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Sammanfattning 

Journalister och informatörer blir alltmer professionella och för att nå ut i det mediebrus som 

finns i samhället måste organisationer utveckla vissa kommunikationsstrategier. Många 

organisationer använder sig av pressmeddelanden för att få fram sin information och dessa 

påverkar vad journalister skriver, som i sin tur är samhällets spegelbild. Därmed är det viktigt 

att informationen från båda parter överensstämmer. Tidigare studier har visat att många 

nyheter har sitt ursprung i pressmeddelanden och PR-aktiviteter. Syftet med denna studie är 

att undersöka på vilket sätt pressmeddelanden från Örnsköldsviks kommun och Landstinget 

Västernorrland rekontextualiseras (omvandlas) vid publicering i den tryckta upplagan av den 

lokala morgontidningen Örnsköldsviks Allehanda, ÖA. 

Studien har genomförts med en kvantitativ innehållsanalys och med ett totalurval där 147 

pressmeddelanden från Örnsköldsviks kommun och Landstinget Västernorrland från år 2011 

och 2012 som lett till publicerade nyhetstexter i Örnsköldsviks Allehanda har studeras med 

hjälp av ett kodschema speciellt konstruerad för denna studie. Resultatet visade att de 

förändringar som sker är sådant berörande textlängd, innehåll och bildsättning. 

Nyhetstexterna blir i mer än hälften av fallen längre än ursprungstexten i pressmeddelandet, 

nyhetstexterna hamnar långt fram i tidningen, får vanligast ett stort utrymme över sex spalters 

bredd och där tre fjärdedelar av alla nyhetstexter publiceras inom en till två dagar efter att 

pressmeddelandet nått redaktionen. 

Kontaktpersonerna, som till största delen varit myndighetspersoner i anknytning till 

Landstinget Västernorrland och Örnsköldsviks kommun, är de som flest gånger får komma till 

tals. Ungefär hälften av pressmeddelandena får några eller alla citat återgivna i sin helhet eller 

delvis i sin helhet och att tidningen sällan redovisar att nyheten har sitt ursprung från 

pressmeddelandet. Det vanligaste är att redaktionen sätter en annan rubrik på texterna och att 

de ändrar innehållet i ingressen. En femtedel av nyhetstexterna använde sig endast av den 

information som pressmeddelandet gav medan den information som för det mesta lades till 

var information av övrig karaktär. Bortsett från information av övrig karaktär så innehåller de 

flesta nyhetstexter siffror av något slag, främst tid. Näst vanligast är att nyhetstexterna 

innehåller åsikter och känslor. En femtedel av alla nyhetstexter använde sig av värdeladdade 

ord av något slag (utan hänvisning till någon person eller organisation). Mer än hälften av 

pressmeddelandena blir bildsatta. Om texten publiceras en dag efter att pressmeddelandet nått 

redaktionen är de oftast bildsatt med arkivbilder, sedan är det vanligast att de använder en 

nytagen egen bild.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Både informatörer och journalister blir alltmer professionella, i bemärkelsen mer utbildade
1
. 

Sedan internet blivit en allt större del i människors vardag har synen på information och 

kommunikation förändrats vilket bidrar till att det i dag nästan inte finns några gränser mellan 

tid och rum. Detta har resulterat i en större individualisering med allt fler valfriheter,
2
 

någonting som påverkat informationsflödet och kommunikationen ytterligare.  

För att nå fram i mediebruset måste organisationer utveckla kommunikationsstrategier. 

Många organisationer använder sig av pressmeddelanden för att få fram sin information och 

sin syn på densamme till allmänheten. Dessa meddelanden påverkar vad journalister skriver.
3
 

Vad medierna skriver om organisationen blir samhällets spegelbild och därför är det viktigt 

för organisationer att ha en bra relation till medierna och att informationen från båda parter 

överensstämmer. 

Studier av Sallot och Johnson (2006), VanSlyke Turk (2006) och McCombs (1994) har 

visat att många nyheter, runt 50 procent, har sitt ursprung i pressmeddelanden och PR-

aktiviteter.
4
 En undersökning som gjordes i England visade att 70 procent av de artiklarna 

som publicerades hade sitt ursprung i pressmeddelanden, en studie i Israel fick ett liknande 

resultat.
5
 Att många pressmeddelanden blir nyheter är något en av författarna till denna studie 

själv upplevt under praktik och sommarjobb. Fördelen med nyheter från pressmeddelanden är 

att de i regel är rätt lättjobbade. Huvudaktörerna och fokus är redan presenterat, eller 

åtminstone ett förslag på densamme. Tidsmässigt är de också tacksamma då redaktionen inte 

behöver leta och jaga de mest insatta eftersom deras kontaktuppgifter levereras tillsammans 

med pressmeddelandet. Kontaktpersonerna är i regel lättillgängliga och villiga att prata och 

berätta mer. 

Journalisten och utbildaren Björn Häger skriver i den, för journaliststudenter, populära 

läroboken Reporter att pressmeddelanden ofta vinklas för att likna en färdig nyhetsartikel som 

ibland publiceras nästan rakt av,
6
 vilket i sig kan skapa en maktförskjutning från medierna till 

organisationerna. 

Det mesta inom forskningsfältet för pressmeddelanden som går att finna är dock andra C-

uppsatser som försöker fylla de hål som finns inom detta forskningsområde. Det tyder på att 

                                                 
1
 L. Larsson, 2010, s. 39 och G. Nygren, 2008, s. 45 och s. 94 

2
 J. Falkheimer, 2001, s. 135 

3
 H. P. Maat, C. de Jong, 2012, s. 2 

4
 P. J. Shoemaker, T. Vos, 2009, s. 86 

5
 H. P. Maat, C. de Jong, 2012, s. 2 

6
 B. Häger, 2009, s. 109 
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det inte finns en utbredd forskning på hur just detta uttrycker sig i Sverige och framförallt på 

mindre orter, utan större delen av forskningen som går att finna är utförd i andra delar av 

världen. Detta gör att denna studie kan ses som betydelsefull ur ett inomvetenskapligt 

perspektiv eftersom forskningen inom detta område är liten och att denna studie då kan bidra 

med nya resultat. 

Ur ett utomvetenskapligt perspektiv kan denna studie anses som betydelsefull eftersom 

förtroende och demokrati är två saker som ständigt debatteras i vårt samhälle.  Att det finns ett 

förtroende för exempelvis tidningar är viktigt för demokratin eftersom media anses vara den 

tredje styrande makten i vårt samhälle.
7
 Medier är den största källan till information i vårt 

samhälle och är av stor betydelse.
8
 De sägs även ha ”makten över tanken” vilket betyder att de 

har en förmåga att påverka vår syn på verkligheten.
9
 Förtroendet för medier i allmänhet har 

minskat men lokala morgontidningar har ändå jämförelsevis relativt högt förtroende.
10

 

Genom att studera hur tidningarna rekontextualiserat pressmeddelandena går det att se 

ifall redaktionerna lagt till annan information än vad som stod i pressmeddelandet, om de 

granskat materialet och utfört sin journalistiska plikt eller rent av kopierat texten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt pressmeddelanden från Örnsköldsviks 

kommun och Landstinget Västernorrland, rekontextualiseras (omvandlas) vid publicering i 

den tryckta upplagan av den lokala morgontidningen Örnsköldsviks Allehanda, ÖA. Detta 

mynnar ut i följande frågeställningar: 

  På vilket sätt förändras innehållet i ett pressmeddelande när det rekontextualiseras 

till en nyhetstext? 

  Vad är det som förändras?  

 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i denna studie innefattar att studera den tryckta upplagan av den 

lokala morgontidningen Örnsköldsviks Allehanda samt pressmeddelanden (utifrån 

definitionen nedan) från Örnsköldsviks kommun och Landstinget Västernorrland och som lett 

till nyhetstext (se definitionen nedan). Detta innebär att internetupplagan och andra digitala 

plattformer av tidningen inte studeras. Varje år skickas en mängd pressmeddelanden på olika 

                                                 
7
 G. Nygren, 2008, s. 51 

8
 J. Strömbäck, 2009, s. 14 

9
 J. Strömbäck, 2009, s. 50 

10
 L. Weibull, 2002, s. 9 
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sätt till landets redaktioner. Dessa kan vara av olika karaktär och i denna studie utesluts de 

pressmeddelanden som är att betrakta som en ren inbjudan till presskonferens eller dylikt. I ett 

telefonsamtal med Helén Sahlin, avdelningschef och informationschef på Örnsköldsviks 

kommun, framkom det även att pressmeddelanden inte är det enda sättet som Örnsköldsviks 

kommun använder för att få genomslag i pressen. De publicerar även egna nyheter på sin 

hemsida som de lokala medierna plockar upp, men dessa egna nyheter faller utanför ramen för 

denna studies definition av pressmeddelanden, då de är att likställa med till exempel artiklar i 

en personaltidning och de inte har skickats direkt till redaktionen. 

Under 2011 fick Örnsköldsviks Allehanda 58 pressmeddelande mejlade till sig från 

Örnsköldsviks kommun och 56 pressmeddelanden från Landstinget Västernorrland. Denna 

mängd pressmeddelanden i kombination med tidsramarna för denna studie har varit en 

avgörande faktor till att avgränsa undersökningen till att jämföra pressmeddelanden och 

nyhetsartiklar från år 2011 och 2012. Detta för att det ska vara möjligt att göra ett totalurval 

av pressmeddelanden och nyhetstexter för att därmed minimera riskerna för ett felaktigt 

resultat på grund av ett snedvridet urval. På grund av tidsramarna för denna studie är inte alla 

pressmeddelanden med tillhörande nyhetstexter från december 2012 med. Även eventuella 

nyhetstexter som publicerats i slutet av december är inte med i urvalet eftersom de föll utanför 

den tidsperiod när insamlandet av material skedde. 

Då det gäller kommunen och landstinget har studien begränsats till att undersöka de 

pressmeddelanden som skickats via mejl genom deras informations- och pressavdelning. 

Detta eftersom de uppgav att de endast skickade pressmeddelanden via mejl. Studien 

undersöker därmed inte kommunala verksamheter (så som skola, bostadsbolag och liknande 

verksamheter) och enskilda förvaltningar. Detsamma gäller även för landstinget där deras 

kringverksamheter inte studerats. Fokuset ligger inte på kommunen och landstinget som 

politiska verksamheter utan som stora aktörer i det samhälle som lokala medier och dess 

publik verkar. 

 

1.4 Definitioner 

Pressmeddelande definieras på nationalencyklopedin på följande sätt: pressrelease, 

nyhetsmeddelande till massmedier, utsänt i förväg.
11

 I denna studie definieras 

pressmeddelanden som en text avsedd för publicering som skickats till redaktioner av en 

                                                 
11

 http://www.ne.se/lang/pressmeddelande, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-29. 
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avsändare i form av en organisation eller ett företag. I pressmeddelandet kan även 

bildmaterial ingå. 

Nyhetstext definieras i denna studie som en redaktionell text som publicerats i en 

journalistisk kontext. Detta begrepp används som paraplybegrepp för redaktionella texter med 

syfte att undvika förvirring då olika nyhetstexter har olika namn utifrån dess längd och form 

(så som artikel, notis, reportage). Nyhetstexten kan kombineras med bilder, faktarutor och 

andra mer grafiska element. 

Redaktionen syftar i denna studie på de som utför det redaktionella arbetet på, i denna 

studies fall, tidningen. Detta eftersom det inte finns möjlighet eller relevans inom ramen för 

denna studie att kontrollera vem som har gjort vad i nyhetstexterna. Vi kan inte härleda om 

det är reportern, nyhetschefen eller redigeraren som stått för den slutgiltiga (publicerade) 

versionen av nyhetstexten. 

Rekontextualisering syftar i denna studie på den process som ett pressmeddelande 

genomgår när den av redaktionen i olika grad omarbetas till en nyhetstext för att passa in i 

tidningens kontext. 
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2. Teori 

När ett pressmeddelande omvandlas till en nyhetstext sker det i ett antal olika steg och 

processer. De teorier som följer här börjar därför med det första steget där pressmeddelandet 

ses som en kommunikation från en organisation till en redaktion. Därefter genomgår 

pressmeddelandet en tolkning av gatekeepers och sedan eventuellt en rekontextualisering där 

redaktionens rutiner och förutsättningar påverkar den slutliga nyhetstexten. 

 

2.1 Kommunikation som överföring 

För att information ska spridas måste den kommuniceras. Kommunikation kan definieras på 

två olika sätt: som en process där ett meddelande överförs från en sändare till en mottagare 

och som skapar en viss effekt, eller som ett meningsutbyte mellan aktörer där meddelandet 

tolkas och leder till olika typer av förståelse. Den första definitionen var vanlig fram till 1940-

talet. Medieforskarna menade att massmedier var som en slags spruta som kunde injektera 

värderingar, syn- och tankesätt, handlingsmönster och åsikter direkt i huvudet på publiken 

som var försvarslös. Slutsatsen var att medierna kunde få människor att göra vad som helst.
12

 

Denna syn på kommunikation finns fortfarande kvar hos många människor där mottagarna 

anses vara passiva vilket innebär en syn på kommunikationen som enkelriktad.
13

 

 Den senare definitionen där mottagaren ses som en aktiv person som tolkar budskapen 

och även ger feedback till sändaren blir dock allt vanligare.
14

 Det finns ingen garanti för att de 

budskap som sändaren vill förmedla tolkas på det avsedda sättet av mottagaren, men genom 

återkoppling kan de båda parterna gemensamt komma fram till en överensstämmande bild. 

Feedback fungerar med andra ord bra i situationer som inte innefattar masskommunikation, 

där det blir svårare att kunna ge feedback så att sändaren och mottagaren vet att de fått ett 

gemensam bild.
15

 

I den här studien är kommunikationsprocessen en central del. Det börjar med att 

landstinget eller kommunen sänder ut ett meddelande till redaktionen som i sin tur tolkar och 

värderar informationen. Utifrån värderingen kan kommunikationen gå från att vara 

enkelriktad till att redaktionen återkopplar och en tvåvägskommunikation uppstår där den 

gemensamma bilden diskuteras. Den typen av kommunikation kan skapa ömsesidig förståelse 

och balans som kan ge långsiktiga relationer mellan olika parter.
16

 För både sändare och 

                                                 
12

 J. Gripsrud, 2002, s. 65-66 
13

 J. Falkheimer och M. Heide, 2003, s. 67 
14

 J. Falkheimer, 2001, s. 13 och s. 41 
15

 J. Falkheimer, 2001, s. 41 
16

 G. M. Broom och D. M. Dozier (i C. Botan och V. Hazleton, 2009), s. 153 
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mottagare är det viktigt att uppnå en god kommunikation utan missförstånd. 

