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Syfte: Syftet med undersökningen är att finna mönster i hur 

stora företag och organisationer i Sverige arbetar 
gentemot media för att sprida bilden av den egna 
organisationen.  

 
Metod:  Kvantitativ respondentundersökning 
 
Material:  86 webbaserade postenkäter 
 
Resultat: Resultatet visar att stora organisationer i Sverige är väl 

medvetna om vikten av goda medierelationer och hur 
de byggs och förvaltas. De använder dessutom 
tillgängliga verktyg vid mediekontakter på rätt sätt vilket 
ökar chanserna till en rättvis eller till och med 
fördelaktig spegling av organisationen i media. Studien 
visar att direktkontakt med journalister och att 
informationsfunktionen har en central roll i 
organisationens mediearbete är av högsta betydelse för 
att lyckas med medierelationer. Undersökningen bevisar 
dessutom att ett aktivt och strategiskt mediearbete kan 
påverka en organisations mediebild.  
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Förord 
 
 
 
 

Målet med uppsatsen har varit tvådelat. För det första att med ett forskarperspektiv 

finna hur organisationer i Sverige jobbar med sina medierelationer. För det andra att 

erhålla den kunskap som uppnås genom att nysta i teorier och resultat. En ovärderlig 

kunskap som vi givetvis kommer att ha stor nytta av i våra kommande yrkesroller. 

 

Vi vill framföra ett stort tack till alla de informations- och presschefer som har tagit 

sig tid att, med engagemang besvara våra frågor. Med kunskap och erfarenhet inom 

det praktiska mediekontaktarbetet har de bidragit med information som gjort vår 

uppsats möjlig. Tack också till vår handledare Christopher Kullenberg, som med 

inspirerande idéer och kritiska ögon, styrt vårt uppsatsarbete i rätt riktning. 

 

Uddevalla 4 januari 2007 

Andreas Johansson och Ellinor Wetterblad 
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Medierelationer har blivit ett aldrig tidigare så aktuellt ämne, och organisationer blir i 

allt högre grad medvetna om att de kan påverka sin egen mediebild. 

 

Massmedia spelar en viktig roll som informationskälla och opinionsbildare i 

demokratiska samhällen. En organisations mediebild präglar ofta bilden som finns av 

organisationen i samhället. Det finns dock en inbyggd konflikt mellan media och 

organisation. Organisationen vill få ut en så fördelaktig bild som möjligt av sig själva, 

medan media, i samhällets tjänst, vill granska och även avslöja negativa saker om 

organisationen. Det för med sig att en organisations mediebild både kan verka 

stärkande och försvagande för en organisation. Organisationer bör därför arbeta aktivt 

och strategiskt med att försöka påverka den egna mediebilden för att göra den så 

rättvis och fördelaktig som möjligt.  

 

Syftet med uppsatsen är att finna mönster i hur stora företag och organisationer∗ i 

Sverige arbetar gentemot media för att sprida bilden av den egna organisationen. 

Frågeställningarna inriktar sig på betydelsen av medierelationer, hur mediekontakter 

planeras samt hur olika verktyg vid mediekontakter används. Förhoppningen är att nå 

ett resultat som generellt visar vilka aktiviteter som leder till goda medierelationer och 

därmed en god mediebild.  

 

Aktiviteterna, det vill säga verktygen för mediekontakter relateras till Grunigs PR-

modeller och ger uppsatsen sin teoretiska ram. Därefter följer en utförlig presentation 

av undersökningsmetod och det empiriska material som använts. Resultaten visas i 

tabellform samt diskuteras och återknyts till uppsatsens teoretiska ram. Resultaten 

utvecklas ytterligare i slutdiskussionen som samtidigt belyser förslag på vidare 

forskning.  

                                                 
∗ Företag och organisationer med minst 400 anställda i Sverige. 
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Här presenteras organisation och media i förhållande till omvärld och 

beroenderelation till varandra. Intressekonflikten som råder mellan organisation 

och media utgör grunden i vår uppsats. 

 
 
2.1 Organisation och omvärld 

Varje företag och organisation verkar i en omvärld präglad av andra aktörer som 

organisationen∗ i varierande grad behöver samverka med för att överleva. 

Organisationer är beroende av att erhålla olika slags resurser från omvärlden och att 

leverera produkter eller tjänster till den. Samtidigt som organisationer är beroende av 

omvärldens köpkraft är organisationer beroende av den arbetskraft som omvärlden 

har att erbjuda (Jacobsen & Thorsvik 2002:238). Det är alltså viktigt för en 

organisation att framstå positivt för omvärlden både som produkt och/eller 

tjänsteleverantör, men även som en attraktiv arbetsgivare. För att omvärlden ska få en 

möjlighet att skapa en uppfattning om vilka värden och visioner organisationen står 

för, är strategisk kommunikation med omvärlden ett allt viktigare instrument. När 

konkurrensen organisationerna emellan hårdnar och produkter och tjänster blir mer 

och mer lika varandra, måste nämligen organisationerna hitta nya sätt att urskilja sig 

på.  

 

Samhällsförändringar och utveckling av nya informations- och 

kommunikationstekniker har mer eller mindre tvingat organisationer att tänka igenom 

hur de ska kommunicera med olika intressenter. Konkurrensen är hård, och 

organisationer måste arbeta aktivt med omvärldsbevakning för att på så sätt kunna 

ligga steget före och agera proaktivt (Heide et al 2005:22). Med moderna 

informationssystem kan man tidigt fånga upp de rörelser i samhället som kan begränsa 

eller öka organisationens handlingsutrymme. Exempel på det är utredningar och 

lagförslag, värderingsförändringar och politiska tendenser som påverkar 

organisationens handlingsutrymme på både kort och lång sikt. Kommunikation med 

                                                 
∗ Härifrån och framåt används begreppet organisation för både företag och organisationer.  
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olika utbildningsinstanser är också en viktig del i arbetet med samhällskontakter. 

Arbetet med samhällskontakter ska självfallet bedrivas löpande, även när det inte finns 

någon aktuell fråga på dagordningen som direkt eller indirekt berör organisationen, för 

att på så sätt vara förberedd och långsiktigt kunna planera sin verksamhet (Erikson 

2005:109). 

 
2.1.1 Organisationers intressenter  

Inom organisationens domän, det vill säga omvärlden som har direkt betydelse för 

organisationens verksamhet och påverkar dess handlingsmöjlighet, finns en rad olika 

aktörer som organisationen måste ha en relation med (Jacobsen & Thorsvik 

2002:240). Huvudintressenter för en organisation är marknad, finansiärer, medarbetare 

och samhälle - grupper där till exempel kunder, leverantörer, myndigheter, anställda, 

konkurrenter, samarbetspartners och opinionsbildare ingår. Ofta är det 

informationsenheten inom organisationen som står ytterst ansvarig för att den bild 

som ledningen har fastställt återspeglas i kommunikationen som når intressenterna. 

Intressenterna är beroende av varandra och organisationen måste skapa och 

upprätthålla relationer med samtliga för att kunna överleva på sikt. Samhället och 

omvärlden är en viktig intressent för vår studie, då medier är en del av organisationens 

omvärld. Massmedierna har en oerhört stor betydelse i dagens samhälle, vilket gör det 

mer eller mindre självklart att goda relationer med journalister kan ge ett försprång 

gentemot konkurrenter (Erikson 2005:104).  

 

Det har under senare år funnits en växande tendens att media tar upp frågor som 

direkt angår vad organisationen gör, hur de löser uppgifter, hur de leds och 

administreras. Jacobsen och Thorsvik tar upp en rad olika exempel; felbehandlade 

patienter på sjukhus, missnöjda kunder som inte får pengar tillbaka efter att ha köpt 

en undermålig produkt och företagsledare som tar ut oskäligt stora ersättningar. Det är 

därför av central betydelse för organisationens långsiktiga överlevnad att de behärskar 

relationen till externa aktörer i sin domän (Jacobsen & Thorsvik 2002:241). Som 

tidigare har nämnts bör organisationens informationsfunktion stötta upprätthållandet 

och underhållandet av relationerna med de externa aktörerna, eftersom de är 

kompetenta att hantera kommunikationen som bidrar till en samlad organisationsbild. 

 
2.1.2 Informationsfunktion och kommunikation 

Det finns ett flertal sätt att beskriva och förklara vad organisationers 

informationsverksamhet ska syfta till och hur den ska bedrivas för att uppnå önskade 

kommunikationseffekter. Kanske beror det på alla de olika yrkestitlar som 
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förekommer inom informationsbranschen. Titlarna varierar alltifrån webbdesigners, 

skribenter, och PR-konsulter till informations- och presschefer som i förekommande 

fall står ytterst ansvariga för en organisations informationsverksamhet. Det som är 

gemensamt för yrkesrollen oavsett titel bör vara ”att professionellt hantera företagets, 

myndighetens, organisationens budskap” enligt Sveriges informationsförening. Vad 

det i praktiken innebär är att undersöka och analysera organisationens omvärld för att 

få information och kunskap om hur organisationens aktuella situation ser ut. Råda, 

planera och formulera organisationens interna och externa kommunikation på ett 

strategiskt och välplanerat sätt, så att ledningens vision återspeglas. Självklart ingår 

kanalisering, det vill säga att målgruppsanpassa rätt budskap i rätt kanal, även i det 

jobbet. Ett annat mycket viktigt arbete är att kontrollera och utvärdera de 

kommunikationsinsatser som genomförts för att på så vis erhålla feedback på vilken 

effekt som uppnåtts (Sveriges informationsförening). Bilden som beskrivs ovan är en 

idealbild - det är så informationsexperterna vill att det ska vara.  

 

Kravet på informationsansvariga ökar, men samtidigt har många 

informationsavdelningar svårt att få respekt för sin verksamhet, från övriga delar inom 

sina organisationer. Det gäller inom såväl privata som offentliga organisationer 

(Erikson 2005:43, Heide et al 2005:20). En orsak som Heide nämner är att kompetens 

och utbildning inom kommunikation ofta saknas på chefsnivå. Många chefer är 

ekonomer eller tekniker, och i dessa utbildningar ingår sällan varken teoretiska eller 

praktiska kommunikationskurser (Heide et al 2005:20). Då kompetens inom 

kommunikation saknas hos organisationens ledning, kan det leda till att värdet av en 

väl fungerande och utbyggd informationsfunktion uteblir. Kommunikation är ett 

ledningsinstrument för att nå uppsatta mål. Genom att i förväg planera arbetet tar 

organisationen initiativet i dialogen med sina intressenter (Erikson 2005:43). I dialogen 

med intressenterna är samhället en av de viktigaste, där relationen med media kanske 

är den allra viktigaste. 

 
2.2 Massmedia och omvärld 

Massmedia spelar en viktig roll i Sverige. Medborgarnas användning av medier ökar 

och de influeras allt mer av dess innehåll. Medierna speglar nämligen delar av 

samhället som de flesta medborgare aldrig upplever i verkligheten. Eftersom media 

används så mycket och så ofta av medborgarna är det oftast medias vinkling av 

verkligheten som medborgarna väljer att ta till sig (Lind et al 2005:15). Följden av det 

blir att journalisterna har makten att sätta den samhälleliga agendan, och driva frågor i 
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syfte att påverka sin publik. Samhället kräver nyhetsförmedlare som ger saklig och 

opartisk information samtidigt som de kritiskt granskar samhället och dess 

institutioner (Axberger 1994:107). Media har tre huvudsakliga normativa uppgifter i 

demokratiska samhällen. De bör förmedla information om vad som händer i samhället 

och runt det, de bör verka som en tredje statsmakt genom att granska makthavare och 

de bör utgöra ett forum för debatt (Hadenius & Weibull 2003:37).  

 

Filosofen Jürgen Habermas argumenterar för att media spelar en viktig roll i 

demokratiska samhällen. Han menar att eftersom demokrati kräver upplysta och 

kunniga medborgare ställs höga krav på medias funktion som forum för information 

och debatt. Enligt Habermas bör media ha till uppgift att ge medborgarna relevanta 

fakta och presentera nyheter och skeenden ur flera vinklar och perspektiv. Det för att 

publiken själva ska kunna ta ställning till det som framställs. Samtidigt bör medierna 

sträva efter att fungera som forum för det offentliga samtalet (Gripsrud 2000:288). 

Idag har dock inte medierna en upplyst publik och ett demokratiskt samhälle som 

enda mål. Valet av nyheter är minutiöst under kontroll av ekonomi, nyhetsbolag och 

även journalisterna själva (Hadenius & Weibull 2003:343). Kampen om att fånga 

publiken blir allt hårdare vilket resulterar i att korta nyheter med uppseendeväckande 

rubriker blir viktigare än innehåll med seriösa fakta (Gripsrud 2000:289ff). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den ekonomiska aspekten av media flyttar 

fokus från upplysande information till nyheter som säljer. Habermas idé om olika 

vinklar får inget egentligt utrymme. Då konflikt i många fall är intressantare än 

konsensus, blir allt fler nyheter hårda oavsett om det handlar om sport, ekonomi, 

kultur eller politik. Konsekvensen blir i särskilda fall att saklighet och objektivitet går 

helt förlorad (Hadenius & Weibull 2003:300). 

 
2.2.1 Journalistikens professionalisering 

Journalistikens professionalisering har haft enorm genomslagskraft på journalistikens 

utveckling. Det var framförallt på 1970-talet som förändringen började ta fart 

ordentligt. Som en kritik mot den partipolitiska journalistiken utvecklades det, som 

tidigare var journalistik och nyhetsskapande på statsmaktens villkor, till en 

informationsspridare arbetandes i folkets tjänst (Ekström & Nohrstedt 1996). 

Journalister har blivit en yrkeskår men samtidigt en tredje statsmakt med huvuduppgift 

att granska/ifrågasätta omvärlden och verka som en länk mellan medborgare och 

samhälle. Journalistiken har efter dess professionalisering blivit fristående i förhållande 
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till samhällets institutioner, deras bevakning anpassats till publikens intressen och 

samhällets krav. Den har blivit allt mer granskande och hård i sin rapportering av 

offentligheten (Hadenius & Weibull 2003:318).  

 

I och med journalistikens professionalisering så har journalisternas arbetsmetoder 

förändrats. De arbetar självständigt och aktivt i jakten på information och exklusiva 

nyheter (Hadenius & Weibull 2003:300). Då journalistens arbete baseras på 

information, ökar kravet på organisationers öppenhet gentemot massmedia. För att 

motverka spekulationer och felaktigheter i artiklar och reportage, krävs det att 

organisationerna är tillgängliga och delar med sig av den information som efterfrågas 

av media, positiv såväl som negativ. Det blir allt vanligare att journalister får sin 

information från informatörer och andra som är utbildade i hur journalister skall 

bemötas, samt hur de på bästa sätt förmedlar sitt aktuella budskap till dem. Det blir, ur 

den aspekten, allt viktigare för journalisten att kritiskt granska informationen som 

läggs fram (Hadenius & Weibull 2003:326). Journalistiken är profilerad och indelad i 

genrer efter publikintresse. Men även då journalisterna är styrda i ämnesval, utrymme 

och så vidare har de alltid möjlighet att påverka innehållet i texterna genom tonläge 

och vinklingar. Eftersom en av deras kanske viktigaste spelregler är 

konsekvensneutralitet bär journalisterna själva aldrig ansvaret för följderna av 

innehållet i en artikel, ett radio- eller TV-inslag (Andréasson 2003:48f). Med en stark 

medvetenhet om att det är de själva som skapar samhällets nyheter, inte verkligheten i 

sig bär de ett stort ansvar (Axberger 1994). 

 
2.3 Organisation och media  

Mediernas makt över samhällets syn på organisationer är större än vad den någonsin 

har varit. Massmedial uppmärksamhet kan hjälpa en organisation eller ett projekt 

framåt, samtidigt som uppmärksamheten kan bli förödande om den sker på ett för 

organisationen ofördelaktigt sätt (Andréasson 2003:31).  

 

Kontakten med massmedia är en del av den samhällskontakt som organisationen 

måste upprätthålla. Massmedia är för organisationen en kanal som gör det 

genomförbart att kommunicera med omvärlden. På så vis är organisationen beroende 

av massmedias förmåga att kunna kommunicera med en stor mängd människor 

samtidigt. Genomslagskraften är ofta stor, vilket ställer krav på att innehållet i 

budskapet är korrekt och helst positivt för organisationen. Innehållet i massmedia ger 

ofta upphov till ny kommunikation. Det diskuteras bland medarbetare på 
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arbetsplatser, vilket ger nya tolkningar av mediernas utbud. Att medarbetarna 

diskuterar det som presenteras i media om organisationen med varandra, är positivt 

och kan ses som en form av intern kommunikation (Heide et al 2005). Det är därför 

viktigt att medarbetarna känner igen sig i den bild som media speglar av 

organisationen. Samtidigt som organisationen vill speglas på ett korrekt, rättvist och 

fördelaktigt sätt i media, så söker journalisterna sensationella och säljande nyheter. 

Medias och organisationens intressen går därmed isär, vilket illustreras i figur 1.  

 
Figur 1. Intressekonflikten i medierelationer. Källa: Larsson 1998:211, fritt tolkad. 

 
Precis som modellen visar ligger inte alltid organisationens och medias intresse inom 

samma fält. När organisationen vill framhäva sina goda sidor, vill media avslöja de 

mindre fördelaktiga. Samtidigt är media och organisation beroende av varandra, och 

de båda strävar därför mot att få så mycket som möjligt av de egna intressena att bli 

gemensamma. Journalisterna behöver organisationens information och organisationen 

behöver journalisternas hjälp att sprida bilden av den egna organisationen. För att 

organisationen ska lyckas med att använda media som informationskanal och därmed 

få gratis publicitet, krävs ett gediget arbete. Medierelationer är ett aldrig tidigare så 

aktuellt ämne, vilket gör att kunskap om hur organisationer kan bli bättre på hur 

relationerna byggs och etableras behövs.  
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Här presenteras systemteorin och Grunigs PR-modeller som utgör grunden till 

vår uppsats. Medierelationer och PR-verktyg relateras till våra teorier för att 

tydliggöra samband mellan kommunikation och relation. 

