
  

”Om du talar sanning behöver du 
aldrig komma ihåg vad du har sagt” 

 
En kvalitativ intervjustudie om kommunikatörers syn på 

förhållandet till journalister 

 
FÖRFATTARE:  Linnéa Bylund 

 Sara Jonsson 

KURS:  Medie- och kommunikationsvetenskap C, Uppsats  

 Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

PROGRAM: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 

EXAMINATOR:  Susanne Almgren 

HANDLEDARE: Paola Sartoretto 

TERMIN: Höstterminen 2018 



  



JÖNKÖPING UNIVERSITY 

Högskolan för lärande och kommunikation 

Medie- och kommunikationsvetenskap C 

Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

Höstterminen 2018 

 

SAMMANFATTNING 

Författare: Linnéa Bylund och Sara Jonsson 

Uppsatsens titel: ”Om du talar sanning behöver du aldrig komma ihåg vad du har sagt”: En 

kvalitativ intervjustudie om kommunikatörers syn på förhållandet till journalister. 

Språk: Svenska 

Antal sidor: 44 

 

Den här studien syftar till att undersöka hur förhållandet mellan kommunikatörer och 

journalister kan se ut utifrån ett kommunikatörsperspektiv. Detta för att öka förståelsen för 

hur kommunikationsyrket har utvecklats och hur det uttrycker sig i kommunikatörens makt att 

påverka mediernas innehåll. För att uppnå ytterligare förståelse för kommunikationssyrket tas 

även etik-aspekten upp. Materialet studien utgår från har samlats in genom semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med fem yrkesverksamma personer inom kommunikationsbranschen. 

Genom denna metod kan vi komma åt de enskilda erfarenheter och uppfattningar 

respondenterna har kring förhållandet mellan dem själva och journalisterna. De transkriberade 

intervjuerna har sedan tematiserats och resultatet har tolkats i relation till det teoretiska 

ramverket. Studiens teoretiska ramverk utgår främst från journalistikforskning med teorier 

som medielogik, dagordningsteorin, gestaltningsteorin och grindvaktsteorin, och har även 

kompletterats med definitioner av makt, opinionsbildning, etik, news management och 

information subsidy.  

 

Studiens analys visar fem teman som utmärker sig i materialet. Utifrån dessa kan vi utläsa hur 

kommunikatörer ser på förhållandet till journalister som att det finns ett ömsesidigt beroende, 

att det föreligger en stark respekt till journalistyrket, att gränserna mellan yrkena håller på att 

suddas ut, och att de etiska aspekterna i kommunikationsyrket främst handlar om att 

kommunicera sanning. Vi kommer fram till att kommunikatörers makt har ökat under de 

senaste decennierna och vi för en diskussion kring vad detta innebär. Slutsatsen vi drar är att 

det är viktigt att det finns en tydlig gräns mellan de båda yrkena så att journalistiken förblir 

objektiv.  
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This study aims to investigate how communicators can view the relationship between 

themselves and journalists. The study is conducted to increase the understanding of how the 

communication profession has developed and how it expresses itself in the communicator’s 

power to influence the media content. The material from which the study is based on has been 

collected through semi-structured qualitative interviews with five professionals within the 

communications industry. This method has been used so that we can access the individual 

experiences and perceptions that the respondents have about their relationship towards 

journalists. The interviews have then been transcribed, analyzed and thematised, and later 

interpreted in relation to the theoretical framework, which is primarily based on theories from 

journalism studies, such as media logic, agenda setting theory, framing theory and 

gatekeeping theory. The theoretical framework has also been complemented with definitions 

of power, ethics, public opinion, news management, and information subsidy.  

 

Through the analysis we found five themes that characterised the material, and based on these 

we came to the conclusion that the communicators view their relationship towards journalists 

as a relationship with mutual dependence. There is also a great respect present from the 

outlook of the communicators. Furthermore, we saw that the boundaries between the two 

professions have continued to converge over the last decades, and that communicating the 

truth is the main ethical aspect that communicators takes in consideration in their profession. 

We arrived to the conclusion that the power of the communicators has increased over the last 

decades. Due to that we believe it is important that there is a distinct line between the two 

professions in order for journalism to stay objective. 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1. Bakgrund .................................................................................................................... 2 

1.1.1. Kommunikationsyrket och dess utveckling ....................................................... 2 

1.1.2. Förhållandet mellan kommunikatörer och journalister ...................................... 3 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................... 6 

2.1. Problemformulering ................................................................................................... 6 

2.2. Syfte............................................................................................................................ 7 

2.3. Frågeställningar .......................................................................................................... 7 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................... 8 

3.1. Kommunikatörers och journalisters förhållande ........................................................ 8 

3.2. Churnalism ................................................................................................................. 9 

3.3. Kommunikatörers arbete med opinionsbildning ...................................................... 11 

4. Teoretiskt ramverk ............................................................................................................ 12 

4.1. Det förändrade medielandskapet .............................................................................. 12 

4.1.1. Medielogik........................................................................................................ 12 

4.1.2. Dagordningsteorin ............................................................................................ 13 

4.1.3. Gestaltningsteorin ............................................................................................. 13 

4.1.4. Grindvaktsteori ................................................................................................. 14 

4.2. Begrepp .................................................................................................................... 15 

4.2.1. Opinionsbildning .............................................................................................. 15 

4.2.2. Makt.................................................................................................................. 16 

4.2.3. Information subsidiy......................................................................................... 16 

4.2.4. News Management ........................................................................................... 16 

4.2.5. Etik ................................................................................................................... 17 

5. Metod ................................................................................................................................ 18 

5.1. Kvalitativa intervjuer ................................................................................................ 18 

5.2. Urval ......................................................................................................................... 19 

5.2.1. Bortfall.............................................................................................................. 21 

5.2.2. Respondentpresentation.................................................................................... 21 

5.2.3. Operationalisering ............................................................................................ 22 

5.3. Utförande .................................................................................................................. 23 

5.4. Analysmetod ............................................................................................................. 24 

5.5. Metodreflektion ........................................................................................................ 25 

5.6. Forskningsetiska principer ....................................................................................... 26 



6. Analys och resultatredovisning ......................................................................................... 27 

6.1. Ett ömsesidigt beroendeförhållande ......................................................................... 27 

6.2. Klippa-och-klistra-fenomenet fortsätter att växa ..................................................... 30 

6.3. Gränser som suddas ut .............................................................................................. 33 

6.4. Positiv framtidsvision för kommunikationsyrket ..................................................... 36 

6.5. En bransch med etiska likheter och skillnader ......................................................... 38 

7. Slutsatser och diskussion .................................................................................................. 41 

7.1. Förslag till vidare forskning ..................................................................................... 44 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 45 

Bilagor ...................................................................................................................................... 48 

Bilaga 1: Intervjuförfrågan ................................................................................................... 48 

Bilaga 2: Intervjuguide ......................................................................................................... 49 

 

 

  



1 

 

1. Inledning 

Kommunikationsyrket har de senaste decennierna vuxit sig allt större och fler organisationer 

har insett betydelsen av en väl fungerande kommunikationsavdelning (Larsson, 2014). Under 

60- och 70-talen började kommunikation få en större betydelse i samhället, och sedan dess har 

kommunikationsbranschen utvecklats enormt. Kommunikationsyrket bedöms fortfarande vara 

relativt nytt och branschen utvecklas ständigt med tanke på den pågående digitaliseringen och 

kommersialiseringen i samhället. Konsekvensen av dessa blir att nya kommunikationskanaler 

tillkommer och därmed utvecklas ett allt bredare medielandskap (Larsson, 2014; Strömbäck, 

2008). 

 

Samtidigt som kommunikationsyrket har fått ett rejält uppsving, har journalistyrket genomgått 

en förändring i nedåtgående riktning med minskade resurser (Almgren, 2017; Macnamara, 

2016). Detta har bidragit till att begrepp som churnalism, news management och information 

subsidy, vilka alla tre behandlar det ömsesidiga beroendet mellan de båda yrkena, alltmer 

frekvent förekommer inom forskningen kring branscherna (Jackson & Moloney, 2016; 

Almgren, 2017; Larsson, 2005; Strömbäck, 2014).  

 

Utvecklingen och förändringarna inom de båda branscherna gör att vi ställer oss en rad frågor 

i relation till detta. Vem är det egentligen som innehar makten att påverka den allmänna 

opinionen? Är det fortfarande journalisterna som är den granskande makten i samhället, eller 

har kommunikatörerna tagit över rollen som grindvaktare? 