Redaktionen blir i sin tur sändare ut till allmänheten, den kommunikationsprocessen är 

traditionellt sätt enkelriktad, något som med internet dock håller på att luckras upp.
17

  

 

2.2 Rekontextualisering  

Rekontextualisering är en process där en viss information lyfts från en scensättning till en 

annan på ett sätt som kan ses som en kontrollerad handling.
18

 Rekontextualisering kan sägas 

vara en slags översättningsprocess där människors olika tolkningar av text görs på ett sådant 

sätt att det anses vara vettigt för andra och att på så sätt uppnå meningsskapande.
19

 Denna 

översättning kan oftast göras med hjälp av övertygande eller emotionella strategier, oftast 

retoriska, för att avsiktligt påverka tolkningen och förståelsen av texten för andra som tar del 

av den.
20

 Texten måste tolkas ur ett relevant sammanhang för att kunna förstås och det är 

viktigt att inse att samma ord och text kan tolkas olika i olika kontexter.
21

 

När innehållet i pressmeddelanden går från att vara ett pressmeddelande till att bli en 

nyhetstext byter innehållet/informationen i pressmeddelandet kontext, informationen 

rekontextualiseras. Informationen genomgår därmed även en tolkning av redaktionen där 

innebörden kan komma att ändras genom att informationen värderas olika i de båda 

kontexterna. Journalister och pressmeddelandenas författare kan även tolka samma ord olika, 

vilket kan påverka rekontextualiseringen. Rekontextualisering innebär i regel en selektiv 

återgivning, där visa delar väljs ut och nya perspektiv och vinklar är vanliga.
22

 Det är här 

journalisternas gatekeeperfunktion och nyhetsvärderingar kommer in i bilden.
23

  

 

2.3  Välja och välja bort 

Dagligen tar redaktionen in en stor mängd information som de har i uppgift att välja ut och 

forma till det urval av information som blir nyheter. Den delen av det journalistiska arbetet 

brukar kallas gatekeeping. Gatekeepern skapar en bild av världen och verkligheten för sin 

publik.
24

  

Begreppet gatekeeper myntades 1948 av socialpsykologen Kurt Lewin. Första gången 

teorin användes för att studera medier var i en studie av Manning White (1950) som studerade 

                                                 
17

 M. Ghersetti (i K. Asp), 2012, s. 52 
18

 R. Bauman och C. Briggs (i A. Hodges, 2008), s. 485 och s. 486 
19

 H. K. Aggerholm, B. Asmuß och C. Thomsen, 2012, s. 416 
20

 S. Maitlis (i H. K. Aggerholm, B. Asmuß och C. Thomsen, 2012), s. 416 
21

 C. Svensson (i P-A. Forstorp, P. Linell, 1998), s. 117 
22

 P-A. Forstopr, P. Linell, 1998, s. 33-34, s. 37-38 
23

 C. Svensson (i P-A. Forstorp, P. Linell, 1998), s. 137 
24

 P. J. Shoemaker, T. P. Vos, S. D. Reese (i K. Wahl-Jorgensen och T. Hanitzsch, 2009), s. 73 
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en anonym telegramredaktörs, som i studien kallades för Mr. Gates, urval av telegram som 

publicerades i tidningen.
25

 Senare forskning kom att visa att den enskilde redaktören som 

individ inte har så stor betydelse utan att urval av nyheter och presentation olika medier 

emellan liknar varandra. Medierna verkar i ett större socialt sammanhang och anpassar sig 

efter den kontext och vad som är gångbart i samhället i stort.
26

 Forskningen visar på att de 

nyhetsurvalen som görs liknar varandra.
27

  

Internet har förändrat förutsättningarna för kommunikation mellan kommun, medier och 

medborgare
28

 och därmed även den traditionella gatekeeperfunktionen. Många av de källor 

som tidigare varit exklusiva för journalister finns nu tillgängliga för allmänheten.
29

 Även 

källorna har blivit mindre beroende av att passa in i nyhetsurvalet utan kan istället 

kommunicera direkt med publiken. Dock tåls det att diskutera genomslagskraften för 

företagens information som går i dess egna kanaler, så även om den traditionella gatekeeper 

rollen förändrats så innebär det inte att gatekeeperfunktionen inte längre är aktuell.
30

 

Gatekeeperrollen liknar numera istället en guides roll som pekar ut sevärdheterna i staden 

eftersom alla nu är välkommen innanför murarna.
31

 

 

2.4 Medierna ger en bild av verkligheten 

Världen är obegränsad, men det är inte mediernas format, vilket leder till att en gatekeeper 

alltid måste välja och välja bort information. Det är inte bara hela händelser som väljs och 

väljs bort, utan all information för varje enskild händelse värderas också. Val av nyheter och 

hur de ska presenteras är en central del i journalisters jobb.
32

 Dessa val resulterar i en 

rekonstruering och gestaltning av verkligheten.
33

 Gestaltningarna fungerar som ramverk för 

publikens tolkning av nyheter och vidare även av verkligheten.
34

 

Ett vanligt svar som journalister ger på frågan om hur de känner igen vad som har ett högt 

nyhetsvärde är att de följer instinktiv känsla. Vad som blir en nyhet styrs av en känsla, något 

som sitter i väggarna på redaktionerna.
35

 Bedömningarna är likvärdiga mellan svenska 

journalister.
36

  

                                                 
25

 P. J. Shoemaker, T. P. Vos, 2009, s. 15 
26

 G. Nygren, 2008, s. 35-36 
27

 S. Hadenius, L. Weibull, I. Wadbring, 2008, s. 299 
28

 G. Nygren, 2001, s. 8-10 
29

 G. Nygren, 2008, s. 287 
30

 S. Hadenius, L. Weibull, I. Wadbring, 2008, s. 301 
31

 G. Nygren, 2008, s. 76 
32

 G. Nygren, 2008, s. 36 
33

 R. Coleman, M. McCombs, D. Shaw, D. Weaver (i K. Wahl-Jorgensen och T. Hanitzsch, 2009) s. 150 
34

 L. Nord, J. Strömbäck, 2012, s. 271 
35

 J. Strömbäck, 2009, s. 120 
36

 M. Ghersetti (i K. Asp), 2012, s. 50 
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2.5 Utmärkande drag hos nyheter 

Det finns några egenskaper som brukar vara återkommande bland de publicerade nyheterna.
37

 

De tre huvudkategorierna är viktighet, närhet och avvikelse
38

 och de värderas med publiken 

som utgångspunkt, allmänintresse.
39

 Händelser som känns viktiga och på något sätt påverkar, 

ligger nära både geografiskt, socialt och kulturellt samt innehåller något ovanligt för dem som 

tar del av nyheten, har större chans att bli en nyhet än de som saknar någon eller alla dessa 

egenskaper.
40

  

Då medier i Sverige och världen tenderar att nyhetsvärdera på liknande sätt,
41

 kan den 

amerikanska medieforskarens John H. McManus (som studerat marknadsdriven journalistik i 

USA) lista på nyhetskriterier även ses som aktuell i Sverige.
42

 Liknanden kriterier finns även 

återgivna i en rad andra böcker.
43

  Händelser med närhet i både tid, geografiskt och kulturellt 

får större genomslag. Om händelsen får någon konsekvens för publiken, väcker den känslor 

eller intresserar dem ger det händelsen ett högre nyhetsvärde. Ovanliga händelser och 

underhållande händelser har också ett nyhetsvärde. Konflikter och kända människor gör sig 

också bra som nyheter.
44

  

Men även om en händelse har ett nyhetsvärde är det inte säkert att den ingår i 

nyhetsurvalet, det som slutligen publiceras i mediet. Det kan bero på att det uppstått en 

mättnad i ämnet för att det rapporterats mycket om samma sak tidigare.
45

  

 

2.6 Vad publiceras och varför? 

Forskning kring vad som påverkar de val som journalister gör är begränsad, men det är 

tänkbart att det påverkas av redaktionella rutiner,
46

 rådande nyhetsvärderingar, uppfattningar 

om vad som är gångbart och andra kulturella normer och värderingar.
47

  

Rent konkret påverkas vad som blir nyheter av en rad olika faktorer där både yttre och 

inre, tillfälliga och permanenta omständigheter spelar in. Faktorerna påverkar inte bara 

nyhetsvärderingen utan de påverkar även varandra.  

                                                 
37

 L. Nord, J. Strömbäck, 2005, s. 20 
38

 P. J. Shoemaker, S. D. Reese, 1996, s. 106 (se även E. Marling, 1998, s. 14-17) 
39

 M. Ghersetti (i K.Asp), 2012, s. 47 
40

 P. J. Shoemaker, S. D. Reese, 1996, s. 106 (se även E. Marling, 1998, s. 14-17) 
41

 J. Strömbäck, 2009, s. 167 
42

 J. H. McManus, 1994, s. 119-120 
43

 D. O’Neill, T. Harcup (i K. Wahl-Jorgensen, T. Hanitzsch 2009), s. 164-165 (se även J. Strömbäck, 2009, s. 173, B. Häger, 
2009, s. 77-117) 
44

 J. H. McManus, 1994, s. 119-120 
45

 J. Strömbäck, 2009, s. 167 
46

 R. M. Entman, J. Matthes, L. Pellicano (i K. Wahl-Jorgensen och T. Hanitzsch, 2009), s. 180 
47

 K. Asp, B. Johansson, L. Larsson, 1997, s. 225 
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Några av faktorerna som påverkar medierna är samhället i stort, med politik, lagar och 

normer. Teknik och ekonomi påverkar förutsättningarna för vilka nyheter som kan 

produceras. Ekonomin påverkas i sin tur av annonsörer, publik och politik.
48

 Samtidigt är 

medierna en stor del av samhället och bidrar till att påverka de regler och värderingar som 

finns där. 

 

2.6.1 Journalistiska ideal och verklighet 

Journalistikens uppgift är att vara ett forum för debatt, granska och informera.
49

 I många 

undersökningar av journalisters ideal är det granskningsidealet och att vara objektiv som hålls 

högt.
50

 Ett problem med den här typen av undersökningar är att det som mäts är idealet och 

inte verkligheten. I JMG:s (institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid 

Göteborgs universitet) journalistundersökning är dessutom frågorna formulerade som att ”en 

journalist bör betrakta sig som” och inte ”jag i min roll som journalist betraktar mig som”.
51

 

Enkätundersökningen undersöker därför inte hur journalister betraktar sig själva utan hur 

journalisters ideal ser ut. Ett annat problem med den typen av frågor kan vara att journalister 

svarar det som de tror att de förväntas svara.
52

 

Det är dock inte enbart journalisternas ideal som styr det dagliga nyhetsarbetet. 

Observationsstudier av Ekström och Nohrstedt har visat på att det finns skillnader mellan de 

ideal som journalister säger sig ha och hur det dagliga nyhetsarbetet faktiskt ser ut. Det blir en 

kompromiss mellan ideal och förutsättningar, något som kommit att kallas handlingsetik som 

leder till vissa rutiner på redaktionerna.
53

 

Journalisten förväntas producera en viss mängd varje dag då morgondagens tidning måste 

fyllas. Vad resultatet blir påverkas av hur lång tid arbetet får ta (hur mycket research hinner 

göras?) och vilka källor som finns att tillgå.
54

 Det kan resultera i att kravet på sanningen 

reduceras till det som är sannolikt och trovärdigt eftersom det inte finns tid att gräva 

djupare.
55

 Journalisterna måste vara realistiska och sänka sina idealiska krav för att anpassa 

sig efter redaktionens normer.  Internet har lett till att journalisters arbetssätt förändrats.
56

 I en 

studie av Bengt Johansson och Eva Berglie (2005) vittnar journalister på dagstidningar i 

västra Götaland om att internet har förändrat deras arbetsrutiner. Mer av det journalistiska 

                                                 
48

 G. Nygren, 2008, s. 30-34 
49

 S. Hadenius, L. Weibull, I. Wadbring, 2008, s. 26 
50

 J. Wiik (i K. Asp), 2012, s. 36-38 
51

 J. Wiik (i K. Asp), 2012 s. 34 
52

 P. Esaiasson m.fl., 2010, s. 266 
53

 G. Nygren, 2008, s. 41-42 
54

 G. Nygren, 2008, s. 258-259 
55

 G. Nygren, 2008, s. 41-42 
56

 G. Nygren, 2001, s. 8-10 
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arbetet kan skötas från skrivbordet med hjälp av dator och telefon. Informationen har blivit 

mer lättillgänglig.
57

 Internet har även gjort att gränsen mellan vem som är journalist och inte 

luckras upp.
58

  Nyhetsproduktion är inte längre en exklusiv syssla för utbildade journalister 

som jobbar på en redaktion.
59

 Vem som helst kan till exempel starta en blogg, men är det att 

betrakta som journalistisk verksamhet?
60

 Vilken typ av medieinnehåll som journalister ska 

producera är inte heller helt glasklart i förhållande till fiktion och underhållning.
61

  

Journalisters arbetsvillkor har försämrats och arbetet har blivit mer stressigt det senaste 

decenniet. En psykosocial undersökning i Norge visar att produktionskrav och hårda 

ekonomiska krav präglar det journalistiska arbetet. En undersökning av Arbetslivsinstitutet 

visar journalisternas tillfredställelse med sitt arbete minskat.
62

 

De journalistiska drivkrafterna har underordnats de ekonomiska drivkrafterna i och med 

att nya ägare kommit in på marknaden och genom den ägarkoncentrering som skett.
63

 

Pressmeddelanden är billiga nyheter och används därför mycket. 

 

2.6.2 Publik och ekonomi 

Ekonomin spelar en central roll för hur medieutbudet utformas.
64

 Krasst sett är medieföretag, i 

synnerhet de kommersiella, som vilket annat företag som helst som tillverkar och säljer en 

produkt. För att en produkt ska kunna tillverkas måste den kunna säljas och då krävs det en 

efterfrågan av produkten. Produktens pris måste också vara rimligt så att någon är villig att 

betala för den. Medierna måste med andra ord producera innehåll som publiken vill ha och är 

villig att betala för.
65

 För att publiken ska vara villig att betala måste de känna att de får ut 

något av sin investering (som exempelvis kunskap och/eller underhållning). Vilket betyder att 

nyhetsvärderingen måste utgå från publiken. 

Mediernas ekonomiska förutsättningar har förändrats väldigt mycket den senaste tiden. 

Från att ha varit relativt lönsamma och stabila verksamheter för två decennier sedan, befinner 

sig medieföretagen i en ny situation där deras överlevnad inte är garanterad.
66

 De förändrade 

förutsättningarna beror främst på politiska beslut som lett till ökad konkurrans från 

kommersiell radio och tv samt tekniska framsteg med internet i spetsen. Dessa förändringar 

                                                 
57

 B. Johansson, E. Berglie, (i L. Nilsson och S. Johansson 2009), s. 145 
58

 J. Wiik (i K. Asp), 2012, s. 35 
59

 M. Ghersetti (i K. Asp), 2012, s. 53 
60

 J. Wiik (i K. Asp), 2012, s. 35 
61

 G. Nygren, 2008, s. 16 
62

 G. Nygren, 2008, s.72-73 
63

 G. Nygren, 2001, s. 29 
64

 R. G. Picard, M. Ots, (i H. Hvitfelt och G. Nygren 2008), s. 57 
65

 R. G. Picard, M. Ots, (i H. Hvitfelt och G. Nygren 2008), s. 59 
66

 R. G. Picard, M. Ots, (i H. Hvitfelt och G. Nygren 2008), s. 59 
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har lett till förändringar i publikens livsstil och medievanor.
67

 De är numera aktiva användare 

som själva söker upp den information de vill ha snarare än passiva läsare.
68

 

Medieutbudet har ökat, men inte den tid som publiken lägger på att konsumera medier, 

vilket leder till en fragmentisering av publiken.
69

 Publiken har blivit alltmer selektiv och 

”otrogen” mot medierna.
70

 Det är inte bara det ökade antalet radio- och tv-kanaler som 

konkurrerar om människors tid. Internet är också en stark konkurrent om människors tid
71

 och 

därmed annonsörernas pengar
72

.  

