneringen är så färdig att journalisten bara 

behöver sätta sin stämpel på det innan det är klart för publicering. Gestaltning är det 

som skett då avsändaren valt vinkel, eller paketering av sitt pressmeddelande. 

Avsändaren har valt hur denne vill att materialet ska presenteras och här är 

gestaltningsteorins kärna. Inramningen fungerar alltså mycket bra ur avsändarens 

perspektiv då pressmeddelanden skickas till P4 Kalmar, som i de flesta fallen behåller 

ramen i befintligt skick. Att erbjuda bilder till publicering är en mer uppenbar form av 

subventionering, något som bara förekommer i fem procent av pressmeddelandena. Det 

betyder att 15 analysenheter erbjuder bilder, av dessa har endast en bild tagit sig hela 
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vägen till publicering. Istället har nyhetsredaktionen antingen använt sig av externa 

bilder från bildbyråer, eller tagit egna bilder.  

För att återgå till grindvakters funktion så bestämmer de även utformningen och 

utrymmet för nyheterna. Det är här som man ser att det finns flera grindar och flera 

grindvakter för en nyhet att passera. Nyhetsproducenten kan dela ut arbetsuppgifter till 

reportrarna, redan här har visst material passerat en grind. Enligt Lewins ord om 

Grindvaktsteorin har nyheten då fått mer kraft med sig för att forcera de nästkommande 

grindarna (Lewin et al. 2008). Reportern i sin tur är sedan ytterligare en grind som till 

stor del avgör hur nyheten ska paketeras. Exempelvis avgör reportern vem eller vilka 

som ska intervjuas, vilken vinkel nyheten ska ha, om det verkligen är värt att göra en 

nyhet på grejen och så vidare. Webbredaktören kan sedan ses som ytterligare en 

grindvakt med bland annat inflytande över bildsättning.  



  
 

39 

6 Diskussion och sammanfattning 
 
6.1 Sammanfattning av resultatet  
P4 Kalmar använder pressmeddelanden i sitt journalistiska arbete. Av samtliga 

pressmeddelanden som inkommer blir 7,3 procent nyheter. Av de pressmeddelanden 

som har regional vinkel är det en större del som kommer igenom och blir nyheter. Av de 

pressmeddelanden som tar sig igenom grindarna till nyhetsflödet är det en stor del som 

tar sig igenom relativt helskinnade med avsändarens ögon sett. Det görs alltså inga 

större förändringar i vinkling eller intervjupersoner då nyhetsredaktionen gör en nyhet 

av pressmeddelandet, även om texten i de flesta fall skrivs om. Redaktionen låter sin 

journalistik subventioneras med material från PR-aktörer och varje dag måste PR-

aktörernas material sållas på redaktionen. Det är ett tidskrävande arbete att sålla bland 

materialet men hittar grindvakten något att publicera så lönar arbetet sig eftersom det 

oftast tar mindre tid än att leta upp en nyhet helt på egen hand. Enligt den här studien 

tycks P4 Kalmar hitta något 2,8 gånger om dagen bland alla pressmeddelanden som de 

kan publicera, åtminstone i november 2013. Slutligen urskiljdes tendensen att man på 

P4 Kalmar ofta ger kredd till andra medier för nyheter trots att den egna redaktionen 

också fått pressmeddelandet som nyheten gäller. De ger därmed kredd till andra medier 

trots att de lika enkelt kunnat göra nyheten själva.  

6.2 Diskussion 
Studiens huvudfråga har varit ”Hur ser informationssubventioneringen genom 

pressmeddelanden ut i svensk statlig lokalradio?”. Studien har visat att 

informationssubventioneringen genom pressmeddelanden har en kvantitet på drygt 1000 

pressmeddelanden varje månad på P4 Kalmar. Av dessa blir 7,3 procent nyheter vars 

presentationsform varierar förhållandevis mycket. Det finns ingen tydlig form som varje 

nyhet gjuts i vad gäller ljud- och bildsättning eller andra utformningsalternativ. P4 

Kalmar använder inte allt för sällan andra nyhetsmedier som källa trots att de själva fått 

pressmeddelandet till sin inkorg vilket är anmärkningsvärt.  