 

Studien syftar till att undersöka hur kommunikatörer ser på förhållandet till journalister. Det 

är utifrån bakgrunden, som belyser kommunikationsyrket och dess förhållande till 

journalister, som forskningsproblemet i denna studie har identifierats, och även ur detta som 

syfte och frågeställningar har formulerats. Syftet grundas också i att det finns en avsaknad 

inom svensk forskning som tar kommunikatörens perspektiv i frågan hur man ser på 

förhållandet mellan yrkesgrupperna. Materialet som studien utgår från har samlats in genom 

semistruktuerade intervjuer med yrkesverksamma personer inom branschen och har sedan 

analyerats och tematiserats i relation till teorier som medielogik, dagordningsteori, 

gestaltningsteori och grindvaktsteori. 
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1.1. Bakgrund 

Vi kommer här att presentera relevant bakgrundsinformation som är intressant för studien och 

den kontextualiseras genom att kommunikationsyrket och dess historia presenteras. Främst 

läggs fokus på förhållandet mellan kommunikatörer och journalister ur ett historiskt 

perspektiv, för att sedan sammankoppla till hur förhållandet ser ut idag.  

 

1.1.1. Kommunikationsyrket och dess utveckling 

Titeln kommunikatör används för att beskriva en person som yrkesmässigt arbetar med 

kommunikationsverksamhet av något slag och yrkets huvuduppgift är att arbeta med att 

utveckla förtroendekapital för organisationen man är verksam i (Sveriges Kommunikatörer, 

u.å.a.). Satt i ett samhällsperspektiv är en kommunikatör en förbindelseperson mellan 

organisationen och samhället där de representerar och presenterar organisationen (Larsson, 

2014).  

 

För att ett yrke ska anses som en profession krävs det att det finns tydliga etiska koder och att 

ett etiskt handlade upprätthålls (Larsson, 2014). Kommunikatörerna agerar på tre etikfält. Den 

första är den personliga etiken som handlar om moral på individnivå. Den andra handlar om 

den professionella etiken, alltså den etik och moral som finns inom organisationen gällande 

hur man utför sitt kommunikativa arbete. Det sista etikfältet är samhällsetiken som avser den 

moral som finns i samhället med till exempel politiskt eller miljömässigt ansvar. Sveriges 

kommunikatörer, branschorganisationen för kommunikatörer, diskuterar också aspekten av 

yrkesetik och betonar att varje kommunikatör främst arbetar för att förverkliga arbetsgivarens 

mål, men att dessa måste göras förenliga med yrkesetiken. Som kommunikatör sätts det även 

krav på ärlighet, pålitlighet, öppenhet samt att man upprätthåller sekretess när det är 

nödvändigt. Det öppna samhället är en förutsättning för yrket, då yttrandefrihet är väsentligt 

för verksamheten. Genom att arbeta med kommunikation på detta sätt kan kommunikatörer 

bidra till mer öppenhet i samhället (Sveriges Kommunikatörer, u.å.b.). 

 

Kommunikationsyrket som profession är ur ett historiskt perspektiv relativt nytt. Det tog fart i 

Sverige efter andra världskriget som en produkt av krigspropaganda, och fortsatte sedan att 

växa under 1960- och 1970-talen. Utvecklingen förklaras med ett antal samhällsförändringar 

som skett under de senaste 150 åren i Sverige, där industrialismen, konsumtionssamhället, 
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massmediers och journalistikens utveckling, samt framväxten av den offentliga sektorn alla är 

anledningar (Larsson, 2014).  

 

Under 1970-talets Sverige tillkom nya former av opinionsbildning, vilket la grunden för de 

marknadsinriktade strömningarna som kom att prägla samhället. I samband med detta tillkom 

även de första informationsutbildningarna på akademisk nivå och på 1980-talet hade de allra 

flesta universitet och högskolor en utbildning liknande medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet (Larsson, 2014). 

 

Det är under 1990-talet som kommunikationsyrket expanderade som mest, och också då stora 

förändringar skedde gällande verktyg. En metodmässig utveckling fortsatte även på 2000-talet 

där digitala verktyg blev dominanta och fler kommunikationskanaler blev tillgängliga. Antalet 

kommunikatörer hos organisationer växer än idag och allt fler organisationer förstår vikten av 

en väl fungerande kommunikation (Larsson, 2014). 

 

1.1.2. Förhållandet mellan kommunikatörer och journalister 

Förhållandet mellan kommunikatörer och journalister är av stor betydelse för denna studie 

och det krävs en grundförståelse av hur förhållandet har sett ut historiskt och fram tills idag 

för begripligheten av denna studie. Förhållandet har varit närvarande sedan 1940-talet när 

kommunikationsyrket tog fart, och är än idag ett förhållande som frekvent diskuteras av båda 

yrkesgrupperna. Det har alltid funnits en påtaglig förtroendeklyfta mellan kommunikatörer 

och journalister som till viss del lever kvar än idag (Larsson, 2014). För kommunikatörer har 

det alltid varit viktigt att ha en fungerande och bra relation till journalister, eftersom detta gör 

det enklare för dem att få ut sitt budskap i media (Larsson, 2005). Journalister har ett annat 

förhållningssätt till kommunikatörer som är mer kritiskt. Man aktar sig för att hamna i ett 

beroendeförhållande och många journalister ställer sig avvisande till att publicera 

kommunikatörers material eftersom det kan betyda att man går emot journalistikens roll att 

förse allmänheten med granskande och oberoende information. 

 

Ur ett historiskt perspektiv har medierna varit det dominerande instrumentet för att nå 

allmänheten med information och även det mest effektiva sättet att forma allmän opinion 

(Larsson, 2005). Med detta tillkommer även stora krav på journalistyrket och den information 

som publiceras, vilket även Journalistförbundet (2018) framhäver genom den första punkten i 
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de etiska spelreglerna för press, radio och tv som är “Massmediernas roll i samhället och 

allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling”. 

Människor konsumerar nyheter som förmedlas av journalister för att de vill veta vad som 

händer och har hänt i omgivningen genom tillförlitlig och opartisk information (Strömbäck, 

2014). Idag, med tillkomsten av nya medier, har den mediala strukturen förändrats och blivit 

mindre masspräglad och konsumtionen alltmer fragmenterad (Larsson, 2005). Medierna 

besitter dock fortfarande förmågan att nå ut till en stor publik, något som kommunikatörer 

sedan länge insett och använder i sitt arbete. Under mitten av 00-talet talade 

kommunikatörerna om medierna som den främsta marknadsplatsen.  

 

Relationen mellan kommunikatörer och journalister varierar givetvis från person till person. 

Det finns också ett tydligt resonemang i valet av media som kommunikatörer väljer att 

kontakta, där de av nationell karaktär ofta anses viktigare än de på lokal eller regional nivå 

(Larsson, 2005). Detta skiftar också beroende på vilken målgrupp som ska nås med vilket 

budskap, men forskning visar att det generellt läggs mest fokus hos kommunikatörer att 

upprätthålla goda relationer med journalister på nationell nivå. 

 

Ytterligare en intressant aspekt av förhållandet mellan kommunikatörer och journalister är att 

synen på varandras yrken skiljer sig (Larsson, 2005). När kommunikatörer i Sverige 

diskuterar journalistikens roll i samhället visar de mycket respekt för yrket och framhäver hur 

det behövs en stark, oberoende och granskande journalistik. Flera benämner också att man 

måste respektera medias integritet och att en kommunikatör alltid bör förse journalisten med 

material som är sanningsenligt. Kommunikatörer menar att de förväntar sig att deras material 

kommer granskas av journalister, och många framhäver även att de vill att journalisterna ska 

göra det. Journalister har ett annat synsätt på kommunikatörens yrkesroll, som inte 

porträtteras lika positivt. Många journalister ser på kommunikatörer som sina motspelare, men 

eftersom de existerar i mediernas omgivning har man tvingats acceptera dem. Journalisterna 

menar att det finns en respekt för kommunikatörerna, i den bemärkelse att de ofta är skickliga 

på sitt jobb, men också att detta ger mer belägg för journalisterna att vara aktsamma (Larsson, 

2005).  