 
 
3.1 Systemteori 

En viktig insikt organisationer måste ha, för att bli framgångsrika i relationer och 

kommunikation med sin omvärld, är att organisationen verkar i ett system. Windahl et 

al menar att Bertalanffy, grundare av systemteorin, ser systemets helhet som mer än 

summan av delarna. Helheten består av delar som är beroende av varandra. Helheten 

består därmed av relationen mellan delarna och av relationen mellan helheten och 

omgivningen (Windahl et al 1992:83f). Organisationen verkar enligt denna teori som 

ett öppet system, där organisationen påverkar och påverkas av sin omgivning. Åsikter 

och kunskaper som finns hos publiken i omgivningen är därför viktiga för 

organisationen att ta vara på. Genom att ha återkommande omvärldsanalyser skapar 

organisationen en tydlig bild av vad som kan komma att påverka organisationen, både 

vad gäller anställda och deras produkter eller tjänster. Informationen, influerad av 

omgivningen, som lämnar organisationen återgår in i systemet igen för att kartlägga 

och kontrollera organisationens framtida handlingar (Windahl et al 1992:84). Eftersom 

systemteorin är en funktionalistisk teori som samtidigt ligger på en normativ nivå 

förklarar teorin hur det bör vara. Beskrivningen ovan blir därmed en teoretisk 

förklaring på hur organisationer bör hantera sin omgivning och använda 

informationen från systemet som utgångspunkt i sitt kommande arbete.  

 
Figur 2. Organisationen som ett öppet system. Källa: Goldhaber 1986 tagen ur Windahl et al 
1992:84. 
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Figur 2 visar hur organisationen fungerar som ett öppet system, där omgivningen 

påverkar organisationen. Informationen som tas in i systemet bör vara baserad på 

omgivningen, för att sedan bearbetas av organisationen. Bearbetningen som sker inom 

systemet handlar om att förändra input till output. Organisationen bör ta vara på de 

delar som direkt berör verksamheten för att på så sätt tillgodose omgivningen och 

dess krav på organisationen så bra som möjligt när informationen lämnar systemet.   

 

Vad har då detta tankesätt för koppling till kommunikation och varför är det viktigt 

för kommunikatörer att ha systemteorins övergripande idé som plattform att stå på?  

Palm och Windahl menar att strategiska kommunikatörer som är medvetna om 

systemteorin lättare kan förstå den egna yrkesrollen eftersom den påverkas av olika 

system, samtidigt som kommunikatörerna i sin tur påverkar systemen. Förändringar i 

omvärlden tenderar också till att påverka systemet, och det gäller för systemet att vara 

lyhört för sådana förändringar (Palm & Windahl 1989:82). När kommunikatörer är 

medvetna om att det är både inre och yttre faktorer som påverkar omgivningen, är det 

möjligt att hitta den bästa vägen för att kommunicera rätt budskap i en särskild 

situation (Windahl et al 1992:86f). Även om teorin för oss har ett vetenskapligt syfte 

och ska hjälpa oss att besvara vår uppsats frågeställningar, vill vi poängtera vikten av 

att även yrkesverksamma känner till och anammar systemteorin för att på så vis kunna 

arbeta mer effektivt med kommunikation och information. 

 

För att skapa och upprätthålla relationer med både interna delsystem och hela 

systemet och dess omvärld är public relations - PR ett användbart verktyg inom 

strategisk kommunikation. Grunig & Hunt, två inflytelserika forskare inom PR, hävdar 

att PR är en ledningsfunktion. Å ena sidan kontrollerar informationsfunktionen inom 

organisationen alla kommunikationsaktiviteter med omgivningen, å andra sidan 

hanterar den relationen mellan olika avdelningar med sina respektive speciella 

omgivningar inom organisationen (Windahl et al 1992: 87). Det är alltså viktigt att 

informationsfunktionen finns representerad i organisationens ledning, för att ha 

möjlighet att få en överblick av de idéer och förändringar som är aktuella, redan på ett 

tidigt stadium. Planering av kommunikationsinsatser som på ett effektivt sätt får stöd 

och genomslagskraft hos mottagare inom organisationen, men också hos målgrupper 

som berörs i omgivningen, kräver nämligen goda kunskaper om den information som 

ska kommuniceras.  
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Då vår uppsats enbart behandlar relationen mellan organisation och media, är det 

också den relationen som vi kommer att fördjupa oss i. Grunig & Hunts fyra modeller 

inom PR bygger på systemteoretiska grunder, när de förklarar organisationers 

kommunikation. De båda forskarna menar att organisationer antingen försöker att 

kontrollera sin omgivning, eller anpassa sig efter den (Eriksson i Larsson 2002:40). Vi 

kommer nu att förklara dessa fyra modeller närmare. 

 

3.2 Grunigs modeller för effektiv PR 

Mycket av dagens PR-verksamhet och PR-forskning bygger på James Grunigs fyra PR-

modeller. Modellerna grundar sig i ett systemteoretiskt tänkande med organisations- 

och ledningsvariabler i fokus (Larsson 2001:46). Grunig bygger sina modeller på 

skillnaden mellan envägs- och tvåvägskommunikation och på skillnaden mellan 

symmetrisk och asymmetrisk kommunikation (Eriksson i Larsson 2002:45). De fyra 

typerna av public relations är publicitetsmodellen, informationsmodellen, den 

asymmetriska tvåvägsmodellen och den symmetriska tvåvägsmodellen. Modellerna 

åskådliggörs i figur 3. 

 

 
 
Figur 3. Grunigs fyra PR-modeller. Källa: Larsson 2001:47. 

 
De tre första modellerna är asymmetriska, vilket innebär att sändaren är överordnad 

mottagaren. Här arbetar organisationen för att påverka omgivningen att tillgodose 

organisationens intressen. I envägsmodellerna, publicitetsmodellen och 

informationsmodellen, sker detta utan hänsyn till omgivningens intresse. 

Organisationen försöker få organisationen att se bra ut, antingen genom propaganda 

eller genom att enbart sprida gynnande information (Grunig 1992:18). Medan 

organisationen i den asymmetriska tvåvägsmodellen, ger omgivningen utrymme i 

kommunikationen för att bättre kunna planera sina övertalningsstrategier. I den fjärde 

och enda symmetriska modellen däremot, är kommunikationen mellan deltagarna 
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balanserad och ömsesidig förståelse och dialog ledord. Organisationen för dialog med 

aktuell grupp i omvärlden för att kunna tillgodose såväl organisationens som 

omvärldens intressen. Den här modellen är enligt Grunig den ideala för PR-

verksamhet (Larsson 2001:47).  

 

Det finns även en femte modell utvecklad av Grunig - excellencemodellen. Det är en 

modell i vilken symmetriska och asymmetriska ambitioner blandas (Grunig & Grunig i 

Grunig 1992:285). Modellen har influerats av spelteoretikern Murphy som menar att 

en modell med fullständig symmetri och balans i kommunikationsaktiviteterna är en 

omöjlighet. Om organisationen ger med sig och anpassar sig till vad publiken vill ha, 

eller vice versa, så nås en nämligen en lösning som ingen av parterna är riktigt nöjd 

med. Samtidigt som parterna vill nå fram med sina egna intressen, vill de även nå en 

lösning som motparten kan vara nöjd med (Grunig & Grunig i Grunig 1992:310ff). I 

Grunigs excellencemodell är det fortfarande symmetriska kommunikationsaktiviteter 

som utgör idealet, trots att den innehåller både påverkande och samverkande 

kommunikationsaktiviteter, alla med målet att nå en lösning där samtliga parter är 

tillfreds, den så kallade win-win zonen (Eriksson i Larsson 2002:57) 

 

Figur 4. Excellencemodellen. Källa: Dozier et al 1995:48, fritt översatt. 

 

Excellencemodellen påminner starkt om Larssons modell i figur 1 (sidan 13). I båda 

modellerna eftersträvar parterna att nå ett gemensamt intresse, där båda parter är 

nöjda. Organisationer och journalister är beroende av varandra, men har samtidigt 

olika syften och mål med relationen dem emellan. För att medierelationen ska bli god 
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krävs det dock att organisationer och journalister känner förståelse och respekt för 

varandra i dialog och samarbete mot ett mål där båda parter känner sig tillfreds. På så 

vis blir båda vinnare i relationen eftersom win-win zonen i excellensmodellen och 

fältet med intresse för båda parter i Larssons modell kan nås. 

 

3.3 Relationer  

Public relations - PR handlar om organisationers informationsverksamhet. 

Informationsverksamheter bör arbeta med att upprätthålla och underhålla relationer 

med organisationernas omvärld. Relationer som bidrar till större handlingsfrihet för 

organisationerna. Relationer skapas huvudsakligen genom kommunikation, dialoger är 

nämligen relationsbyggande. Relation och kommunikation går därmed hand i hand 

(Larsson 2002:89). Förutsättningarna för en lyckad dialog och en god relation är att 

sätta sig in i motpartens läge och behov av information. Mottagarens perspektiv är 

viktigt oavsett om det handlar om symmetrisk eller asymmetrisk kommunikation 

(Eriksson i Larsson 2002:46f). För att en relation ska kännetecknas god krävs det en 

ömsesidig förståelse mellan parterna i den. Vilket åter igen betonar vikten av förståelse 

i en relation. Förståelse för den andra parten nås lämpligen genom Grunigs 

excellensmodell, där både organisation och motpart vinner på att förhandla och 

kompromissa (Dozier et al 1995:13), där både övertalning och förhandling, det vill 

säga symmetriska och asymmetriska kommunikationsstrategier, är tillåtna för att nå 

win-win zonen där båda parter känner sig nöjda (Eriksson i Larsson 2002:57). Oavsett 

vilket så är öppenhet, tillgänglighet och förtroende stommen för att få kommunikation 

och således relation att fungera (Larsson 2001:235). 

 

Även Varey, brittisk marknadsforskare, anser att organisationer måste gå ifrån de 

traditionella asymmetriska kontaktformerna och istället anamma symmetriska 

kommunikationsstrategier för att lyckas med sina relationer med interna och externa 

intressenter. Vidare menar han att organisationerna måste vara flexibla och anpassa 

kontaktmetoderna till aktuell intressent och rådande relationssituation. Först när 

organisationen känt av relationen kan den nå förståelse för den andra parten och nå 

win-win zonen i relationen (Larsson 2002:99f). Relationer påverkar de inblandade 

parterna. Ett ömsesidigt beroende uppstår där reaktioner på ett handlingsmönster bör 

tas till vara, för att på så sätt kunna utveckla relationen i en positiv riktning. Det 

handlar alltså om aktion och uppföljning. Jämför med systemteorin.  
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3.4 Medierelationer 

Goda medierelationer ökar chanserna att få fördelaktig publicitet. En del i 

relationsskapandet är att etablera personliga kontakter med de journalister som 

bevakar organisationen. Vid fall då media och organisation har vitt skilda intressen 

och hamnar i konflikt är dialog viktigt. En annan del i att etablera relationer med 

media är att ha en plan för mediearbetet. Riktlinjer underlättar för organisationen att 

agera proaktivt i mediearbetet och undvika att enbart agera reaktivt när media kräver 

det (Erikson 2005:100f). 

 

Massmedia har en viktig roll för organisationer, eftersom organisationens bild i media 

påverkar alla intressenters uppfattning om organisationen. Då massmedia är en viktig 

kanal till samhället och då det ligger en svårighet i att få media att spegla 

organisationen på ett rättvist, eller till och med fördelaktigt sätt, blir relationen mellan 

organisation och media central i arbetet med att stärka den egna organisationen 

(Erikson 2005:100).  Relationen mellan organisationer och media är en 

beroenderelation. Journalisterna är beroende av information från organisationerna och 

organisationerna är beroende av massmedialt utrymme (Larsson 2001:233). Den 

främsta förutsättningen för bra mediekontakter är därför goda relationer med de 

journalister som bevakar branschen (Larsson 2001:238). Med utgångspunkt i 

excellencemodellen krävs det att journalister och organisationer samarbetar så att båda 

får ut så mycket som möjligt av relationen och känner sig tillfreds med den. Först då 

blir medierelationen god. 

 

För att lyckas med medierelationer är det viktigt att känna till massmedias funktion i 

samhället samt journalisternas arbetssätt, det vill säga känna förståelse för massmedia 

och journalister. Genom att känna till mediernas nyhetsvärdering och vad den slutliga 

målgruppen har intresse av, samt hur media på bästa sätt bemöts kan organisationer 

planera och organisera sina medierelationer för att på bästa sätt sprida bilden av den 

egna organisationen och samtidigt hjälpa journalisterna att göra sitt jobb. Kunskap om 

massmedia och journalisters arbete underlättar alltså arbetet med att bygga goda 

relationer med medier och journalister som bevakar organisationen. Relationer som i 

sin tur gör kanalen mellan organisation och media naturlig och avslappnad, vilket 

gynnar såväl media som organisation (Ridgway 1996). Vidare bör organisationer agera 

öppet och hjälpsamt gentemot journalister. Det vill säga ge media vad media vill ha. 

Känner journalisten förtroende för en organisation så kommer han/hon sannolikt att 

täcka upp mer av organisationen än vad andra gör. Genom att vara anträffbar och 
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svara journalisterna, samt återkomma till dem snabbt kommer journalisterna troligtvis 

även fortsättningsvis vända sig till organisationen. Vidare så ingår det i både öppenhet, 

tillgänglighet och förtroende att det ska vara lätt för media att nå organisationen och 

att det ska gå snabbt för media att få aktuell information. Förtroendet ökar väsentligt 

när inte tillgängligheten begränsas vid kontakter av mer ansträngt slag, eller vid 

nyheter som inte är till fördel för organisationen. Tumregel nummer ett är att alltid 

berätta sanningen och att inte undanhålla fakta. För att öka förtroendet ytterligare är 

det en fördel att presentera ett balanserat material på webbplatsen där inte 

organisationen enbart belyser sina starkaste sidor. Avslutningsvis bör vikten av en 

fortlöpande kontakt med media vara grundläggande i medierelationer. En relation 

fungerar inte om den inte underhålls (Larsson 2001:236f).  

 
3.5 Planerade mediekontakter 

Larsson nämner att grunden för väl fungerande massmediekontakter består av en viss 

grundläggande struktur på den enhet som ansvarar för dessa kontakter. I planerade 

mediekontakter blir en organisations informationsfunktion en naturlig länk, genom 

vilken både media och organisation kan ta initiativ till dialog (Larsson 2001:237). 

Ansvaret för massmediekontakter ligger oftast på organisationens 

informationsfunktion. Det är ofta som informationsansvarig inte kan svara på svåra 

frågor från media, men tanken är att han/hon ska vara en naturlig länk mellan media 

och organisation och arbeta för att få alla i organisationen att förstå vikten av 

medierelationer och vilka konsekvenser en del uttalanden i media kan få. Utifrån 

journalisters uppfattning är pressansvarigs viktigaste uppgift att skapa kontakt med 

sakkunnig, inte att själv agera källa. Här finns dock en skillnad mellan offentliga och 

privata organisationer. Hos privata ges reportrar ofta bara tillgång till informatörer 

eller ledningen, även om sakkunnig efterfrågas (Larsson 2001:238). Medan offentliga 

organisationer ofta använder nära källan principen och därmed i större utsträckning låter 

sakkunnig svara media.   

 

I ansvaret som informationsansvarig ligger ofta att upprätta en massmedieplan och 

policy för hur massmediekontakter ska hanteras. Planen ska inte bara ligga till grund 

för dem som är ytterst ansvariga i kontaktarbetet, utan också signalera vad som gäller 

för övriga medarbetare i organisationen. Pressansvarig kan gärna ha viss journalistisk 

erfarenhet, för att på så sätt ha en större förståelse för reportrar och deras arbets- och 

tankesätt. Ett väl fungerande och uppdaterat medieregister är givetvis en förutsättning 

då organisationen vill nå redaktioner och journalister med sina pressmeddelande. 
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Slutligen menar Larsson att det är helt avgörande för lyckade medierelationer att 

pressansvarig är snabbt tillgänglig, även på obekväma tider (Larsson 2001:238). 

 

Det är den slutliga målgruppens, det vill säga samhällets/omvärldens, efterfrågan som 

styr vad som blir en nyhet (Larsson 1998:215f). Trots det har organisationer och 

journalister olika kriterier för vad som ger en nyhet högt nyhetsvärde. Enligt 

organisationen innehar positiva nyheter högt nyhetsvärde och då är beredskapen att 

bemöta media stor. Journalisterna däremot värderar även de för organisationen 

negativa nyheterna högt vilket gör att de absolut vill bemötas av organisationen även 

då. Eftersom relationer måste underhållas för att fortleva, krävs det att organisationer 

bemöter media i medgång såväl som i motgång. Därför krävs det tydliga riktlinjer för 

hur organisationen ska använda och bemöta massmedia (Erikson 2005:100f). 

Riktlinjerna gör mediearbetet proaktivt, och hjälper organisationen att skaffa och 

behålla kontrollen över vad som sägs om organisationen och hur organisationen 

upplevs av omvärlden (Reftmark i Karaszi 2004:117). 

 

Enligt en studie som Larsson (2005) har gjort på informatörer och PR-konsulter, om 

deras syn på pressarbete, skiljer det sig en del åt vad de tillfrågade tycker. Vissa söker 

ständig kontakt och menar att det ger det bästa relationsklimatet och bästa effekten 

sett från organisationens sida. Andra menar att de bara tar kontakt när de har en 

verklig nyhet, annars tröttnar journalisterna. Vissa informatörer säger att de inte har 

några problem alls med att få in material på nyhetsplats, medan andra har uppenbara 

problem att få synas i nyhetsmedier (Larsson 2005:155). Ett första steg för att kunna 

komma närmare publicitet, är att som ansvarig för medierelationer vara väl insatt i hur 

nyheter värderas på en redaktion. Peter Karaszi, PR-konsult och tidigare 

informationschef och journalist, menar att utgå ifrån att media automatiskt är 

intresserat av den egna organisationen är ett av de största misstagen som kan göras i 

kontakten med media. Karaszi menar också att organisationer måste lära sig att sätta 

sig in i journalisters situation och försöka lista ut vad de kan tänkas vara intresserade 

av. Att förstå medias värdering av material är därför avgörande i det externa 

informationsarbetet (Karaszi 2004:201). Nyhetsvärde för en organisation är inte alltid 

särskilt intresseväckande för en redaktion, vilket gör att nyheten eller händelsen inte 

platsar på nyhetsplats. Skickliga mediestrateger behärskar massmediernas inneboende 

logik och förstår att utnyttja den i sitt arbete att få in organisationens nyheter eller 

händelser på nyhetsplats (Andréasson 2003:47).  
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3.5.1 Medieträning 

Om journalister alltid skrev ut hela sina intervjuer oredigerade, skulle var av en av oss 

kunna tolka texten för att sedan skaffa oss en uppfattning om hur det egentligen är. 