Svenska journalister svarade i en undersökning från 2011 att det var viktigare för 

nyhetsvärderingen att informera publiken om det som publiken vill känna till än det publiken 

bör känna till, vilket tyder på en anpassning till kommersialiseringen.
73

   

Att publiken har fått en allt större betydelse för hur journalister värderar nyheter har 

sammankopplats med de förändringar som sker på mediemarknaden.
74

 Publikens nya 

medievanor har fått synliga konsekvenser för mediemarknaden, förr var det vanligt med flera 

morgontidningar i städerna, nu hör det till ovanligheterna. Både antalet tidningar och de 

kvarvarandes upplagor sjunker.
75

  

Punkt Ses (.se) studie om internetanvändningen visar att under 2011 använde 69 procent 

av befolkningen internet dagligen, motsvarande siffra för 2003 var 25 procent. En av de 

vanligaste aktiviteterna på internet är just att läsa nyheter vilket görs av 80 procent av 

internetanvändarna.
76

 Många tidningar har egna hemsidor där de publicerar nyheter, men de 

har svårt att få ekonomisk lönsamhet på internet.
77

 

Kostnadsfrågan i form av hur mycket tid en nyhet tar att producera är också en viktig del 

i vad som blir en nyhet. Billiga nyheter som är lätta att bevaka och som passar mediets format 

och medielogiken får i regel större genomslag än dess motsats.
78

 

Studier har visat att billiga nyheter som har sitt ursprung i pressmeddelande och nyheter 

från andra medier hör till de i särklass vanligaste i svensk lokalradio.
79

 En studie av Pander 

Maat och de Jong (2012), där de undersökte hur företags pressmeddelande rekonstruerades i 

nyhetstext, visade bland annat att 50 procent av de undersökta pressmeddelanden var längre 

                                                 
67

 R. G. Picard, M. Ots, (i H. Hvitfelt och G. Nygren 2008), s. 57 
68

 M. Ghersetti (i K. Asp), 2012, s. 53 
69

 G. Nygren, 2001, s. 11, s. 27-28 
70

 G. Nygren, 2001, s. 8-10 
71

 R. G. Picard, M. Ots, (i H. Hvitfelt och G. Nygren 2008), s. 61 
72

 R. G. Picard, M. Ots, (i H. Hvitfelt och G. Nygren 2008), s. 65 
73

 M. Ghersetti (i K. Asp), 2012, s. 48-49 
74

 M. Ghersetti (i K. Asp), 2012, s. 52 
75

 R. G. Picard, M. Ots, (i H. Hvitfelt och G. Nygren 2008), s. 66 
76

 O. Findahl, 2011, s. 8 och s. 14 
77

 S. Hadenius, L. Weibull, I. Wadbring, 2011, s. 131 
78

 J. Strömbäck, 2009, s. 173 
79

 G. Nygren, 2008, s. 199 
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än nyhetstexterna och därför kunde nyhetstexten produceras enbart med den information som 

fanns att tillgå i pressmeddelandet.
80

 Pressmeddelanden är med andra ord billiga nyheter då de 

går att omvandla till nyhetstext.  Forskning visar dock att journalister har delade känslor inför 

att använda sig av pressmeddelanden.
81

 En annan studie av Pander Maat (2007, 2008) visar att 

journalister i rekontextualiseringen neutraliserade pressmeddelanden och gjorde dem mindre 

”reklamiga” när de publicerades.
82

 Vilket stämmer överens med vad de pressetiska reglerna 

säger om objektivitet och textreklam.
83

  

 

                                                 
80

 H. P. Maat, C. de Jong, 2012, s. 8 
81

 H. P. Maat, C. de Jong, 2012, s. 2 
82

 H. P. Maat, C. de Jong, 2012, s. 5 
83

 Spelregler för press, TV och radio, Pressens samarbetsnämnd 
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3. Metod 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Då studien syftar till att undersöka skillnader och likheter mellan pressmeddelanden och 

nyhetsartiklar föll valet på att göra en kvantitativ innehållsanalys. Studiens syfte är att ta reda 

på summan av delarna genom att räkna, något som överrensstämmer med vad en kvantitativ 

innehållsanalys vill uppnå, vilket gör att en kvalitativ textanalys utesluts. Detta eftersom den 

kvalitativa metoden vill finna de väsentliga delarna av texten genom noggrann analys av 

delarna, helheten och kontexten den befinner sig i.
84

 Denna metod vill även ta reda på det som 

finns dolt under ytan och med andra ord finna någonting annat än summan av delarna.
85

 Om 

studien däremot hade velat undersöka dolda budskap i artiklarna efter rekontextualiseringen 

av pressmeddelandena hade en kvalitativ textanalys lämpat sig bättre.  

Fördelarna med kvantitativ innehållsanalys som metod är att urvalet blir relativt brett 

vilket medför att resultatet blir generaliserbart. Att välja en kvantitativ innehållsanalys som 

metod för studiens utformande och genomförande görs i syfte för att kunna generalisera 

resultatet. Även om denna studie inte kan generaliseras fullt ut så har den generaliserade 

ambitioner och kan sannolikt vid ett större omfång leda till ett generaliserbart resultat. 

Nackdelen är dock att med denna metod så är det inte möjligt att förklara varför likheterna 

och skillnaderna finns. Nyheter verkar i en diskurs med övriga nyheter i tidningar och att det 

kan påverka hur pressmeddelandet värderas, vilket kan påverka resultatet på denna studie. Det 

som i första fallet blir en stor nyhet behöver inte bli det nästa gång just beroende på utrymme 

och de övriga nyheterna i tidningen.
86

 Detta är någonting som en kvalitativ textanalys hade 

kunnat svara på, då helheten hade fångats in på ett annat sätt.
87

 Dock finns det inte tid för en 

metodtriangulering inom ramarna för denna studie. En annan fördel med kvantitativ 

innehållsanalys är att många enheter kan läsas av relativt snabbt. Vilket gjort det möjligt att 

fokusera på bredd, ett totalurval under 2011 och 2012, som borde minimera ett skevt resultat 

av specifika nyhetshändelser. Att endast studera material från två år är på grund av att urvalet 

blir hanterbart men ändå inte för litet för att kunna generalisera. Eftersom totalurval är den 

bästa urvalsmetoden för att kunna generalisera resultatet
88

  valdes två år istället för att slumpa 

fram pressmeddelanden från fler år.   

                                                 
84

 P. Esaiasson m.fl., 2010, s. 237 
85

 P. Esaiasson m.fl., 2010, s. 237 
86

 B. Häger, 2009, s. 95 
87

 P. Esaiasson m.fl., 2010, s. 237 
88

 P. Esaiasson m.fl., 2010, s. 195 
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Syftet med valet är med andra ord att kunna generalisera till andra tidningar i liknande 

situationer.
89

 Fastän denna studie inte kan generaliseras fullt ut så har den generaliserade 

ambitioner och kan sannolikt vid ett större omfång leda till ett generaliserbart resultat. 

Fokus i denna studie är att ta reda på vilka sätt pressmeddelanden har rekontextualiserats, 

ifall det har utvidgats, gått rakt igenom och vilket utrymme de fått. Utrymme och frekvens är 

någonting som med fördel studeras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys.
90

 Eftersom 

studien inte strävar efter att kunna uttala sig om hur tolkningen av nyhetsvärdet i 

pressmeddelanden ser ut så är en kvalitativ textanalys inte lämplig som metod. 

Olika typer av frågeundersökningar har inte varit aktuellt eftersom de mäter personers 

uppfattningar och inte hur det faktiskt är.
91

 Studiens frågeställningar kan besvaras bäst med 

hjälp av en kvantitativ innehållsanalys, då metoden undersöker de faktiska skillnaderna och 

inte de upplevda skillnaderna så stämmer detta bra överens med studiens syfte. 

Syftet och frågeställningarna har mätts och besvarats genom att undersöka 147 

pressmeddelanden och nyhetstexter baserade på dessa med hjälp av ett kodschema, som är en 

slags enkät fast för textanalys där forskaren är den som fyller i enkäten. För att kunna göra en 

likvärdig bedömning på allt material finns även en bedömningsmall som beskriver hur de 

olika frågorna som ställs till texten ska svaras. Där definieras vad svarsalternativen och 

frågorna syftar på, vilket var till hjälp i analysarbetet. Genom att studera tidigare forskning 

och ta reda på hur andra forskare med liknande studieobjekt gått tillväga och utformat sina 

kodscheman kan även mätningen i denna studie operationaliseras och mäta rätt saker då 

kodschemat i denna studie tagit hänsyn till detta. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Pressmeddelandena från Örnsköldsviks kommun har mejlats in via Helén Sahlin som är 

avdelningschef och informationschef. Pressmeddelanden från Landstinget Västernorrland har 

mejlats av Malin Nyman som är informatör med medieansvar. 

För att få fram eventuella nyhetsartiklar har sökningar på tidningsdatabasen Retriever 

Research gjorts på Örnsköldsviks Allehanda och efter nyckelord (som namn på personer, 

avdelningar, projekt, företag, event som nämns i pressmeddelandet och huvudteman som 

exempelvis droger och utbildning) och synonymer på dessa från pressmeddelandet inom 

närliggande datum. Allt material lästes igenom och kodas efter det kodschema som 

                                                 
89

 P. Esaiasson m.fl., 2010, s. 249 
90

 P. Esaiasson m.fl., 2010, s. 224 
91

 P. Esaiasson m.fl., 2010, s. 224 
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konstruerats specifikt för denna studie som finns hänvisad i bilagorna. Detta matades sedan in 

i programmet SPSS där allt sammanställs innan resultatet analyseras och jämförs. För att 

försäkra sig om att frågorna varit rätt ställda samt att författarna till denna studie kodar på 

samma sätt skedde en testkodning innan allt material slutligen kodades. 

 

3.3 Urval 

Urvalsprincipen för alla jämförelsepunkter är gjorda strategiskt för att visa på 

generaliserbarhet så att studien kan bidra till vidare forskning som i sin tur kan göra det 

möjligt att generalisera resultatet även till andra lokala morgontidningar. Denna studie 

studerar pressmeddelanden från Landstinget Västernorrland och Örnsköldsviks kommun vars 

innehåll resulterat i en nyhetstext i Örnsköldsviks Allehanda under år 2011 och 2012. 

Pressmeddelandena jämförs sedan med den publicerade nyhetstexten i Örnsköldsviks 

Allehanda.  

Då syftet med studien är att studera skillnader och likheter mellan pressmeddelande och 

nyhetstext var det viktigt att välja organisationer/företag/aktörer som har stor möjlighet att få 

sina pressmeddelande rekontextualiserade till nyheter. Därför föll valet på Örnsköldsviks 

kommun, Landstinget Västernorrland och Örnsköldsviks Allehanda eftersom det finns en 

symbios mellan dem.  

Urvalet innefattar att studera nyheten i själva papperstidningen eftersom det är mer troligt 

att den information som finns i pressmeddelandena publiceras i den tryckta tidningen och 

även är tekniskt sätt lättare att undersöka då ”lagt kort ligger”. 

Tidsperioden på två år (2011 och 2012) är vald eftersom mycket har hänt genom åren 

som förändrat publikens medieanvändande, journalisters arbetssituation och ekonomiska 

förutsättningar inom dessa tidsramar,
92

 vilket gör att det är intressant att studera hur 

förhållandena ser ut i dag.  

 

3.4 Kodschema 

För att kunna analysera de 147 pressmeddelanden och nyhetstexter baserade på dessa som 

utgör materialet till denna studie har ett kodschema framställts. Frågorna i detta kodschema är 

formulerade för att ge svar på vad och på vilket sätt innehållet i ett pressmeddelande förändras 

när det rekontextualiseras till en nyhetstext, vilket är studiens syfte. Denna finns att hämta i 

delen för bilagor. Några exempel på frågor som besvaras med hjälp av kodschemat är:  

                                                 
92

 G. Nygren, 2008, s. 105 och s. 109 



 16 

 Används de eventuella citat som finns i pressmeddelandet, redovisas det i så fall att 

de är kopierade från pressmeddelandet?  

 Har redaktionen kompletterat med andra uppgifter om händelsen än de som 

presenteras i pressmeddelandet?  

 Har redaktionen valt att intervjua någon som inte står som kontaktperson eller 

nämns i pressmeddelandet?  

 Är nyheten bildsatt?  

 Skiljer sig textlängden? 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

När det kommer till validitet och reliabilitet för forskningsstudier finns det delade mening om 

hur viktig dessa två begrepp är för själva forskningen. 

I Bo Eneroths bok Hur mäter man ”vackert”? – Grundbok i kvalitativ metod, menar han 

att dessa begrepp inte har någon betydelse för de problem som finns i metoden för kvalitativa 

metoder men att det har betydelse för problemen som finns i den kvantitativa metoden.
93

 

Esaiasson m.fl. påstår däremot att validiteten och reliabiliteten är viktigt för all forskning även 

om det kan vara svårt att uppnå, då det är en avgörande förutsättning för att kunna visa på 

trovärdiga resultat om verkligheten.
94

 Med andra ord menar författarna att det är viktigt att i 

alla sammanhang försöka uppnå god validitet och reliabilitet. 

Författarna till denna studie anser att validitet och reliabilitet är eftersträvansvärt och har 

därför arbetat för att kunna uppfylla dem båda. Validiteten uppnås i denna studie tack vare att 

de frågor som ställs i kodschemat är anpassade till studiens syfte och är operationaliserade på 

den teori som beskrivits. Kodschemat är noga framtaget genom granskandet av tidigare 

forskning för att sedan anpassa det till denna studie. En provkodning genomfördes där 

författarna var för sig kodade samma sju procent av allt material. Efter provkodning 

upptäcktes en del brister där författarna tolkat olika samt en del saknade alternativ. Detta 

justerades och bedömningsmallen blev mer detaljerad för att skapa en neutral tolkning. Tack 

vare författarnas olika infallsvinklar, där den ene studerar grafisk design och kommunikation 

och den andre journalistik, så har samförstånd och objektivitet uppstått genom utbytet av olika 

förförståelse. Detta har genomsyrat kodningsarbetet och analysen.  

Med dessa utgångspunkter mäts det som studien påstår sig mäta, vilket är den 

grundläggande betydelsen av god validitet. Studien gör det dessutom möjligt att generalisera 
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till liknande situationer, där kommun, landsting och lokaltidningen är samspelta, vilket gör att 

den externa validiteten blir hög. Eftersom denna studie har gjorts med generaliserbara 

ambitioner för att kunna bidra till annan forskning där det blir möjligt att generalisera detta 

resultat så får denna studie ett högre validitetsvärde. Eftersom studien fokuserar på de faktiska 

skillnaderna i texterna så undersöks inte journalisternas eller informatörernas upplevelse av 

texternas likhet och eftersom det överrensstämmer med uppbyggnaden av studien, där det är 

de faktiska skillnaderna som studeras, så får studien högre begreppsvaliditet. Dessutom så 

utgörs urvalet i denna studie av ett totalurval på pressmeddelanden från organisationerna som 

undersöks mellan år 2011 och 2012, något som stärker generaliserbarheten och validiteten 

ytterligare, den så kallade externa validiteten.
95

  

För att kunna uppnå god resultatvaliditet krävs det dock att det även finns en god 

reliabilitet. Reliabiliteten innebär att studien har frånvaro av slumpmässiga mätfel,
96

 att 

mätinstrumentet med andra ord har använts på ett korrekt sätt utan att det skett något slarv vid 

datainsamlingen och efterarbetet. Tack vare den noggrannhet som funnits under denna 

studiens arbetsgång genom den läsning, kodning och provkodning som gjorts samt den 

omsorgsfulla dokumenteringen som utförts visar det på att studien har en god reliabilitet. På 

grund av att pressmeddelandena skickades från Örnsköldsviks kommun och Landstinget 

Västernorrland och att de inte kunde garantera att exakt alla pressmeddelanden kom med kan 

det skapa ett lägre reliabilitetsvärde. Däremot kan det tänkas att om inte allt material skulle ha 

bifogats så skulle det troligtvis inte heller varit möjligt att få tag i de pressmeddelandena på 

annat håll. 

En provkodning genomfördes för att se att frågorna i studien var anpassade efter 

materialet. Efter revideringen provkodades de två författarna till denna studie var för sig för 

att säkerställa att bedömningsmallen tolkades på samma sätt. Dessa processer har stärkt 

operationaliseringen och därmed validiteten och reliabiliteten för studien. 

 

3.6 Metodproblem 

Både Helén Sahlin och Malin Nyman uppgav att alla pressmeddelanden från hela kommunen 

och landstinget ska gå genom informations- och pressavdelningen, men de reserverade sig för 

att det ibland kunde ske något enstaka undantag. Detta utgör inget stort problem eftersom det 

är pressmeddelanden från just dessa avdelningar denna studie undersöker. 
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På grund av författarnas olika infallsvinklar på grund av två olika utbildningar skulle det 

kunna lett till olika tolkningar av materialet. Men eftersom alternativen i kodschemat inte ger 

utrymme för mycket egen tolkning och genom en provkodning där författarna genom 

diskussion försäkrade sig om en liksinnig tolkning av alternativen var detta i den slutgiltiga 

kodningen inte längre något problem utan snarare en fördel. I övrigt har denna metod inte gett 

upphov till några forskareffekter där resultatet skulle ha blivit subjektivt vinklat. 