 

En sak är dock journalister, kommunikatörer och forskare inom området överens om, och det 

är att det finns ett betydelsefullt förhållande mellan dessa två professioner. Interaktionen och 

kommunikationen mellan dessa är omfattande och har visat sig ske främst med 
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initiativtagande från kommunikatören (Larsson, 2005). Under det senaste decenniet har dock 

många forskare upptäckt att journalister i hög grad publicerar kommunikatörers 

pressmeddelanden rakt av (Larsson, 2005; Macnamara, 2016). Båda parterna är alltså 

beroende av varandra, och kommunikatörer och journalister har idag ett gemensamt intresse i 

förhållandet (Larsson, 2014; Macnamara, 2016; Jackson & Moloney, 2016). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Kapitlets inleds med en problemformulering gällande ämnet som undersökts och följs sedan 

av studiens syfte och frågeställningar.  

 

2.1. Problemformulering 

Forskning visar att journalister under de senaste årtiondena har blivit alltmer beroende av 

färdigt material som tillhandahålls av nyhetsbyråer och PR-organisationer. Denna utveckling, 

och forskningen kring det, har gett upphov till ett antal begrepp som ligger till grund för den 

här studiens problemformulering. När kommunikatörer och andra professionella källor 

använder sig av olika strategier för att styra mediernas innehåll benämns det inom forskningen 

som news management. Detta innebär att utomstående källor har makten att påverka mediers 

innehåll och bidrar således med opinionsskapande utan att det kritiskt ifrågasätts. Innebörden 

av news management går tätt ihop med det som inom forskningen benämns som churnalism, 

vilket syftar till det journalistiska beroendet av material som tillhandahålls från nyhetsbyråer 

och PR-organisationer. Därtill gränsar även begreppet information subsidy och syftar till 

arbetet med att skapa färdigt nyhetsmaterial som serveras till medierna. Churnalism, news 

management och information subsidy kan anses problematiskt ur ett samhälleligt perspektiv 

på grund av att opinionsskapande material har en tendens att nå nyheterna relativt okritiskt 

granskat av journalister. Detta gör också att det blir naturligt att reflektera över maktaspekten i 

förhållandet.  

 

I och med det resursmässiga uppsving som kommunikationsbranschen har fått de senaste 

decennierna, blir det intressant att undersöka hur kommunikatörer ser på förändringen inom 

branschen och hur de upplever förhållandet med journalister idag. Detta är något som inom 

forskningen främst tagit en journalistisk utgångspunkt, där förhållandet yrkena emellan ofta 

ses som problematiskt, och därtill sällan behandlar kommunikatörens syn på förhållandet. 

Utöver att undersöka förhållandet mellan kommunikatörer och journalister, vill vi också 

undersöka hur man inom kommunikationsbranschen tänker kring etik för att få en bättre 

förståelse för deras roll. 
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2.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förhållandet mellan kommunikatörer och 

journalister kan se ut utifrån ett kommunikatörsperspektiv. Detta för att öka förståelsen för 

hur kommunikationsyrket har utvecklats och hur det uttrycker sig i kommunikatörens makt att 

påverka mediernas innehåll. För att uppnå ytterligare förståelse kommer studien även att 

undersöka hur etikaspekten har relevans för kommunikatörernas syn på sitt arbete, och om det 

kan ha betydelse för hur makten fördelas mellan de båda yrkeskategorierna. 

 

2.3. Frågeställningar 

• Vad karaktäriserar förhållandet mellan kommunikatörer och journalister utifrån 

kommunikatörens perspektiv? 

• Hur ser kommunikatörer att förhållandet har förändrats under deras karriärer? 

• Hur ser kommunikatörer på etik i förhållande till sin yrkesroll och hur tar det sig 

uttryck i praktiken? 
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3. Tidigare forskning 

Vi kommer här att presentera forskning med relevans för vår studie och visa upp hur 

insikterna på forskningsområdet ser ut. Vi kommer främst presentera den forskning som berör 

förhållandet mellan kommunikatörer och journalister, men vi kommer även att ta upp 

forskning kring begreppet churnalism och visa upp forskning kring PR och påverkan som 

berör nyhetsstyrning. 

 

3.1. Kommunikatörers och journalisters förhållande 

Tidigare forskning som berör kommunikatörer och journalisters förhållande kommer främst 

från det journalistiska fältet och tar journalisten som utgångspunkt. Denna forskning är trots 

det fortfarande relevant för vår studie och kommer därför inkluderas för att skapa en 

övergripande förståelse för hur förhållandet ser ut, men det bör poängteras att den tidigare 

forskningen oftast inte tar samma utgångspunkt hos kommunikatörer som vi ämnar göra. Det 

är dessutom få studier som utgår från den svenska branschen. Dock anser vi att även om 

studier har utförts utanför vårt lands gränser berör de fortfarande vår studie, och de studier 

som presenteras innehåller viktiga insikter kring branschen och förhållandet.  

 

Ur en journalistisk synvinkel vill man helst inte erkänna hur färdigt redaktionellt material som 

tillhandahållits från professionella källor används eller har direkt inflytande på den egna 

praktiken (Macnamara, 2016). Däremot kan man se hur vissa journalister erkänner 

användning av denna typen av material, som ofta refereras till som information subsidy, men 

att de i samband med detta ofta antar en offerroll och pekar på redaktionella 

tillkortakommanden som anledning till varför man gör det. Åsikterna skiljer sig dock och 

samma studie som ovan har uppdagats i, visar hur journalister ofta medvetet omfamnar 

material av denna typ och också aktivt väljer att utgå från det i sin praktik (Macnamara, 

2016). Under 70- och 80-talen var journalistiken statistiskt sett som starkast och förfogade 

över som mest redaktionella resurser, men forskning visar att det trots detta användes stora 

mängder av PR-influerat material i nyhetsrapporteringen under perioden (Macnamara, 2016). 

 

Helen Sissons (2016) har också undersökt förhållandet mellan journalister och 

kommunikatörer. Studien ‘Negotiating the news’ tar ett tydligt journalistiskt perspektiv och 

interaktionerna som studerats utspelade sig på två olika nyhetsredaktioner. Studien visar hur 
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det finns en misstro mellan de båda yrkesrollerna och med det hävdas att förhållandet således 

blir problematiskt. Sissons (2016) framhåller även hur förhållandet mellan de båda 

yrkesgrupperna redan sedan tidigare ansetts vara problematiskt och studien bidrar även med 

empiriska bevis på hur PR-utövare har för avsikt att berätta sanningen för journalister, men att 

vinklingar i deras material förekommer. 

 

I relation till detta är det heller ingen hemlighet att journalister som lämnar yrket ofta söker 

till arbeten inom kommunikationsbranschen. Nygren (2010) har bland annat gjort en 

undersökning om varför journalister väljer att lämna yrket. Av de tillfrågade föredetta 

journalisterna var det 28% som efter journalistkarriären börjat arbeta inom 

PR/information/marknadsföring. Dessutom uppgav hälften av informanterna att 

kommunikativt arbete ingår i deras dagliga arbete. Likt detta visar också Macnamara (2016) 

genom sin intervjustudie hur ett antal av respondenterna bytt bransch från att ha arbetat som 

journalister till att istället verka inom kommunikationsbranschen. Genom intervjuerna med 

dessa personer erkände de i stora drag hur de som journalister hade en brist på kunskap inom 

PR och att de under den tiden hade nedsättande attityder gentemot PR-praktiken (Macnamara, 

2016). 

 

3.2. Churnalism 

Churnalism är ett begrepp inom journalistikforskning som är relevant att behandla och 

definiera i en studie som våran, på grund av att detta har en direkt koppling till förhållandet 

mellan kommunikatörer och journalister. Chandler och Munday (2016) definierar och 

beskriver begreppet churnalism som ett nedsättande begrepp inom journalistikforskning som 

syftar till det journalistiska beroendet och användandet av färdigt material som tillhandahålls 

av PR-aktörer och andra professionella källor. Det är också denna definition av churnalism 

som vi har valt att använda oss av i vår uppsats.  

 

Forskning inom churnalism ger oss en indikation på hur journalister har blivit alltmer 

beroende av kommunikatörer och deras material i sitt arbete, samt att den också visar hur 

förhållandet båda yrkesgrupperna emellan har förändrats till ett mer ömsesidigt 

beroendeförhållande (Jackson & Moloney, 2016; Almgren, 2017). I relation till detta visar 

Macnamara (2016), genom en grundlig litteraturöversikt av 150-200 studier gjorda de senaste 

100 åren, hur medieinnehåll starkt har präglats av färdigt PR-material. Han hävdar att cirka 
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50-75% härrör direkt från, eller är starkt influerat, av färdigproducerat material tillhandahållet 

från professionella källor till medierna. Denna typ av procentuell statistik skiljer sig dock åt 

mellan studier, men ger en bild av hur churnalism har haft stort inflytande på den 

journalistiska praktiken. 