Nu är det inte så, utan ofta kommer endast en replik eller ett citat med i nyheterna. 

Citat plockas ur sitt sammanhang, och in i ett annat. Vi som publik vet sällan ens 

vilken fråga som är ställd till den intervjuade. Journalistens önskade vinkling på 

artikeln skapas ofta vid redigeringen på redaktionen (Lind et al 2005:45). Därav följer 

att den intervjuade ofta blir besviken, och tycker att nyheten inte presenteras på det 

sätt som han/hon förväntat sig (Erikson 2005:104). 

 

Håkan Lind, Jenny Lindahl Persson och Martin Borgs, medietränare, menar att det 

finns två anledningar till att behovet av medieträning har vuxit allt mer under de 

senaste åren. Den ena är att medierna fått en större makt över våra tankar. Det andra 

skälet till att intresset för medieträning har ökat är journalisterna själva. Genom deras 

professionalisering har de blivit mer aktiva, allt skickligare på att ställa för 

organisationen svåra frågor (Lind et al 2005:15ff). Kravet på organisationerna och 

deras möjlighet att svara strategiskt riktigt på journalisternas frågor har alltså växt. 

Genom utbildning och diskussion i mediefrågor ökar kunskapen om lämpliga 

arbetsmetoder i samspelet med journalister. När förståelsen för journalister hos 

organisationens kontaktpersoner ökar läggs grunden för en givande relation mellan 

organisation och media (Erikson 2005:104).  

 
3.5.2 Uppföljning  

Uppföljning och utvärdering är viktigt i allt informationsarbete. Genom att veta när 

organisationen agerat rätt och fel kan arbetet förbättras. Mediearbetet kan följas upp 

genom att organisationens informationsfunktion själv följer med aktivt i vad som 

skrivs om organisationen i tidningar och på Internet samt sägs i radio och TV. 

Alternativet är att organisationen köper in mediebevakning eller pressklipptjänst från 

ett mediebevakningsföretag. Uppföljningen visar inte bara i vilken utsträckning 

organisationen syns i media utan även vad organisationens mediekontakter ger för 

resultat. Till exempel i vilken utsträckning pressmeddelanden resulterar i nyheter. 

Vilka nyheter media nappar på och hur de slutligen vinklas (Schmitz 2004:90ff). 

 

3.6 Verktyg vid mediekontakter 

Det finns ett flertal verktyg som är lämpliga för organisationer att använda sig av vid 

mediekontakter. Många ser pressmeddelande som enda verktyg när de vill nå ut med 
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en nyhet till media. Sanningen är dock att det finns flera andra, och även mer effektiva 

sätt att tipsa media. Olika verktyg lämpar sig olika väl för olika organisationer i olika 

situationer. Ofta är det bra att kombinera flera verktyg för att öka chanserna att 

nyheten uppmärksammas och även publiceras. Timing är ytterst väsentligt i allt 

kontaktarbete med media. Eftersom journalisternas arbete styrs av deadlines.  

 
3.6.1 Deltagande i mediedebatten 

Media spelar en viktig roll som forum för det offentliga samtalet. Omvärlden och 

organisationen har möjlighet att delta i mediedebatten genom tidningars insändar- och 

debattsidor, men även i radio och TV-program (Gripsrud 2000:288). Det finns flera 

sätt för organisationer att delta i mediedebatten. De kan villigt ställa upp i 

debattprogram på TV eller i radio. Men de kan även producera egna artiklar, 

debattartiklar och insändare till tidningar och tidskrifter, vilket vi hädanefter avser när 

vi använder begreppet deltagande i mediedebatten.  

 

Egenproducerade artiklar och insändare är något som Erikson och andra 

informations- och PR-experter tycker att alla informationsfunktioner bör arbeta med 

(Andréasson 2003:141, Erikson 2005:102). Fördelen med att producera eget material 

är att det, trots att redaktionerna förbehåller sig rätten att redigera texterna, ges 

utrymme för egna formuleringar och minskar riskerna att felciteras av journalister. 

Dessutom ger insända artiklar möjlighet att stärka och bygga upp en önskad profil för 

den egna organisationen (Karaszi 1998:283). Det är inte självklart att den egna artikeln 

eller insändaren kommer att publiceras. För att öka chanserna till detta bör de uppfylla 

journalisternas nyhetskriterier och ha ett intressevärde för läsaren (Andréasson 

2003:141ff). Debatt- och insändarsidor finns i de flesta dagstidningar och 

facktidskrifter. Sidorna har en stor läskrets och en stor genomslagskraft.  Dessutom är 

insändare relativt enkla att få publicerade i såväl fackpress som dags- och kvällspress. 

Därför bör organisationer delta i debatten som hålls på debatt- och insändarsidor. 

Genom att bemöta kritik och angrepp mot den egna verksamheten ökar 

organisationens trovärdighet. Även faktafel som presenteras på debatt- och 

insändarsidor bör bemötas (Andréasson 2003:146). Artiklar däremot är svåra att få 

publicerade i andra tidningar än fackpress, där det inte finns lika stora resurser för 

redaktionellt arbete som vid många andra tidningsredaktioner (Erikson 2005:102f).  

Figur 5 visar informationsflödet i artiklar och debattartiklar. 

 



24 

 
Figur 5. Kommunikation och deltagande i mediedebatten. 

 
Eftersom resultatet av en organisations deltagande i mediedebatten kan te sig på olika 

sätt visar figur 5 två olika scenario. Scenario 1 tydliggör deltagandet i ett 

informationsflöde enligt Grunigs informationsmodell. Organisationen skriver en 

debattartikel, artikel eller en insändare som sedan media publicerar eller inte. Ingen 

återkoppling ges från omvärlden vilket gör att kommunikationen blir envägs. Media 

styr publicering av insända artiklar och insändare från både omvärld och organisation. 

Det kan innebära att det i scenario 1 är media som väljer att strypa kommunikationen 

mellan organisation och omvärld. I scenario 2 får organisationen respons på sitt 

deltagande från omvärlden. Media utgör här en tydlig kanal mellan organisation och 

omvärld utan att själv påverka kommunikationen på annat sätt än möjligtvis genom 

redigering av materialets innehåll. Kommunikationen blir tvåvägs, och passar i 

Grunigs asymmetriska tvåvägsmodell. De böjda pilarna som sträcker sig mellan 

omvärld och media och sedan återigen mellan organisation och media visar den 

växelverkan som uppstår i informationsflödet. Exempelvis när insändare från 

organisationen besvaras/kommenteras av omvärlden för att sedan återigen bemötas 

av organisationen. Förhoppningsvis resulterar organisationens deltagande i 

mediedebatten i win-win zonen där både organisation och omvärld är nöjda med 

debatten.  

 
 

3.6.2 Direktkontakt med journalister 

Direkt kontakt är den enklaste och mest effektiva metoden för PR, kommunikation 

och mediekontakt. Organisationer kan kontakta en journalist för att kommentera en 

nyhet eller felaktiga fakta som publicerats, komplettera nyhetsinformation, kalla till 

möte eller tipsa om en större nyhet exklusivt till en redaktion (Erikson 2005:101). Vid 

sådana tillfällen är det alltid bra att ta personlig kontakt via telefon, e-post eller dylikt. 
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Karaszi menar att chansen till positiv respons ökar om organisationen kontaktar en 

journalist som bevakar branschen och inte vem som helst på en redaktion. På sikt 

vinner en organisation mycket på att ha goda relationer med journalisterna som 

bevakar branschen (Karaszi 1998:69f). Genom att tipsa journalister och hjälpa dem i 

sitt informationsinhämtningsarbete personligen genom telefonsamtal, e-post eller brev 

byggs dessutom nätverk och relationer upp. Journalister som en gång fått tips till 

exklusiva nyheter kommer sedan att anstränga sig i gengäld. Journalister är som sagt i 

behov av informationskällor. Organisationer i sin tur är beroende av media som 

informationskanal ut till allmänheten. Båda parter har därför intresse av att ha goda 

kontakter med varandra (Karaszi 2004:212). Figur 6 visar 2 scenario över 

informationsflödet vid organisationers direktkontakter med journalister. 

 

 
Figur 6. Kommunikation och direktkontakt med journalister. 

 
Figur 6 förklarar kommunikationen vid direktkontakt med journalister ur två 

scenarier. Scenario 1 illustrerar ett flöde liknande det i Grunigs asymmetriska 

tvåvägsmodell. Organisationen kontaktar en journalist med syfte att tipsa om en nyhet 

som journalisten förväntas vara intresserad av. Organisationen argumenterar för 

nyhetens värde och försöker övertyga journalisten om att tipset bör publiceras på 

nyhetsplats. Dialog uppstår och journalisten får chans att vinkla nyheten på sitt sätt. 

Flödet blir asymmetriskt eftersom kontakten initierats av organisationen och har ett 

tydligt syfte att övertyga motparten. I scenario 2 är kommunikationen fortfarande 

tvåvägs, men balanserad, vilket gör att den platsar i Grunigs symmetriska 

tvåvägsmodell. Ett personligt samtal kan te sig på olika sätt. Kanske är inte 

journalisten intresserad av just den nyhet organisationen vill tipsa om, utan dialogen 

leds istället i en annan riktning. Både organisation och media tar lika stor plats i 

dialogen, där ömsesidig förståelse och förtroende präglar samtalet. Direktkontakter 

mellan organisation och media, faller inom ramen för Grunigs excellencemodell. 

Beroende på syfte och situation så väljs antingen den tvåvägs asymmetriska eller 
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tvåvägs symmetriska modellen för att nå win-win zonen där både media och 

organisation känner sig tillfreds med resultatet av dialogen. Det kan låta utopiskt men 

det är ändå det underliggande målet med alla relationer. 

 
3.6.3 Personliga möten med journalister 

Utgångspunkten för bra relationer med massmedia är personliga kontakter och möten 

med journalister som bevakar organisationer eller aktuella ämnesområden. Personliga 

möten behöver inte vara motiverade av någon särskild nyhet, utan syftet är istället att 

lära känna varandra inför kommande kontakter. Erikson förtydligar och säger att allt 

som sägs till en journalist, även vid ett informellt möte är officiellt. Det innebär att 

journalisten kan komma att använda fakta som presenteras av organisationen utan 

dess samtycke efteråt (Erikson 2005:101). Det kan lämpa sig väl att träffa en eller flera 

journalister över en lunch för att bygga och underhålla relationer samt att överlämna 

information, eller att mer allmänt utbyta åsikter och branschen och vilka trender som 

råder (Karaszi 2005:184). Karaszi tipsar om att bjuda de etablerade journalisterna på 

lunch med jämna mellanrum (Karaszi 2004:220). Goda medierelationer bygger på tillit 

och trovärdighet. Sköts inte de personliga mötena snyggt från organisationens sida, är 

det lätt hänt att trovärdigheten försvinner, då journalisten inte får tillräcklig utdelning 

av mötena (Karaszi 1998:239). Figur 7 visar hur kommunikationen ser ut vid 

personliga möten mellan organisation och media.  

 

 
Figur 7. Personligt möte och kommunikation. 

 
Kommunikationen vid personliga möten mellan organisation och media är tvåvägs 

och vi ser den snarast som balanserad, vilket kvalificerar den i Grunigs symmetriska 

tvåvägsmodell. Personliga möten är relationsbyggande. Både organisation och media 

kan ta initiativ till ett möte för att lära känna varandra och samtala kring varandras 

positioner, intressen och behov av varandra. Under mötet uppstår dialog där 

ömsesidig förståelse och balans är grunden för framtida goda relationer. Vilket även 

måste ses som essentiellt vid personliga möten överlag.  

 

Målet med personliga möten är att känna förtroende och förståelse för varandra. När 

det uppnås skapas en god relation och båda parter känner sig nöjda och ser det 

naturligt att kontakta varandra när en nyhet dyker upp från det ena eller det andra 

hållet. Win-win zonen i Grunigs excellencemodell är målet vid alla personliga möten.     
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3.6.4 Presskonferens 

Under presskonferenser presenterar en organisation en nyhet som inte tidigare 

presenterats. Efter det, ges journalisterna möjlighet att ställa frågor och ofta även hålla 

en enskild intervju (Karaszi 2004:221). Presskonferenser kan vara bra när en stor 

nyhet som är intressant för många stora medier ska presenteras. Används 

presskonferens som kontaktverktyg vid fel tillfällen eller på felaktigt sätt tappar 

organisationen i trovärdighet och får dålig uppslutning på konferenserna (Erikson 

2005:102). Viktigt att beakta är att presskonferenser som fenomen tidigare har 

missbrukats av organisationer. Nyhetsförmedlingen har försnabbats, bland annat tack 

vare/på grund av Internets utbredning, redaktioner har mycket att göra och föredrar 

exklusiva och originella nyheter. Dessutom är det mycket olyckligt att hålla 

presskonferens om det inte går att svara på alla eventuella frågor som dyker upp. 

Journalisterna besöker konferensen enbart för att få svaren på frågorna de inte kan få 

besvarade från andra än organisationen och därför är det viktigt att kunna bemöta 

dem för att behålla trovärdigheten som organisation. Därför ska inte presskonferenser 

överutnyttjas. Organisationerna riskerar då att hålla presskonferens inför tomma 

lokaler, menar Karaszi (2005:177). Bra alternativ till presskonferens är pressfrukost, 

eller presslunch. Genom att informera journalisterna samtidigt som de äter, vinner 

journalisterna tid och kan lättare motivera anledningen till att besöka pressträffen. 

Presskonferenser å sin sida, är sällan försvarbara för journalisterna att delta i. Figur 8 

visar presskonferens ur Grunigs perspektiv. 

 
Figur 8. Kommunikation och presskonferens. 

 
I figur 8 tydliggörs det asymmetriska kommunikationsförloppet under 

presskonferenser. Under presskonferensen presenterar organisationen information för 

journalisterna som valt att komma till presskonferensen. Efter presentationen ges 

journalisterna möjlighet att ställa frågor till organisationen som bemöter frågorna. 

Organisationen har makt över informationen som förmedlas och informationen är 

anpassad till vad media förväntas vilja veta, men ger samtidigt utrymme för 

journalisternas frågor. Det är möjligheten för media att ställa frågor som gör att 

kommunikationen blir tvåvägs och stämmer väl överens med Grunigs asymmetriska 
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tvåvägsmodell. Media gör två aktiva val i anslutning till presskonferenser. För det 

första har de en tydlig makt i valet att besöka presskonferensen. För det andra gör de 

valet att slutligen publicera nyheten eller inte.  

 

Presskonferensers mål är att både organisation och media ska bli tillfreds. 

Organisationen har möjlighet att ge sin bild av en nyhet som media vill ha, samtidigt 

som media ges möjlighet att kommentera och ställa frågor. Eventuellt får media även 

personliga intervjuer i anslutning till presskonferensen vilket ger media ytterligare 

möjlighet att ge nyheten en egen prägel. Win-win zonen i Grunigs excellencemodell 

nås förhoppningsvis därmed.  

 
3.6.5 Pressmeddelanden 

Pressmeddelanden är det vanligaste verktyget som organisationer använder vid 

mediekontakter. Det verkar även vara det verktyg som redaktionerna föredrar vid 

medikontakter. Bernd Schmitz, journalist och PR-konsult, har undersökt hur 

redaktioner helst vill bli kontaktade av en organisation för första gången. 64 procent 

av redaktionerna i undersökningen svarade att de föredrar pressmeddelande som 

första kontakt (Schmitz 2004:153). Samtidigt utgör det ett problem för organisationen, 

redaktionerna överöses nämligen av pressmeddelanden varje dag och hela 98 procent 

leder aldrig till publicering (Erikson 2005:102). Det är alltså svårt att locka 

redaktionernas intresse med ett pressmeddelande. För att öka chanserna till att ett 

pressmeddelande publiceras, måste det därför uppfylla en del kriterier. För det första 

är det viktigt att nyheten i pressmeddelandet uppfyller journalisternas nyhetskriterier 

och därmed har ett nyhetsvärde (Karaszi 2004:205ff).  

 

Pressmeddelanden ska vara journalistiskt utformade med det viktigaste först. Det för 

att möjliggöra för journalisterna att publicera dem som de är. Med möjlighet att korta 

texten nedifrån i mån av utrymme. Erikson förklarar dock att journalister allt som 

oftast använder pressmeddelanden som utgångspunkt för att kunna göra sin egen 

nyhet (Erikson 2005:102). Av den anledningen är det extra viktigt att alltid avsluta ett 

pressmeddelande medkontaktuppgifter till dem journalisterna kan vända sig till för 

mer information (Karaszi 2004:208). 

 

En annan viktig aspekt vad gäller distributionen av pressmeddelanden är att de enbart 

skickas till de medier som kan tänkas vara intresserade av informationen. 

Trovärdigheten för organisationen sjunker när pressmeddelanden skickas till 
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redaktioner som inte har något intresse av nyheten. Vidare vinner organisationen både 

tid och trovärdighet om pressmeddelandet skickas till just de journalister som bevakar 

branschen. För att pressmeddelandet sedan ska ha chans att publiceras krävs det 

dessutom att journalisterna har gott om tid innan deadline då de får pressmeddelandet. 

Det vill säga att meddelandet skickas så tidigt som möjligt på morgonen och så tidigt i 

veckan som möjligt (Karaszi 2004:205ff). Figur 9 visar vilka två scenario ett 

pressmeddelande kan resultera i ur Grunigs perspektiv. 