Vid provkodningen visade det sig att ett pressmeddelande kunde ge upphov till fler än en 

nyhetstext vilket skapade viss problematik med några av frågorna, som till exempel om 

rubrikerna liknar varandra. Detta löstes genom att räkna ihop nyhetstextrubrikernas innehåll 

som en och samma rubrik. Ett till alternativ lades även till på frågan om pressmeddelandet 

ledde till publicitet så att det blev möjligt att urskilja de pressmeddelanden som lett till flera 

nyhetstexter. 

Ett ytterligare problem som uppstod med metoden var att en del av pressmeddelandena 

var i låsta PDF-format, vilket gjorde att det försvårade tolkningen av hur många tecken dessa 

texter var på i ett exakt värde. Där har en uppskattning gjorts genom att räkna tecknen på en 

rad och sedan räknat ihop det genom att slå ihop raderna tills de blev i samma längd och 

därefter gångrat raderna med antalet tecken en rad ger. Detta utgör inget större problem 

eftersom svarsalternativen inte tar hänsyn till exakta antal utan har intervaller på femhundra 

tecken. 
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4. Empiri, analys och tolkning 

4.1 Empirisk bakgrund 

Det är morgontidningens uppgift att informera om det som sker lokalt i samhället och 

landstinget och kommunen är två aktörer med mycket makt i samhället. Kommunen och 

landstinget vill i sin tur informera kommuninvånarna om vad som händer och därför uppstår 

en symbios mellan tidningen och landstinget samt tidningen och kommunen.
97

 Landstinget 

och kommunen verkar inom tidningens geografiska område och därmed är det troligt att det 

som står i pressmeddelanden handlar om relevanta lokala händelser och företeelser som 

påverkar kommuninvånarna och tillika tidningens läsekrets. Kommunerna är bland de 

viktigaste nyhetskällorna för lokala medier eftersom de kommunala nyheterna i regel berör 

publiken direkt. Andra nyheterna från kommunen än de som skickas ut via pressmeddelanden 

anses också lättillgängliga genom offentlighetsprincipen.
98

 Vem det är av dessa parter som 

bestämmer över den andre i relationen finns det delade meningar om i forskningen.
99

 Mycket 

talar för att övertaget varierar mellan dessa aktörer och att det råder en ständig balansgång.
100

 

I den här studien ligger det första initiativet till nyheten hos kommunen respektive 

landstinget och beroende på hur tidningen sedan agerar kan de ta kommandot över nyheten.  

Den här symbiosen återfinns på andra orter i Sverige mellan lokala medier, kommun och 

landsting. Däremot finns inte symbiosen mellan Örnsköldsviks kommun och andra lokala 

morgontidningar i Västernorrlands län vilket inte anses vara lika intressant.  

Örnsköldsviks Allehanda har en monopolliknande situation på sin nyhetsmarknad, där de 

möjliga konkurrenterna om de lokala nyheterna verkar inom andra medieplattformer (SR P4 

Västernorrland samt TV4:s respektive SVT:s lokalnyheter) vilket gör det är relevant att titta 

på just dem eftersom mediesituationen speglar den som finns på flertalet mindre orter i 

Sverige. Vilket gör valet av dessa aktörer till ett typiskt fall.
101

  

Örnsköldsviks Allehanda är en lokalmorgontidning (landsortspress) med Örnsköldsvik 

som utgivningsort. Upplagan ligger på 16 200 per dag. 2011 hade tidningen en räckvidd i sin 

A-region på 74,7 procent och en hushållstäckning i Örnsköldsviks kommun på 66,2 

procent.
102

 Året innan (2010) låg upplagan på 16 700. De ägs till 95 procent av MittMedia AB 

som också äger sexton andra tidningar.
103

 

                                                 
97

 B. Johansson, 1998, s. 100 
98

 G. Nygren, 2001, s. 52 
99

 K. Asp, B. Johansson, L. Larsson, 1997, s. 221 
100

 K. Asp, B. Johansson, L. Larsson, 1997, s. 224 
101

 P. Esaiasson m.fl., 2010, s. 83 
102

 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=002420 hämtad: 2012-12-11  
103

 MittMedia AB:s årsredovining 2011, s. 2 och http://mittmedia.se/mittmedia hämtad: 2012-12-11   

http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=002420
http://mittmedia.se/mittmedia%2011/12-12


 20 

I sin årsredovisning för 2011 skriver MittMedia att: ”koncernens ekonomi är i dagsläget 

mycket avhängig utvecklingen av upplagorna samt annons- och reklamintäkterna. Med en 

svag utveckling av de traditionella intäkterna står MittMedia, likt övriga 

dagstidningsbranschen, för stora utmaningar.”
104

  

Örnsköldsviks kommun ligger i norra Ångermanland och i kommunen bor 55 073 

människor. Örnsköldsviks kommun och Landstinget Västernorrland är de två största 

arbetsgivarna. 
105

  

 

4.2 Resultat 

Av alla 266 pressmeddelanden som mottagits för studien var 174 stycken från Landstinget 

Västernorrland och 92 stycken från Örnsköldsviks kommun. I denna studie är de 

pressmeddelande som lett till en publicering som har analyserats, de som inte ledde till någon 

publicering har därför uteslutits i följande resultat.  Av de 147 pressmeddelanden resulterade i 

någon form av publicering var 42,9 procent (63 stycken) från kommunen och 57,1 procent (84 

stycken) från landstinget. 17,7 procent (26 stycken) pressmeddelanden var en inbjudan till 

någon form av pressträff eller event.  

 

4.2.1 Utrymme och placering i tidningen 

Något som kan tyda på att informationen i pressmeddelandet har värderats högt är i fall de får 

stort utrymme i tidningen, placeras långt fram och blir långa eller flera texter. 7,5 procent 

(elva pressmeddelanden) av alla pressmeddelanden resulterade i fler än en nyhetstext. Sett till 

utrymme sträckte sig sex av dessa i ett nyhetspaket över tolv eller fler spalter medan tre 

stycken sträckte sig över sex spalters bredd (mer än en sidas bredd). Sex av dessa 

publicerades efter en dag och fyra efter två dagar från att redaktionen fått pressmeddelandet. 

Endast en publicerades efter sju dagar (för att redaktionen väntat och var med på plats). 

Nyhetstexterna baserade på dessa elva meddelanden blev alla längre än 3000 tecken (alla 

nyhetstexters längd som baserats på samma pressmeddelande har räknats ihop).  

Totalt har drygt tio procent av texterna blivit längre än 3 000 tecken, av dessa det 30 

procent (fem nyhetstexter) som varit en enskild text. 
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Hur många tecken är texten?
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De flesta pressmeddelanden, 29,9 procent (44 stycken) var mellan 1 000 – 1 500 tecken, 25,9 

procent (38 stycken) var mellan 1 500 – 2 000 tecken följt av 20,4 procent (30 stycken) som 

var mellan 500 – 1 000 tecken. Nyhetstexten var vanligtvis mellan 1 000 – 1 500 och  

2 000 – 2 500 tecken (med 21,1 procent, eller 31 stycken i båda fallen), näst vanligast var att 

nyhetstexten var mellan 1 500 – 2 500 tecken (19,7 procent, eller i 29 fall).  

Nyhetstexten blev oftast längre än pressmeddelandet (54,4 procent, 80 fall). I 27,9 

procent (41 fall) var nyheten kortare än pressmeddelandet och i 17,7 procent (26 fall) var 

nyhetstexten ungefär lika lång som pressmeddelandet. Att texternas längd förändras visar att 

de har bearbetats. I de fall där nyhetstexten blivit längre än pressmeddelandet är det lättast att 

se att arbete har lagts ner av redaktionen. Det tyder på att redaktionen lagt till information 

eller åtminstone skrivit om så att texten blivit längre. När de blir kortare har mest troligt 

information försvunnit ur den ursprungliga texten.  

Vilken sida befinner sig nyhetstexten?
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De flesta nyhetstexter (19,1 procent, 28 stycken) har publicerats med start på sida fyra (elva 

stycken har sträckt sig över både sida fyra och fem, och en även över sida sex). Den näst 

vanligaste sidan var sida sex där 15,6 procent av nyhetstexterna (23 stycken) publicerades, 

följt av sidan åtta med 14,3 procent av nyhetstexterna (21 stycken) och sedan sida tio där 12,9 

procent av nyhetstexterna (19 stycken) återfanns.  
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Även de flesta nyhetstexter som blev över ett uppslag återfinns på sidan fyra och fem, 

vilket endast tio procent (15 fall) av texterna har gjort (en av dessa sträckte sig över tre sidor). 

I åtta av dessa fall har nyhetstexten gått över minst alla spalter på ett uppslag.  

 

De flesta nyhetstexter, 24,5 procent (36 stycken), gick över sex spalter (en hel sidas bredd). 17 

procent (25 nyhetstexter) gick över fem spalter och 16,3 procent (24 stycken) över en spalt, 

vilket tyder på att de inte värderats högre än att de publicerats som en notis. 
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Över hälften av nyhetstexterna, 55,8 procent (82 fall), publicerades en dag efter att 

redaktionen mottagit pressmeddelandet och 20,4 procent (30 fall) av nyhetstexterna 

publicerade två dagar efter. Tredje vanligast, 7,5 procent (elva stycken), var publicering mer 

än sju dagar från de att redaktionen fått pressmeddelandet. De sistnämnda texterna hamnade 

vanligtvis längre bak i tidningen än när publiceringen skedde snabbare. Vanligast var också 

att de publicerades över sex spalter. Av dessa elva texter var det tio stycken som innehöll 

information om kommande projekt eller event.  

Av de texter som publicerades en dag efter att pressmeddelandets skickats till redaktionen 

så var det nästan lika vanlig (19 respektive 18 fall) att nyhetstexterna sträckte sig över sex 

spalter som över en spalt. Det var även lika vanligt att det blev två spalter som fem spalter 

(elva fall vardera), likaså tre och fyra spalter (sju fall vardera). Med andra ord var det 
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vanligare att nyheten blev större än en enspaltig notis. Vid publicering två dagar efteråt var 

fyra spalter det vanligaste följt av en spalt.  

 

4.2.2 Vinkling 

98,6 procent (145 stycken) av pressmeddelanden hade en lokal vinkel. De två som saknade 

uppenbar lokal vinkel var från landstinget och handlade om sänggrindar på länssjukhuset (i 

Sundsvall) och upphandling om ambulanser, vilket inte ger en geografisk lokal vinkel, men 

som ändå kan komma att beröra Örnsköldsviks Allehandas läsare. 

Nyhetstextens rubrik var i strax över hälften av fallen (53,1 procent, 78 fall) en annan än 

den som fanns i pressmeddelandet. I 37,4 procent av fallen (55 gånger) var rubrikerna snarlik 

varandra och i sex fall (4,1 procent) var rubrikerna desamma. I 5,4 procent (åtta fall) fanns det 

ingen rubrik i pressmeddelandet. I 43,8 procent av de fall där det funnits rubrik i 

pressmeddelandet har rubrikerna liknat varandra, vilket innebär att pressmeddelandets 

värdering i de fallen påverkat tyngdpunkten i nyhetstexten. 

Ingresserna i pressmeddelandet och nyhetstexten liknar varandra i ett fall (i det fallet var 

rubriken också snarlik från pressmeddelandet), de liknar varandra delvis i 30 procent (44 fall) 

och liknar inte varandra alls i 28,5 procent (42 fall) av alla fallen. Ingress har dock saknades i 

40,8 procent (60 fall) av samtliga fall i någon av texterna (vanligtvis i Örnsköldsviks 

kommuns pressmeddelanden). Om de fall där ingress saknats räknas bort så har ingresserna 

delvis liknat varandra i 50,6 procent och inte liknat varandra i 48,3 procent av fallen. Det 

skiljde alltså mindre än två procentenheter mellan de fall där ingresserna delvis liknar 

varandra och inte liknar varandra. 

Det fanns inget fall där både ingressen och rubriken varit direkt hämtad från 

pressmeddelandet, däremot i 12,2 procent (18 fall) av alla fall är både rubriken och ingressen 

snarlik och delvis liknat varandra. I sex procent (nio fall) av alla fall har rubriken varit snarlik 

men inte ingressen och 21,7 procent (32 fall) av alla fall har både rubriken och ingressen varit 

annorlunda. I 14 procent (22 fall) har rubriken varit en annan men ingresserna delvis liknat 

varandra.  

I regel innehöll varken pressmeddelandet eller nyhetstexten några värdeladdade ord (utan 

hänvisning till någon person eller organisation). Värdeladdade ord var mer förekommande i 

nyhetstexten, 21,7 procent (32 fall), än i pressmeddelandena, 18,4 procent (27 fall). Men att 

texterna innehöll värdeladdade ord innebär inte per automatik att texterna varit positivt eller 
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negativt vinklat, utan kan innebära att ett värdeladdat ord används en gång i texten, 

exempelvis att det i rubriken påståtts att ett event blev en succé. 

De pressmeddelande som innehållit värdeladdade ord var 92,6 procent (25 stycken) i 

positiv klang och 7,3 procent (två stycken) av negativ karaktär. Vanligast är att dessa inte 

används av redaktionen. I 59,3 procent (16 fall) av de fall där värdeladdade ord (positiva som 

negativa) funnits i pressmeddelandet har de inte använts i nyhetstexten. I 11,1 procent (tre 

fall) av de fall där värdeladdade ord förekommit i pressmeddelandet har dessa använts på 

samma sätt i nyhetstexten och i 29,6 procent (åtta fall) har de till viss del använts.  

Nyhetstexten innehöll i 18,4 procent (27 stycken) av samtliga fall någon form av 

värdeladdade ord som inte återfanns i pressmeddelandet. I 8,8 procent (13 fall) var de positivt 

värdeladdade och i 10,2 procent (15 stycken) av fallen var de negativa. (I en nyhetstext 

förekommer det både negativa och positiva värdeladdade ord som inte kommer ifrån 

pressmeddelandet.)  

 

4.2.3 Innehåll 

Texternas innehåll har kodats i tre steg. Till att börja med har informationen i 

pressmeddelandet klassificerats i sex olika kategorier (historik, åsikter/känslor, siffror 

kommande/pågående projekt/event, personal- och/eller verksamhetsförändring, övrig fakta). I 

steg två har det undersökts om informationen från pressmeddelandet återfanns i nyhetstexten. 

Slutligen, i det tredje steget, har eventuell annan information som finns i nyhetstexten men 

inte i pressmeddelandet blivit kategoriserad. Information om siffror har sedan gått igenom 

samma steg ytterligare en gång för att det ska vara möjligt att se vilken typ av siffror det rör 

sig om (tid, kronor, procent, ålder, övriga faktasiffror). 

 

4.2.4 Information i pressmeddelandet 

De flesta, 98 procent (144 fall), pressmeddelanden innehöll siffror. De vanligaste siffrorna är i 

form av tid 87,1 procent (128 fall) av pressmeddelandena innehöll siffror i form av tid och 

42,9 procent av pressmeddelandena (63 fall) innehöll siffror av övrig karaktär (för definition 

se bilaga 2). 21,8 procent av pressmeddelandena (32 fall) innehöll siffror angående procent, 

21,1 procent (31 fall) innehöll siffror i form av kronor, medan 12,2 procent (18 fall) innehöll 

siffror om ålder av något slag. 

44,9 procent (66 fall) innehöll information som innefattade åsikter och känslor, 44,2 

procent (65 fall) av pressmeddelandena innehöll information av historisk karaktär. 37,4 
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procent (55 fall) av pressmeddelandena gav information om kommande projekt eller event 

och 29,3 procent (43 fall) handlade informationen om personal- och verksamhetsförändringar. 

65,3 procent av pressmeddelandena (96 fall) innehöll information av övrig fakta som inte 

passade in i de angivna svarsalternativen för kodschemat. 

 

4.2.5 Information från pressmeddelandet i nyhetstexten 

20,4 procent av nyhetstexterna (30 fall) använde sig inte av någon annan information än den 

information som pressmeddelandet gav.  