 

En svensk studie har identifierat fyra aspekter av churnalism och orsaker till varför fenomenet 

är närvarande (Almgren, 2017). Den första aspekten är att journalistyrket genomgår en 

ekonomisk kris där resurser således saknas för att journalisterna ska kunna producera 

oberoende och granskande nyheter. Den andra aspekten som benämns är att kommunikation- 

och PR-industrin har växt under de senaste årtiondena och fått mer resurser, vilket bidrar till 

att innehåll med kommersiella och opinionsskapande mål har ökat. Vidare diskuteras hur det 

har skett en förändrad praxis i pressrummet och man menar att journalister nu för tiden 

anpassar innehållet efter publikens preferenser. Slutligen, och den sista aspekten av 

churnalism som tas upp, är att det finns en oro som involverar användarnas faktiska inflytande 

i och med möjligheten att dela nyheter på sociala medier (Almgren, 2017). Vid dessa fyra 

aspekter av churnalism blir det tydligt hur forskning på ämnet främst berör det journalistiska 

fältet. I vår studie kommer vi främst att behandla och undersöka den andra aspekten av 

churnalism som har identifierats gällande kommunikations- och PR-praktikens ökade 

resurser. Denna aspekt är den enda som utgår kommunikatörens perspektiv och även den enda 

aspekten som vi har möjlighet att undersöka utifrån vårt material som är intervjuer med 

kommunikatörer. Vi kan dock diskutera journalistyrkets resursmässiga tillkortakommanden, 

men då enbart utifrån våra respondenters svar och i relation till tidigare forskning.  

 

I en intervjustudie med 28 personer från kommunikations- och PR-branschen, som utförts i 

Storbritannien, kommer man fram till att maktförhållandet från kommunikatörernas 

perspektiv ses som mycket komplext och stundtals motsägelsefullt (Jackson & Moloney, 

2016). Churnalism beskrivs som en fördel för kommunikatörerna och att denna utveckling 

leder till att de direkt får större medialt utrymme. Yrkesverksamma kommunikatörer som 

medverkat i studien menar dock att churnalism inte alltid känns som en fördel och att de inte 

känner sig överlägsna i förhållandet till journalister. Många indikerar även att det finns en oro 

för det växande fenomenet, då de framhäver hur viktigt det är med en självständig och 

granskande journalistik där kommunikatörers och PR-aktörers material balanseras med andra 

källor (Jackson & Moloney, 2016; Larsson, 2005). 
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Det finns ett återkommande antagande vid forskning gällande churnalism och det är att 

utvecklingen leder till en försvagad journalistik och att deras roll som grindvakt blir alltmer 

ifrågasatt (Jackson & Moloney, 2016; Almgren, 2017; Sissons, 2016; Larsson, 2005). Många 

forskare diskuterar även hotet mot demokratin i samband med churnalism, och överlag 

presenteras en negativ bild av kommunikatörers- och PR-aktörers ökade inflytande över 

media (Jackson & Moloney, 2016; Almgren, 2017; Larsson, 2005).  

 

3.3. Kommunikatörers arbete med opinionsbildning 

Kommunikatörer och PR-aktörers mål med deras verksamhet är att nå ut med sitt budskap till 

den bestämda målgruppen och på så sätt, till viss mån, utöva opinionsbildning (Larsson, 

2005). Larsson (2005) presenterar Falkheimers tre strategier som kommunikatörer använder i 

sitt opinionsarbete, och har valt att benämna dessa som fakta-strategin, den journalistiska 

strategin och den direkta PR-strategin. Fakta-strategin innebär att kommunikatörer 

eftersträvar samma objektivitetsnorm som journalister arbetar utifrån (Larsson, 2005). Den 

journalistiska strategin är när kommunikatörer väljer att kommunicera direkt till allmänheten 

genom egna kanaler, och gör ett val att inte använda journalister och traditionella medier. 

Motsatsen till detta, när man arbetar för direkt påverka journalister, kallas för en direkt PR-

strategi (Larsson, 2005). Detta innebär i praktiken att kommunikatörer skickar ut 

pressmeddelanden eller liknande för att direkt påverka journalisten att publicera material. 

Studier visar att alla dessa strategier används inom kommunikationsbranschen och ofta 

tillämpas en blandning av dessa (Larsson, 2005).  

 

Vid utövande av den direkta PR-strategin, där målet är att direkt påverka journalister, krävs 

det att kommunikatören har kunskap om hur journalister arbetar för att lyckas med den 

önskade nyhetsstyrningen. Det krävs också att man har goda relationer till journalister vilket 

upprätthålls genom att servera tillförlitlig och sann information (Larsson, 2005).  
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4. Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens analys 

och diskussion. Teorierna är starkt förankrade i journalistikforskningen men är applicerbara 

även i vår studie då dessa hjälper det analytiska arbetet så att vi kan undersöka hur 

förhållandet mellan kommunikatörer och journalister ser ut. Vi ger en övergripande bild av 

medielandskapet och förklarar sedan teorier kring mediernas dagordning. Kapitlet avslutas 

med viktiga begreppsförklaringar som är nödvändiga för förståelsen av studiens analys och 

resultatdel, där även maktaspekten och etik presenteras och förklaras. 

 

4.1. Det förändrade medielandskapet  

Medielandskapet är i ständig förändring. Inte minst har det förändrats markant de senaste två 

decennierna. Både internet och sociala medier har inneburit en genomgripande förändring 

gällande hur man har möjlighet att föra ut åsikter och perspektiv till allmänheten (Holt, 2015). 

Användargenererat innehåll blir allt mer vanligt och återfinns på de flesta plattformar, vilket i 

praktiken innebär att vem som helst har möjlighet att agera både journalist och kommunikatör 

(Holt, 2015).  

 

4.1.1. Medielogik 

Medielogik innefattar många olika aspekter som påverkar innehållet i media (Strömbäck, 

2008). Att tala om medielogik i den här studien gör att man får förståelse för vilka aspekter 

som påverkar vad som publiceras och hur journalistiken gestaltar en händelse eller nyhet. 

Eftersom att journalister idag måste anpassa sig till medielogiken ger detta oss en inblick i de 

förutsättningar som berör medieinnehållet. Utöver detta är teorin viktig för vår studie därför 

att den kan hjälpa oss förstå hur kommunikatörer också måste anpassa sina arbetssätt för att få 

medialt utrymme. 

 

Om man som journalist, eller kommunikatör, har en förståelse för medielogik och vad den 

innebär, så blir det också lättare att förstå vad som är av relevans och inte, samt när det passar 

att publicera i vald kanal och hur man ska vinkla det. I relation till detta finns berättartekniker 

som journalistiken använder sig av för att dels reducera mängden information och dels för 

väcka uppmärksamhet inom det ofta begränsade utrymmet. Inom ramen för medielogik är det 
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även intressant hur nyhetsjournalistiken favoriserar nyheter som passar det egna formatet och 

som är presenterade på ett intresseväckande sätt (Strömbäck, 2014).  

 

4.1.2. Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin syftar till att nyhetsmedia utövar opinionsbildning till allmänheten genom 

vilka nyheter de väljer att rapportera om (Dimbleby & Burton, 1999; West & Turner, 2018). 

Genom att rapportera och ge vissa nyheter utrymme, presenterar nyhetsmedia en dagordning, 

eller agenda, för vad allmänheten bör anse viktigt. Utifrån denna teori finner man således 

belägg för att förutsätta att nyhetsmedia har avsevärt inflytande i vad som kommer diskuteras 

av allmänheten (Dimbleby & Burton, 1999; West & Turner, 2018; Kleinman, 2011). Viktigt 

att poängtera är dock att makten till inflytande är begränsad till att nyhetsmedia kan belysa det 

som är viktigt, men inte påverka allmänheten med specifika åsikter (Dainton & Zelley, 2005; 

West & Turner, 2018).  

 

Eftersom studien vi ämnar att göra belyser förhållandet mellan kommunikatörer och 

journalister blir teorin om dagordning intressant då den behandlar makten att sätta agendan. 