Icke kommersiella intresseorganisationer skickar flest pressmeddelanden. Sett till vilka 

ämnen som pressmeddelanden hör till så är val och politik vanligast. Icke kommersiella 

intresseorganisationer har också störst genomslag. Hälsa och vård är dock det ämne som 

lättast tar sig förbi grindvakterna. 
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Flera delar av resultatet är direkt överensstämmande med tidigare forskning men 

samtidigt visar resultatet på skillnader i andra delar. I fråga om vilka ämnen som har 

mest genomslag kan denna studie jämföras med en studie av Delano Brown (Brown, 

1987).  

 
“Det visade sig då att politik och arbetsmarknad var de ämnesområden som mest markant stack ut vad 

gäller informationssubventionering.” 

 

Skillnaden mellan Browns studie och denna är att ett annat ämne hamnade i topp när det 

kom till att få genomslag, nämligen Hälsa/vård. Studien stämmer i övrigt bra överens 

med Browns studie då ämnet Val/politik var den största ämnesgruppen i båda studierna, 

medan arbetsmarknad kom betydligt längre ner. Jämförs studien med Berkowitz 

undersökning ses en tydlig likhet mellan dem.  

I den här studien var Icke kommersiella intresseorganisationer absolut största avsändare 

av pressmeddelanden, dessutom utgjorde denna kategori 27,3 procent av alla 

pressmeddelanden som blivit nyheter. Slås den ihop med genomslaget för Kommersiella 

intresseorganisationer fås en genomslagskraft på 31,8 procent. Detta visar alltså andelen 

pressmeddelanden som klarat sig igenom samtliga grindar. Berkowitzs studie visade 

även den att Icke kommersiella organisationer har stor framgång i att få sina 

subventioner igenom de första grindvakternas sållning (Berkowitz, 1991). Siffrorna han 

kom fram till var att 33 samt 34 procent av denna kategoris pressmeddelanden tog sig 

igenom första grindarna. 

Något som den här studie inte undersökt är hur stor del av det totala nyhetsflödet som 

utgörs av nyheter baserade på pressmeddelanden. Detta vore intressant att bygga vidare 

forskning på. Flera andra forskare har tittat på detta, bland annat Franklin, Williams, 

Lewis i deras artikel Four rumours and an explanation från 2008. Där har de funnit att 

upp emot 70 procent av nyheterna baseras på material från PR-aktörer. De understryker 

även att tempot höjts avsevärt i nyhetsvärlden och att det kan vara en förklaring till 

varför snabba, billiga och lätta utvägar så som pressmeddelanden vinner mark. Detta är 

något som även backas upp av Paul Manning, Shoemaker och Vos samt Oscar 

Gandy(Manning, 2001) (Shoemaker, Vos, 2009) (Gandy, 1982).  

Den här undersökningen visade att P4 Kalmar ger kredd till andra nyhetsredaktioner 

även om de själva fått pressmeddelandet det baseras på. Detta fenomen finns presenterat 

i tidigare forskning och det är då Zvi Reich som behandlat det (Reich, 2010). 
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“Reich förklarar att en reporter kan vara omedveten om att en nyhet i grunden kommer från PR-utövare. 

Samtidigt kan det vara så att reportern är fullt medveten om PR:s inverkan på nyheten men vill tysta ned 

detta för att själv framstå i bättre dager.“ 

Detta är en tänkbar förklaring till varför P4 Kalmar väljer att kredda andra 

nyhetsmedier. De kanske medvetet eller omedvetet vill tysta ner sin användning av PR-

material. Givetvis kan det istället vara så att vissa pressmeddelanden sållas bort för 

snabbt från inkorgen till papperskorgen, som en följd av bland annat tidspress. 

Återigen kan dessutom en anknytning göras till Ninja Turtle Syndrome som nämnts 

tidigare (Davies, 2008). Nyhetsredaktioner har hela tiden koll på sina konkurrenter för 

att inte missa nyheter de har i flödet och därmed känna att de ligger på “fel” spår i 

nyhetsrapporteringen. Detta kan då leda till en kannibalisering, då man för att inte 

hamna på efterkälken använder sig av konkurrenternas material som källa. Som 

journalist är dessa fenomen mycket viktiga att vara medveten om, i synnerhet för att 

veta hur man kan arbeta sig runt dem i sitt jobb. Har man dessa tankarna i bakhuvudet i 

sitt journalistiska arbete kan det vara lättare att söka upp nya källor och arbeta sig bort 

från kannibalisering.  