Den typ av information som oftast funnits i både pressmeddelandet och nyhetstexten är 

kommande/pågående projekt och event samt personal- och/eller verksamhetsförändringar. 

Den informationen förekom i nyhetstexten alla gånger pressmeddelandet handlat om 

densamma (i 43 fall respektive 55 fall). I 66,1 procent av de fall (65 fall) då pressmeddelandet 

innehöll information av historisk karaktär har den informationen funnits med i nyhetstexten 

(43 fall). I 46,9 procent (31 av 66 fall) innehöll nyhetstexten samma information som 

innefattade åsikter och känslor som pressmeddelandet. När det förekommer information av 

övrig karaktär (96 fall) i pressmeddelandet så används den i 91,6 procent (88 fall) av 

nyhetstexterna.  

I 90,2 procent (130 av 144 fall) av fallen innehöll nyhetstexten siffror från 

pressmeddelandet. Kronor var den vanligaste siffran som nyhetstexten tog från 

pressmeddelandet. Det hände i 87 procent (27 av 31 fall) av fallen där pressmeddelandet 

angett siffror i form av kronor. Därefter var tid den vanligaste sifferinformationen redaktionen 

använde från pressmeddelandet, 82,8 procent (106 av 128 fall). I 72,2 procent (13 av 18 fall) 

respektive 71,8 procent (23 av 32 fall) angavs samma ålder och procent i nyhetstexten som i 

pressmeddelandet. Övriga faktasiffror från pressmeddelandet har använts i 74,6 procent (47 

av 63 fall) av nyhetstexterna och i 11,8 procent av nyhetstexterna (17 av 144 fall) använde sig 

redaktionen inte av de siffror som angetts i pressmeddelandet. 

Den information som oftast försvunnit i rekontextualiseringen är känslor och åsikter, som 

försvunnit i 53,1 procent av de fall när det funnits med i pressmeddelandet. Näst vanligast är 

det att information av historisk karaktär (som försvunnit i 36,8 procent av fallen) följt av 

sifferuppgifter (som försvunnit i 17,4 procent av fallen). 

 

 

 



 26 

4.2.6 Redaktionens egna information 

Den typ av information som i flest fall lagts till i nyhetstexten var information av övrig 

karaktär, vilket gjordes i 65,3 procent av nyhetstexterna (96 fall). I mer än hälften av fallen 

(56,7 procent) då pressmeddelandet inte innehållit några åsikter och känslor har reaktionen 

lagt till känslor/åsikter i nyhetstexten. I 13 fall har redaktionen både använt känslor från 

pressmeddelandet samt lagt till andra åsikter och känslor än vad som fanns i 

pressmeddelandet. Totalt har redaktionen lagt till åsikter/känslor i 59,9 procent (88 fall) av 

fallen. 

I 26,5 procent av nyhetstexterna (39 fall) har det lagts till information av historisk 

karaktär som inte stått i pressmeddelandet. I 6,1 procent (nio fall) av alla fall har redaktion 

lagt till egen information om kommande projekt eller event. Information om personal- 

och/eller verksamhetsförändring har lagts till i 3,4 procent (fem fall) av alla fall. 

I 72,1 procent (106 fall) av nyhetstexterna lade redaktionen till egna siffror. Även om 

pressmeddelandet innehöll siffror så la redaktionen till andra siffror i 54,7 procent av de 

fallen. 37,4 procent (55 fall) av nyhetstexterna tog med egna siffror angående tid än 

pressmeddelande. I 21,8 procent (32 fall) har redaktionen lagt till egen information om kronor 

än pressmeddelandet. 13,6 procent (20 fall) innehöll nyhetstexten siffror angående ålder och 

som inte stått med i pressmeddelandet. I 12,2 procent (18 fall) av nyhetstexterna fanns andra 

siffror i form av procent än som i pressmeddelandet.  

 

4.2.7 Personer och citat 

De flesta, 87,1 procent (128 stycken), nyhetstexter hade citat, medan 65,3 procent (96 

stycken) av pressmeddelanden innehöll citat. Vanligast var att pressmeddelandena innehöll 

två (23,8 procent), ett (21,2 procent) och tre (17 procent) citat. I de fall där pressmeddelandet 

innehöll citat har citaten inte använts i 50,5 procent av nyhetstexterna. När citat från 

pressmeddelanden användes (49,5 procent av nyhetstexterna) användes några av dem i sin 

helhet eller alla i sin helhet. Vanligast var också att det inte tydligt redovisades att citatet kom 

från pressmeddelanden. 

Alla 147 pressmeddelanden innehöll kontaktuppgifter av något slag. 66 procent av 

pressmeddelandena (97 fall) hänvisade till en myndighetsperson. I 19 procent (28 fall) angavs 

en politiker som kontaktperson för vidare frågor, i 29,9 procent av pressmeddelandena (44 

fall) hade chefer som kontaktpersoner. I 4,1 procent (sex fall) hänvisade till press- eller 
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informationsavdelning medan 3,4 procent av pressmeddelandena (fem fall) hänvisade till 

någon övrig kontaktperson som inte föll in i ramarna för de andra kategorierna i kodschemat. 

12,9 procent (19 fall) av alla nyhetstexter lät ingen människa komma till tals. Med detta 

menas att det i texten inte framgick att någon viss person yttrat sig om något eller antytt 

något. Därmed hade 87,1 procent (128 fall) av alla 147 nyhetstexter någon person som fick 

komma till tals.  

Den vanligaste gruppen att uttala sig i nyhetstexten, i 63,9 procent (94 fall) av fallen, var 

kontaktpersonerna, alltså de som varit angivna i pressmeddelandet som kontaktpersoner för 

vidare information. 19 procent (28 fall) lät redaktionen personer från andra organisationer och 

föreningar uttala sig och 15,6 procent (23 fall) kom en person som nämns i pressmeddelandet, 

men som inte står som kontaktperson, till tals. I 14,3 procent av nyhetstexterna (21 fall) lät 

redaktionen en politiker uttala sig och 10,9 procent (16 fall) kom någon annan person på 

samma organisation som kontaktpersonen till tals. De som mest sällan kom till tals var 

allmänheten, de fanns i 6,8 procent (10 fall) av nyhetstexterna.  

I de fall där kontaktpersonerna i pressmeddelandet inte fick komma till tals var det 

vanligast att det inte fanns citat i nyhetstexten. Näst vanligast var att en person som nämndes i 

pressmeddelandet fick komma till tals när kontaktpersonerna inte gjorde det. Exempel på ett 

sådant fall är när någon har blivit tillsatt som ny chef och tidningen kontaktar den nya chefen 

istället för kontaktpersonen som var den som tillsatte den nya chefen. Kontaktpersonerna har 

till största delen varit myndighetspersoner (ej chefer) i anknytning till Landstinget 

Västernorrland och Örnsköldsviks kommun. 

 

4.2.8 Ursprung 

I 1,4 procent av fallen (två fall) redovisas det vid alla citat och i den löpande texten att 

nyhetens och citatens ursprung är från ett pressmeddelande. I tre fall redovisas det att 

nyhetens ursprung kommer från ett pressmeddelande men inte att citaten gör det. Detta kan 

både innebära att redaktionen hämtat egna identiska citat eller att de ansett att de redan 

redovisat varifrån de hämtat informationen. Detta i kombination med fåtalet fall, endast i 6,1  

procent av fallen, där det framgår att nyhetens ursprung är från ett pressmeddelande tyder på 

att redaktionen till stor utsträckning gentemot läsarna får det att framstå som att de är 

initiativtagare till nyheten. 
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4.2.9 Grafiska element och bilder 

Det var inte mycket grafik varken i pressmeddelanden eller i tidningen, sex gånger respektive 

fem. Ingen av grafiken som fanns i pressmeddelanden publicerades i tidningen, utan 

redaktionen tog fram egen grafik.  

23,1 procent av nyhetstexterna (34 fall) innehöll en faktaruta. Av de nyhetstexter som 

hade en faktaruta använde sig 35,3 procent (tolv fall) av en egen faktaruta som innehöll andra 

uppgifter än vad pressmeddelandet angett. I 41,2 procent (14 fall) av nyhetstexterna var 

faktarutan en utökad version av information från pressmeddelandet (redaktionen använde sig 

av samma information som pressmeddelandet angett samt att de lagt till egna faktauppgifter i 

faktarutan). I 14,7 procent (fem fall) var faktaruten en nedkortad version, vilken innebär att 

redaktionen tagit med en del av den information som pressmeddelandet och inte lagt till 

någon ytterligare information. I 8,8 procent (tre fall) av nyhetstexterna med faktaruta 

användes exakt samma information som pressmeddelandet angett utan att någon annan 

information lagts till.  

Få pressmeddelanden har innehållit bild, enbart 2,7 procent (fyra stycken) har haft någon 

form av bild och dessa publicerades inte i tidningen. Nyhetstexten har i 63,3 procent av fallen 

innehållit en eller flera bilder. Vanligast var att tidningen hade en egen nytagen bild (i 34 

procent av fallen, 50 fall) och/eller arkivbilder (i 30,6 procent av fallen, 45 fall). 

När nyhetstexten innehåller en egen bild är det vanligast att nyhetspaketet (text, bild, 

faktaruta, rubrik och liknande) förekommer på fyra till sex spalter. När nyheten innehåller en 

arkivbild är det vanligast att nyhetspaketet förekommer på fem till sex spalter.  

Publicering som sker efter två dagar hade 36,6 procent (elva stycken) artiklar en egen bild 

medan 30 procent (nio stycken) hade en arkivbild. När nyhetstexten publiceras dagen efter att 

pressmeddelandet kommit in till redaktionen hade 21,9 procent (18 fall) av nyhetstexterna 

egen bild medan arkivbild förekom i 39 procent av fallen (32 fall). Sju dagar efter publicering 

hade 72 procent (åtta artiklar) en egen bild och 18 procent (två fall) hade en arkivbild. Egna 

bilder hamnar vanligast på sida tio (tio bilder) i tidningen följt av sida sex och fyra (nio bilder 

vardera). Arkivbilder hamnar oftast på sida fyra (elva bilder) följt av sida sex (sex bilder). Att 

nyheten placeras långt fram i tidningen och över flera spalter tyder också på att den anses ha 

ett högt nyhetsvärde. 
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4.3 Analys 

Landstinget Västernorrland skickade 174 pressmeddelanden och 48,2 procent (84 stycken) av 

dessa blev en nyhetstext. Örnsköldsviks kommun skickade 92 pressmeddelanden varav 68,4 

procent (63 stycken) blev en nyhetstext. Men att nästan hälften respektive närmare 70 procent 

av landstinget och kommunens pressmeddelanden blev nyheter är inte särskilt överraskande 

då dessa två är att betrakta som elitkällor för den lokala morgontidningen, vilket också var 

anledning till att dessa aktörer valdes från början. Men att säga att Örnsköldsviks kommun i 

större utsträckning än Landstinget Västernorrland får sina pressmeddelanden publicerades 

vore inte rättvisst eller bekräftat. Då de flesta pressmeddelanden, 98,6 procent (145 fall), som 

blev en nyhetstext hade en lokal vinkling (berörde något eller någon inom Örnsköldsviks 

Allehandas utgivningsområde) och landstinget verkar för hela Västernorrlands län där även 

andra kommuner och tidningar verkar. Det fanns till exempel pressmeddelanden från 

Landstinget Västernorrland som inte blev någon nyhetstext som handlade om vårdskador i 

Sundsvall, alltså saknades den lokala vinkeln. Att lokal vinkel och närhet till publiken/läsarna 

är viktigt i nyhetsvärderingen har nämns i teoriavsnittet för nyhetsvärdering, en teori som 

stärks genom den här studiens resultat. De pressmeddelanden som inte blev publicerade 

saknade i regel en lokal vinkling.  

Som studier av Sallot och Johnson (2006), VanSlyke Turk (2006) och McCombs (1994) 

har visat är pressmeddelanden en viktig källa till nyheter och att cirka 50 procent av alla 

nyheter har sitt ursprung i pressmeddelanden så visar den här studien att pressmeddelande 

från två elitkällor värderas högt och i relativt hög grad publicerats.  

Nyhetstexten blev ofta längre än pressmeddelandet och majoriteten publicerade en eller 

två dagar efter att redaktionen fått pressmeddelandet. Endast elva texter har publicerats mer 

än sju dagar efter att pressmeddelandet nått redaktionen. Av dessa innehöll 90 procent (tio 

stycken) information om event och projekt, vilket kan tyda på att redaktionen valt att invänta 

det kommande eventet för att själv kunna närvara och skriva om det i efterhand. Alternativet 

för redaktionen hade varit att göra en artikel innan, en förhandsartikel, och berätta om det 

kommande eventet. Det skulle ha ökat allmänhetens kännedom om eventet, vilket i 

förlängningen skulle kunna innebära att fler besöker eventet och artikeln därmed kan ses som 

textreklam något som inte är förenligt med de journalistiska idealen och spelreglerna. 

Nyhetstexterna har, sett till spalter, fått gott om utrymme. Det i kombination med att var 

femte av dessa texter publicerades på sida fyra (17 av 82 fall) därefter sida sex (13 fall, 15,8 

procent) följt av sida åtta (elva fall, 13,4 procent), vilka är de första nyhetssidorna i tidningen, 
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tyder på att de texterna nyhetsvärderats högt. Att majoriteten av nyhetstexter hamnar långt 

fram i tidningen (på sida fyra till sex) tyder på att redaktionen ansett att pressmeddelandet 

varit av högt nyhetsvärde. 

Många av pressmeddelandena blev nyhetstexter och genom att se hur de har bearbetats så 

går det att säga att pressmeddelanden anses ha ett högt nyhetsvärde. Textlängden kan även på 

förhand ha varit bestämd (utifrån tidningens format, mallningen) vilket gör att det i sig inte 

enbart visar på hur pressmeddelandets nyhetsvärde värderats. Däremot att nyhetstexterna 

oftare är mellan 2 000 – 2 500 tecken än 5 00 – 1 000 tyder ändå på att pressmeddelandena 

värderats högt. 

Gatekeepingprocessen är ett tydligt inslag i redaktionens bearbetning med 

pressmeddelandena. Genom studiens resultat framgår det att redaktionen valt och valt bort 

viss information i pressmeddelandena samt i en del fall valt att lägga till egen information i 

nyhetstexterna, vilket är en gatekeepers grundläggande uppgift. Det är trots allt inte bara 

gatekeeperns roll att välja mellan vilka nyheter som ska publiceras eller inte utan även vilket 

innehåll nyheterna ska ha, någonting som tydligt framgått i resultatet från denna studie. 

Genom dessa val, som nämndes tidigare i teorikapitlet, gestaltas verkligheten för tidningens 

läsare.  

Redaktionen var dåliga på att redovisa att nyhetens ursprung var från ett 

pressmeddelande, i 93,9 procent av fallen redovisades det inte att nyhetens ursprung var från 

pressmeddelandet. Vilket gör att det med hundra procent säkerhet inte går att säga att 

nyhetens ursprung är från pressmeddelandet, däremot visar datumen att pressmeddelandet 

kommit till redaktionen före nyhetstexten publicerades. Att innehållen varit relativt snarlika 

och att det oftast varit personer vars namn finns i pressmeddelandet som uttalat sig tyder 

därför på att ursprunget är pressmeddelandet och att tidningen helt enkelt varit snål med att 

hänvisa nyhetens ursprung till pressmeddelandena. I praktiken innebär det att läsarna tror att 

nyheten är något som redaktionen tagit initiativ till. 

I de fall där nyhetstexten enbart innehöll information från pressmeddelandet redovisas det 

bara i två av de 30 fallen (sex procent) att nyheten baseras på ett pressmeddelande.  