Teorin ger en indikation på den makt som journalister anses ha, men belyser också hur 

kommunikatörer kan ha en indirekt makt att påverka dagordningen, med tanke på det material 

som serveras till journalister. Detta resonemang kommer ta sig uttryck i analysen och 

diskussionen. 

 

Kritiker till denna teori ifrågasätter huruvida dagordningsteorin fortfarande kan användas som 

teoretiskt ramverk när det finns ett helt nytt medieklimat där nyhetsflödet är alltmer 

fragmenterat (West & Turner, 2018). Majoriteten av forskare indikerar dock att 

dagordningsteorin fortfarande är väl fungerande och högst aktuell i dagens samhälle. Detta ser 

vi som tillräckliga belägg för att använda denna teori i vår studie.  

 

4.1.3. Gestaltningsteorin 

Precis som dagordningsteorin är gestaltningsteorin en av de mest framträdande teorierna inom 

medieforskning (Shehata, 2015; Strömbäck, 2014) och är tätt sammankopplad med 

dagordningsteorin och medielogik. Det har länge intresserat forskare inom ämnet hur 

mediernas rapportering av skeenden och händelser påverkar allmänhetens bild av 
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verkligheten. Forskare har konstaterat att det är bilden av verkligheten som avgör hur 

människor förhåller sig till omvärlden, snarare än den verkliga verkligheten (Shehata, 2015).  

 

Gestaltningsteorin bygger på att journalistiska gestaltningar är ofrånkomliga. Detta beror på 

att journalistens egna värderingar kommer att påverka nyhetsrapporteringen. Huruvida detta 

är ett medvetet val av journalisterna kan diskuteras, men det varierar mest troligt beroende på 

journalist (Shehata, 2015). Teorin bygger på två olika synsätt som är centrala för att förstå 

konceptet. Det första är att nyheternas rapportering av en händelse aldrig kan vara densamma 

som verkligheten, och den andra handlar om hur medierna rekonstruerar verkligheten och 

väljer hur den ska gestaltas (Strömbäck, 2014). Gestaltningen kan ta sig form på olika sätt, 

genom hur nyheterna väljs, vilka nyheter som betonas, framhävs och utvecklas, men också 

vilka nyheter som exkluderas (Dainton & Zelley, 2005). 

 

Gestaltningsteorin har en tydlig journalistisk utgångspunkt och behandlar i det stora hela hur 

journalistiken inte alltid är objektiv, även om den utger sig för att vara det (Shehata, 2015). 

Kommunikatörens yrke kommer däremot aldrig att kunna utge sig för att gestalta något 

objektivt då man som kommunikatör alltid har ett ansvar gentemot sin arbetsgivare och/eller 

kund i det som kommuniceras (Larsson, 2005). Det blir intressant att ur den här aspekten 

diskutera det maktförhållande som således kan tänkas föreligga då kommunikatörer serverar 

färdigpaketerat material till journalister som sedan publiceras i media. Det blir därmed också 

en fråga om etik och moral vilket kommer diskuteras senare. Frågan om var gestaltningen av 

en tänkbar nyhet tar form är varför den här teorin är av betydelse för vår studie. 

 

4.1.4. Grindvaktsteori 

I forskningssammanhang används ofta den engelska versionen gatekeeping theory, men vi 

väljer i denna uppsats att benämna denna teori som grindvaktning. Förr menade forskare att 

en grindvakt var den person inom en organisation som hade makt att styra informationsflödet 

som kom in och ut ur organisationen (Dainton & Zelley, 2005; Dimbleby & Burton, 1999; 

Kleinman, 2011; West & Turner, 2018). Medierna och dess journalister har länge blivit 

tilldelade rollen som samhällets grindvakter, då de genom dagordningsteorins och 

gestaltningsteorins resonemang har makten att välja eller tolka information som sedan når 

allmänheten (Dainton & Zelley, 2005; Dimbleby & Burton, 1999: West & Turner, 2018). I 

rollen som grindvakt finns också krav på att informationen som når allmänheten är 
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faktagranskad och, då begreppet främst används för att beskriva journalister och redaktörer, 

finns krav på att nyhetskriterierna även uppfylls (Kleinman, 2011).  

 

Inom dagens forskning ser man dock på grindvaktning som en pågående process, och det är 

inte längre individen som själv innehar rollen som grindvakt. Vad som publiceras, eller vilken 

information som ’släpps ut’, påverkas snarare av rutiner och normer inom en redaktion eller 

företag (Shoemaker & Vos, 2009; McQuail, 2010). Det finns också en medvetenhet om att det 

finns fler aktörer som kan påverka grindvaktningsprocessen, däribland kommunikatörer och 

PR-aktörer (McQuail, 2010).  

 

Med tanke på att en kommunikatör besitter möjligheten att styra vilken typ av information 

och kommunikation som lämnar den egna organisationen så är teorin om grindvaktning 

relevant för den ger oss möjlighet att, i relation till tidigare forskning om churnalism, 

undersöka huruvida kommunikatörer i dagens medielandskap kan anses vara en del i 

grindvaktningsprocessen tillsammans med journalisterna. Detta blir också relevant för vår 

studie då en aspekt är att undersöka kommunikatörens eventuella etiska dilemman. 

 

4.2. Begrepp 

Nedan presenteras en rad begrepp som är centrala både inom de teorier som ovan har 

presenterats, men också inom den tidigare forskningen som berör vår studie. De går tätt ihop 

med varandra och gemensamt för dessa är att de används för att beskriva processer och 

tillvägagångssätt både från kommunikatörssidan och från den journalistiska sidan. 

 

4.2.1. Opinionsbildning 

Opinionsbildning handlar om processer som formar människors åsikter, och äger rum på såväl 

individnivå som samhällsnivå (Petersson, 2014). Det finns olika perspektiv av 

opinionsbildning inom kommunikationsforskning, där vi har valt att använda oss av vad 

samhällsvetenskapen säger om förhållandet, där också kommunikationsprocessen står i fokus. 

Petersson (2014) menar att man då analyserar hur olika samhällsaktörer genom 

kommunikation försöker påverka varandra. Detta innebär att man ser på hur meddelanden 

överförs och hur effektivt de olika kommunikationsmedlen fungerar.   
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Medier har sedan dess uppkomst använts för att få makt över den allmänna opinionen 

(Petersson, 2014) och på senare tid har även kommunikatörerna möjligheten att utföra 

opinionsbildning genom sitt arbete (Larsson, 2005). 

 

4.2.2. Makt 

Begreppet makt är ett av de mest diskutabla inom samhällsvetenskapen och det finns många 

andra begrepp som har stark anknytning och liknande betydelse som begreppet makt. 

Inflytande, påverkan och dominans är några av dem (Strömbäck, 2014). Om man har 

inflytande eller möjlighet att påverka kan det ses som en svagare form av makt, men det är 

fortfarande en form av maktutövande (Strömbäck, 2014). Det är denna aspekt vi har valt att 

använda när vi reflekterar över makt i förhållandet mellan kommunikatörer och journalister. 

Makt har på så sätt en direkt koppling till de teorier som tidigare nämnts i kapitlet. Teorierna 

om dagordning, grindvaktning, gestaltning och opinionsbildning har alla gemensamt att det 

rör sig om möjligheten att påverka. Just benämningen “möjligheten att påverka” är central i 

de allra flesta definitioner av makt och det är den definitionen vi syftar till när vi talar om 

makt i den här studien. 

 

4.2.3. Information subsidiy 

Information subsidy syftar till PR-aktörers, eller andra organisationers, arbete med att skapa 

färdigt nyhetsmaterial som man serverar till medierna. Detta ofta tar sig uttryck i information 

som presenteras i färdigt artikelformat (Larsson, 2005). Genom att servera sådant material 

bidrar kommunikatörer därmed också till det redaktionella arbetet och följaktligen sänker de 

också mediernas produktionskostnader (Larsson, 2005).  

 

4.2.4. News Management 

News Management är ett begrepp som används för att beskriva den påverkan på medierna 

som olika aktörer kan ägna sig åt. Det syftar huvudsakligen till PR-aktörers och andra 

professionella källors strategier för att styra innehållet i medierna (Larsson, 2005; Strömbäck, 

2014). I det stora hela handlar det om makten över journalistiken, vilket också är en av de mer 

centrala frågorna inom forskningen på området. Källorna i den här bemärkelsen bidrar på ett 

direkt sätt till nyhetsjournalistikens innehåll och gör det med avsikt att påverka. Oavsett 
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huruvida det rör sig om att försöka vinna positiv publicitet eller undvika negativ sådan satsar 

företag och organisationer ofta stora mängder resurser på att försöka styra innehållet 

(Strömbäck, 2014). 