P4 har en stor och betydande informationsroll i samhället. Med statlig finansiering och 

krav på en neutral hållning är de tillsammans med övriga Sveriges radio samt Sveriges 

television och Utbildningsradion unika i sitt slag i Sverige. Människor stöter på P4 

Kalmar i sina vardagliga liv då de kör bil och lyssnar på radio eller via radion som står 

på i bakgrunden i hemmet eller på arbetsplatsen. Dessutom publiceras delar av P4 

Kalmars nyhetsflöde löpande på datorskärmar i Kalmar Länstrafiks bussar.  

Sett till kravet på neutralitet är informationssubventionering till Sveriges Radio mycket 

intressant då de tar emot PR-material som de använder sig av. Detta är något som kan 

skapa neutralitetsproblem om materialet passerar samtliga grindvakter och når ut i etern 

utan någon större genomarbetning. Informationen kommer då från början från en 

utomstående avsändare, någon som ej styrs av public service krav. Om grindvakterna då 

ej granskar materialet och bearbetar det för att passa deras policy så ges vissa aktörer en 

gynnande direktpassage ut i nyhetsflödet.  

För P4 Kalmar kan regionala pressmeddelanden anses vara lättare att göra om på ett 

snabbt sätt då de har en tydlig lokal anknytning. Det blir i ett sådant läge enklare för 

grindvakten att se vad som kan vara intressant för de egna lyssnarna men även vilka 

som kan intervjuas. Närheten till tydliga eventuella intervjuobjekt kan också vara en 

bidragande faktor till att ett pressmeddelande får genomslag. Konsekvenserna som detta 
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kan få är bland annat en bristande trovärdighet. Uppfattar mottagarna att kanalen ej har 

en neutral hållning utan gynnar vissa aktörer kan kanalens rykte som nyhetsförmedlare 

skadas. Samtidigt kan trovärdigheten och ryktet skadas om kanalen har ett för 

ouppdaterat nyhetsflöde, i ett sådant läge kan de tidseffektiva fördelarna med 

pressmeddelanden överväga nackdelarna. En konsekvens kan också vara att vissa 

aktörer lär sig hur de bör arbeta för att få genomslag vilket ger dem en helig nyckel till 

billig publicitet och PR. Detta är en tänkbar påverkan av samhället och det höga tryck 

som råder på att erbjuda information. Mottagarnas krav på ett högt tempo och 

efterfrågan på ny information kan leda till att redaktioner utnyttjar utomstående källors 

material, som exempelvis pressmeddelanden. Detta går att sammanfatta med att ju 

mindre tid som ges åt journalistiken, desto sämre journalistik kommer att erbjudas.  

Det finns ganska lite tidigare forskning på just andelen pressmeddelanden som får 

genomslag. Den största delen av tidigare forskning ser istället på hur stor andel som 

pressmeddelanden utgör av det totala nyhetsflödet, en undersökning som kräver 

avsevärt mycket större resurser än vad som funnits tillgängligt. Det skulle kunna vara 

möjligt att kartlägga hela nyhetsflödet under en vecka och mäta pressmeddelandens 

genomslag mot detta. En sådan studie skulle dock vara för svår att generalisera på ett 

rättvisande sätt och därför valdes att enbart fokusera på andelen pressmeddelanden som 

får genomslag. Därför föreslås detta vad gäller fortsatt forskning. Det hade varit 

intressant att undersöka hur stor del av det totala nyhetsflödet som utgörs av 

subventioneringar, och kanske då i form av pressmeddelanden. Det skulle kunna visa på 

hur stor inverkan på agendan olika PR-aktörer har genom sitt utövande av PR. 