  

 
Figur 9. Kommunikation och pressmeddelande. 

 
Pressmeddelande faller inom Grunigs informationsmodell. Pressmeddelandet 

innehåller information från organisationen till media, med förhoppning om att media 

sprider den vidare till omvärlden. Kommunikationen i detta fall blir envägs, då 

informationen endast går från sändare till mottagare. Men om pressmeddelandet leder 

till vidare kontakt från journalistens sida övergår kontakten i den asymmetriska 

tvåvägsmodellen. Får organisationen respons på pressmeddelandet uppstår 

tvåvägskommunikation i form av dialog mellan de båda parterna. Det är oklart vem av 

parterna som har makten, men kommunikationen är inte balanserad och är alltså inte 

symmetrisk. Scenario 1 visar hur pressmeddelandet kan löpa i ett mönster liknade det 

för Grunigs informationsmodell. Organisationen skickar ett pressmeddelande till 

redaktioner som sedan antingen publicerar eller negligerar pressmeddelandet utan 

återkoppling till organisationen. I scenario 2 återkopplar däremot media till 

organisationen för att skapa en egen nyhet av pressmeddelandet. Kommunikationen 

blir asymmetrisk. Det är fortfarande organisationen som har initierat nyheten, men 

media väljer vinklingen på den och styr därmed kommunikationen. Om 

organisationen är skicklig i dialogen som uppstår mellan organisation och media, kan 

dock kommunikationen bli närmast symmetrisk, och även vinklingen av nyheten bli så 

tillfredsställande som möjligt för organisationen. 
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Organisationen vill nå ut med en nyhet. För att nyheten ska publiceras i media krävs 

det att media vill ha nyheten. Om organisationen har skickat ett pressmeddelande som 

uppfyller journalisters kriterier för nyhetsvärdering och samtidigt distribueras på ett 

sätt som passar journalisterna leder nyheten förhoppningsvis till publicering. Blir 

dessutom organisationen nöjd med den vinkling som nyheten slutligen får nås win-win 

zonen i Grunigs excellencemodell. 

 
3.6.6 Pressrum på webben 

Många journalister ägnar mycket tid till att söka sin information på Internet, de flesta i 

flera timmar per dag (Pallin & Bergegård i Karaszi 2004:254). Av den anledningen är 

det viktigt för organisationen att ha en bra och tydlig webbplats, som hålls levande 

med ständiga uppdateringar och förändringar. Journalisters viktigaste redskap, 

förutom telefonen, är webben. Det är här de kan hitta nyheter, trender, tips och annan 

information som kan leda till en artikel. Fördelarna med pressrum beror på vilken 

verksamhet organisationen bedriver och hur mycket massmediala kontakter den har 

eller vill ha (Andréasson 2003:147). Ett vanligt arbetssätt för journalister, när de har 

fått ett tips på en nyhet, är att söka på webben för att hitta vad som skrivits tidigare 

om aktuell organisation eller person. Därefter besöks ofta den aktuella organisationens 

webbplats, för att journalisten ska kunna sätta sig in hur organisationen beskriver sig 

själv, dess historik, ledning och diverse nyheter (Karaszi 2005:201).  

 

Organisationer som vill underlätta och skapa förutsättningar för media att hitta 

information, bilder och artikeluppslag bör anpassa och utveckla ett pressrum på sin 

webbplats. Att besöka en organisations pressrum på webbplatsen ingår allt oftare i de 

förberedelser journalister gör, och har blivit ett naturligt inslag i deras research. Det 

har gjorts undersökningar om vad journalister tycker om organisationers pressrum, 

och vad de vill att det ska innehålla (Pallin & Bergegård i Karaszi 2004:254). Studien 

visar att det ska finnas en tydlig ingång till pressrummet för att det ska vara enkelt att 

hitta pressinformationen. Självklart ska kontaktinformation och besöksadress till själva 

organisationen finnas här. Tidigare pressmeddelanden bör finnas i ett arkiv som är lätt 

att hitta i. Ett komplicerat uppbyggt arkiv skrämmer bort stressade journalister. Hårda 

ekonomiska och organisatoriska fakta, till exempel nyckeltal tillsammans med en skiss 

över organisationen, ger journalisten en god möjlighet att skaffa en uppfattning om 

hur verksamheten ser ut. Bra bilder är ofta skillnaden mellan en stor och liten artikel, 

eller om det ens blir en artikel överhuvudtaget. Pallin & Bergegård säger också att det 
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är viktigt att bildmaterial som tillgängliggörs på webbplatsen är professionellt, det vill 

säga att bilderna är gjorda av en fotograf (Pallin & Bergegård i Karaszi 2004:254f).  

 

Ledordet för samtliga punkter i pressrummet är enkelhet - ju enklare desto bättre. Den 

kommunikation som äger rum vid besök i pressrummet kan bara beskrivas som 

envägs. Mönstret följer Grunigs idéer i informationsmodellen. I figur 10 agerar pilen 

pressrum som länk mellan organisationen och media.   

 

 
Figur 10. Kommunikation och pressrum. 

 
Figuren tydliggör informationsflödet från organisationens pressrum till media. 

Kommunikationen är enkelriktad och kan liknas vid Grunigs informationsmodell, 

eftersom organisationen sprider information till media och andra intresserade 

intressenter med hjälp av Internet. Informationen i pressrummet är sanningsenlig och 

finns ständigt tillgänglig för de journalister som söker upp den.  

 

Eftersom kommunikationen är envägs så kan inte win-win zonen i Grunigs 

excellencemodell nås enbart genom informationen som presenteras i pressrummet på 

en organisations webbplats. Men om informationen som presenteras är den som 

journalister eftersöker ökar chanserna till fortsatt dialog mellan media och 

organisation. 

 
3.6.7 Verktyg och kommunikationsmodeller 

Alla verktyg som används av organisationer vid mediekontakter går att placera in i 

Grunigs PR-modeller. För att få en tydlig överblick av de verktyg som vi har 

presenterat har vi konstruerat figur 11. Enligt Grunig är det mest effektiva PR-arbetet 

det som leder till att två, eller fler parter når win-win zonen i excellencemodellen. Vi 

ser det därför som att alla verktyg har win-win zonen som underliggande mål, varvid 

all mediekontakt strävar mot att uppfylla excellencemodellens krav på 

kommunikation.  

 



32 

 
Figur 11. Översikt verktyg - Grunig. 

 
Figur 11 visar i vilka modeller respektive verktyg sträcker sig. Vi hävdar att samtliga 

verktyg vid mediekontakter kan leda till win-win zonen i excellencemodellen. Därför 

ska strecken i figuren ses som att de alla strävar åt höger, till excellencemodellen. 

Deltagande i mediedebatten hamnar i både informationsmodellen och den 

asymmetriska tvåvägsmodellen. Allt som oftast blir kommunikationen envägs, men 

ibland ger media omvärlden möjlighet till återkoppling och kommunikationen blir då 

tvåvägs. Direktkontakt med journalister är alltid tvåvägs, men maktbalansen varierar. 

Kommunikationen pendlar därmed mellan att vara asymmetrisk och symmetrisk. 

Personliga möten med journalister har vi valt att placera in i den symmetriska 

tvåvägsmodellen eftersom vi anser att möten används i relationsbyggande syfte där 

målet är att lära känna varandra och förstå varandra. Kommunikationen är balanserad 

och båda parter får lika stort utrymme. Presskonferenser är ett typiskt exempel på 

asymmetrisk tvåvägskommunikation. Organisationen styr kommunikationen, men ger 

samtidigt utrymme för journalisterna att ställa frågor. Pressmeddelanden kan precis 

som deltagande i mediedebatten placeras in i både informationsmodellen och den 

asymmetriska tvåvägsmodellen. Det beror på att kommunikationen till en början är 

envägs men även kan leda till vidare kontakt med journalister och därmed övergå i den 

asymmetriska tvåvägsmodellen. Pressrummet på webben kan bara hamna i 

informationsmodellen. Här sprider organisationen sanningsenlig information till de 

intressenter som själva söker upp den. 
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Här presenteras syftet med vår undersökning och frågeställningarna vi söker 

svaren på. Med hjälp av teorierna som redan presenterats och vårt empiriska 

material, besvaras sedan frågeställningarna i  kapitel 6 - Resultat och analys. 

 
 
4.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att finna mönster i hur stora företag och organisationer∗ 

i Sverige arbetar gentemot media för att sprida bilden av den egna organisationen. Vi 

vill ta reda på hur praktiken går till. 

 

4.2 Frågeställningar 

 Är det viktigt för stora organisationer att ha goda medierelationer? 

 Hur väl är Sveriges organisationers mediekontakter planerade? 

 Hur väl används tillgängliga verktyg vid mediekontakter?   

 

4.3 Hypoteser 

 Det finns skillnader i hanterandet av medierelationer mellan offentliga och 

privata organisationer. 

 Medvetenheten om medierelationer ökar med antal anställda. 

 
 
  
 

                                                 
∗ Företag och organisationer med minst 400 anställda i Sverige. 
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Här presenteras det material och den metod som använts för att besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar. Fördelar respektive nackdelar lyfts 

fram och alternativa tillvägagångssätt diskuteras även i kapitlet. 

 
 
5.1 Val av metod 

Kvantitativa metoder är vanliga i samhällsvetenskaplig forskning och i medie- och 

kommunikationsvetenskaplig forskning (Johansson i Ekström & Larsson 2000:80). 

Eftersom vi vill finna mönster i hur stora organisationer i Sverige arbetar gentemot 

media så har vi valt en kvantitativ ansats. Vi vill kunna generalisera våra resultat och 

anser det därför lämpligt att utföra en respondentundersökning där svarspersonerna 

och deras tankar utgör studieobjekten. Surveyundersökningen har gjorts i enkätform 

för att nå respondenterna snabbt, enkelt och på samma sätt. Genom att analysera 

förekomsten av de olika svarsalternativen i enkäten, hoppas vi sedan kunna dra 

statistiskt säkerställda slutsatser (Esaiasson et al 2004:254f). 

 
5.1.1 Alternativa metoder 

Vår undersökning hade givetvis varit möjlig att utföra på annat sätt. I stället för en 

respondentundersökning, hade vi kunnat göra en informantundersökning med hjälp 

av samtalsintervjuer. En sådan undersökning bygger på intervjuer med strategiskt 

utvalda svarspersoner, med syfte att nå teoretisk mättnad. Urvalet ger maximal 

variation bland svarspersonerna och således maximal variation i svaren. Metoden ger 

fördjupad förståelse om informanternas tankar kring ämnet. Ansatsen vid en 

informantundersökning blir alltså kvalitativ snarare än kvantitativ (Esaiasson et al 

2004:256). Ytterligare ett alternativ till metod, hade varit att komplettera vår 

enkätundersökning med ett antal djupintervjuer och på så vis nå fördjupad förståelse 

för varför resultaten vi får fram ser ut som de gör.   

 
5.1.2 Metoddiskussion 

Valet av metod var enkelt. Tidsaspekten i kombination med att vi vill arbeta med 

slumpmässigt utvalda respondenter och nå ett resultat som kan svara för helheten, 
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gjorde att respondentundersökning blev det självklara valet. Varianten med 

metodtriangulering, där intervjuer kompletterar enkätsvaren har klara fördelar. Men på 

grund av tidsbrist har vi istället konstruerat en semistrukturerad enkät, där öppna 

svarsalternativ varvas med fasta.  

 
5.2 Population och urval 

Populationen, den grupp som vi vill generalisera våra resultat på, är organisationer 

som har minst 400 anställda i Sverige. Vi har satt gränsen på just 400 anställda 

eftersom vi tror att det ökar chanserna för att organisationen har en professionell 

informationsfunktion. Större organisationer bevakas dessutom av media i större 

utsträckning än mindre organisationer på grund av att de påverkar en större del av 

omvärlden. En informationsfunktion bär ofta ansvaret för medierelationer och därför 

är det meningslöst att välja en population där ett stort antal organisationer saknar den 

funktionen. Personerna vi sökt som representanter för organisationerna är 

informationschefer, pressansvariga eller liknande eftersom de har kunskap och 

erfarenhet om ämnet. De jobbar dessutom inom organisationernas 

informationsfunktion. Genom att analysera hur informationschefer/pressansvariga på 

stora organisationer i Sverige besvarar påståenden och frågor om sina medierelationer 

och mediekontakter förväntas vi kunna kartlägga hur mediearbetet bland 

organisationer i Sverige ser ut i dagsläget.  

 

Urvalsramen vi valt att utgå ifrån är Företagsfaktas register över organisationer med 

minst 400 anställda i Sverige. Företagsfakta är en regional företagskatalog som utges i 

nära samarbete med flera av Sveriges handelskammare (Företagsfakta). Urvalsramen 

innehåller 579 organisationer. Surveyundersökningen är baserad på ett representativt 

urval. Med hjälp av den slumptalstabell som finns i Blom (1984) gjorde vi ett obundet 

slumpmässigt urval på 150 organisationer ur urvalsramen. Eftersom vi inte vet vilken 

svarsfrekvens vi kan förvänta oss, är urvalet gjort i överkant för att öka chanserna till 

ett generaliserbart resultat. Efter att urvalet slumpats fram följde ett gediget arbete 

med att finna kontaktuppgifter till pressansvariga/informationschefer. Sökandet 

gjordes främst via organisationernas webbplatser. En del organisationer saknade 

webbplats, alternativt informationsfunktion eller skulle helt enkelt inte ingå i vår 

population. Till exempel Hair frisersalong i Halmstad, med två anställda som kom 

med i urvalet på grund av felaktig registrering i Företagsfakta. Antal anställda, två, 

hade uppenbarligen förväxlats med etableringsår, 2002. Efter att ha sökt 

kontaktuppgifter till informationschef/pressansvariga saknades det respondenter till 
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vårt urval. Därför slumpade vi fram fler organisationer till kontaktuppgifter till 150 

respondenter fanns. 

  
5.2.1 Urvalsproblem - relationen mellan population och urvalsram 

Urvalsramen, Företagsfaktas register över organisationer med minst 400 anställda i 

Sverige, har täckningsfel i förhållande till vår population. Till en början övertäcker 

registret vår population. Registret innehåller då 829 organisationer eftersom det 

innehåller såväl moderbolag som dotterbolag inom samma koncern. Övertäckningen 

gör att exempelvis Volvo blir överrepresenterat och har större chans att slumpas fram 

i urvalet. För att undvika övertäckningen har vi strukit organisationer bland dem som 

förekommer fler än en gång, och enbart lämnat kvar moderbolaget. Då återstår de 579 

organisationer som ingår i vår slutliga urvalsram. Det ger alla företag och 

organisationer samma chans att bli slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen, 

och ökar samtidigt validiteten i dito. Urvalsramen undertäcker även vår population i 

vis mån. Alla organisationer i Sverige finns inte registrerade i Företagsfakta. Vi anser 

dock inte att undertäckningen är så omfattande att den påverkar vårt resultat 

nämnvärt.  

 
5.2.2 Svarsfrekvens och bortfallsdiskussion 

Antalet svarande respondenter är 90. Av dem är det 86 som besvarat enkäten medan 

fyra har meddelat att de ej har möjlighet att medverka i vår undersökning. 

Svarsfrekvensen är därmed 60 procent (90/150) vilket ger en felmarginal på 6,7 

procent. Felmarginalen har räknats fram med hjälp av formeln i Metodpraktikan 

(Esaiasson et al 2005:202). Våra resultat går att statistiskt säkerställa även när vi tar 

hänsyn till felmarginalen. Även om de 40 procent som inte besvarat enkäten svarar 

motsatt de svarande respondenterna så påverkas inte resultatet. Se nedanstående 

uträkning. 
60 svarande – 7 felmarginal = 53 

40 icke svarande + 7 felmarginal = 47 

Vi får därmed en säkerhetsmarginal på 6 procentenheter 

 

Det externa bortfallet är 40 procent. En del av bortfallet är förklarligt. Genom 

autosvar har vi fått veta att 9 personer, det vill säga 15 procent av bortfallet, har bytt 

jobb, är lediga eller sjukskrivna. Övriga har helt enkelt valt att inte medverka i vår 

enkät utan att återkoppla till oss. Vi har försökt att kontakta respondenter ur gruppen 

som inte besvarat vår enkät via e-post, för att kontrollera om de skulle ha besvarat 

enkäten olikt de svarande respondenterna. Försöket gav dessvärre inget resultat. Det 
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enda vi vet om organisationerna i bortfallet är deras företagsnamn. Genom att 

överblicka bortfallet så kan ingen gemensam nämnare urskiljas. Vi drar därför 

slutsatsen att organisationerna i bortfallet inte skiljer sig nämnvärt från de svarande. 

Vilket gör inkommet material representativt vår population. Det interna bortfallet i 

enkäten varierar enligt figur 12 mellan frågorna. 

 

Fråga Svarsfrekvens  Fråga  Svarsfrekvens 
1 100 %  14 98,8 % 
2 100 %  15 100 % 
3 100%  16 62,8 % 
4 100 %  17 97,7 % 
5 98,8%  18 74,4 % 
6 100 %  19 75,6 % 
7 100 %  20 100 % 
8 100 %  21 95,3 % 
9 98,8 %  22 97,7 % 
10 98,8 %  23 95,3 % 
11 100 %  24 97,7 % 
12 98,8 %  25 97,7 % 
13 100 %    

Figur 12. Svarsfrekvens på respektive enkätfråga. 

 

Tabellen visar svarsfrekvensen på respektive enkätfråga. Som synes är det enbart fråga 

16, 18 och 19 som har ett påfallande bortfall. Övriga frågors bortfall är enstaka, och 

påverkar inte det slutliga resultatet på dem. Frågorna 16 och 18 var öppna frågor. Det 

i sig kan ha skrämt bort några respondenter eftersom de kräver lite extra av ifyllaren. 