 

4.2.5. Etik 

Begreppet etik måste också definieras då en del av studiens syfte är att förstå hur 

yrkesverksamma kommunikatörer resonerar kring etiska aspekter inom yrket. Det finns 

många olika definitioner av begreppet, men i denna studie har vi valt att använda oss av en 

vanlig definition som lyder “Etik är ett intellektuellt reflekterande över vad som är rätt och 

orätt handlande, vad som är gott och ont” (Gustafson, 1996, s.17). Etik diskuteras inom både 

journalistiken och kommunikationsyrket, men det finns alltfler riktlinjer inom journalistiken 

som journalister måste förhålla sig till (Hammerlin & Wigorts Yngvesson, 2015). Inom 

kommunikation, och kanske främst marknadskommunikation, pågår en ständig debatt om vad 

som är etisk rätt och fel att kommunicera, till exempel gällande hur man kommunicerar 

budskap gällande alkohol och cigaretter (Kirk Davidsson, 2002). Som tidigare nämnt i 

bakgrundskapitlet agerar kommunikatörer inom tre etikfält, personliga etiken, professionella 

etiken och samhällsetiken (Larsson, 2014).  
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5. Metod 

I följande kapitel presenteras val av insamlings- och analysmetod, material, urval och det 

redogörs för hur vi har tillämpat dessa i praktiken. Kapitlet innehåller också en kort 

respondentpresentation av de vi har intervjuat, samt en förklaring till hur vi har 

operationaliserat arbetet med intervjuerna i praktiken. Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion. 

 

5.1. Kvalitativa intervjuer 

I vår studie vill vi undersöka hur kommunikatörer ser på förhållandet till journalister och hur 

detta har förändrats över tid, samt hur det uttrycker sig i kommunikatörens makt att påverka 

mediernas innehåll. Vi vill även skapa en förståelse för hur kommunikatörer ser på etik i sin 

yrkesroll. För att kunna göra detta, och för att kunna besvara våra forskningsfrågor, har vi valt 

att använda en kvalitativ metod och genom semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma 

personer inom kommunikationsbranschen samla in studiens material.  

 

För att kunna skapa insikter i hur detta i praktiken uppfattas behöver vi alltså se till 

kommunikatörers syn på förhållandet. Inspiration till detta val har även hämtats från tidigare 

forskning då kvalitativa intervjuer ligger till grund för majoriteten av undersökningarna som 

tidigare har genomförts på området. I relation till vår studie anser vi detta val av metod 

lämplig då man genom forskningsintervjuer har möjlighet att se och förstå världen utifrån de 

intervjuades synvinkel och genom det kunna utveckla idéer ur deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Metoden är effektiv och lämpar sig väl om man önskar få grepp om 

människors enskilda erfarenheter och uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att 

fråga människor om vad de gör eller hur de ser på ett fenomen kan man få insikt i de 

förhållanden som existerar inom den sociala miljön där man har sitt forskningsintresse 

(Eriksson-Zetterquist &Ahrne, 2015).  

 

Den sociala miljön vilken är fokus för vår studie är den inom kommunikationsbranschen och 

där är vi alltså intresserade av att bilda kunskap om hur dagens förhållande mellan 

kommunikatörer och journalister ser ut. Därför är också intervjuer av det kvalitativa slaget att 

föredra då vi alltså tar fasta på hur kommunikatörer själva ser på saken.  
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Parterna som ingår i en forskningsintervju kan inte beskrivas som jämlika eftersom intervjun 

består av omsorgsfullt formulerade frågor av forskaren (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Ytterligare en skillnad från ett vanligt samtal är att forskningsintervjuer dokumenteras 

noggrant. I vårt studie spelades samtliga intervjuer med kommunikatörerna in, för att sedan 

transkriberas till skriftligt material. Kvale och Brinkmann (2014) framhäver också att det 

förekommer ett oavbrutet samband mellan vad som framkommer i intervjuerna och hur 

materialet sedan tolkas. Intervjusituationen och analysen är på så sätt tätt sammanvävda, och 

man kan inte se analysen som ett isolerat stadium.  

 

Då våra intervjuer är semistrukturerade finns det rum för respondenterna att tolka och 

utveckla frågorna som vi ställde, men det är fortfarande mycket viktigt att man före 

intervjuerna förbereder en intervjuguide eller frågeschema som ska innehålla centrala teman 

och frågor som tillsammans ska täcka studiens viktigaste områden. Frågorna ska formuleras 

på ett sådant sätt att de handlar om att beskriva något så att så mycket information och åsikter 

som möjligt fås fram (Dalen, 2015). Det är studiens övergripande problemformulering som 

har använts som utgångspunkt för att identifiera de tre teman som intervjuerna har behandlat. 

Dessa tre teman är: (1) Kommunikatörens syn på sitt arbete, (2) Kommunikatörens syn på 

förhållandet till journalister och media, samt (3) Kommunikatörens syn på etik och moral. 

 

5.2.  Urval 

Vid en kvalitativ intervjustudie finns inga direkta regler för hur urvalsprocessen ska se ut 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Däremot finns det ett problem i hur man väljer ut 

lämpliga respondenter för intervjuerna. För att uppnå ett trovärdigt resultat måste det 

redogöras för hur man har kommit i kontakt med de som intervjuades och visa att resultatet 

inte endast beror på att man råkat intervjua vissa personer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015).  

 

Det första beslutet som togs i urvalsprocessen berörde huruvida vilken sektor, privat eller 

offentlig, som skulle undersökas. Vi tog beslutet att koncentrera oss på den privata sektorn 

och därmed föll alltså myndigheter och exempelvis ideella organisationer bort. Detta valet 

gjordes på grund av att vi eftersträvade ett homogent material för att kunna utföra en väl 

fungerande analys och diskussion. 
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Därefter gjorde vi ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018), vilket innebär att man som 

forskare tar kontakt med personer som för tillfället finns i ens närhet. På grund av den 

tidsbegränsning som fanns inom ramen för studien beslutade vi att de företag som kontaktades 

borde ligga inom ett rimligt geografiskt område, så att möjligheten fanns att intervjua 

respondenterna ansikte mot ansikte. Därför skickade vi ut intervjuförfrågningar via mejl till 

reklam- och kommunikationsbyråer, samt marknadsavdelningar i (1) Jönköping, (2) Göteborg 

och (3) Linköping. Dessa städer valdes på grund av att vi, (1) bor och studerar i Jönköping 

samt, (2) och (3) ursprungligen kommer från dessa städer och de ligger inom rimligt 

pendelavstånd.  

 

Ett tvåstegsurval och ett målstyrt urval har sedan kombinerats för att passa studiens syfte. Ett 

tvåstegsurval innebär att man först gör ett urval av organisationer, och därefter väljer ut vilka 

eller vilken individ som bör intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). När man gör ett 

målstyrt urval så väljer man att kontakta de företag som anses relevanta för studiens 

forskningsfrågor och de som kan tänkas ha relevans för att skapa sig förståelse för en social 

företeelse (Bryman, 2018). Dock har vi inte siktat in oss på specifika individer, som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) uttrycker vad gäller tvåstegsurval, utan ett mejl innehållande en 

intervjuförfrågan skickades ut till 21 företag. I mejlet presenterade vi bland annat vilka vi är 

och vad vår studie ämnade att undersöka (se bilaga 1). I de flesta fall till info-adresser men i 

två fall skickade vi mejl direkt till personer som vi visste jobbade inom kommunikationsfältet 

och som vi visste hade figurerat som respondenter i tidigare fältundersökningar från 

Jönköping University. I ett av fallen kom vi i kontakt med rätt person direkt och fick svar att 

personen i fråga kunde tänka sig att ställa upp på vår intervju. I det andra fallet fick vi istället 

till svar att vi borde kontakta en kollega till denne då den personen upplevdes vara mer 

lämplig som respondent i vår studie. Detta gjordes och även där fick vi ett positivt svar.  