Vidare märktes det under kodningsarbetet att vi i många fall hade en träffsäker känsla 

för vilka pressmeddelanden som skulle få genomslag eller ej, något som skulle kunna 

vara intressant att undersöka vidare. Det kan till exempel göras genom att konstruera ett 

test där man på en redaktion testar olika grindvakters förmåga att avgöra vad som blir 

nyheter för att sedan jämföra det med det verkliga utslaget för pressmeddelandena, som 

i denna undersökning. Detta skulle dessutom kunna visa på hur väl Shoemakers 

resonemang om den homogena grindvaktsgruppen stämmer. Det skulle kunna visa om 

arbetsplatsens policy och det sociala umgänget har stor inverkan på grindvaktsbesluten 

och subjektiviteten i dem. I fråga om hur arbetsgivarens policy påverkar besluten skulle 

det vara av intresse att se om och i så fall hur de icke kommersiella public service-

företagen skiljer sig från de kommersiella medierna sett till grindvaktsbesluten. En 

sådan studie skulle kunna lägga fokus på bland annat hur de värderar kommersiella samt 
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icke kommersiella intresseorganisationer. Denna studie har visat att icke kommersiella 

intresseorganisationer har stort genomslag inom Sveriges radio P4 Kalmar. Detta hade 

varit intressant att jämföra med ett kommersiellt nyhetsmedie som inte påverkas av 

public services policy kring bland annat neutralitet.  

Denna studie skulle kunna bli mer generaliserbar om den sträckte sig över en längre tid 

än en månad, förslagsvis ett år. Specifika nyhetshändelser med stor omfattning skulle då 

inte påverka studien i samma omfattning som då datan samlas in under en månad. 

Dessutom hade det varit lättare att uttala sig om de pressmeddelanden som blivit 

nyheter eftersom den empiriska datan hade varit större än i denna studie som fick 22 

enheter. En sådan datainsamling är fullt möjlig via ett tätt samarbete med den aktuella 

redaktionen. De pressmeddelanden som blir nyheter skulle dessutom kunna som i detta 

fallet sökas upp genom en kvantitativ metod men sedan analyseras med en kvalitativ 

metod. 

En ytterligare förbättring av tolkningsförutsättningarna för studien skulle vara om det 

gick att få en bild av det totala nyhetsflödet under insamlingstiden, detta för att kunna 

binda studien till teorin om agendasättning och få ett perspektiv på hur stort inflytanden 

PR har på det journalistiska arbetet.   
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 
Kod till apple script-kod för slumpgenerator. 
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8.2 Bilaga 2 
Mail från Louise - 17 december 2013 
 
 
Vi noterade det faktiskt också att det var ovanligt få i början på månaden   jag vet inte 
vad det kan bero på faktiskt 
Det kan vara att det var precis efter höstlovet. Loven styr väldigt mycket inflödet på 
pressmeddelanden. 
Mitt huvud är inte med men kan de ha hänt nått stort ute i världen som gjort att man 
bedömer att det inte är idé att skicka pressmeddelanden. 
När var stormen på Filippinerna?? Och det var stormar här också. Sånt tror jag kan 
påverka. Man vet liksom att det kommer att drunkna i flödet… 
En liten teori från en som ändå varit med ett tag 
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8.3 Bilaga 3 
 
Transkriberad intervju med Louise Haag P4 Kalmar. 
Fredag den 15-11-2013, Sveriges radio Kalmar, Skvallertorget, Kalmar, Sverige.  
 
 
L - Louise Haag, respondent. 
D - Dan Eliasson, intervjuare. 
M - Magnus Jakobsson, intervjuare. 
 
M - Hur använder ni pressmeddelanden nu?  
 
L- Vi har blivit mer restriktiva när det  gäller pressmeddelanden. För att vi försöker 
jobba med vår egen journalistik mer, och försöker hitta våra grejer, har har reportrarna 
egna tankar idéer eller om publiken kommer med tips. Så går vi på dem före 
pressmeddelanden. Om det inte är sånna pressmeddelanden som är väldigt självklara att 
man måste göra. Det kan ju vara till exempel att de skickar ut pressmeddelande från 
Landstinget att “Nu höjer vi skatten 50 öre”. Ett sånt pressmeddelande kan vi ju inte 
bara skita i, utan det gör vi naturligtvis. Sen så blir det ju, försöker vi kanske, ja skriva 
telegram på det, kanske lägger det på webben och så.  
 
M - Oftast när ni får sånt, eeh, till exempel från Landstinget eller Länsstyrelsen, 
använder ni oftast deras text, ofta finns det en färdig text. Hur brukar ni behandla 
sådana?  
 