Frågorna är dessutom starkt sammankopplade med fråga 15 som behandlar vilka 

verktyg som används i mediearbetet. Har respondenten svarat att de varken tar 

direktkontakt med journalister eller anordnar presskonferenser så har de sannolikt inte 

heller besvarat dessa frågor. Fråga 19 är en följdfråga på fråga 18 vilket gör att de som 

inte besvarat fråga 18 inte heller har besvarat fråga 19. 

 
5.3 Frågeformulär 

5.3.1 Missivbrev 

För att minska bortfallet och motivera våra respondenter att ingå i undersökningen 

har vi byggt missivbrevet (bilaga 1) efter de tips som presenteras i såväl Johansson i 

Ekström & Larsson (2000:92) och i Esaiasson et al (2004:264f). Vårt missivbrev inleds 

med en tydlig beskrivning av undersökningens bakgrund och syfte. Därefter följer en 

beskrivning av vilka som valts ut att besvara enkäten, samt vad resultatet ska användas 

till. Sedan följer information om enkätens utformning och lite smicker om hur viktigt 

det är för oss att respondenterna svarar. Här utlovas även att inkomna svar kommer 

att behandlas konfidentiellt. Brevet avslutas med kontaktuppgifter vid frågor samt 
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avsändare. Missivbrevet med en länk till den webbaserade enkäten har tilldelats 

respondenterna via e-post och är personligt ställt. Det vill säga har inletts med ”Hej 

Förnamn Efternamn”.  

 
5.3.2 Frågorna 

Enkäten (bilaga 4) innehåller 25 frågor och påståenden som tar omkring tre minuter 

att besvara. För att minska tolkningsutrymmet vid svarsanalysen så mycket som 

möjligt innehåller enkäten i huvudsak frågor med fasta svarsalternativ. Vidare 

presenteras frågorna på samma sätt för alla respondenter, vilket ger en hög grad av 

standardisering (Ejlertsson 1996:11). För att tacka våra respondenter för sitt 

engagemang, har vi erbjudit de svarande en sammanfattning av hur organisationer kan 

förbättra sina medierelationer.  

 

Vid enkätundersökningar anser Ejlertsson, professor i samhällsmedicin med 

erfarenhet av enkätundersökningar, att det är viktigt att enkäten är användarvänlig. 

Det vill säga att layout och utformning är enkel att tyda och följer ett logiskt mönster. 

En tilltalande enkät lockar nämligen mer att fylla i än en slarvig och otydlig (Ejlertsson 

1996:81). Enkätens layout har inte kunnat påverkas eftersom den följer en färdig mall i 

webbpubliceringsverktyget DynaMaster. Utformningen däremot har gjorts efter 

noggrann övervägning, indelat i följande kategorier; bakgrundsfrågor, medierelationer, 

planerade mediekontakter och verktyg vid mediekontakter. 

 

De första två frågorna är bakgrundsfrågor som ställs för att vi ska ha en möjlighet att 

kontrollera spridningen i urvalet. Dessutom för att vi ska kunna undersöka eventuella 

skillnader mellan offentliga och privata organisationer, samt om antalet anställda har 

någon betydelse för hur en organisations medierelationer ser ut. Frågan om antalet 

anställda är öppen, eftersom vi inte fann några lämpliga storlekskategorier för fasta 

svarsalternativ.  

 

De följande fem frågorna är övergripande frågor som behandlar organisationens 

medierelationer i allmänhet. Syftet med frågorna är att klargöra hur viktigt 

organisationerna tycker det är att ha goda medierelationer och vad organisationerna 

anser att goda medierelationer kan bidra till. Svaren kommer att belysa vikten av 

medierelationer och huruvida det är viktigt att organisationer satsar på att skapa goda 

medierelationer eller inte. Samtliga frågor i kategorin är ställda som påståenden med 

fasta svarsalternativ på en femgradig skala från stämmer inte alls, till stämmer helt. 
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Dels för att minska tolkningsutrymmet vid analys, dels för att det ska vara enkelt och 

snabbt för respondenten att ta ställning till och besvara påståendena.  

 

Eftersom det är viktigt att organisationer planerar sina medierelationer och har rutiner 

för mediearbetet så handlar nästkommande sju frågor om planerade mediekontakter. 

Frågorna besvarar hur mogna organisationerna är i sitt mediearbete. Även här är 

frågorna ställda som påståenden med fasta svarsalternativ på en femgradig skala från 

stämmer inte alls, till stämmer helt. 

 

De elva sista frågorna i enkäten gäller de verktyg som organisationer använder vid 

mediekontakter. Eftersom olika verktyg lämpar sig olika väl i olika sammanhang så 

ställer vi frågor om varje verktyg. Vi vill veta hur verktygen används, när de används 

och hur effektiva de är enligt organisationerna. Möjligtvis är fråga 16 och 18 olyckligt 

formulerade. ”När brukar ni…” kan uppfattas otydligt, det är oklart att vi syftar på 

sammanhang och händelser snarare än tidpunkter. Våra pilotstudier visade dock inte 

att formuleringen orsakar osäkerhet hos respondenten. Några av frågorna har fasta 

svarsalternativ/fasta multipla svarsalternativ, andra kräver ett öppet svar. Fråga 17, 19 

och 21 ger också utrymme för kommentar så att respondenten ska kunna ge ett mer 

uttömmande svar. Här var det även menat att en fråga om personliga möten med 

journalister skulle finnas med. Det glömdes dessvärre helt enkelt bort och det 

upptäcktes att frågan uteblivit först vid resultat- och analysarbetet. 

 

Enkäten avslutas med en fråga om respondenten önskar en sammanfattning över hur 

organisationer kan förbättra sina medierelationer. 

 
5.3.3 Pilot 

Då det är viktigt att alla respondenter vid en surveyundersökning uppfattar frågorna 

på samma sätt så har vi, utöver att testa enkäten på varandra, som första pilotstudie 

låtit testa enkäten på Högskolan Västs informationschef Lena Lindhé och Högskolan 

Västs nyhetsredaktör Torsten Arpi. I den första pilotstudien framkom det ett par 

synpunkter som använts för att förbättra enkäten och missivbrevet. För det första 

förtydligade vi att studien omfattar både företag och organisationer. För det andra lade 

vi till ett par extra vänliga ord i missivbrevet, för att visa att vi verkligen uppskattar att 

respondenterna besvarar enkäten. Vid pilotstudien framgick det att frågorna i enkäten 

var mycket relevanta och förståeliga, varför de inte ändrades. En andra pilotstudie har 

gjorts på tio respondenter i vårt urval. Var 15:e person på vår lista över urvalet valdes 
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till pilotstudie två. De tio utvalda fick sina enkäter fyra arbetsdagar innan de övriga 

140. Syftet var att kontrollera huruvida vårt koncept med webbaserad 

enkätundersökning fungerade, samt att svaren fick variation vilket i sin tur vittnar om 

att de är relevanta och ställda på ett förståeligt sätt. Pilotstudie två gick enligt planen 

och flera svar inkom kort efter utskick. Inga ändringar i enkät och missivbrev gjordes 

därför, och respondenterna i pilotstudien kunde därmed räknas ihop med övriga 

respondenter.   

 
5.3.4 Påminnelser 

För att motivera tveksamma respondenter och påminna dem som glömt att besvara en 

enkät bör påminnelser skickas ut (Johansson i Ekström & Larsson 2000:93). Två 

påminnelser är vad som anses optimalt vid postenkäter, enligt Ejlertsson (1996:23). Vi 

utgår från att svarsfrekvensen vid traditionella postenkäter är likvärdig den vid 

webbaserade postenkäter, och vi har därför valt att framföra två påminnelser till de 

respondenter som inte besvarar vår enkät. Påminnelserna skickas via e-post sex, 

respektive tolv arbetsdagar efter enkätens utskick. Påminnelserna fick omskrivna 

missivbrev (bilaga 2 och bilaga 3). De skrevs om för att motivera respondenterna 

ytterligare att besvara enkäten.  

 

För att öka svarsfrekvensen ännu mer hade en tredje påminnelse kunnat göras. 

Ejlertsson poängterar att påminnelser via telefon ofta motiverar fler respondenter att 

besvara enkäter (Ejlertsson 1996:23). Det hade därför varit relevant att göra en sista 

påminnelse via telefon. På grund av tidsbrist gick den här typen av påminnelse inte att 

genomföra. Men vid den typen av påminnelse hade även enkäten kunnat fyllas i, om 

respondenten haft tid för det. Vi hade då kunnat sitta med webbenkäten framför oss, 

ställt frågorna i turordning och samtidigt fyllt i enkäten. För att inte påverka 

respondenterna mer än de påverkats om de besvarat enkäten på egen hand, skulle 

ingen ytterligare information eller beskrivning av frågorna än vad som finns skrivet i 

enkäten lämnats. 

 
5.4 Insamlingsmetod 

Studien består av en surveyundersökning i form av en webbaserad postenkät. 

Webbenkäten placeras under Högskolan Västs webbplats. Enkätens utseende framgår 

av figur 13. 
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Figur 13. Utseendet på enkäten under Högskolan Västs webbplats. 

 

Genom att använda oss av en webbaserad postenkät som insamlingsmetod istället för 

en traditionell postenkät, hoppades vi öka möjligheterna till en hög svarsfrekvens 

framförallt eftersom returerna förenklas. Respondenterna behöver inte posta 

enkäterna utan de postas automatiskt till en databas och till vår e-postadress efter 

ifyllnad. Webbenkäten gör även ifyllnadsprocessen mindre komplicerad än annars. 

Svaren fylls i genom klick direkt på dataskärmen, inga övriga hjälpmedel som 

exempelvis papper och fungerande penna krävs. Enkäten nås via en länk i det e-

postade missivbrevet och fylls i direkt på skärmen, vilket förhoppningsvis gör att de 

flesta väljer att besvara enkäten direkt, utan att skjuta upp det till morgondagen. Det 

innebär att svarstiden blir kortare än vid traditionella postenkäter, vilket givetvis är 

viktigt när tidsaspekten är betydande. Dessutom möjliggör webbenkäten att vi når ut 

till alla i urvalet ungefär samtidigt och kostnadsfritt. Fördelarna med webbenkäter är 

som beskrivet flera. Nackdelar finnes givetvis också. Internet i sig är ett mycket snabbt 

medium och vi tror därför att det kan bidra till att respondenterna rusar igenom 

enkäten utan någon större eftertanke. Dessutom tvingar webbenkäten oss att lita på 

tekniken. Vi anser dock att fördelarna överväger nackdelarna. 

 

Det är viktigt att skicka ut enkäter på en tidpunkt där den inte krockar med andra 

kända aktiviteter, menar Ejlertsson (1996:27). Därför har vi valt att skicka ut våra 

enkäter på en eftermiddag. Enkäterna i pilotstudien skickades ut en fredag eftermiddag 

då vi förmodar att många inte har inplanerade möten utan lite tid över för eftertanke 
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och egen tid på arbetsplatsen, och övriga enkäter en onsdag. Vi räknar med att det är 

lämpligt att skicka enkäten mitt i veckan. Bortom första dagarnas stress, och med 

utrymme för att besvara enkäten vid ett senare tillfälle samma vecka. Vår erfarenhet av 

att använda webbenkät som insamlingsmetod är att svaren inkommer kort efter 

utskick. I de flesta fall redan samma dag, oavsett om det är första utskick eller 

påminnelse. Vilket tydliggörs i figur 14.  

 

 
Figur 14. Flödet av inkomna enkätsvar. 

 

Figur 14 visar även att de flesta som besvarat enkäten har gjort det redan vid första 

utskicket, men att det sedan inte skiljer mycket i antalet respondenter som svarat efter 

första och andra påminnelsen. 

 

För att veta vilka som besvarat enkäten och vilka som ska påminnas behandlas 

respondenterna konfidentiellt, vilket respondenterna gjorts medvetna om i både 

missivbrev och enkät. För att kunna posta enkäten, krävs det att respondenten fyller i 

sin e-postadress. Då svaret inkommit, prickas e-postadressen av manuellt på vår 

sammanställda lista över urvalet varefter svaret anonymiseras. 

 
5.5 Analysmetod 

Frågor med fasta svarsalternativ kodas i det databaserade statistikprogrammet SPSS 

efter ett sammansatt kodschema (bilaga 5) och presenteras i tabeller och diagram i 

kapitel 6. För att kontrollera att vår kodning är korrekt och går att lita på har stickprov 
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kodats om efter att kodningen slutförts. Var tionde inkodat svar kodades om. Inga fel 

uppdagades och vi räknar därför med att även övriga enkätsvar är korrekt inkodade. 

Svaren på frågor med öppna svarsalternativ används som kommentarer och citat för 

att stärka vår analys.  

 
5.6 Sammanfattande utvärdering 

Vi har utgått från en beprövad metod som vi i viss mån förädlat för att passa vår egen 

insamlingsmetod. Varje steg går tydligt att följa vilket gör att processen kan 

genomföras igen med samma resultat. En brist är att vi tvingats lita på tekniken utan 

att för den delen veta om tekniken är tillförlitlig till 100 procent. Till exempel låg 

Högskolan Västs server nere under 20 minuter den 13 december, dagen efter att vår 

första påminnelse sänts ut. Det kan ha påverkat svarsfrekvensen. En respondent 

meddelande oss under denna tidsperiod att sidan var nere och att enkäten därför inte 

kunnat besvaras. Ett annat exempel är att det kan ha förekommit fel i registreringen av 

enkätsvar. Två respondenter har meddelat oss att de fyllt i enkäten vid både första 

utskick och vid påminnelser. Trots det har vi inte erhållit dessa enkäter. Vad felen 

beror på vet vi inte. Och vi vet inte heller om det kan ha drabbat fler respondenter än 

de som meddelat oss att de haft problem.     

 

Tillförlitigheten i vår undersökning kan diskuteras enligt följande. Alla respondenter 

har fått samma information om undersökningen. De har fått dem vid samma tidpunkt 

och på samma sätt. Respondenterna har även haft samma tillgång till enkäten på 

Högskolan Västs webbplats, bortsett från det tillfälliga avbrott som drabbade servern 

den 13 december. Ett hypotetiskt problem till kan vara att vi är studenter. Ett faktum 

som kan ha fått någon/några respondenter att inte ta enkäten på allvar utan istället 

fyllt i den slentrianmässigt eller inte fyllt i den alls. Frågorna vi ställt ger oss dock goda 

svar på hur organisationer arbetar gentemot media. Vilket är undersökningens syfte. 

Men en del förändringar i enkäten kunde ha gjorts. Fråga 15 kunde ha tagits bort och 

ersatts med en inledande fråga till varje verktyg. Till exempel deltar ni aktivt i 

mediedebatten? med ja eller nej som svarsalternativ. Som enkäten ser ut nu så kan en 

respondent som i fråga 15 svarat att de inte deltar i mediedebatten, samtidigt i fråga 23 

säga att de deltar i mediedebatten genom att svara på insändare och producera egna 

artiklar. Det har förekommit i några fall, vilket kan tyda på att respondenterna inte 

riktigt förstått fråga 15. Fast tack vare att det blev som det blev, fungerar fråga 23 som 

en kontrollfråga där de som missförstått fråga 15 fångas upp igen. Tillförlitligheten 

ökar därmed igen. 
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Här presenteras resultaten på vår webbaserade enkät. Resultaten analyseras 

och diskuteras med hjälp av teorierna som återfinns i kapitel 3 - Teoretisk ram. 

Även våra tre frågeställningar och två hypoteser besvaras. 

 
 
Svaren på uppsatsens tre frågeställningar besvaras med hjälp av vår enkät som precis 

som teorikapitlet är indelad i tre block. Varje block representerar en frågeställning. För 

enkelhetens skull väljer vi också att presentera resultatet grupperat i de tre respektive 

blocken. Blocken är som följer: medierelationer, planerade mediekontakter och 

verktyg vid mediekontakter. Procenttalen som anger svaren i samtliga av våra tabeller 

är avrundade utan decimaler enligt den avrundningsprincip som tvingar procenttalen i 

raderna att summera till 100. Principen diskuteras i Metodpraktikan (Esiasson 

2004:375). Vid presentation av svaren på frågorna med öppna svarsalternativ 

presenteras citaten tillsammans med typ av organisation och antal anställda - 

exempelvis privat, 3 000. Kommentarer till övriga frågor anges utan avsändare, men 

kursiverat.  

 

6.1 Medierelationer 

Av de svarande respondenterna i vår undersökning, anser 99 procent att det stämmer 

helt eller stämmer ganska bra att det är viktigt att ha goda medierelationer. Resultatet 

understryker vikten av att arbeta kontinuerligt och långsiktigt med medierelationer, 

eller som Larsson menar - relationer måste underhållas för att fungera. Goda 

medierelationer kan uppenbarligen hjälpa en organisation att synas i media på rätt sätt. 

För att ta reda på varför organisationer tycker det är viktigt att ha goda 

medierelationer fick respondenterna ta ställning till påståendena i enkätens fråga 4 till 

och med 7 (se bilaga 4). Svaren på påståendena går att utläsa i tabell 1. 
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Medierelationer
stämmer 
inte alls 

ganska 
dåligt 

varken 
eller 

ganska 
bra 

stämmer 
helt vet ej totalt n 

förenklar positiv 
publicitet 0 0 6 52 40 2 100 86 

påverkar 
mediebilden 0 1 11 55 32 1 100 85 

hjälper org. 
vid kris 1 0 17 50 30 2 100 86 

Tabell 1. Organisationers syn på vad medierelationer kan bidra till (i procent). 

 

Av de svarande anser drygt 90 procent att goda medierelationer gör det enklare att få 

positiva nyheter publicerade. Medan det inte är någon som tycker att påståendet inte 

stämmer alls eller stämmer ganska dåligt. Det stämmer väl med Karaszis tankar om att 

medierelationer ökar chanserna till fördelaktig publicitet. Slutsatsen blir därmed att det 

är viktigt, både enligt teorier och enligt organisationerna själva, att arbeta med 

medierelationer eftersom det går att påverka mediebilden av den egna organisationen 

med hjälp av goda medierelationer. Arbetet är dessutom viktigt. Erikson hävdar att 

organisationens bild i media påverkar alla intressenters uppfattning om just 

organisationen. Relationen mellan organisation och media är central i arbetet med att 

stärka den egna organisationen, vilket respondenterna i vår undersökning verkar vara 

väl medvetna om, enligt våra resultat. Goda medierelationer kan enligt 87 procent av 

de tillfrågade påverka organisationens mediebild i en positiv bemärkelse. Och en 

nästan lika hög siffra, 80 procent, säger att medierelationer hjälper när organisationen 

figurerar i någon form av kris. Goda medierelationer är som nämnts tidigare i 

teorierna inget man bara får, utan det krävs att organisationen samarbetar tätt med 

journalister, och för en tydlig dialog där båda parter får sina respektive mål uppfyllda. 