Det journalistiska idealet, vad gäller att vara och rapportera objektivt, kunde även i denna 

studies resultatdel påvisas. Fyra femtedel av alla nyhetstexter innehöll inga värdeladdade ord, 

och de gånger de innehöll värdeladdade ord handlade för det mesta om enstaka ord. Det 

resultatet stärker bilden att journalisterna strävar efter det journalistiska idealet, att vara 

objektiv i sina nyhetsskildringar.  
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Rutinerna på redaktionen i kombination med de journalistiska idealen leder till, precis 

som det framgick i teorikapitlet, att journalisten förväntas producera en viss mängd för att 

fylla morgondagens tidning. Detta påverkas av hur lång tid arbetet får ta och vilka källor som 

finns att tillgå. Pressmeddelanden är rätt så lätthanterliga att arbeta med, eftersom det finns 

tillgång till kontaktpersoner och källor i alla pressmeddelanden. Det är också 

kontaktpersonerna som i störst utsträckning kommer till tals i nyhetstexterna, vilket dels kan 

bero på att de är tillgängliga och vill prata och att det går snabbare att ringa till dem än att leta 

upp någon annan. Men det kan också vara så att kontaktpersonerna är de som är bäst insatt i 

ämnet.  

Citat från pressmeddelanden har visat sig vara något som redaktionen använder sig av, 

ungefär hälften av pressmeddelandena får några eller alla citat i sin helhet eller delvis i sin 

helhet publicerade. Vilket i kombination med att kontaktpersonerna ofta kommer till tals tyder 

på att kommunen och landstinget i ganska stor utsträckning kan vara med och bestämma vilka 

som ska komma till tals i nyhetstexten. 

I 43,8 procent av de fall där det funnits rubrik i pressmeddelandet har rubrikerna liknat 

varandra, vilket innebär att pressmeddelandets värdering i de fallen påverkat tyngdpunkten i 

nyhetstexten. 

Bilder är en viktig del av nyheten,
106

 att bildsätta nyheten gör dels att nyheten tar mer 

plats i tidningen vilket sänder en signal att det är något viktigt och bilden bidrar till att 

förstärka nyheten och fånga läsarnas intresse. De nyheter som blivit publicerad en dag efter att 

redaktionen fått pressmeddelandet har oftast varit bildsatt med en arkivbild, vilket tyder på att 

redaktionen inte hunnit eller prioriterat att ta en ny bild. Att ta en ny egen bild är betydligt 

dyrare (i arbetstid) än att plocka fram en bild ur arkivet. Däremot har ingen bedömning om 

hur ”bildmässig” information från pressmeddelandena varit studerats i den här studien. Vilket 

i sig tillsammans med andra yttre omständigheter givetvis kan ha påverkat hur redaktionen 

valt att göra med bildsättning. När arkivbilder används hamnade nyheten på färre spalter än de 

fall där en ny bild används gjorde.  

Att en nyhet är bildsatt med en arkivbild kan också tyda på att ingen från redaktionen 

fysiskt träffat den intervjuade. Citaten kan komma från en telefonintervju, en arbetsmetod 

som är betydligt mindre kostsam mätt i arbetstid. Vilket skulle kunna styrka Bengt Johanssons 

och Eva Berglies studie från 2005 som visade att mer av det journalistiska arbetet utförs från 

skrivbordet. 
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Som nämndes i teorikapitlet tidigare i studien så har en psykosocial undersökning i Norge 

visat att det journalistiska arbetet präglas av produktionskrav och hårda ekonomiska krav. 

Pressmeddelanden är billiga nyheter, på grund av att de skickas in via mejl till redaktionen 

och inte kräver att redaktionen från grunden måste komma på nyheten eller hitta all 

information på egen hand. Detta är någonting som går att stödja i resultatet från denna studie, 

då redaktionen i stor utsträckning använder information från pressmeddelandena. Det kan 

vara en anledning till att i 20,4 procent av nyhetstexterna (30 fall) fanns det inte av någon 

annan information än den information som pressmeddelandet gav. Det tyder på att 

redaktionen har nöjt sig med den information som fanns i pressmeddelandet och inte gjort sin, 

enligt de journalistiska idealen, skyldighet att granska den. Eller åtminstone inte redovisat att 

de kontrollerat uppgifterna. Vilket kan bero på en rad olika saker: att journalisten litar på 

uppgifterna, att journalisten haft tidspress och inte hunnit kontrollera uppgifterna eller att 

journalisten faktiskt kontrollerat eller sedan tidigare känt till uppgifterna men inte redovisat 

det.   

En studie av Pander Maat och de Jong (2012), som nämndes i teoridelen, visade att 50 

procent av de undersökta pressmeddelandena var längre än nyhetstexterna. Detta gjorde att 

nyhetstexten producerades enbart med den information som fanns att tillgå i 

pressmeddelandet. Det resultat som framgått i denna studie är dock att nyhetstexterna i mer än 

hälften av fallen (54,4 procent) blivit längre än ursprungstexten i pressmeddelandet. Men till 

skillnad från den här studien undersökte Pander Maat och de Jong pressmeddelanden från 

företag, vilket gör att resultaten inte kan jämföras rakt av. 

Den typ av information som oftast, och till och med i alla 43 fall respektive 55 fall, 

funnits i både pressmeddelandet och nyhetstexten är kommande/pågående projekt och event 

samt personal- och/eller verksamhetsförändringar. Vilket inte är särskilt förvånande då den 

typen av information ofta var den huvudsakliga informationen i pressmeddelandet, det 

betyder dock inte att nyhetstexten innehöll all information kring omständigheterna runt dessa 

händelser som pressmeddelandet.  
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5. Slutsatser och diskussion 

5.1 Slutsatser 

Resultatet visar att det sker vissa förändringar när pressmeddelandena rekontextualiseras till 

nyhetstext. Det som förändras är att nyhetstexterna i mer än hälften av fallen (54,4 procent) 

blir längre än ursprungstexten i pressmeddelandet. Det vanligaste är att redaktionen gör en 

annan rubriksättning på texterna och att de ändrar innehållet i ingressen så att texterna inte ska 

vara alltför snarlik varandra. Ungefär en femtedel (20,4 procent) av nyhetstexterna använde 

sig endast av den information som pressmeddelandet gav. Detta tyder på att tidningen för det 

mesta la till information och bearbetar de texter som kommer in istället för att kopiera in dem 

rakt av. Den information som för det mesta lades till (65,3 procent) var information av övrig 

karaktär. Sällan la redaktionen till information kring kommande projekt och event samt 

personal- och verksamhetsförändringar som inte nämnts i pressmeddelandet, dock när det 

nämns i pressmeddelandet så står det alltid med i nyhetstexten. 

All den information som skrivs i pressmeddelandet kommer inte alltid med, samtidigt så 

lägger tidningen ofta till annan information. Bortsett från information av övrig karaktär så 

innehåller de flesta nyhetstexter siffror av något slag. Sammanlagt har 123 av 147 fall har 

nyhetstexten innehållit siffror, samtidigt som 115 fall av pressmeddelandena innehöll 

information med siffror. Studien visar att om pressmeddelandet innehöll siffror så var det 

vanligt att nyhetstexten tar med den informationen, samt lägger till egna siffror (i 49 fall). De 

vanligaste siffrorna som förekom i både pressmeddelanden och nyhetstexter är de som berör 

tid. Därefter var kronor den vanligaste angivelsen av siffror som förekom. Att nyhetstexter för 

det mesta innehåller siffror i form av tid är inte förvånande eftersom nyhetstexter trots allt ska 

vara aktuella och därmed innehåller många sådana siffror. Näst vanligast förekommande är att 

nyhetstexter innehåller åsikter och känslor, nyhetstexten har i 106 av 147 fall innehållit det. 

Däremot har information av historisk karaktär från pressmeddelandet plockats med i 

nyhetstexterna fler gånger än vad åsikter och känslor gjort.  

Drygt en femtedal av alla nyhetstexter (21,7 procent) använde sig av värdeladdade ord 

(utan hänvisning till någon person eller organisation) av något slag. Det är mer vanligt att 

pressmeddelanden innehöll positiva värdeladdade ord än negativa. Redaktionen lägger till 

nästintill lika många positiva som negativa värdeladdade ord i de nyhetstexter när 

pressmeddelandet inte innehållit det. Dock använder sig redaktionen i 59,3 procent av fallen 

inte de värdeladdade ord som funnits med i pressmeddelanden. Detta menas dock inte, precis 
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som det nämndes i analysen, att nyhetstexten varit positivt eller negativt laddat utan det kan 

röra sig om ett enda ord i texten som ansetts vara värdeladdat. 

Större delen av nyhetstexterna hamnar långt fram i tidningen och sträcker sig över sex 

spalter bredd, något som tyder på informationen i de pressmeddelanden som publiceras anses 

ha ett högt nyhetsvärde av redaktionen, att de är en viktig källa till nyheter.  

Studien visar på att mer än hälften av nyhetstexterna (55,8 procent) publicerades en dag 

efter att redaktionen fått in pressmeddelandet, sammanlagt är det ungefär tre fjärdedelar (76,2 

procent) av alla pressmeddelanden som publiceras efter en till två dagar. 

Den grupp som oftast fått uttala sig i nyhetstexten (65,3 procent) är de som stått angivna 

som kontaktpersonerna i pressmeddelandet. I de fall när kontaktpersonerna inte kom till tals 

var det då mer vanligt att ingen fick komma till tals än att någon annan på organisationen, 

andra politiker, allmänheten och liknande gjorde det. Kontaktpersonerna har till största delen 

bestått av myndighetspersoner i anknytning till Landstinget Västernorrland och Örnsköldsviks 

kommun. 

Ungefär hälften av pressmeddelandena fick några eller alla citat återgivna i sin helhet 

eller delvis i sin helhet. Detta samt att kontaktpersonerna ofta kommer till tals visar på att 

kommunen och landstinget i rätt så stor utsträckning fått vara med och bestämma vilka som 

ska komma till tals. Så även om citat från pressmeddelandet inte kommer med så kan nya citat 

finnas med i nyhetstexten från samma person som uttalade sig i pressmeddelandet. 

Tidningen redovisar endast i 6,1 procent av fallen att nyheten har sitt ursprung från 

pressmeddelandet. I två fall redovisas det vid alla citat och i den löpande texten att nyhetens 

samt citatens har sitt ursprung från ett pressmeddelande. Endast i tre fall redovisas det att 

nyhetens ursprung kommer från ett pressmeddelande, men då redovisas det inte att citaten gör 

det. Detta kan tyda på att redaktionen antingen hämtat egna, identiska, citat eller att de ansett 

att de redan redovisat varifrån de hämtat informationen och att citaten då även ingår i den 

referensen. Att citaten och nyhetens ursprung sällan redovisas visar på att redaktionen till stor 

utsträckning får det att framstå som att de är initiativtagare till nyheten gentemot läsarna. 

Faktarutor var inte vanligt förekommande i nyhetstexterna, men när de förekom var de 

vanligtvis baserade på den information som pressmeddelandet gett. Det var dock nästintill lika 

vanligt att nyhetstexten skapar en egen faktaruta som ett tillägg till den information som 

kommit från pressmeddelandet. Vad gäller bilder så har i princip inga pressmeddelanden 

innehållit det (endast fyra stycken) varav ingen publicerades i tidningen. I 63,3 procent av 

fallen har nyhetstexten varit bildsatt med en eller flera bilder där redaktionens egna bilder 

varit vanligast. Oavsett om det är egna nytagna bilder eller arkivbilder som redaktionen 
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använder sig av så hamnar hela nyhetspaketet oftast på mellan fyra till sex spalter. Dock 

används fler arkivbilder på färre spalter än vad redaktionens nya bilder gör. Däremot har 

arkivbilder hamnat längre fram i tidningen än vad de nya bilderna gjorde i genomsnitt. 

Resultatet visar att ju tidigare nyheten publiceras efter att pressmeddelandet kommit in till 

redaktionen, desto vanligare är det att arkivbilder används. Redaktionens egna bilder är 

därmed mer vanlig vid publicering fler dagar efter inkommet pressmeddelande. 

 

5.2 Egna reflektioner och diskussion 

Det var väldigt få nyhetstexter där det framgick att nyheten hade sitt ursprung från ett 

pressmeddelande, någonting som skapar en bild av att redaktionen får det att verka som att de 

är initiativtagare till nyheten gentemot sina läsare. Frågan är då vilken betydelse det har. 

Spelar det någon roll ifall det framgår eller inte? Vad ger det för bild till läsarna? Detta kan 

vara en intressant idé till en kommande studie, att undersöka hur läsare reagerar när de ser 

ordet pressmeddelande i nyhetstexten. Gör det någon skillnad för trovärdigheten?  

Som en förlängning på det vore det intressant att se om trovärdigheten för 

originalmeddelandet (pressmeddelandet) och nyhetstexten är olika även om de innehåller 

samma information. Företagen vill gärna nå ut med sin information medan journalistiken tar 

betalt för samma information. Hur bra företag och organisationer blir på att hitta andra kanaler 

än de via medier för att nå ut med sin information och hur trovärdig den anses kan komma att 

påverka journalisternas arbete. För att journalistiken ska kunna fortsätta kosta pengar måste 

den antingen tillföra något nytt i informationen eller ha unik information som inte finns 

lättillgängligt någon annanstans.  

Likväl kan det vara spännande att gå vidare med denna studies resultat och exempelvis 

göra intervjuer med informationsavdelningen hos landstinget och kommunen för att se vad de 

anser om det faktum att det sällan redovisas att nyheten kommer från deras pressmeddelande 

men även att intervjua redaktionen och därmed få reda på hur de resonerar.  

Texterna som har undersökts i denna studie har varit väldigt varierade. De har gått från 

att ha varit nästintill identiska till att ha varit rätt så olika varandra. I det stora hela går det att 

konstatera att journalisterna oftast har bearbetat texten och därmed följt sin journalistiska 

plikt. En nyhetstext innehöll dessutom så mycket ironi att det är oundvikligt att ställa sig den 

frågan om reporten som skrev den var allvarlig. Även om det i denna studie, efter den analys 

som gjorts, inte går att se om texterna varit helt identiska så har det under arbetet med studien 

uppstått reaktioner över att vissa texter varit i det närmaste identiska, vilket styrker det Björn 
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Häger hävdat i boken Reporter att pressmeddelanden ibland publiceras utan någon 

bearbetning, som hänvisats till tidigare i denna studie. 

Det skulle också vara intressant att jämföra den här studiens resultat med hur 

rekontextualiseringen av landstingets och kommunens pressmeddelanden sett ut tidigare och 

kommer att se ut om några år. Studien skulle också i dagsläget kunna upprepas på 

pressmeddelanden från andra källor. Blir de rekontextualiserade på samma sätt och lika ofta? 

Det uppmärksammades även under arbetets gång att det i rätt stor utsträckning var samma 

person på tidningen som skrivit om de pressmeddelanden som rört samma saker eller som varit 

skickade från antingen kommunen eller landstinget. Om den personen påverkat att 

rekontextualisering blivit på det sätt som det blev är inget som går att svara på, men det går 

därmed inte heller att säga att hela redaktionen ser ut så bara för att denna individ gör det. Det är 

trots allt inte ovanligt att en person skriver majoriteten av en viss typ av texter då reportrar på 

tidningen kan ha olika bevakningsområden, men studier i gatekeeping har visat att de individuella 

faktorerna inte påverkar mer än den redaktionella strukturen och den samhälleliga kontexten.  

Att siffror är det som de flesta nyhetstexter handlat om, vilket då är den information som 

nyhetstexterna mest lagt till och använt sig av från pressmeddelandena, är precis som det 

nämndes i analysen inte helt förvånande. Däremot framstår det som att redaktionen anser det 

vara viktig att åsikter och känslor finns med i nyhetstexten sedan det är det största innehållet 

efter siffrorna, trots att information av historisk karaktär är det som hämtas mer från 

pressmeddelandet än åsikter och känslor. Därför är det trots det intressant att se på vilket sätt 

de förhåller sig till sina källor, att de inte refererar till dem. Frågan är ifall mängden åsikter 

och känslor i nyhetstexterna tyder på att tidningen anser det vara en viktig del av nyhetstexten 

och ifall det på något sätt kan tyda på en kommersialisering för tidningen, att de visar mycket 

känslor och människor som får komma till tals eller om det helt enkelt finns där för att stärka 

trovärdigheten i nyheten.  