 

Sex intervjuer med yrkesverksamma personer inom kommunikationsfältet gjordes, varav en 

räknas som bortfall och materialet från denna intervju finns således inte med i studien. Varför 

den intervjun valdes bort beskrivs under 5.2.1 Bortfall, som följer nedan. Det finns riktlinjer 

att man vid en intervjustudie bör sluta intervjua först när teoretisk mättnad har uppstått 

(Bryman, 2018; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Med hänsyn till studiens syfte anser vi 

att fem intervjuer i det här fallet räcker då vi inte ämnar att generalisera hela 

kommunikationsbranschen, utan vi vill endast undersöka hur det kan tänkas se ut.  Därför har 

också de fem intervjuer som genomförs gett oss tillräckligt med material för att kunna 
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genomföra studien och dess analys på ett grundligt sätt. 

 

5.2.1. Bortfall 

Av de sex intervjuer som genomförts i denna studie har en i efterhand räknats som bortfall. 

Detta med anledning av att det under intervjutillfället framkom att respondenten inte alls 

arbetade med medierelationer i sin roll och att kommunikationsbyrån i fråga inte heller 

arbetade med detta. Intervjun transkriberades dock, men efter att ha gått igenom det materialet 

så gjorde vi valet att räkna denna som bortfall då det som framkom av den intervjun inte är av 

relevans för vår studie. Respondenten som är föremål för bortfallet förekommer inte i 

respondentpresentationen och figurerar således inte alls i studien. 

 

Förfrågan angående att delta i vår intervju gjordes via mejl och sammanlagt sex personer 

valde att frivilligt ställa upp. I mejlet beskrev vi utförligt vårt syfte med studien samt vad den 

skulle komma att användas till. Vi anser att det uppstod ett missförstånd gällande 

respondentens medverkan och relevans för studien, vilket är anledningen till att vi valt att 

räkna denna intervju som bortfall. 

 

5.2.2.  Respondentpresentation 

Sammanlagt består denna studies material av fem intervjuer med yrkesverksamma personer 

inom kommunikationsbranschen. Viktigt att förtydliga är att vi har valt att benämna samtliga 

respondenter som kommunikatörer, även om deras yrkestitel ibland är en annan. Larsson 

(2005) menar att kommunikationsbranschen innefattar många olika roller, men där 

huvudfokuset i alla dessa roller innefattar att kommunicera. Alla som har intervjuats är 

verksamma inom kommunikationsbranschen, och för att underlätta förståelsen för denna 

studie har således alla respondenter blivit benämnda som kommunikatörer. Tabellen nedan 

ger en beskrivning av varje respondent med yrkestitel, erfarenhet, bakgrund och kön.  
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5.2.3. Operationalisering 

Innan arbetet med intervjuguiden påbörjades och intervjuerna genomfördes lades grunden till 

vår studie. Detta är en viktig del av processen och kräver noggrann precision för att lyckas 

med resterande del av arbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). Problemformulering, syfte och 

frågeställningar formulerades, vilket var nödvändigt för att klargöra vilka teman som skulle 

undersökas. När syftet med studien tydligt hade definierats kunde vi begränsa den förkunskap 

som krävdes för att genomföra studien och vi såg till vilken tidigare forskning och teorier som 

var av relevans för vår studie. Intervjuguiden är således en produkt av både syftet för studien 

och vår förståelse inom ämnet, både genom tidigare forskning och olika teorier.   

 

Intervjuguiden inleddes med övergripande bakgrundsfrågor som berörde yrkestitel, företag, 

utbildning och antal år i branschen, för att sedan ställa frågor som var mer inriktade mot 

studiens syfte. Guiden var även uppdelad i tre teman där det första berörde kommunikatörens 

syn på sitt arbete, och där handlade frågorna främst om respondenternas egna tolkningar och 

definitioner av sitt yrke. Detta tema ansåg vi var viktigt för att skapa en grundläggande 

förståelse för deras roll i både organisationen och samhället. Därefter fokuserade 

intervjuguiden på respondenternas syn på förhållandet till journalister, vilket har en direkt 

koppling till syftet i vår studie. Frågorna i detta tema angrep kommunikatörers 

förhållningssätt till journalister, om detta anses viktigt och om det förhållandet har förändrats 

under åren som respondenterna varit yrkessamma. Vi ställde även frågor till respondenterna 

gällande maktfördelningen mellan de två olika yrkena. Sista temat behandlade den etiska 

aspekten av kommunikationsyrket och där respondenterna fick ta ställning till huruvida de 

anser sig ha några etiska skyldigheter i sin verksamhet.  

 

Viktigt att poängtera är dock att eftersom att vi genomförde semistrukturerade intervjuer 
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behövde vi vara anpassningsbara till hur respondenterna tolkade och utvecklade de frågor vi 

ställde. Som en konsekvens av detta ställdes inte alla frågor i intervjuguiden till samtliga 

respondenter. Lika viktigt är det att tillägga att följdfrågor förekom under intervjuerna, dels 

för att förtydliga respondentens svar, och dels för att utveckla resonemang. Detta bidrar också 

till att intervjuguiden mer bör ses som ett hjälpverktyg för att styra samtalet i rätt riktning, 

snarare än ett strukturerat frågeformulär där alla frågor måste besvaras.  

 

5.3. Utförande 

Sex kommunikatörer i den privata sektorn har intervjuats ansikte mot ansikte och samma 

intervjuguide har använts för samtliga intervjuer. Skillnader i utförandet av intervjuerna har 

dock ägt rum eftersom de var av semistrukturerad karaktär. Det fanns ingen ambition att 

intervjuerna skulle bli så lika som möjligt, utan så länge intervjuerna berörde de teman som 

konstruerades i intervjuguiden tilläts samtalet ta den riktning som respondenterna ville.  

 

Samtliga intervjuer har ägt rum på respondentens arbetsplats och båda uppsatsförfattarna var 

närvarande vid alla sex intervjuer. Ansvaret att leda intervjuerna har delats och frågorna som 

ställts har fördelats som passar under situationen. Alla intervjuer har också spelats in, för att 

underlätta transkribering och analysarbetet. Zetterquist-Eriksson och Ahrne (2015) menar att 

spela in intervjuer är det vanligaste sättet att dokumentera en intervju och också en fördel när 

man sedan ska transkribera materialet. Om man endast ska genomföra ett fåtal intervjuer 

anses mobiltelefoners inspelningsfunktion som tillräcklig (Zetterquist-Eriksson & Ahrne, 

2015), och eftersom att vi i denna studie utfört sex intervjuer bedömdes mobiltelefonerna som 

tillräckligt pålitliga. Det är av största vikt att man får tillåtelse att spela in intervjun och det är 

därför lämpligt att förklara syftet med intervjun och sedan be om tillåtelse att spela in 

(Zetterquist-Eriksson & Ahrne 2015), vilket tillämpades i utförandet av intervjuerna.  

 

Materialet har sedan transkriberats, där författarna har fått huvudansvar för tre intervjuer var. 

Materialet har i efterhand har lästs igenom av båda författarna och även godkänts av båda. 

Viktigt att poängtera är att en transkribering av en intervju kommer alltid att vara en 

konstruktion av ett muntligt samtal, vilket innebär att bedömningar och avvägningar 

tillkommer under arbetsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 



24 

 

5.4.  Analysmetod 

Vi har tillämpat en teoretisk präglad tolkning där vi har tematiserat analysmaterialet. Detta är 

ett vanligt och effektivt tillvägagångssätt för att genomföra en intervjuanalys. Det krävs en 

omfattande teoretisk kunskap inom området man undersöker för att kunna genomföra en 

tematisering och ha möjlighet att reflektera kring dessa teman (Kvale & Brinkmann, 2014). 

När man som forskare har denna teoretiska kunskap behöver man inte följa någon specifik 

metod vid tolkningen på grund av att man redan har ställt teoretiskt genomtänkta frågor i 

intervjun. Vi har i förarbetet till den här studien gjort en översikt på vad som sägs inom 

forskningen på området. Det är sedan utifrån dessa teoretiska ramar som studiens syfte och 

frågeställningar har formulerats och därefter har vi låtit intervjufrågorna formas med 

utgångspunkt i detta.  

 

Det är sällan en intervjustudie följer specifika procedurer utan mycket överlåts på forskarens 

improvisation och intuition (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare finns det heller inte några 

specifika konventioner vad gäller hur man ska rapportera en kvalitativ studie av detta slag. 