Diskussionen tar sin utgångspunkt i Grunigs excellencemodell där dialog och 

ömsesidig förståelse förenar två parter i en win-win situation.  

 
6.1.1 Sammanfattning, frågeställning 1  

Organisationer i Sverige har till mycket stor del, hela 99 procent, insett att goda 

medierelationer är en viktig del i det kommunikationsarbete som sker till omvärlden 

via massmedia. Massmediebilden har en stor inverkan på hur organisationen 

uppfattas, vilket gör att ett aktivt arbete med journalister ofta är viktigt och prioriterat 

för informationsfunktionen hos organisationerna. Att det är så viktigt beror givetvis 

på den effekt goda medierelationer kan åstadkomma om de utförs genomtänkt och 

planerat. Mediebilden går att påverka med hjälp av goda medierelationer, 

medierelationer gör det enklare att få positiva nyheter publicerade i media och 
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medierelationer underlättar vid kriser. För att lyckas krävs det att även media får ut 

något av relationen. Grunigs ledord ömsesidig förståelse och tillit för den andra parten 

i relationen är ofta avgörande för att lyckas med kommunikation och således relation. 

 

När vi nu vet hur organisationer ser på möjligheterna med medierelationer ska nästa 

block behandla hur väl deras mediekontakter är planerade och om 

informationsfunktionen uppfyller de krav goda medierelationer ofta ställer.  

 

6.2 Planerade mediekontakter 

För att ta reda på hur väl planerade Sveriges stora organisationers medierelationer är 

fick respondenterna ta ställning påståendena i fråga 8 till och med 14 i vår enkät. 

 

Planerade 
mediekontakter 

stämmer 
inte alls 

ganska 
dåligt 

varken 
eller 

ganska 
bra 

stämmer 
helt vet ej totalt n 

Vi har tydliga 
riktlinjer 0 1 7 44 48 0 100 86

Informationsfunktion 
har en central roll 0 4 5 25 66 0 100 85

Vi har en 
pressansvarig 11 7 4 21 57 0 100 85

Vi medietränar de 
som uttalar sig 2 9 10 45 34 0 100 86

Vi känner väl till 
journalister/medier 0 10 8 52 30 0 100 85

Vi anpassar 
mediekontakterna 0 8 22 56 13 1 100 86

Vi följer upp 
mediearbetet 5 13 14 29 39 0 100 85

Tabell 2. Aktiviteter vid planerade mediekontakter (i procent). 

 

I tabell 2 framgår det tydligt att de flesta organisationer i vår undersökning har tydliga 

riktlinjer för hur de ska arbeta gentemot massmedia. 92 procent tycker att det stämmer 

helt eller stämmer ganska bra att organisationen har tydliga riktlinjer för arbetet 

gentemot massmedia. Informationsfunktionen tycks även fylla en central roll i 

organisationens medierelationer, precis som Larsson säger att den bör för att göra 

mediearbetet så effektivt som möjligt. När informationsfunktionen fyller den rollen är 

det ett naturligt steg att även de övriga planerade aktiviteterna når en hög frekvens. 

När de gäller de nästkommande påståendena så är inte resultatet lika tydligt. 
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Fortfarande dominerar respondenter som tycker att påståendena stämmer helt eller 

stämmer ganska bra. Men till exempel svarar 18 procent att det inte stämmer alls, eller 

stämmer ganska dåligt att organisationen har en särskild person som är ansvarig för 

alla mediekontakter. Larsson nämner att det är helt avgörande för lyckade 

medierelationer att ha en snabbt tillgänglig pressansvarig, vilket dessa organisationer 

förbisett. Vidare svarar 18 procent att det inte stämmer alls, eller stämmer ganska 

dåligt att de följer upp mediearbetet med medieanalyser eller dylikt. Medan 14 procent 

svarar varken eller på samma påstående. Påståendet är den fråga som har fått den 

största spridningen mellan svarsalternativen. Vi tror här att det finns en skillnad 

mellan huruvida organisationen är privat eller offentlig. Vi tror dessutom att det finns 

ett samband mellan antalet anställda och organisationerna som svarat att det stämmer 

och inte stämmer. Diskussionen utvecklas i avsnittet hypotesprövning på sidan 57. 

 

Undersökningen visar också att det brister till viss del i kunskapen om journalisters 

arbetssätt, då kontaktarbetet endast anpassas till 69 procent. Karaszi menar att insikt i 

journalisters arbetssätt och nyhetsvärdering ledar till ökad publicitet. Uppföljning är 

viktigt i allt informationsarbete, men vår undersökning avslöjar att organisationerna 

kan bli betydligt bättre på att följa upp sitt mediearbete. Schmitz menar att en riktig 

uppföljning inte bara visar i vilken utsträckning organisationen syns i media, utan även 

vad mediekontakterna ger för resultat. Vilket ytterligare understryker vikten av att 

organisationerna i större utsträckning bör följa upp mediearbetet för att kunna 

utveckla och förbättra det. 

 
6.2.1 Sammanfattning, frågeställning 2 

De svarande organisationerna visar på en hög medvetenhet vad gäller planerade 

mediekontakter. Informationsfunktionen inom organisationen som ska leda 

kontaktarbetet visar sig äga den centrala roll som kommunikationsforskarna säger att 

den bör ha. Drygt 90 procent anger att de har tydliga riktlinjer för hur och när media 

ska kontaktas. Frågan om det finns en pressansvarig råder det lite delade meningar 

om, men 78 procent anger att det finns en pressansvarig, medan 11 procent uppger att 

pressansvarig saknas. Organisationerna är medvetna om att medieträning är 

nödvändigt för att framstå så bra som tänkt när väl möjligheten ges att synas i media. 

79 procent medietränar organisationens representanter. Organisationerna känner till 

82 procent till vilka journalister/medier som bevakar deras bransch. Insikten är ofta 

en förutsättning och grundpelare för att kunna kontakta och bearbeta rätt person vid 

mediekontakter. De hittills nämnda faktorerna visar att stora organisationer i Sverige 
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till hög grad har väl planerade mediekontakter, men att det finns brister i två fall. För 

det första att anpassa sina mediekontakter bättre efter journalisters arbetssätt, och för 

det andra finns det mycket för organisationerna att lära sig genom att i högre grad 

analysera sitt eget arbete med mediekontakter.  

 
6.3 Verktyg vid mediekontakter 

För att ta reda på hur väl tillgängliga verktyg vid mediekontakter används fick våra 

respondenter besvara fråga 15 till och med 25 i enkäten. Dessa frågor har varierande 

fasta och öppna svarsalternativ. För ytterligare fördjupning har det i anslutning till 

några av frågorna givits möjlighet att kommentera sitt svar, vilket flera respondenter 

valt att göra. På vilka verktyg som används i mediearbetet svarade respondenterna 

enligt följande: 

Verktyg vid mediekontakter Verktyget används n 

Aktivt deltagande i mediedebatten 43 86 

Direktkontakt med journalister 92 86 

Personliga möten med journalister 74 86 

Presskonferens 69 86 

Pressmeddelanden 95 86 

Pressrum på webben 72 86 

Annat 8 86 

Tabell 3. Verktyg som används vid mediekontakter (i procent). 

 
Som tabell 3 visar, används alla de verktyg vi valt att belysa i teori och enkät flitigt av 

organisationerna i undersökningen. Mest populära är direktkontakt med journalister 

och pressmeddelanden, som 92 respektive 95 procent angett att de använder i sitt 

mediearbete. Direktkontakt med journalister är som Erikson beskrivit det, den 

enklaste och mest effektiva metoden för PR, kommunikation och mediekontakt. 

Vidare uppfyller det Grunigs kriterier för asymmetrisk tvåvägskommunikation som i 

sig är ett mycket bra sätt att nå win-win zonen i excellencemodellen. Varför troligtvis 

så stor del av organisationerna tillämpar just direktkontakt med journalister som 

verktyg vid sina mediekontakter. Pressmeddelanden används förmodligen i så stor 

utsträckning eftersom de är enkla, vanliga och att redaktionerna ofta vill bli kontaktade 

genom pressmeddelanden. De som förvånar bland resultaten är att presskonferenser 

används i så stor utsträckning som av 69 procent av de svarande. Karaszi varnar just 

för att kalla till presskonferens, då nyheter sällan kräver den typen av 
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kommunikationsform. Vi kommer längre fram i analysen kontrollera när 

organisationerna kallar till presskonferens samt vilken uppslutning organisationerna 

anser sig ha, för att på så sätt undersöka om organisationerna överutnyttjar 

presskonferens som verktyg vid mediekontakter.  

 

Bland de respondenter som svarat att de använder annat verktyg har 

journalistseminarier, omvärldsbevakning, utbildning för journalister, studiebesök, 

arbete med hjälp av PR-byråer och mässor angetts som verktyg utöver de vi föreslagit. 

 

Endast 43 procent har svarat att de deltar aktivt i mediedebatten. Den svarsandelen är 

missvisande eftersom hela 61 procent svarat ja på fråga 22 (Drar ni nytta av aktuell 

mediedebatt för att själva få utrymme i media?). Vi utgår därför från att det är 61 

procent som deltar aktivt i mediedebatten, och på vilka sätt de 53 respondenterna, 61 

procenten, deltar framgår av tabell 4. 

Metod att delta mediedebatten  Använd metod n 

Svarar på insändare 34 53 

Producerar egna debattartiklar 42 53 

Tipsar media om nyheter 44 53 

Producerar egna artiklar 23 53 

Annat 6 53 

Tabell 4. Organisationers deltagande i mediedebatten (i procent).  

 
44 procent av organisationerna tipsar redaktioner om nyheter. Här finns det stora 

möjligheter att hamna på nyhetsplats om tipsaren är väl medveten om vilka kriterier en 

nyhet bör uppfylla, det vill säga nyhetsvärdering, som Andréasson och Karaszi 

nämner. Siffran är förvånansvärt låg, då ett effektivt informatörsarbete, troligtvis 

genererar i publicerat material. Den låga siffran kan givetvis bero på att det i en del 

organisationer sällan skapas nyheter av externt intresse och att dessa organisationer 

inte heller har någon anledning att tipsa media. 

 

Att det endast är 23 procent som producerar egna artiklar respektive 34 procent som 

svarar på insändare är synd, med avseende på Andréasson, Erikson och Karaszi. 

Samtliga tycker att alla informationsfunktioner bör arbeta med att svara på insändare 

och producera egna artiklar. Egenproducerade artiklar är svåra att få publicerade, 

vilket kanske är en bidragande orsak till den låga användningen. Insändare däremot är 
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relativt enkla att få publicerade samtidigt som de ger möjlighet att stärka och bygga en 

önskad profil för den egna organisationen, vilket organisationerna i vår undersökning 

delvis har missat.  

 

Bland dem som svarat att de deltar i mediedebatten på andra sätt än de vi föreslagit 

har vinklade pressmeddelanden, utskick av interna tidningar till redaktioner och 

deltagande i debatter och seminarier angivits som alternativ. 

 
6.3.1 Verktygens användning  

Organisationerna i vår undersökning tycks ha en hög medvetenhet om när det lämpar 

sig att ta direktkontakt med journalister och vilka fördelarna med direktkontakter är. 

Flertalet respondenter nämner kriterier liknande de både Erikson och Karaszi belyser 

är av vikt vid direktkontakter med journalister och vid mediekontakter överlag. 

Direktkontakter ska tas när det finns något viktigt att berätta som kan intressera en 

särskild journalist eller något som kan intressera hans eller hennes läskrets. Flertalet 

respondenter tar direktkontakt med journalister som presenterat felaktiga 

faktauppgifter. Vilket även Erikson rekommenderar att man gör för att tillrättavisa 

felaktigheter. På fråga 16 (När brukar ni ta direktkontakt med en journalist?) berättar 

en respondent: 
När vi har en nyhet som är av tillräckligt högt nyhetsvärde. När vi har något 
att säga i en debatt. När någon skrivit något som är direkt felaktigt om oss.  

Annan, 1 700  
 

De som besvarat vår enkät har i hög grad förstått det viktiga samarbetet som bör 

finnas mellan organisation och media. När organisationen hjälper journalisterna i sitt 

arbete med material till sina nyheter, så drar även organisationen nytta av det. En 

respondent skriver:   

När vi med säkerhet vill ha med ett budskap i en viss tidning, så kan vi ge 
förhandsinformation till en journalist, (ex dagen innan utskick av ett 
pressmeddelande), så att vi vet att det kommer med.  

Privat, 4 000  
 
Svaret tyder på en hög medvetenhet. Applicerat på Grunigs excellencemodell 

använder respondenten direktkontakter för att tillfredsställa såväl sig själv som 

journalisten. Journalisten får förhandsinformation och organisationen ökar chanserna 

att få sin nyhet publicerad. Målet med direktkontakten blir därmed precis som Grunig 

förklarar att hamna i win-win zonen i excellencemodellen.  
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Flera respondenter beskriver att de tar direktkontakt för att förmedla nyheter som de 

tror är intressanta för omvärlden. De försöker bistå journalisterna med information 

som publiken är intresserade av och på så sätt bistå journalisternas arbete. Precis som 

Larsson säger, är det den slutgiltiga målgruppen som styr vad som blir en nyhet. Det 

är därför viktigt att organisationer har det i åtanke då de tipsar media om nyheter. 

Genom att organisationen ger media just den information som journalisterna vill ha, 

ökar chanserna att få sina nyheter publicerade. Vidare är det ett tydligt exempel på 

beroendeförhållandet mellan journalister och organisationer. Journalisterna är 

beroende av information från organisationerna och organisationerna är beroende av 

massmedialt utrymme. Genom att parterna samarbetar så kan de båda få ut så mycket 

som möjligt av relationen och därmed nå området där båda parters intresse uppfylls. 

I samband med händelser som vi tror kan intressera deras läsekrets. Vi 
pratar med dem och försöker berätta varför vi tror att det kan vara en 
intressant nyhet. Vi försöker också se hur vi kan understödja dem i deras 
arbete.   

Privat, 4 000  
 

Medierelationer underlättar även för organisationer att agera proaktivt i sitt 

mediearbete. Precis som Karaszi, poängterar några respondenter det proaktiva i att 

kontakta en journalist personligen. Genom att organisationer, vid till exempel kriser av 

olika slag, kontaktar media innan media kontaktar dem ökar de chanserna till positiv 

publicitet eftersom de redan från början får möjlighet att ge sin version av det 

inträffade. Respondenternas svar tyder på en hög förståelse för varför det är viktigt att 

vara proaktiva i sitt mediearbete istället för att enbart agera reaktivt. Nedanstående 

citat är ett exempel på att direkta kontakter används flitigt och korrekt av 

organisationerna i vår undersökning: 
För att tipsa om bra historier och för att kunna ger vår syn på negativa 
saker som ändå är på väg ut.  

Offentlig, 3 500 
 
Nu vet vi att respondenterna i vår undersökning är duktiga på att använda 

direktkontakt med journalister som verktyg vid mediekontakter. Följdfrågan blir 

därmed om de anser att direkta kontakter med journalister ger ett positivt gensvar.  

Positivt gensvar ja nej vet ej total n 

 89 0 11 100 84

Tabell 5. Positivt gensvar vid direkta kontakter med journalister (i procent).  

 

Tabell 5 illustrerar tydligt att organisationerna i vår undersökning tycker att de direkta 

kontakterna med journalister ger positivt gensvar. 89 procent svarar ja, ingen svarar 
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nej. Eftersom de öppna svaren i frågan innan visat på en hög medvetenhet kring när 

direkta kontakter lämpar sig är svaret föga förvånande. Som kommentarer till frågan är 

det flera som trycker på vikten av personliga kontakter vid relationsbyggande. En 

respondent kommenterar att direkta kontakter ger 50/50 positivt gensvar, men de bygger 

hur som helst relationer för framtiden∗. Precis som Karaszi och Larsson poängterar så är det 

genom personliga kontakter som nätverk och relationer byggs upp. Respondenterna 

har förstått vikten av tvåvägskommunikation vid relationsbygge. Precis som Grunig 

säger så är respekt och förståelse för varandras roller viktigt i en relation. En 

respondent uttrycker, självklart har vi respekt för varandras roller: företagets vs journalistens. De 

direkta kontakterna med journalister ger positivt gensvar. Kanske just eftersom 

respekten finns mellan de båda parterna i relationen.  

 
Det finns även respondenter som berättar ytterligare om när personliga kontakter ger 

ett positivt gensvar och när de inte gör det. Personliga kontakter ger positivt gensvar 

med de vi redan har en relation. Många är märkbart ointresserade av att behöva prata med företaget 

för att det tar mer tid än att bara skriva av en TT-artikel... Svaret speglar den tidspress som 

många journalister arbetar under. Nyheterna blir som Hadenius och Weibull 

konstaterar allt kortare och behöver kunna produceras allt snabbare som en följd av 

journalisternas professionalisering. Kanske är det därför en del journalister väljer bort 

just att bygga relationer med organisationer i fall då de kan fånga en intressant nyhet 

på ett snabbare sätt. Som till exempel genom att hämta den från TT. 

Organisationernas användning av personliga kontakter med journalister kan 

sammanfattningsvis anses god och ger dessutom ett positivt gensvar i de allra flesta 

fall. 

 
Respondenterna i vår undersökning är alla medvetna om att presskonferenser, som 

Karaszi och Erikson hävdar, ska användas restriktivt och enbart vid extraordinära 

nyheter. En respondent går så långt i sitt resonemang att presskonferenser i svaret 

beskrivs som överskattade: 
Det skulle vara antingen om vi har en så pass stor och viktig nyhet att den 
måste kommuniceras face-2-face eller om vi skulle vara inblandade i en 
stor kris. Presskonferenser är, precis som pressreleaser, överskattade 
och tar ofta för mycket resurser i anspråk i relation till vad man får ut av 
dom.  