Sammanfattningsvis så är mycket av den informationen från pressmeddelandet med i 

nyhetstexten, även om redaktionen för visso tenderar att lägga till annan information vid 

rekontextualiseringen, men i huvudsak har kärninformationen från pressmeddelandet kommit 

med. Att textinnehållet förändrats tyder på att det skett någon slags bearbetning av texten och 

det har i denna studie inte tytt på någonting negativt, att informationen på något sätt skulle ha 

blivit snedvriden eller liknande. Förändringarna som sker är inte mastodonta men det går att 

slå fast att det sker förändringar på ett eller annat sätt i de flesta texter. Det är med andra ord 

mer vanligt att information läggs till då texterna blivit för det mesta längre och att bilder 

verkar vara en rätt så viktig del i nyhetstextens utformning. 
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  1 

Bilaga 1 

Kodschema frågor 

1. Är pressmeddelandet en inbjudan till ett fysiskt möte? 

1. Ja, endast information om tid och plats                            

2. Ja                                         

3. Nej 

2. Blev pressmeddelandet nyhetstext? 

1. Ja, en                                    

2. Ja, fler                                  

3. Nej 

3. Är det kommunen eller landstinget som skickat pressmeddelandet? 

1. Kommunen                                                

2. Landstinget 

4. Vilket år är pressmeddelandet publicerat? 

1. 2011                                                          

2. 2012 

5. Vilken sida återfinns nyhetstexten på? 

Sida:______________________________ 

6. Hur många spalter är hela nyheten (inklusive bild, grafik, faktaruta och text)? 

1                    2                    3                    4                    5                    6                    

7                    8                    9                    10                  11                  12 

7. Hur många dagar efter pressmeddelandets datum publicerades nyhetstexten? 

1  2                    3                    4                    5                    6                    7- 

8. Hur många tecken (med blanksteg) är pressmeddelandet? 

1. 0-500          

2. 500-1000       
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3. 1000-1500        

4. 1500-2000        

5. 2000-2500        

6. 2500-3000        

7. 3000- 

9. Hur många tecken (med blanksteg) är nyhetsartikeln? 

1. 0-500           

2. 500-1000        

3. 1000-1500          

4. 1500-2000           

5. 2000-2500         

6. 2500-3000          

7. 3000- 

10. Finns det kontaktuppgifter i pressmeddelandet? 

1. Ja, till myndighetsperson         

2. Ja, till politiker           

3. Ja, till chef             

4. Ja, till press/informationsavdelning         

5. Ja, till övrig               

6. Nej 

11. Vem/Vilka personer kommer till tals i nyhetstexten? 

1. Kontaktpersonerna                   

2. Annan på organisationen                    

3. Politiker          

4. Person som nämns i pressmeddelandet                 

5. Personer från andra organisationer/föreningar               

6. Allmänheten/Case  

7. Ingen person 

12. Framgår det i nyhetstexten att nyhetens ursprung är från ett pressmeddelande? 

1. Ja                                                               

2. Nej 
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13. Innehåller pressmeddelandet bild? 

1. Ja, på människa                 

2. Ja, på aktuellt objekt                 

3. Ja, genrebild                           

4. Nej 

14. Innehåller nyhetsartikeln bild? 

1. Ja, samma som i pressmeddelandet       

2. Ja, egen bild      

3. Ja, arkivbild    

4. Ja, från bildbyrå                   

5. Ja, läsarbild        

6. Ja, från pressmeddelandets avsändare         

7. Nej 

15. Vad har artikeln för rubrik? 

1. Samma som pressmeddelandet                                 

2. Snarlik rubrik som pressmeddelandet              

3. Annan rubrik än den på pressmeddelandet                    

4. Pressmeddelandet hade ingen rubrik 

 

16. Erbjuder pressmeddelandet en lokal vinkling? 

1. Ja                                                               

2. Nej 

17 Liknar ingresserna i pressmeddelandet och nyhetstexten varandra? 

1. Ja                

2. Ja, delvis        

3. Nej, ingress sakandes i någon av dem        

4. Nej, de liknar inte varandra 

18. Vilken typ av information innehåller pressmeddelandet? 

1. Historisk karaktär                 

2. Åsikter/känslor            



 4 

3. Siffror           

4. Kommande projekt/event              

5. Personal/verksamhetsförändring                

6. Övig fakta 

19. Innehåller nyhetstexten information från pressmeddelandet? 

1. Historisk karaktär                 

2. Åsikter/känslor            

3. Siffror           

4. Kommande projekt/event              

5. Personal/verksamhetsförändring                

6. Övig fakta 

20. Innehåller nyhetstexten annan typ av information än pressmeddelandet? 

1. Historisk karaktär                 

2. Åsikter/känslor            

3. Siffror           

4. Kommande projekt/event              

5. Personal/verksamhetsförändring                

6. Övig fakta     

7. Nej  

21. Innehåller pressmeddelandet siffror? 

1. Ja, tid             

2. Ja, kronor       

3. Ja, procent      

4. Ja, ålder          

5. Ja, övriga faktasiffror          

6. Nej 

22. Innehåller nyhetstexten samma siffror som pressmeddelandet? 

1. Ja, tid             

2. Ja, kronor       

3. Ja, procent      
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4. Ja, ålder          

5. Ja, övriga faktasiffror          

6. Nej 

23. Innehåller nyhetstexten siffror som inte kommer från pressmeddelandet? 

1. Ja, tid             

2. Ja, kronor       

3. Ja, procent      

4. Ja, ålder          

5. Ja, övriga faktasiffror          

6. Nej 

24. Har nyhetstexten någon faktaruta? 

1. Ja                                                               

2. Nej 

 

25. Använder sig redaktionen av samma faktauppgifter från pressmeddelandet i en 

faktaruta? 

1. Ja, exakt samma                   

2. Ja, nedkortad version           

3. Ja, förlängd version                               

4. Nej, egen faktaruta                       

5. Nej, faktaruta finns inte 

26. Har pressmeddelandet någon grafik? 

1. Ja                                                               

2. Nej 

27. Har nyhetstexten någon grafik? 

1. Ja                                                               

2. Nej 

28. Använder sig nyhetstexten av samma grafik som i pressmeddelandet? 

1. Ja, exakt samma                   

2. Ja, beskärd version               
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3. Ja, utökad version                                 

4. Nej, egen grafik    

5. Nej, grafik finns inte 

29. Finns citat i pressmeddelandet? 

1. Ett                 

2. Två                           

3. Tre                            

4. Fyra                            

5. Fem eller fler 

6. Nej 

30. Finns det citat i nyhetstexten? 

1. Ja                                                               

2. Nej 

31. Används citaten från pressmedelandet i nyhetstexten?                            

1. Ja, alla                            

2. Ja, alla men delar av dem                        

3. Ja, några av dem i sin helhet      

4. Ja, några av dem men inte i sin helhet         

5. Nej, ej aktuellt                                 

6. Nej 

32. Redovisas det att citatet/citaten kommer från pressmeddelandet? 

1. Ja, alla gånger                               

2. Ja, första gången                         

3. Nej, ej aktuellt       

4. Nej 

33. Finns det värdeladdade beskrivande ord (som framgångsrikt, dåligt, omtalade) i 

pressmeddelandet (ej i citat)? 

1. Ja, positiva                           

2. Ja, negativa                          

3. Nej 
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34. Används dessa på samma sätt i nyhetstexten (ej i citat)? 

1. Ja                          

2. I viss utsträckning                       

3. Nej, ej aktuellt         

4. Nej 

 

35. Använder nyhetstexten värderande ord (som framgångsrikt, dåligt, omtalade) som 

inte kommer från pressmeddelandet (ej i citat)? 

1. Ja, positiva                           

2. Ja, negativa                          

3. Nej                    



  1 

Bilaga 2 

Bedömningsmall kodschema 

1. Är pressmeddelandet en inbjudan till ett fysiskt möte? 

Om pressmeddelandet är utformat som enbart en inbjudan till en presskonferens eller liknande 

och som inte har information som kan publiceras till en artikel utan att redaktionen närvarar 

vid ett möte (alltså att endast tid och plats finns med i meddelandet) så ska svarsalternativet ” 

ja, endast information om tid och plats” väljas. Därmed faller även pressmeddelandet utanför 

studiens urvalsram då det inte är möjligt att jämföra organisationens information med 

nyhetstexten. Om pressmeddelandet innehåller information som går att omvandla till en 

artikel (exempelvis faktauppgifter, citat, händelser) ska svarsalternativet ”ja” användas. Om 

pressmeddelandet inte innehåller en inbjudan till ett fysiskt möte ska svarsalternativet “nej” 

väljas. 

2. Blev pressmeddelandet nyhetstext? 

Med denna fråga menas ifall pressmeddelandet blev publicerat i tidningen eller inte och om 

det blev fler än en text. Om information som går att härleda till pressmeddelandet går att finna 

i tidningen ska svaret ”ja, en” väljas men om fler än en nyhetstext är baserad på samma 

pressmeddelande ska ”ja, flera” väljas. Om den inte går att finna ska svaret ”nej” väljas och 

därmed kvalificeras sig inte pressmeddelandet till fortsatt undersökning. 

3. Är det kommunen eller landstinget som skickat pressmeddelandet? 

Om kommunen är den som skickat ut pressmeddelandet ska svarsalternativet ”kommunen” 

väljas. Om det däremot är landstinget som skickat pressmeddelandet ska svarsalternativet 

”landstinget” väljas. 

4. Vilket år är pressmeddelandet publicerat? 

Om pressmeddelandet är publicerats år 2011 ska det svarsalternativet väljas. Om 

pressmeddelandet däremot är publicerat år 2012 ska det svarsalternativet väljas. 

 

5. Vilken sida återfinns nyhetstexten på? 

Skriv in aktuella sidantal som finns i pagineringen, längst upp på sidan. 
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6. Hur många spalter är hela nyheten (inklusive bild, grafik, faktaruta och text)? 

En tidningssida har sammanlagt sex spalter, räkna hur många spalter nyheten sträcker sig över 

genom att även inkludera bild, grafik, faktaruta och text. Välj därefter det svarsalternativ som 

stämmer bäst överens med nyheten. 

7. Hur många dagar efter pressmeddelandets datum publicerades nyhetstexten? 

Jämför datumet som står skrivet på pressmeddelandet och datumet som står på nyhetstexten. 

Räkna antalet dagar och fyll i det alternativ som stämmer bäst överrens. Alternativet 7- 

betyder sju dagar och framåt. 

8. Hur många tecken (med blanksteg) är pressmeddelandet? 

Om detta inte går att utläsa i pdf-filen kan texten kopieras in i ett dokument i ett 

ordbehandlingsprogram där det sedan är möjligt att utläsa hur många tecken 

pressmeddelandet är på genom att använda verktyget ”räkna ord”. Där finns information om 

hur många tecken (med blanksteg) texten är på. Välj därefter det alternativ som passar bäst in 

på antalet tecken (med blanksteg) som presenterats. Alternativet 3000- betyder tretusen tecken 

eller mer. Byline och kontaktuppgifter ska inte räknas med. 

9. Hur många tecken (med blanksteg) är nyhetsartikeln? 

Om detta inte går att utläsa i pdf-filen kan texten kopieras in i ett dokument i ett 

ordbehandlingsprogram där det sedan är möjligt att utläsa hur många tecken artikeln är på 

genom att använda verktyget ”räkna ord”. Där finns information om hur många tecken (med 

blanksteg) texten är på. Välj därefter det alternativ som passar bäst in på antalet tecken (med 

blanksteg) som presenterats. Alternativet 3000- betyder tretusen tecken eller mer. Byline och 

kontaktuppgifter ska inte räknas med. 

 

10. Finns det kontaktuppgifter i pressmeddelandet? 

Här kan flera svarsalternativ väljas. Om det inte finns några kontaktuppgifter i 

pressmeddelandet ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

”Ja, till myndighetsperson” innebär en person som jobbar på myndigheten, vilket även kan 

vara en tjänsteman. 

”Ja, till politiker” innebär en person som är aktiv inom politiken. 

”Ja, till chef” innebär en person som är chef eller direktör hos en myndighet eller 

organisation. 

”Ja, till press/informationsavdelning” innebär en person som arbetar på 
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press/informationsavdelningen på ett företag. 

”Ja, till övrig” innebär en person som varken är en myndighetsperson, politiker, chef eller som 

tillhör press/informationsavdelning. 

11. Vem/Vilka personer kommer till tals i nyhetstexten? 

Här kan flera svarsalternativ väljas. 

”Kontaktpersonerna” innebär att alla eller några kontaktpersoner som stod med i 

pressmeddelandet kommer till tals. 

”Annan på organisationen” innebär att någon annan på organisationen kommit till tals. Om 

exempelvis chefen var okontaktbar och någon annan fick tala i dennes ställe. 

”Politiker” innebär en person som är aktiv inom partipolitiken men som inte nämns i 

pressmeddelandet som kontaktperson. 

”Person som nämns i pressmeddelandet” innebär en person som inte står som kontaktperson 

men som antingen nämns vid namn eller säger något i pressmeddelandet. 

”Personer från andra organisationer/föreningar” innebär personer är från en annan 

organisation eller förening. 

”Allmänheten/Case” innebär att någon allmän person kommer till tals, någon som inte har 

direkt med händelsen att göra eller som ingår i ett Case tidningen skriver om. 

”Ingen person” menas att ingen fysisk persons namn nämns, att det inte finns citat i texten 

eller personer som tycker/anser saker. 

12. Framgår det i nyhetstexten att nyhetens ursprung är från ett pressmeddelande? 

Står det uttryckligen i texten att informationen är hämtad från ett pressmeddelande ska 

svarsalternativet ”ja” väljas. Om inte ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

13. Innehåller pressmeddelandet bild? 

Här kan fler alternativ väljas. Om pressmeddelandet inte innehåller någon bild ska 

svarsalternativet ”nej” väljas. Om det finns en bild ska någon av de svarsalternativ som passar 

bäst in på bildbeskrivningen väljas. 

”Ja, på människa” innefattar bilder där det finns en eller flera människor som på något sätt 

ingår i nyheten som pressmeddelandet vill förmedla. 

”Ja, på aktuellt objekt” innefattar bilder som berör det aktuella objektet, alltså inte människor. 

Exempelvis en byggnad, staty eller liknande. 
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”Ja, genrebild” innefattar bilder som rör exempelvis Mitthem och där deras logga är 

presenterad. Detta är alltså en illustrerande bild. Här kan exempelvis en bild på en grupp 

skolbarn representera en genrebild, en bild som illustrerar händelsen men som inte är direkt 

involverad i den. 

14. Innehåller nyhetsartikeln bild? 

Här kan flera alternativ väljas.  

Om nyhetsartikeln inte innehåller någon bild ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

”Ja, samma som i pressmeddelandet” innebär att bilden som finns i pressmeddelandet är 

densamma som bilden i nyhetsartikeln. 

”Ja, egen bild” innebär att nyhetsartikeln har en egen bild till artikeln, en bild som de fotat 

själv. 

”Ja, arkivbild” innebär att nyhetsartikeln använder sig av en arkivbild. 

”Ja, från bildbyrå” innebär att nyhetsartikeln använder sig av en bild från en bildbyrå. 

”Ja, läsarbild” innebär att nyhetsartikeln använder sig av en bild som en läsare har skickat in. 

”Ja, från pressmeddelandets avsändare” innebär att fotot inte fanns med i pressmeddelandet 

men ändå kommer ifrån den aktuella avsändaren från pressmeddelandet. 