L- Vi skriver till 99.9 procent alltid om. Till 100 procent skriver vi om kan jag säga. 
Även om dom har blivit mycket mycket bättre på att skriva. De tänker ju lite såhär att 
de ska nå fram och de tänker ju på sitt språk också, så var det ju inte förr. Då var det ju 
bara en harang och så fattade man oftast ingenting. Så fick man ändå ringa och höra. Nu 
skriver de väldigt väldigt mycket tydligare, Men det är inte riktigt radiospråk, det är inte 
talspråk dom skriver. Så det måste omformuleras, sändaren som ska sända en grej måste 
ju vara, måste skriva om det så att det ligger bra i hans eller hennes mun då.  
 
D - [Med knarrig röst] Hur tänker ni med det här du sa att vissa är självklara, som till 
exempel, eeh, det där med att de höjer skatten. Hur avgör ni vad som är självklart? 
 
L - Alltså berör det, är det en stor händelse som berör väldigt många. Alltså en stor 
förändring eller en stor nyhet som vi på nåt sätt känner att det här kommer beröra hela 
länsbefolkningen på ett drastiskt sätt, då är det ju självklart att man skriver telegram på 
det. Sen kan de ju vara så att, det har ju blivit mycket bättre på att plocka fram 
intervjupersoner. Det märker man ju också nu att. För de vet ju vad vi vill ha, vi vill ju 
ha två berörda. Då kommer ju Kalle och Stina liksom, som är på bondgården där då. 
Och då kanske vi, då kanske vi själva väljer att plocka fram berörda, därför man vet ju 
inte. Det bli ju liksom att det ska ju ändå vara oberoende tycker man. På något sätt så 
vet man ju inte hur styrda dom är av dom som har plockat fram dom. Så att man kanske 
själv väljer våra egna berörda. Eller tänker ett steg till om det handlar om, man åker dit. 
Ja, ni förstår 
 
M - Ah, 
 
D - Mm 
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L - så att man inte ska gå helt i deras ärende. De är ju väldigt smarta i dag när de gör 
sina pressmeddelanden. För att vi ska få rätt grejer så. 
M - mm. Jag upplever det som att på webben vill man gärna att det ska uppdateras 
ganska ofta. Och då är det ju lättsamt att använda pressmeddelanden. Är det någonting 
du upplever att ni gör?  
L - Det kan vi nog göra. Man vill gärna ha något nytt i topp. Det är samma sak med våra 
nyhetssändningar, man vill gärna börja med något nytt. Något fräscht. Eeehm, så att det 
kan det ju bli. Samtidigt, man måste ju hela tiden med pressmeddelanden tänk på vem 
som är avsändaren. Det är så himla lätt att bli [telefonsignal] bara en megafon ut. Att 
vara den som, att det låter väldigt bra och så presenterar du det och tänker inte på vem 
som har skrivit detta och vems ärende går du, då måste man ta ett steg tillbaka och 
tänka. OK, dom här skriver såhär, finns det någon annan sida. Någon fallgrop med 
detta? 
 
M - Om man jämför med TT, det är ju också ungefär samma sak. De skickar ju också ut 
färdiga texter. Om du ska jämföra hur ni anväder en TT-text med vissa 
pressmeddelanden, från typ länsstyrelsen.  
 
L - Ja, TT-texter är ju ofta mer bearbetade, där finns ju oftast något säg med och de är ju 
mer tidningstänk. Vi plockar ju TT-texter. Men då måste vi ju också skriva om till 
talspråk, även om de också är bra skrivna är det ju mer tidningstext.  
 
D - Hur arbetar ni för att arbeta in det här tänket, bland medarbetarna. 
 
L- Tja, det, det är ju att vi påtalar det hela tiden. Att vi försöker vara liksom att alla får 
vara någon sorts gatekeeper där hela tiden. Att man tittar, jag tittar när jag lägger ut 
jobben. Vem är det som har skickat ut det här pressmeddelandet? På något sätt också så 
att man har lite koll på det också.  
 