Privat, 900  
 
Karaszi menar dessutom att om nyheten som presenteras på en presskonferens inte 

har tillräckligt högt nyhetsvärde riskerar organisationen att hålla presskonferens inför i 

                                                 
∗ Kursiverad text är text hämtad ur respondenternas kommentarer. 
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stort sett tomma lokaler. De allra flesta respondenterna anger just ett högt nyhetsvärde 

som a och o när det ska kallas till presskonferens. Presskonferenser ska användas med 

tillförsikt och enbart vid händelser som verkligen kräver presskonferens som 

kommunikationsverktyg. En respondent belyser just det problemet i sitt svar på när de 

brukar kalla till presskonferens: 
Ytterligt sällan. Det ska vara mycket stora nyheter som lockar till 
presskonferens. Och visst det har vi ibland. Jag tror att 80 medier på en 
presskonferens är mitt rekord. Annars är väl 1-3 mer normalt…  

Privat, 520 
 
Det hänvisas även ofta till journalisternas arbetssätt när respondenterna beskriver sin 

användning av presskonferenser som verktyg vid mediekontakter. Kunskapen om 

journalisternas arbetssituation och att det är lämpligt att anpassa sig efter den för att 

lyckas i mediearbetet är uppenbarligen stor hos organisationerna. Det framgår tydligt i 

flera svar att organisationerna väljer verktyg efter vilken information journalisterna vill 

ha och hur journalisterna vill kontaktas: 
Mycket sällan. Om det händer måste det vara en mycket bra nyhet. 
Journalister har inte tid att gå på normala presskonferenser.  

Offentlig, 5 000 
 
Utöver presskonferenser vid extraordinära händelser så är det vanligt att 

organisationer kallar till presskonferens för att presentera ekonomiska rapporter. 

Återigen tyder våra resultat på att organisationerna är medvetna. De hanterar 

sammanfattningsvis verktyget presskonferens bra. Tabell 6 visar vad respondenterna 

anser om uppslutningen på presskonferenserna de kallar till.   

Bra uppslutning ja nej total n 

 82 18 100 65

Tabell 6. Bra uppslutning på presskonferenser (i procent).  

 

Av de respondenter som besvarat frågan om de anser att de har bra uppslutning på 

sina presskonferenser svarar hela 82 procent ja. Det entydiga svaret förstärker 

slutsatsen som drogs efter svaren på den tidigare frågan. En del organisationer 

bevakas mer än andra, kallar därmed oftare till presskonferens och har även en bra 

uppslutning på sina presskonferenser. Bland annat de företag som tidigare angett att 

de kallar till presskonferens för att släppa ekonomiska rapporter. En av dem förklarar 

det genom att skriva, vi är ett av börsens största bolag, så journalisterna bevakar oss självfallet. 

 

I övrigt så är organisationerna försiktiga med att likställa god uppslutning med stort 

antal journalister som kommer till presskonferenserna. De anger även ofta att det 
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finns andra och i många fall bättre alternativ till verktyg än presskonferens. Vi vet 

ganska väl vilka media och journalister som kommer och har inga stora förväntningar på stort antal. 

Med dagens kommunikationsmöjligheter finns fullgoda alternativ till presskonferenser, 

kommenterar en respondent. 

 

Det finns även de respondenter som belyser skillnaden mellan vilka medier och 

journalister som kommer till presskonferenser och vilka som inte gör det. 

Lokalpressen anses av flera vara de som är bäst på att närvara vid presskonferenser. 

Skrivande lokalpress mycket bra, etermedia kommer bara vid "negativa" nyheter! Anledningen till 

att lokala medier ofta bevakar organisationerna mer än etermedia är förmodligen att 

nyheter som är geografiskt nära har högre nyhetsvärde än sådana med längre 

geografiskt avstånd. Slutligen kan det konstateras att stora organisationer i Sverige 

använder presskonferenser på rätt sätt och får därmed en tillfredsställande uppslutning 

på sina presskonferenser när de väl kallar till dem. 

 

Pressmeddelanden används flitigt av organisationerna. Men av de 82 respondenter 

som besvarat frågan om de anser att tillräckligt många pressmeddelanden leder till 

publicerade nyheter svarar 61 procent ja, och 39 procent nej. Anledningen till att så 

många svarar nej beror troligtvis på Eriksons notering att 98 procent av alla 

pressmeddelanden som skickas inte leder till publicering. Även de kriterier som 

Karaszi nämner som viktiga för att pressmeddelanden ska publiceras spelar in. 

Nyheten i pressmeddelandet måste enligt honom bland annat uppfylla journalisternas 

nyhetskriterier och vara bra utformade och skrivna. Vidare bör pressmeddelanden 

enbart sändas till de journalister som kan tänkas vara intresserade av informationen.  

Bland våra respondenter svarar 67 procent att de skickar sina pressmeddelanden till 

alla i sitt medieregister. 54 procent anger att de skickar pressmeddelanden till exklusivt 

utvalda redaktioner. Ofta anger respondenterna båda svarsalternativen och 

kommenterar, hur pressmeddelandet distribueras beror på ämne och det intresse vi bedömer att 

målgrupperna har av informationen. Till vilka redaktioner pressmeddelanden skickas beror 

alltså på ämne, och vilket intresse det förväntas få.  

 

Tabell 7 visar andelen organisationer som anser/inte anser att tillräckligt många 

pressmeddelanden resulterar i publicerade nyheter i relation till vilka redaktioner 

pressmeddelandena skickas. 
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Publicerade pressmeddelanden  ja nej total n 

Alla i medieregistret 65 35 100 57 

Exklusivt utvalda 51 49 100 45 

Annat 50 50 100 18 

Tabell 7. Tillräckligt många pressmeddelanden resulterar i nyheter fördelat på till vilka redaktioner 
pressmeddelandena skickas (i procent). 

 

Högst troligt råder det brist på kunskap om hur pressmeddelanden ska skrivas, vad de 

ska innehålla för typ av nyheter och hur de ska distribueras, inom Sveriges stora 

organisationer. Tabell 7 visar en skillnad i svårigheten att få pressmeddelanden 

publicerade om de skickas till exklusivt utvalda redaktioner gentemot att de skickas till 

alla i medieregistret. Skillnaden kan bero på flera saker. Antingen värderar 

organisationerna nyheten fel, och därför riktas den även fel. Det kan förklaras med 

varför en respondent berättar att på lokalt plan (där nyheten har högre nyhetsvärde) har 

vi en mycket god utdelning på pressmeddelanden i alla mediekanaler. På riksnivå är det inte alls så. 

Skillnaden kan givetvis även bero på att de exklusivt utvalda redaktionerna är exklusivt 

utvalda av många organisationer. Eftersom redaktioner enligt Hadenius och Weibull 

föredrar att vara ensamma om nyheter är de inte alltid intresserade av att få samma 

nyhet som alla andra får genom ett pressmeddelande. Vilket en respondent tänkvärt 

uttrycker, ett pressmeddelande kan vara ett sätt att döda en nyhet. Trots att organisationerna 

är flitiga användare av pressmeddelande som verktyg vid mediekontakter tycks de inte 

vara helt nöjda med antalet pressmeddelanden som resulterar i publicerade nyheter. 

För att organisationerna ska lyckas med att få sina pressmeddelanden publicerade i 

större utsträckning bör de, utöver att se över nyhetsvärdering och distribuering, arbeta 

mer med att bygga relationer med redaktionerna pressmeddelandena skickas till. 

 

Internet är en viktig informationskälla för journalister. Enligt 95 procent av 

respondenterna i vår undersökning är det även viktigt att organisationen har en 

webbplats som innehåller uppgifter som journalister efterfrågar. Andréasson föreslår 

att organisationer skapar ett pressrum på sin webbplats för att förenkla journalisternas 

informationssökande på Internet. Det har nästan alla organisationer vi tillfrågat 

anammat. Endast 4 procent saknar pressrum på sin webbplats. De 4 procenten har 

kommenterat sitt svar med att de har sidan under uppbyggnad eller att något annat 

hindrar dem från att ha ett pressrum. En av dem förklarar det med att på 

informationsavdelningen ser vi det som viktigt men vi får inte tillräckliga resurser att utveckla den 
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externa webbplatsen. Precis som både Heide och Erikson berättar, har en del 

organisationers informationsfunktion svårigheter att respekteras inom organisationen. 

Förmodligen har inte ovanstående respondent fått gehör för behovet av pressrum på 

organisationens webbplats eftersom ledningen saknar kunskap om kommunikation 

och dess möjligheter och därför inte heller förstått fördelarna med pressrum på 

webbplatsen. Bland de organisationer som har pressrum på webben, innehåller 

pressrummen följande information: 

Information i pressrummet Information finns  n 

Kontaktuppgifter 90 84 

Pressmeddelanden 89 84 

Bildbank 74 84 

Företagsinformation 86 84 

Annat 16 84 

Tabell 8. Information i pressrummet på webbplatsen (i procent). 

 

I tabell 8 framgår det att organisationernas pressrum till stor del innehåller det som 

journalisterna efterfrågar. Den enda information det brister i är bildbank. Ofta är 

tillgängligt bra bildmaterial avgörande för en artikels storlek och om det över 

huvudtaget blir en artikel, enligt Pallin och Bergegård. Därför är det synd att inte fler 

organisationer har bilder i sina pressrum på webben. 16 procent av respondenterna 

har angivit att de har annan information än de vi föreslagit. Här anges bland annat 

logotyper och grafisk profil, IR-information och plan för kommande publicering som 

kompletterande information. Av de organisationer som har pressrum på sina 

webbplatser återfinns med andra ord mycket av den information som Pallin och 

Bergegård anger lämplig. Det finns därmed förståelse för vikten av även detta verktyg 

vid mediekontakter och pressrummen utnyttjas dessutom väl av stora organisationer i 

Sverige. 

 
6.3.2 Sammanfattning, frågeställning 3 

Undersökningen visar att de svarande organisationerna använder tillgängliga verktyg 

vid mediekontakter väl. Direktkontakter med journalister och pressmeddelanden är de 

vanligaste sätten att kontakta media. 89 procent av organisationerna tycker att de 

direkta kontakterna ger positivt gensvar. Verktyget är dessutom väldigt bra för att 

agera proaktivt och bygga relationer. Svaret signalerar att det är viktigt att ständigt ta 

direktkontakt med journalister för att närma sig win-win zonen. Pressmeddelande 
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används ofta men resulterar inte alltid i publicerade nyheter. Högst troligt råder det 

brist på kunskap om hur de ska skrivas, vad de ska innehålla och till vilka redaktioner 

de ska distribueras. 74 procent bygger relationer med hjälp av personliga möten med 

journalister. Ska man tro Grunig är dessa möten den bästa vägen till förståelse och god 

relation mellan parterna. Siffran tyder på att organisationerna är medvetna om det. 

Organisationerna använder verktygen på rätt sätt och anpassar användningen efter 

journalisternas arbetssätt. De håller även den information som journalister efterfrågar 

tillgänglig i webbplatsens pressrum. Stora organisationer i Sverige lyckas därför i stor 

utsträckning med sitt mediearbete.  

 

6.4 Hypotesprövning 

I kapitel 4 - Syfte & frågeställningar, ställde vi upp två hypoteser som vi utöver våra 

tre frågeställningar ska besvara. Hypotes 1 - det finns skillnader i hanterandet av 

medierelationer mellan offentliga och privata organisationer, och hypotes 2 - 

medvetenheten om medierelationer ökar med antal anställda. Här följer en diskussion 

om huruvida medvetenheten om medierelationer ökar med antal anställda och om det 

finns skillnader i hanterandet av medierelationer mellan offentliga och privata 

organisationer. Diskussionen leder fram till verifiering/falsifiering av respektive 

hypotes. 

 
6.4.1 Hypotes 1 

Det visar sig att det finns skillnader mellan privata och offentliga organisationer när 

det kommer till hanterandet av medierelationer. Privata organisationer har i större 

utsträckning en pressansvarig än vad offentliga har. Privata organisationer har till 84 

procent en pressansvarig medan motsvarande siffra är 65 procent för offentliga. 

Medarbetare som ska uttala sig i media förbereds och medietränas mer hos privata 

organisationer, 84 procent mot 65 procent. Däremot är offentliga organisationer något 

bättre på att följa upp sitt mediearbete med medieanalyser. Offentliga organisationer 

följer upp mediearbetet till 70 procent, medan privata gör det till 67. Värt att nämna är 

också att offentliga organisationer är mer nöjda med sin mediebild än vad de privata 

organisationerna är, 87 procent mot 76 procent. Möjligtvis kan felmarginalen på 6,7 

procent radera skillnaden i vissa fall, men skillnaden syns dock i det empiriska 

materialet. 

 

Hypotes 1 verifieras. Vi har goda grunder för att vissa aspekter av hypotes 1 är riktiga. 

De bekräftas av att det finns skillnader i hanterandet av medierelationer mellan 
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offentliga och privata organisationer som finns dokumenterade i vårt empiriska 

material. 

 
6.4.2 Hypotes 2 

För att kunna svara på hypotes två tvingades vi att gruppera antalet anställda i 

intervaller för att på så vis kunna uttala oss om organisationens storlek spelar någon 

roll för medvetenheten om medierelationer. Storleksindelningen gjordes enligt SCB:s 

standard. En skillnad mellan organisationernas storlek som det empiriska materialet 

visar är att ju större organisationerna är, i desto större utsträckning känner de till vilka 

journalister/medier som bevakar deras bransch. Gränsen går vid 1 999 anställda. 

Organisationer med färre än 2 000 anställda vet i genomsnitt 63 procent vilka 

journalister de bör känna till. Samma siffra för organisationer med över 2000 anställda 

är hela 95 procent i genomsnitt. Fler anställda innebär i det här fallet att 

organisationen känner till vilka journalister som bevakar dem i högre grad.   

 

Hypotes 2 verifieras även den. Det finns alltså en skillnad i medvetenhet som går att 

koppla till organisationernas storlek. Dock hittade vi inte lika många och tydliga 

skillnader som vi på förhand trott oss finna i vårt insamlade material. Övriga 

påträffade skillnader är så små att de inte går att säkerställa dem statistiskt, vilket gör 

att vi har valt att ej lyfta fram ytterligare skillnader.  
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Här diskuteras sambandet mellan organisationers medierelationer och 

mediebild. Vår uppsats har gett en hel del intressanta resultat, men även väckt 

nya frågor som kräver ytterligare forskning för att besvaras.  

 
 
Som våra resultat har visat, är stora organisationer i Sverige väl medvetna om vikten 

av goda medierelationer och hur de byggs och förvaltas. Genom att använda 

tillgängliga verktyg vid mediekontakter på rätt sätt ökar chanserna till en rättvis eller 

till och med fördelaktig spegling av organisationen i media. Som tydliggörs i tabellen i 

bilaga 6 har respondenterna som svarat att de anser sig ha en tillfredställande 

mediebild, även svarat att de i stor utsträckning planerar sina mediekontakter samt att 

de använder lämpliga verktyg vid mediekontakter. Påtagligast är, att tydliga riktlinjer 

för mediearbetet tillsammans med att organisationen har en informationsfunktion som 

fyller en central roll i mediearbetet oftast leder till en tillfredställande mediebild. 

Organisationer som vet vilka journalister/medier som bevakar branschen och 

anpassar kontakten efter dem lyckas även dem att uppnå en god mediebild. Direkta 

kontakter med journalister lönar sig också vilket visar att tvåvägskommunikation är en 

effektiv relationsbyggare. Respondenternas svar bevisar än en gång sambandet mellan 

medierelationer och organisationers mediebilder. Med insikt om media och 

journalisters arbetssätt kan organisationer bättre anpassa sitt mediearbete och finna 

lämpliga vägar till en god mediebild som speglas till omvärlden. 

 

Utmärkande bland våra resultat är att så få av respondenterna anger att de arbetar med 

att besvara insändare. Det är ett mycket viktigt inslag i medierelationer samt ett bra 

sätt att bilda opinion och stärka organisationens trovärdighet. Insändare publiceras 

ofta och har stor genomslagskraft hos omvärlden eftersom insändarsidor hör till de 

mest lästa sidorna i tidningar och tidskrifter. Organisationer kan uppnå mycket bara 

genom att bemöta omvärldens synpunkter via insändare. Därför är det förvånande att 

det är så många som inte ser svara på insändare som en del av det dagliga arbetet med 

medierelationer och mediekontakter. 
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Som förslag på ytterligare forskning anser vi att varje verktyg vid mediekontakter bör 

analyseras i detalj. Exempelvis hur fungerar egentligen pressmeddelanden, vid vilka 

händelser och nyheter bör de användas och vad i pressmeddelanden blir egentligen 

återgivet i media? I vårt teorikapitel framgår det att redaktioner oftast vill bli 

kontaktade med ett pressmeddelande då journalisten gärna vill ha en möjlighet att själv 

vinkla storyn. Här finns det uppenbara risker att storyn glider ur händerna på 

organisationen, och att det publicerade materialet inte alls blir så positivt hållet som 

det från början varit tänkt. Framförallt ska forskningen bidra till ytterligare kunskap 

om hur organisationen når en tillfredställande mediebild. Målet är att informatörer och 

övriga medarbetare inom organisationers informationsfunktioner, med hjälp av 

professionell kommunikation ska kunna spegla en rättvis bild av organisationen till 

omgivningen via media. 

 

Ett annat förslag till forskning som kan ge spännande resultat är att fördjupa sig i 

envägs- kontra tvåvägskommunikationens möjligheter att påverka organisationens 

mediebild. Är det så att tvåvägskommunikation alltid är bättre vad gäller 

kommunikationseffekt, eller finns det händelser i en organisation som vinner på att 

kommuniceras med enkelriktad kommunikation till redaktionerna?  