 

15. Vad har artikeln för rubrik? 

Förekommer det flera nyhetstexter på ett pressmeddelande slås rubrikerna från nyhetstexterna 

ihop som en rubrik, likaså om det är en nyhetstext med flera rubriker. Om rubriken är 

kopierad rakt av ska alternativet ”samma som pressmeddelandet” väljas. Om fokus ligger på 

samma sak men att orden är utbytta ska alternativet ”snarlik rubrik som pressmeddelandet” 

väljas. Exempelvis om pressmeddelandets rubrik är ”kommunen ansöker om nytt 

skärgårdsprojekt” och nyhetstextens rubrik är ”Nytt skärgårdsprojekt ska lyfta Övik” så kan 

det anses vara en snarlik rubrik eftersom fokus ligger på ett nytt skärgårdsprojekt. Om 

rubriken i nyhetstexten istället hade varit ”Etapp två i skärgården – värd 34 miljoner” så har 

fokuset flyttats från projektet till pengarna och då ska alternativ ”annan rubrik än den på 

pressmeddelandet” väljas. Om pressmeddelandet inte har någon rubrik alls ska 

svarsalternativet ”pressmeddelandet har ingen rubrik” väljas. 
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16. Erbjuder pressmeddelandet en lokal vinkling. 

Om pressmeddelandet handlar om händelser, objekt, personer som finns inom tidningens 

bevakningsområde eller på annat sätt påverkar läsarkretsen ska svarsalternativet ”ja” väljas. 

Om inte ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

17. Liknar ingresserna i pressmeddelandet och nyhetstexten varandra? 

Förekommer det flera nyhetstexter på ett pressmeddelande slås ingresserna från 

nyhetstexterna ihop som en ingress. Om ingressen är kopierad rakt av ska alternativet ”ja” 

väljas. Om fokus ligger på samma sak men att orden är utbytta eller meningar omkastade, 

eller längden är förkortad eller förlängd, ska alternativet ”ja, delvis” väljas. Om ingress saknas 

i antingen pressmeddelandet eller nyhetstexten (eller i båda) ska alternativet ”nej, ingress 

saknas i någon av dem” väljas. Om ingresserna inte alls liknar varandra, att det finns ett nytt 

fokus, ska svarsalternativet ”nej, de liknar inte varandra” väljas. 

18. Vilken typ av information innehåller pressmeddelandet? 

Här kan flera alternativ väljas. 

”Historisk karaktär” innebär att pressmeddelandet innehåller information med ett historiskt 

perspektiv. Detta kan vara saker som skett långt tidigare innan händelsen eller 

bakgrundsfakta. 

”Åsikter/känslor” innebär att pressmeddelandet innehåller citat, åsikter och känslor. 

”Siffror” innebär att pressmeddelandet innehåller information i form av siffror, procent, 

kronor, ålder, tid eller andra faktasiffror. 

”Kommande projekt/event” innebär att pressmeddelandet innehåller information om 

kommande eller pågående händelser, projekt eller event. 

”Personal/verksamhetsförändring” innebär precis som det låter, information om förändringar 

inom någon verksamhet eller gällande personal. 

”Övig fakta” innebär information som varken är av historisk karaktär, åsikter, siffror, 

kommande projekt eller personal/verksamhetsförändringar. 

19. Innehåller nyhetstexten information från pressmeddelandet? 

Här kan flera alternativ väljas. 

”Historisk karaktär” innebär att nyhetstexten innehåller information med ett historiskt 

perspektiv som är hämtat från pressmeddelandet. Detta kan vara saker som skett långt tidigare 

innan händelsen eller bakgrundsfakta. 

”Åsikter/känslor” innebär att nyhetstexten innehåller citat, åsikter och känslor som är hämtade 
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från pressmeddelandet. 

”Siffror” innebär att nyhetstexten innehåller information i form av siffror, procent, kronor, 

ålder, tid eller andra faktasiffror som är hämtade från pressmeddelandet.   

”Kommande projekt/event” innebär att nyhetstexten innehåller information om kommande 

eller pågående händelser, projekt eller event som är hämtade från pressmeddelandet. 

”Personal/verksamhetsförändring” innebär precis som det låter, att nyhetstexten innehåller 

information om förändringar inom någon verksamhet eller gällande personal och som är 

hämtat från pressmeddelandet. 

”Övig fakta” innebär att nyhetstexten innehåller information som varken är av historisk 

karaktär, åsikter/känslor, siffror, kommande projekt/event eller 

personal/verksamhetsförändringar och som är hämtat från pressmeddelandet. 

20. Innehåller nyhetstexten annan typ av information än pressmeddelandet? 

Här är det möjligt att välja flera av svarsalternativen. 

Om det inte finns några uppgifter i nyhetsartikeln som inte är hämtat från pressmeddelandet 

ska svarsalternativet ”nej” väljas. Detta innebär att ingen annan information förutom det som 

står i pressmeddelandet redovisas. 

”Övrig fakta” är information och uppgifter som inte stått med i pressmeddelandet men som 

varken är av historisk karaktär, siffror eller åsikter. 

”Historisk karaktär” innebär att det i nyhetstexten finns information av historisk karaktär, 

exempelvis uppgifter om hur det var för några år sedan eller vad som har hänt tidigare och 

som inte är hämtat från pressmeddelandet. 

”Åsikter/känslor” innebär att nyhetstexten innehåller andra åsikter än vad som presenterats i 

pressmeddelande, exempelvis att nyhetstexten har tagit in någon utomstående som säger 

något eller att de fått fram egna citat av talespersonen i pressmeddelandet. 

”Siffror” innebär att nyhetstexten innehåller siffror som inte presenterats i pressmeddelandet, 

antingen procent, kronor, tid, ålder och liknande. 

”Kommande projekt/event” innebär att nyhetstexten innehåller information om kommande 

eller pågående händelser, projekt eller event som inte är hämtade från pressmeddelandet. 

”Personal/verksamhetsförändring” innebär precis som det låter, att nyhetstexten innehåller 

information om förändringar inom någon verksamhet eller gällande personal och som inte är 

hämtat från pressmeddelandet. 
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21. Innehåller pressmeddelandet siffror? 

Här är det möjligt att välja flera svarsalternativ. 

”Ja, tid” innebär att pressmeddelandet innehåller siffror som berör årtal (både årtal som 2012 

och år som antalet år någon suttit som chef till exempel), klockslag och antal månader 

(exempelvis om det i texten står att det skedde för tre månader sedan). 

”Ja, kronor” innebär att pressmeddelandet uppger pengasiffror. 

”Ja, procent” innebär att pressmeddelandet uppger procentsiffror. 

”Ja, ålder” innebär att pressmeddelandet anger ålder på person, föremål eller objekt. 

”Ja, övriga faktasiffror” innebär att pressmeddelandet använder sig av övriga faktasiffror som 

inte går att placera in i de övriga kategorierna, så som exempelvis antalet besökare eller 

liknande. 

Om pressmeddelandet inte innehåller några siffror ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

22. Innehåller nyhetstexten siffror? 

Här är det möjligt att välja flera svarsalternativ. 

”Ja, tid” innebär att nyhetstexten innehåller siffror som berör årtal (både årtal som 2012 och år 

som antalet år någon suttit som chef till exempel), klockslag och antal månader (exempelvis 

om det i texten står att det skedde för tre månader sedan). 

”Ja, kronor” innebär att nyhetstexten uppger pengasiffror. 

”Ja, procent” innebär att nyhetstexten uppger procentsiffror. 

”Ja, ålder” innebär att nyhetstexten anger ålder på person, föremål eller objekt. 

”Ja, övriga faktasiffror” innebär att nyhetstexten använder sig av övriga faktasiffror som inte 

går att placera in i de övriga kategorierna, så som exempelvis antalet besökare eller liknande. 

Om nyhetstexten inte innehåller några siffror ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

23. Innehåller nyhetstexten siffror som inte kommer från pressmeddelandet? 

Här är det möjligt att välja flera svarsalternativ. 

”Ja, tid” innebär att nyhetstexten innehåller siffror som berör årtal (både årtal som 2012 och år 

som antalet år någon suttit som chef till exempel), klockslag och antal månader (exempelvis 

om det i texten står att det skedde för tre månader sedan) och som inte stått i 

pressmeddelandet. 

”Ja, kronor” innebär att nyhetstexten uppger pengasiffror som inte stått i pressmeddelandet. 

”Ja, procent” innebär att nyhetstexten uppger procentsiffror som inte kommer från 

pressmeddelandet. 
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”Ja, ålder” innebär att nyhetstexten anger ålder på person, föremål eller objekt som inte 

kommer från pressmeddelandet. 

”Ja, övriga faktasiffror” innebär att nyhetstexten använder sig av övriga faktasiffror som inte 

går att placera in i de övriga kategorierna, så som exempelvis antalet besökare eller liknande 

och som inte presenterats i pressmeddelandet. 

Om nyhetstexten inte innehåller några andra siffror än dem som kommer från 

pressmeddelandet ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

24. Har nyhetstexten någon faktaruta? 

Om nyhetstexten har en faktaruta ska svarsalternativet ”ja” väljas. Om nyhetstexten inte har 

någon faktaruta ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

25. Använder sig redaktionen av samma faktauppgifter som pressmeddelandet i en 

faktaruta? 

Om nyhetstexten använder sig av en faktaruta som innehåller exakt samma information som 

det i pressmeddelandet ska svarsalternativet ”ja, exakt samma” väljas. Om nyhetstexten 

använder sig av samma information från pressmeddelandet men något förkortad, ska 

svarsalternativet ”ja, nedkortad version” väljas. Om nyhetstexten använder sig av samma 

information från pressmeddelandet men något förlängd, ska svarsalternativet ”ja, förlängd 

version” väljas. Om nyhetstexten använder sig av en helt egen faktaruta utan information som 

kommit från pressmeddelandet, ska svarsalternativet ”nej, egen faktaruta” väljas. Om 

nyhetstexten inte innehåller någon faktaruta ska svarsalternativet ”nej, faktaruta finns inte” 

väljas. 

26. Har pressmeddelandet någon grafik? 

Om pressmeddelandet använder sig av någon grafik antingen i form av karta, diagram, 

illustration, ritning och dylikt ska svarsalternativet ”ja” väljas. Om inte ska svarsalternativet 

”nej” väljas. 

27. Har nyhetstexten någon grafik? 

Om nyhetstexten använder sig av någon grafik antingen i form av karta, diagram, illustration, 

ritning och dylikt ska svarsalternativet ”ja” väljas. Om inte ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

28. Använder sig nyhetstexten av samma grafik som i pressmeddelandet? 

”Ja, exakt samma” innebär att nyhetstexten använder sig av exakt samma grafik som 
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pressmeddelandet. 

”Ja, beskärd version” innebär att nyhetstexten använder sig av samma grafik som 

pressmeddelandet men att den är något beskuren, alltså att hela inte finns med. 

”Ja, utökad version” innebär att nyhetstexten använder sig av samma grafik som 

pressmeddelandet men att de har utökat den, att det lagt till egna element eller information. 

”Nej, egen grafik” innebär att nyhetstexten inte använder sig av pressmeddelandets grafik 

utan har gjort en egen. 

”Nej grafik finns inte” innebär att nyhetstexten inte innehåller någon grafik. 

29. Finns citat i pressmeddelandet? 

Citat i pressmeddelandet menas att någon människa säger något, vilket ofta brukar presenteras 

i samband med att ett talminus (–) eller citattecken (”) befinner sig framför citatet och att det 

framgår vem som är avsändare. Om pressmeddelandet inte innehåller några citat ska 

svarsalternativet ”nej” väljas, men om den har citat skall det svarsalternativ som stämmer bäst 

överrens med antalet citat väljas. Alltså, om det finns exempelvis sex citat i texten ska 

svarsalternativet 5- väljs, som betyder fem eller mer. 

30. Finns det citat i nyhetstexten? 

Om nyhetstexten inte har använt sig av några citat ska svarsalternativet ”nej” väljas. Om 

nyhetstexten använt sig av citat ska svarsalternativet ”ja” väljas. Citat presenteras även här 

oftast i samband med att ett talminus (–) eller citattecken (”) befinner sig framför citatet och 

att det framgår vem som är avsändare. 

31. Används citaten från pressmeddelandet i nyhetstexten? 

Om nyhetstexten inte använder sig av några citat ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

”Ja, alla” innebär att alla citat som presenterades i pressmeddelandet finns med i 

nyhetsartikeln i sin helhet. 

”Ja, alla men delar av dem” innebär att alla citat presenteras men att det bara är visa delar av 

dem som vinns med i nyhetstexten. 

”Ja, några av dem i sin helhet” innebär att några citat från pressmeddelandet är med i 

nyhetstexten och att de presenterats i sin helhet, att hela citatet finns med. Detta 

svarsalternativ väljs om exempelvis fyra av fem citat redovisas. 

”Ja, några av dem men inte i sin helhet” innebär att några citat från pressmeddelandet är med i 

nyhetstexten men att de inte har presenterats i sin helhet, att delar av citatet inte finns med. 

Detta svarsalternativ väljs om exempelvis fyra av fem citat redovisas. 
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”Nej, ej aktuellt” ska väljas om det framgår i fråga 25 att pressmeddelandet inte har några 

citat eller om det framgår i fråga 26 att nyhetstexten inte innehåller några citat. 

32. Redovisas det att citatet/citaten kommer från pressmeddelandet? 

Om det inte nämns i nyhetstexten att citaten är hämtade från pressmeddelandet ska 

svarsalternativet ”nej” väljas. 

”Ja, alla gånger” innebär att det vid varje citat som redovisats står att citatet är hämtat från 

pressmeddelandet. 

”Ja, första gången” innebär att det endast står efter det första citatet att det är hämtat från 

pressmeddelandet. 

”Nej, ej aktuellt” ska väljas om svaret på fråga 25 eller fråga 26 är ”nej”. 

 

33. Finns det värdeladdade beskrivande ord (som framgångsrikt, dåligt, omtalade) i 

pressmeddelandet (ej i citat)? 

Om det förekommer värdeladdade ord i pressmeddelandet, som är positiva, adjektiv som är 

värderande, ska svarsalternativet ”ja, positiva” väljas.  

Om det förekommer värdeladdade ord i pressmeddelandet som är negativa ska 

svarsalternativet ”ja, negativa” väljas. Om det inte förekommer några värdeladdade ord i 

pressmeddelandet ska svarsalternativet ”nej” väljas. 

Vissa adjektiv behöver dock inte vara värdeladdade, det beror på i vilka sammanhang de 

används. Grönt kan både vara en färg (och då inte värdering) eller grönt som i att företaget är 

miljövänligt (vilket är ett värdeladdat ord). 

34. Används dessa på samma sätt i nyhetstexten (ej i citat)? 

Om dessa värdeladdade ord förekommer på samma sätt i nyhetstexten (ej i citat) ska 

svarsalternativet ”ja” väljas. 

”I viss utsträckning” innebär att några värdeladdade ord används i nyhetstexten (ej i citat). 

Om de värdeladdade orden inte används på samma sätt i nyhetstexten ska svarsalternativet 

”nej” väljas. Antingen om de plockats bort helt eller att de neutraliserats i texten exempelvis 

genom att nyhetstexten skrivet att någon anser att det går bra istället för att skriva att det går 

bra för exempelvis företaget, som pressmeddelandet har beskrivit det så. 

”Nej, ej aktuellt” ska väljas om det framgår i fråga 32 att det inte finns några värdeladdade 

beskrivande ord, alltså om svarsalternativet på den frågan blir ”nej”. 
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35. Använder nyhetstexten värderande ord (som framgångsrikt, dåligt, omtalade) som 

inte kommer från pressmeddelandet (ej i citat)? 

Om det förekommer värdeladdade ord i nyhetstexten, som är positiva, adjektiv som är 

värderande, ska svarsalternativet ”ja, positiva” väljas.  

Om det förekommer värdeladdade ord i nyhetstexten som är negativa ska svarsalternativet ”ja, 

negativa” väljas. Om det inte förekommer några värdeladdade ord i nyhetstexten ska 

svarsalternativet ”nej” väljas. 

Vissa adjektiv behöver dock inte vara värdeladdade, det beror på i vilka sammanhang de 

används. Grönt kan både vara en färg (och då inte värdering) eller grönt som i att företaget är 

miljövänligt (vilket är ett värdeladdat ord).
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