M - Förändringar över tid. Tycker du att det har förändrats över tid, alltås har det ökat, 
minskat eller… Antal då ? kvalité 
 
L - Ja det har det nog gjort, det är ju lättare att skicka pressmeddelanden i dag eftersom 
de skickar via e-post. Det var ju en sak när du skulle skriva och trycka ut med kuvert 
som du skulle öppna. Då var det ju inte så mycket, nu kan det drälla in, plus att man 
märker att, som jag känner i alla fall på senare år, att man kallar saker och ting för 
pressmeddelanden fast det egentligen inte är ett pressmeddelande.  
 
M - Va, Vad är det då?  
 
L - Ja men det kan va reklam för en produkt. Eh, det kan va en undersökning, ja men 
som till exempel som något försäkringsbolag, dom har gjort en egen undersökning som 
självklart, ah men det kan vara som jag läste någonstans att den största bästa eh, 
frukostmaten det är cornflakes, och så [swischande ljud]  scrollar man ner och ser: 
Kellogs.  Ah, å då skriver de då pressmeddelande, men jag menar, det är ju inte 
pressmeddelanden då. Det är ju marknadsföring av deras produkt, Det låter ju, man 
försöker ge tyngden åt det då, att säga att det är ett pressmeddelande istället.  
 
M  - [Mummlar] eeeeh, ska se om vi har någon punkt här som jag har missat helt. 
Sveriges radios mål, finns det någonting i stort, någon sorts policy runt 
pressmeddelande.  
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L - Nä, det är ju en journalistisk bedömning som man gör, hela dagen är ju en 
journalistisk bedömning. Ska vi gå på det här, ska vi göra det. E det extremt tunt, att det 
verkligen inte skulle hända någonting och det finns verkligen inga idéer nånstans. Då 
kanske vissa pressmeddelanden kommer, kanske man gör det lättare än man skulle 
gjort. Och det finns egna idéer och tips från publiken och sådär, de går ju nästan alltid 
före. Och där har vi kanske, förr kanske vi sprang mer på pressmeddelanden eller 
presskonferenser än vi gjorde, eller än vad vi gör i dag.  
 
D - Är det enklare att jobba i dagsläget, eller svårare, med den här utvecklingen?  
 
L - Asså svårare på det sättet att det är ett sånt enormt inflöde i mejlkorgen. Och visst, 
det kommer lite på brev och det kommer telefonsamtal och sådär. Men svårigheten är ju 
att sålla. Du måste ju sålla så mycket mer. Förr satt vi ju och sprättade, då kanske 
brevhögen var såhär [ Visar ca 20 cm med händerna] det var ju andra saker också, 
handlingar och sånt där. Så fick man ju då, man gjorde en sortering där men det var ju 
inte så mycket man ratade. I dag är det ju så otroligt lätt. Nu får du ju så mycket mer, du 
får så mycket. Det vet man ju att om man är inne på någon sida någonstans eller om du 
har handlat på något företag då finns din e-post där. Sen bara dräller det ju in liksom, 
reklam och mejl och alltihopa. Och ibland förtäckt reklam i form av pressmeddelande å 
sådär. Det är ju mycket sållning, Och plus att de där PR-byråerna är sådär jätteskickliga 
på att skriva pressmeddelanden och då skriva någon slags lobbyverksamhet. är det 
svårare tycker jag.  
 
M - Tycker du att det blivit mer färdigskrivna artiklar i pressmeddelanderna?  
 
L - Mmm,  
 
M - Hur ser man skillnaden liksom? mot förr 
 
L -  jag tror att det är många, alltså många av de här har ju, kanske gamla journalister 
eller sånna som är utbildade journalister som deras informatör. Och dom vet ju, dom tar 
ju reda på hur vi vill ha det. Dom vet ju att vi är pressade och har ont om tid, och vill ha 
lättplockade grejer. Å då tror jag att då tänker dom såhär att då skriver vi en färdig text. 
Har vi tur så tar de bara den, [visslar] och sätter in det i tidningen eller som att vi då 
skulle läsa upp den i radio till exempel.  
 
M - Händer det?  
 
L - Nä, inte för oss. Det är väldigt väldigt sällan, Asså vi 
M - Jag gjorde det i somras [skratt/fniss]  
 
L - Nä, men det blir ju inte riktigt bra det heller. Man måste ju ändå, även om det finns 
ett säg i den här, man måste ändå för sin egen trovärdighets skull så måste man nästan 
kolla. Dom kan ju skriva vad som helst. Och det vet ju inte vi om det är sant,  
 
M - Nä, precis. Jättebra, då har vi fått utbena hur ni ser på det. Det var ju mest bara för 
vårat syfte,  
 
L - Jag tror ni har en poäng här, just det här med lobby. Det är ju extremt i dag.  
 