 

En lärdom vi har dragit av vårt uppsatsarbete är att symmetrisk kommunikation vid 

mediekontakter inte garanterar en tillfredställande mediebild. Allt kommunikations- 

och relationsarbete måste anpassas, dels efter mottagare, men kanske framförallt efter 

arbetets syfte och mål. Kommunikationsmodell bör alltid väljas utifrån om man vill 

uppnå kunskapsförhöjande, attitydförändrande eller beteendeförändrande effekter hos 

målgruppen. Det är känslan för när vilken kommunikationsmodell ska användas som 

avgör huruvida win-win zonen i Grunigs excellencemodell nås eller ej. När både 

journalist och organisation är nöjda med informationsutbyte och relation ökar 

organisationens chanser till en tillfredställande mediebild. I bilaga 7 presenterar vi en 

sammanställning över vad organisationer bör tänka på i sitt arbete gentemot media. 

Sammanställningen grundar sig i vad som enligt vår teoretiska ram och vårt empiriska 

material visat sig vara de mest framgångsrika aktiviteterna i arbetet med att bygga och 

upprätthålla goda medierelationer för att nå en tillfredställande mediebild av den egna 

organisationen.  
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För att besvara hur stora organisationer i Sverige arbetar gentemot media för att sprida 

bilden av den egna organisationen har en webbaserad postenkät skickats ut till 

informations-/presschefer. Resultatet av enkäterna visar att stora organisationer i 

Sverige anser att det är viktigt att ha goda medierelationer. Med hjälp av goda 

medierelationer går det nämligen att påverka organisationens mediebild i en positiv 

bemärkelse. Intressekonflikten mellan organisation och media går att komma runt om 

organisationen arbetar strategiskt med förståelse för journalister och den slutliga 

målgruppen, omvärlden.  

 

Vår studie visar också att organisationer i stor utsträckning planerar sina 

mediekontakter. Genom att göra det, så ökas möjligheten att nå ut med intressant 

information till omvärlden via media. Tydliga riktlinjer för hur journalisternas krav på 

öppenhet och tillgänglighet från organisationer ska uppfyllas visar sig också vara ett 

måste för att lyckas i arbetet gentemot media. Det är informationsfunktionen som bör 

styra det planerade mediearbetet. Organisationer i Sverige har i hög grad väl planerade 

mediekontakter, men det finns brister i två fall. För det första i att anpassa 

mediekontakterna efter journalisters arbetssätt, och för det andra i analyserna av det 

egna arbetet med mediekontakter.  

 

Undersökningen visar att organisationerna använder tillgängliga verktyg vid 

mediekontakter väl. Verktyg som till exempel direktkontakt med journalister används 

inte enbart för att sprida budskap, utan även i proaktiva syften och för att bygga 

relationer. Vår studie förstärker att anpassning av budskap, till rätt medier och 

journalister med rätt kontaktverktyg är en gyllene väg till gratis och, för organisationen 

fördelaktig publicitet i media.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Missivbrev, första utskick 

 
Hej Förnamn Efternamn! 
 
Goda medierelationer har under de senare åren blivit allt viktigare för företag och 
organisationer i Sverige. Mediebilden kan både förstärka och försvaga en organisations 
rykte. Därför är det viktigt att undersöka hur organisationer kan arbeta för att 
förbättra sina medierelationer och därmed sin egen mediebild. 
 
Just nu pågår en webbaserad enkätundersökning bland företag och organisationer i 
Sverige. Syftet är att kartlägga hur organisationerna arbetar med sina medierelationer. 
Din organisation har, tillsammans med 150 andra, blivit slumpmässigt utvald att delta i 
enkätundersökningen. Urvalet är gjort bland organisationer som har 400 anställda eller 
fler i Sverige. Resultatet kommer att användas i en C-uppsats i Medie- och 
kommunikationsvetenskap. 
 
Vi vill be dig att bidra med din kunskap och dina erfarenheter på området och blir 
mycket tacksamma om du kan ta dig tid att fylla i vår enkät. 
 
Var vänlig att besvara enkäten som du når via nedanstående länk. Enkäten tar ca 3 
minuter att fylla i, och innehåller frågor och påståenden om hur din organisation 
arbetar med sina medierelationer. Svaret kommer givetvis att behandlas konfidentiellt. 
 
Till enkäten: "Medierelationer i svenska företag och organisationer"  
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=539&module_instance=2  
(Länk till webbaserad enkät under Högskolan Västs webbplats) 
 
Vid frågor kontakta: Andreas Johansson 
andreas.johansson@hv.se  
0739-80 00 75 
 
Med vänliga hälsningar och med förhoppning om en hög svarsfrekvens 
Andreas Johansson & Ellinor Wetterblad, studenter 
Programmet för strategisk kommunikation 140 p 
Högskolan Väst 
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Bilaga 2 – Missivbrev, påminnelse 1 

 
Hej Förnamn Efternamn! 
 
Förra veckan fick du, och 150 andra, en webbaserad enkät skickad till dig. 
Enkätundersökningen syftar till att kartlägga hur företag och organisationer i Sverige 
arbetar med sina medierelationer. Resultatet ska användas i en C-uppsats i Medie- och 
kommunikationsvetenskap. 
 
Vi värdesätter din kunskap och din erfarenhet och vet att den kan bidra med mycket 
till vår undersökning. Vi hoppas därför att du tar dig tid att besvara enkäten som du 
når via nedanstående länk. Enkäten tar enbart 3 minuter att besvara, och innehåller 
frågor och påståenden om hur din organisation arbetar med sina medierelationer. 
Svaret kommer givetvis att behandlas konfidentiellt. 
 
Till enkäten ”Medierelationer i svenska organisationer”: 
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=539&module_instance=2 
(Länk till webbaserad enkät under Högskolan Västs webbplats) 
 
Vid frågor kontakta: Andreas Johansson 
andreas.johansson@hv.se 
0739-80 00 75 
 
Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten, ditt svar är viktigt! 
 
Med vänliga hälsningar  
Andreas Johansson & Ellinor Wetterblad, studenter 
Programmet för strategisk kommunikation 140 p 
Högskolan Väst 



66 

Bilaga 3 – Missivbrev, påminnelse 2 
 
Hej Förnamn Efternamn! 
 
Du har fått en enkät skickad till dig och vi saknar fortfarande ditt svar. Vi vet att din 
tid är dyrbar och att det därför kan kännas tidskrävande att fylla i enkäten. Men vi 
värdesätter verkligen din kunskap och din erfarenhet och vet att den kan bidra med 
mycket till vår undersökning.  
 
Enkätundersökningen syftar till att kartlägga hur företag och organisationer i Sverige 
arbetar med sina medierelationer. Resultatet ska användas i en C-uppsats i Medie- och 
kommunikationsvetenskap. Svaret kommer att behandlas konfidentiellt. Vi hoppas att 
du tar dig tid att besvara enkäten som du når via nedanstående länk. 
 
Till enkäten ”Medierelationer i svenska organisationer”: 
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=539&module_instance=2 
(Länk till webbaserad enkät under Högskolan Västs webbplats) 
 
Vid frågor kontakta: Andreas Johansson 
andreas.johansson@hv.se 
0739-80 00 75 
 
Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten, ditt svar är viktigt! 
Om du inte vill delta i enkäten, låt oss veta det! 
 
Med vänliga hälsningar  
Andreas Johansson & Ellinor Wetterblad, studenter 
Programmet för strategisk kommunikation 140 p 
Högskolan Väst 



67 

Bilaga 4 – Enkät, Medierelationer i svenska företag och organisationer 

 
 
Nedan följer enkäten om hur företag och organisationer arbetar med sina 
medierelationer. Vänligen besvara följande frågor och påståenden.  

 
1. Vilken typ av organisation jobbar du för? 

 Privat 
 Offentlig 
 Annan 

 
2. Ungefär hur många anställda har organisationen i Sverige 

 
 
3. Det är viktigt att ha goda medierelationer 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
  Vet ej 

 
4. Goda medierelationer gör det enklare att få positiva nyheter publicerade i media  

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 

 
5. Med hjälp av medierelationer går det att påverka hur organisationen speglas i 
media 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 

 
6. När företaget hamnar i kris hjälper det att ha goda medierelationer 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 

 
7. Vi anser att vår organisation har en tillfredsställande mediebild 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 
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8. Vi har tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta gentemot massmedia 
 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 

 
9. Vår informationsfunktion fyller en central roll i organisationens medierelationer 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 

 
10. Vi har en särskild person som är ansvarig för alla mediekontakter 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 

 
11. Medarbetare som ska uttala sig i media förbereds av mediekunniga 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 

 
12. Vi känner väl till vilka journalister/medier som bevakar vår bransch 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 

 
13. Vi anpassar i hög grad våra mediekontakter efter journalisternas arbetssätt 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 

 
14. Vi följer upp mediearbetet med medieanalyser eller dylikt 

 Stämmer inte alls 
 Stämmer ganska dåligt 
 Varken eller 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer helt 
 Vet ej 
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15. Vilket eller vilka av följande verktyg används i ert mediearbete? 
 Aktivt deltagande i mediedebatten 
 Direktkontakter med journalister (t ex telefonsamtal, e-post) 
 Personliga möten med journalister 
 Presskonferenser 
 Pressmeddelanden 
 Pressrum på webben 
 Annat, nämligen: 

      
 
16. När brukar ni ta direktkontakt med en journalist? Berätta! 

 
 
17. Anser du att de direkta kontakterna med journalister ger positivt gensvar? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

Kommentar: 

 
 
18. När brukar ni kalla till presskonferens? Berätta! 

 
 
19. Anser du att ni har bra uppslutning på era presskonferenser? 

 Ja 
 Nej 

Kommentar: 

 
 
20. Till vilka redaktioner skickas era pressmeddelanden 

 Vi skickar aldrig pressmeddelanden 
 Alla i vårt medieregister 
 Exklusivt utvalda redaktioner 
 Annat, nämligen: 

      
 
21. Anser du att tillräckligt många av era pressmeddelanden resulterar i publicerade 
nyheter? 

 Ja 
 Nej 

Kommentar: 

 
 
 
22. Drar ni nytta av aktuell mediedebatt för att själva få utrymme i media? 

 Ja 
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 Nej (gå vidare till fråga 24) 
 Vet ej 

 
23. På vilket eller vilka sätt deltar ni i mediedebatten? 

 Svarar på insändare 
 Producerar egna debattartiklar 
 Tipsar media om nyheter 
 Producerar egna artiklar som skickas till redaktioner 
 Annat, nämligen: 

      
 
24. Är det viktigt för er att ha en webbplats som innehåller uppgifter som 
journalister efterfrågar? 

 Ja 
 Nej 

 
25. Vilken information innehåller pressrummet på er webbplats? 

 Vår webbplats saknar pressrum 
 Kontaktuppgifter 
 Pressmeddelanden 
 Bildbank 
 Företagsinformation 
 Annat, nämligen: 

      
 
Vill du ha en sammanfattning (enkätens resultat) över hur organisationer kan 
förbättra sina medierelationer skickad till din e-post? 

 Ja 
 Nej 

 
För att veta vilka som besvarat enkäten och urskilja vilka som behöver påminnas, behöver 
vi din e-postadress. Inkomna svar behandlas därefter konfidentiellt. 
* E-post 
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Bilaga 5 – Kodschema för inmatning i SPSS 

 
ID 001-579 
 
F1 
01 Svar saknas 
02 Privat 
03 Offentlig 
04 Annan 
 
F2 
01 Svar saknas 
 
F3 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F4 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F5 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F6 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F7 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F8 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
 

 
F9 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F10 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F11 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F12 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F13 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F14 
01 Svar saknas 
02 Stämmer inte alls 
03 Stämmer ganska dåligt 
04 Varken eller 
05 Stämmer ganska bra 
06 Stämmer helt 
07 Vet ej 
 
F15 
01 Svar saknas 
02 svar lämnat 
 
F15a 
01 Svar saknas 
02 Aktivt deltagande i mediedebatten 
 
F15b 
01 svar saknas 
02 Direktkontakter med journalister 
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F15c 
01 Svar saknas 
02 Personliga möten med journalister 
 
F15d 
01 Svar saknas 
02 Presskonferenser 
 
F15e 
01 Svar saknas 
02 Pressmeddelanden 
 
F15f 
01 Svar saknas 
02 Pressrum på webben 
 
F15g 
01 Svar saknas 
02 Annat 
 
F16 
01 Svar saknas 
02 Svar lämnat 
 
F17 
01 Svar saknas 
02 Ja 
03 Nej 
04 Vet ej 
 
F18 
01 Svar saknas 
02 Svar lämnat 
 
F19 
01 Svar saknas 
02 Ja 
03 Nej 
 
F20 
01 Svar saknas 
01 Svar lämnat 
 
F20a 
01 Svar saknas 
02 Vi skickar aldrig pressmeddelanden 
 
F20b 
01 Svar saknas 
02 Alla i vårt medieregister 
 
F20c 
01 Svar saknas 
02 Exklusivt utvalda redaktioner 
 
F20d 
01 Svar saknas 
02 Annat 
 
F21 
01 Svar saknas 
02 Ja 
03 Nej 
 
F22 
01 Svar saknas 

02 Ja 
03 Nej 
04 Vet ej 
 
F23 
01 Svar saknas 
02 Svar lämnat 
 
F23a 
01 Svar saknas 
02 Svarar på insändare 
 
F23b 
01 Svar saknas 
02 Producerar egna debattartiklar 
 
 
F23c 
01 Svar saknas 
02 Tipsar media om nyheter 
 
F23d 
01 Svar saknas 
02 Producerar egna artiklar  
 
F23e 
01 Svar saknas 
02 Annat 
 
F24  
01 Svar saknas 
02 Ja 
03 Nej 
 
F25 
01 Svar saknas 
02 Svar lämnat 
 
F25a 
01 Svar saknas 
02 Pressrum saknas 
 
F25b 
01 Svar saknas 
02 Kontaktuppgifter 
 
F25c 
01 Svar saknas 
02 Pressmeddelanden 
 
F25d 
01 Svar saknas 
02 Bildbank 
 
F25e 
01 Svar saknas 
02 Företagsinfo 
 
F25f 
01 Svar saknas 
02 Annat 
 
F26 
01 Svar saknas 
02 Ja 
03 Nej  
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Bilaga 6 – Tabell över medieaktiviteter och mediebild 

 

  Vi har en tillfredställande mediebild 
 

 

Aktivitet  Stämmer inte Varken eller Stämmer total n 
Stämmer inte 0 100 0 100 1 

Varken eller 33 0 67 100 6 Vi har tydliga riktlinjer 

Stämmer 10 10 80 100 79

Stämmer inte 33 33 34 100 3 

Varken eller 0 25 75 100 4 
Informationsfunktionen 
är central 

Stämmer 10 9 81 100 78

Stämmer inte 13 17 80 100 14

Varken eller 0 33 67 100 3 
Vi har en 
pressansvarig 

Stämmer 12 10 78 100 67

Stämmer inte 0 25 75 100 8 

Varken eller 13 13 74 100 8 
Medarbetare 
medietränas 

Stämmer 13 9 78 100 68

Stämmer inte 12 25 63 100 8 

Varken eller 0 29 71 100 7 
Vi känner till 
journalister/medier 

Stämmer 13 7 80 100 70

Stämmer inte 14 14 72 100 7 

Varken eller 22 26 52 100 19
Vi anpassar våra 
mediekontakter 

Stämmer 8 5 87 100 59

Stämmer inte 7 13 80 100 15

Varken eller 17 17 66 100 12Vi gör medieanalyser 

Stämmer 12 9 79 100 58

Nej 11 17 72 100 29
Deltar i mediedebatten 

Ja 13 8 79 100 52

Nej 29 14 57 100 7 Direktkontakt med 
journalister Ja 8 10 72 100 79

Nej 5 23 72 100 22
Personliga möten 

Ja 14 6 80 100 64

Nej 15 22 63 100 27
Presskonferenser 

Ja 10 5 85 100 59

Nej 25 25 50 100 4 
Pressmeddelande 

Ja 11 10 79 100 82

Nej 8 17 75 100 24
Pressrum på webben 

Ja 13 8 79 100 62
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Bilaga 7 – Tips vid mediekontakter 

 
• Tag reda på vilka journalister och medier som bevakar just din bransch och 

organisation. Hur är det lämpligt att kontakta dessa, och hur vill de ha 
information? Det är omöjligt att bygga relationer med några man inte vet vilka 
de är.  

 
• Skaffa kunskaper om medias roll, journalisters arbetssituation och om hur 

nyhetsvärdering går till. Genom förståelsen ökar möjligheterna till goda 
medierelationer.  

 
• Sätt upp tydliga riktlinjer för mediearbetet. Riktlinjer underlättar både för 

informationsfunktion, chefer och medarbetare att agera proaktivt i 
mediearbetet.  

 
• Följ upp mediearbetet med medieanalyser och dylikt. Genom att utvärdera 

vad som gått bra och vad som gått mindre bra, kan arbetet utvecklas och 
förbättras. 

 
• Tag direktkontakt med journalister. Direkta kontakter och dialog är 

relationsbyggande och kan leda till att organisationen får en mer nyanserad 
och fördelaktig mediebild. 

 
• Bygg upp ett förtroende hos journalisterna genom att vara tillgänglig, öppen 

och svara på deras frågor. Förtroendet leder förhoppningsvis till att 
journalisterna kommer att täcka mer av din organisation och ge en mer 
balanserad bild.  

 
• Skapa ett pressrum på organisationens webbplats. Internet är en viktig 

informationskälla för journalister och genom att ha information de eftersöker 
tillgänglig på webben sparar man tid i telefonsamtal. Här vill vi framhålla att 
det är extra viktigt att pressrummet innehåller bildbank som journalisten fritt 
får använda. 

 
• Redaktioner överöses av pressmeddelande varje dag. Här gäller det att vara 

insatt i nyhetsvärdering för att öka chanserna att synas i högen. Välj med 
omsorg ut vilken eller vilka redaktioner som har störst intresse av din nyhet.  

 
• Presskonferenser tar mycket tid för organisationen, men framförallt för 

journalister. Presskonferenser lönar sig sällan, men riktigt stora nyheter kräver 
ibland presskonferens som kommunikationsform.  
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