Slut.  
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8.4 Bilaga 4 
 
Kodningsmanual - pressmeddelanden 
 
V.1 ID-kod för pressmeddelande 
Förklaring: Skriv in den angivna id-koden för pressmeddelandet. Pressmeddelandena är 
numrerade från 1 till “300” i mappen där de rensade och klara pressmeddelandena 
ligger. Mapparna är uppdelade utifrån vilken vecka de inkom till redaktionen. 
Pressmeddelandets nummer följs av bokstäverna “pmv”, pm för Pressmeddelande och 
v:et för att vusa vilken vecka det är. Efter v:et skrivs numret på veckan då 
pressmeddelandet inkom till redaktionen. Exempel: 1pmv1. Vilket betyder första 
pressmeddelandet, insamlingvecka ett. Vi räknar första insamlingsveckan som vecka 1, 
alltså även kluster ett. 

V.2 Vilken typ av aktör är avsändare av pressmeddelandet? 
Förklaring: Vilket alternativ passar bäst in på pressmeddelandets avsändare? Vissa 
myndigheter har fått egna variabelvärden då vi under vår pilotstudie sett tendensen att 
de är stora avsändare av pressmeddelanden, därför ansåg vi att de skulle tilldelas egna 
variabelvärden. 

1. Politiker/parti, avsändaren skriver i egenskap av företrädare för ett politiskt 
parti. 

2. Kommun, avsändare är kommunal verksamhet eller person som skriver i 
egenskap av kommunalt anställd/anlitad. Innefattar ej skola eller kommunalt 
bolag. Även andra kommuner än Kalmar kommun. 

3. Länsstyrelse, avsändaren skriver i egenskap av anställd/anlitad på länsstyrelse. 
Även andra länsstyrelser än Länsstyrelsen i Kalmar län. 

4. Landsting, avsändaren skriver i egenskap av Landstingsanställd/anlitad. Även 
andra landsting än Kalmar landsting.  

5. Regionförbundet, avsändaren skriver i egenskap av anställd/anlitad på 
Regionförbundet i Kalmar län. 

6. Polisen, avsändaren skriver i egenskap av anställd/anlitad inom polisväsendet. 

7. Universitet och högskola, avsändaren skriver i egenskap av anställd/anlitad på 
universitet eller högskola. 

8. Annan utbildningsinstitution, hit räknas både privata och offentliga aktörer 
som bedriver utbildningsverksamhet. Från förskola till gymnasium. Innefattar 
även studieförbund och folkhögskolor. 

9. Övrig myndighet, om något av de ovanstående inte är tillämpningsbart. 

10. Offentligägt bolag, minst 50% offentligägt. 
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11. Större privat bolag, inkluderar även ekonomiska föreningar och enskilda 
firmor. Omsättning över 10 miljoner euro/år utifrån senast tillgängliga 
årsredovisning. 

12. Mindre privat bolag, inkluderar även ekonomiska föreningar och enskilda 
firmor. Omsättning under 10 miljoner euro/år utifrån senast tillgängliga 
årsredovisning) 

13. Kommersiell intresseorganisation/förening, en sammanslutning som är mer 
inriktade på att leda till förtjänst och som har ett syfte att ge intäkter. Till detta 
variabelvärde hör bland annat LRF, Vårdföretagarna, Skogsindustrierna, 
Företagarna, Svensk statsnätsförening, Kalmar Läns Museum och även 
branschorgnisationer.  

14. Icke kommersiell intresseorganisation/förening, en sammanslutning som har 
till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella strävanden och som 
inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen. Vanliga 
verksamhetsområden är kultur, miljövård och religion. Hit kan även räknas 
idrotts-, nykterhets- och välgörenhetsorganisationer. En sammanslutning 
människor som syftar till att främja sina medlemmar ekonomiskt men ej själv 
bedriver egen ekonomisk verksamhet med vinstintresse. Till gruppen ideella 
föreningar hör även fackföreningar, arbetsgivarföreningar, hyresgäströrelsen, 
LO, PRO, GS Facket, Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan. 

15. Övrigt, om något av ovanstående alternativ ej passar. 

V.3 Vilket ämne berör pressmeddelandet? 
1. Jord- och skogsbruk, rör mer frågor, problem och händelser kring jord- och 

skogsbruk än ekonomiska aspekter. 

2. Ceremoni, evenemang med rituell betydelse som stipendieutdelning, 
prisutdelning, utnämning, kröning, första spadtag och invigning. 

3. Val/politik, politiskt inriktade pressmeddelande. Tydlig politisk agenda.  

4. Miljö, pressmeddelande som till största del är inriktade på miljö. 

5. Fritid, friluftsliv och hobbyverksamhet. 

6. Sport, idrottsligt inriktade utskick. 

7. Ekonomi, innefattar generella finanser och även affärer så som samarbeten och 
köp. 

8. Forskning, forskningsresultat eller andra nyheter kring forskning, 

9. Hälsa/vård, pressmeddelandet behandlar hälsa eller vård. 

10. Rättsväsende, rättsliga frågor/händelser, domar. 



  
 

VIII 

11. Utbildning, inriktningen är tydligt inriktad på utbildning eller skola. 

12. Teknik, belyser tekniska ting eller frågor. 

13. Kultur, kulturförankrade pressmeddelanden.  

14. Transport, inriktat på transport i någon form. 

15. Arbetsmarknad, ämnen som till största del kretsar kring arbetsmarknad eller 
behandlar arbetsmarknadsfrågor. 

16. Annat, om något av de övriga alternativen ej passar. 

17. Tillsättning av tjänst, då ett företag tillsätter en tjänst och skickar ut ett 
pressmeddelande om detta. Exempelvis om ett företag får en ny vd eller en 
förening får en ny ordförande. 

V.4 Vilken form har det skickade meddelandet.  
• Subventionerande form, arbetad för att kunna publiceras helt utan eller endast 

med ett fåtal ändringar.  
1. Artikel, ska innehålla minst ett citat.  
2. Notis, text utan citat. 
3. Länk till artikel, bifogad länk till artikel. 
4. Länk till notis, bifogad länk till notis. 
5. Inbjudan till evenemang/händelse, ej publicerbar text utan istället inbjudan. 
6. Annan 

 
 
V.5 Tillhandahålls en bild i anslutning till det skickade meddelandet? 

1. Ja 
2. Nej 

 
 
V.6 Hur är pressmeddelandet avgränsat geografiskt. 
Vi vill se hur  

1. Regionalt för Kalmar län 
2. Nationellt för Sverige 
3. Internationellt 
4. Kalmarregionen med omnejd 
5. Annat län gränsandes mot Kalmar län 
6. Annat län icke angränsande mot Kalmar län 
7. Övrigt 

 
 
V.7 Har pressmeddelandet lett till en nyhet på P4 Kalmar? 
 

1. Nej 

2. Ja 
Om ja: gå till V.7. Om nej, ta nästa pressmeddelande.  
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V.8 Har nyheten ljudsatts? (Har det gjorts ett inslag på det) 

1. Ja 

2. Nej 

V.9 Har rubriken ändrats? 

1. Ja 

2. Nej 

V.10 Har de ursprungliga citaten bytts ut? 

• Ja 

• Nej 

• Delvis 

V.11 Har det tagits in en ny extern tredjepart? 

1. Ja 

2. Nej 

V.12 Hur stor del av det ursprungliga pressmeddelandet har använts i 
nyhetstexten? 

1. Hela 

2. Delvis 

3. Mycket lite 

4. Vet ej 

V.13 Har pressmeddelandet vinklats om? 
Förklaring: Belyser pressmeddelandet och nyheten olika saker? 

1. Ja 

2. Nej 

V.14 Med vems bild har nyheten bildsatts? 
 
 

1. Bildsatt med tillhandahållen bild 
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2. Bildsatt med extern bild 

3. Egentagen bild 

4. Annat 

5. Ej bildsatt 

V.15 Hur många nyheter har pressmeddelandet genererat på P4 Kalmar? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. <5 (fem eller fler) 

6. Nej 

7. Vet ej 

V.16 Nyhetskod: 
___________________________  
 

 