Det vanligaste sättet är dock att i rapporteringen presentera citat från intervjuerna och 

kontextualisera dessa. Att rapportera intervjucitat kommer med vissa riktlinjer som innebär att 

de bör relatera till forskarens teoretiska modeller, de bör kontextualiseras, de bör tolkas, de 

bör vara korta samt att intervjucitat bör återges i skriftspråklig form. Det sistnämna är värt att 

vidareutveckla då talspråklighet som “ehm” och liknande gör begripligheten svår (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Då vår analys och studie inte tar hänsyn till sociolingvistiska aspekter är 

det lämpligt att utelämna talspråkliga och dialektiska ord och istället skriva ut dessa på ett 

skriftspråkligt sätt. 

 

Vad som är viktigt när man genomför den här typen av analys är metodologisk transparens, 

vilket innebär att alla steg, procedurer och beslut som tas i processen ska beskrivas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta är viktigt på grund av att allt som rör undersökningen potentiellt kan 

ha relevans för förståelsen av den process där kunskap skapas, och således vara av relevans 

för slutrapporten. Detta är också varför vi utförligt har beskrivit hur vi har gått tillväga vad 

gäller förberedelse och utformning av intervjuförfrågan och intervjuguide. 

 

Vi har efter noga genomgång av de transkriberade intervjuerna skapat oss en generell bild av 

materialets omfattning och samtidigt kunnat söka efter mönster i det som har sagts av 
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respondenterna. Utifrån detta har teman urskiljts, vilka vi i analysen kontextualiserar 

tillsammans med de teorier vi har presenterat i studien. 

 

5.5. Metodreflektion 

Intervjuer ses ofta som ett överlägset verktyg och det är inte ovanligt att man inom den 

kvalitativa forskningen ser på denna metod som överlägsen när det gäller att få fram 

information (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuer är produkter av sin tid, de 

präglas av den sociala och språkliga kontexten och “säger något om stunden då den gjordes, 

något om hur en person har uppfattat ämnet för intervjun, och något om det som tillskrevs 

diskussionen just där och då men inte något annat utanför den situationen” (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015. s.35).  

 

Vår studie kommer i relation till detta inte att kunna replikeras vid en annan tidpunkt och av 

andra forskare, alltså kommer inte studiens resultat bli detsamma om en annan forskare med 

samma upplägg upprepar studien (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2008). Detta är heller 

inte nödvändigt för att uppnå syftet för studien. Således anser vi att det inte en nackdel att 

studien inte kan replikeras i framtiden. Det görs även subjektiva bedömningar om vad som 

anses viktigt inom ramen för studien och då en annan forskare kan finna andra aspekter mer 

intressanta och av högre relevans än den bedömning som vi gjort. Detta är ytterligare en 

anledning till varför studien inte kan replikeras. 

 

Eftersom vi vill undersöka hur kommunikatörer kan tänkas se på förhållandet till journalister 

är det istället fördelaktigt att intervjuer är en produkt av sin tid. Generaliserbarheten av 

studien går dock inte bortom de fall som vår studie undersöker (Bryman, 2008) och vi 

kommer således inte kunna säga med säkerhet att det som vi tar upp i den här studien är 

tillämpligt på hur andra kommunikatörer ser på förhållandet vi undersöker. I förhållande till 

den tidigare forskningen på området kan vi dock jämföra och se om det finns likheter eller 

skillnader och dra slutsatser utifrån det. 

 

Intervjuareffekten är också något som i samband med att semistrukturerade intervjuer som 

metod ibland diskuteras, och det innebär att personen som genomför intervjuerna kan påverka 

hur respondenterna väljer att svara på frågorna (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2008). 
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Dels kan det handla om hur intervjuaren väljer att formulera frågor, följdfrågor och responser 

(Ahrne & Svensson, 2015), och dels kan det handla om andra faktorer som intervjuaren 

besitter, såsom etnicitet och kön. Konsekvensen kan vara att svaren från respondenterna får en 

viss skevhet (Bryman, 2008). Forskningen inom intervjuareffekten visar dock att det inte 

finns några konsekventa mönster angående vilka av de nämnda egenskaper som bidrar till 

skevhet i respondenternas svar (Bryman, 2008). Vi anser dock att det krävs ett 

förtroendeförhållande till respondenterna för att få fram så bra material som möjligt, och vi 

hävdar därför att intervjuareffekten inte har någon negativ inverkan på vår studie.  

 

Ytterligare en aspekt som bör tas upp och diskuteras är den gällande en teoretisk tolkning som 

analysmetod. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014) kan påverka insikterna som 

forskningen tillslut kommer fram till, och de menar vidare att det i vissa fall kan hindra 

forskarna att komma med nya aspekter av fenomenet man undersöker. För att förhindra detta 

sätts återigen krav på neutralitet och öppenhet vid genomförandet av intervjun, och det krävs 

att forskarna är känsliga för de många tolkningar och nyanser det kan tänkas finnas i det som 

respondenterna svarar (Kvale & Brinkmann, 2014). Då vi varit medvetna om detta under hela 

vår arbetsprocess anser vi att denna kunskap har gjort att vi varit mer öppna för tolkningar 

under intervjusituationen. På så sätt har vi också vara noggranna med att inte dra för snabba 

slutsatser i intervjusituationen, något som Kvale och Brinkmann (2014) benämner som viktigt 

för att ha möjlighet att komma med nya insikter på området. 

 

5.6.  Forskningsetiska principer 

Vi har i den här studien utgått från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet satt 

upp för samhällsvetenskaplig forskning. Respondenterna har informerats om de övergripande 

riktlinjerna både i samband med intervjuförfrågan samt vid starten av varje intervju 

(Vetenskapsrådet, u.å.).  
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6. Analys och resultatredovisning 

I följande kapitel presenteras analys och resultat. Analysen utgår från fem teman som urskiljts 

i materialet. De fem teman som identifierats i vår studie är följande: Ett ömsesidigt 

beroendeförhållande, Klippa-och klistra fenomenet fortsätter att växa, Gränser som suddas ut, 

Positiv framtidsvision för kommunikationsbranschen, samt En bransch med etiska likheter 

och skillnader.  

 

6.1. Ett ömsesidigt beroendeförhållande 

Vid en diskussion gällande kommunikatörers förhållande till journalister, som är centralt i vår 

studie, belyser respondenterna flera aspekter som bör tas i beaktning vid en diskussion som 

berör makten i detta förhållande. En aspekt är att det förändrade medielandskapet med allt fler 

kanaler har bidragit till ett mindre beroende av journalisterna utifrån kommunikatörens 

synvinkel. Detta innebär i praktiken att kommunikatörer har möjligheten att kommunicera ut 

budskap till allmänheten genom andra kanaler och inte längre är beroende på samma sätt av 

att få medialt utrymme i traditionell media. Vidare indikerar respondenternas resonemang att 

kommunikatören har möjlighet att få genomslag hos sina målgrupper utan att media 

rapporterar om det. Detta gör att vi kan se en direkt koppling till att kommunikatörer använder 

den journalistiska strategin för att påverka opinionen, vilken innebär att kommunikatörer 

väljer att kommunicera direkt till allmänheten (Larsson, 2005). Indikationer finns alltså på att 

beroendet av traditionella medier har minskat under de senaste åren, och att detta bidrar till att 

medierelationer ses som ett sätt att få ut sitt budskap, men att det finns andra möjligheter att 

nå ut till sin målgrupp. Samtliga av respondenterna är dock noggranna med att poängtera att 

medierelationer än idag är en viktig del av kommunikatörers jobb och att det finns tydliga 

fördelar med att ha ett gott förhållande till journalister och media. Ingen av respondenterna 

som har medverkat i denna studie menar att journalisterna har tappat sin makt i samhället, 

utan visar på hur de än idag agerar grindvakter som demokratins tredje statsmakt. 

Kommunikatör 2 antyder dock att hon tycker det är viktigare att hålla en god relation till 

lokalmedia än media på nationell nivå, vilket kommunikatör 4 håller med om. Detta påstående 

går emot vad Larsson (2005) menar med att kommunikatörer anser det vara av större vikt att 

hålla god ton med nationell media än den lokala.  
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Kommunikatör 4 framhäver att han anser att medierna har kvar sin maktposition i samhället 

och beskriver förhållandet mellan kommunikatörer och journalister på följande sätt:  

 

“Medierna har en stark makt eftersom de ses som en tredje statsmakt. De är väldigt 

duktiga på att sätta agendan för vad som ska diskuteras. Det är en form av makt. [...] 

Vi (kommunikatörer) har resurser för att kommunicera och förmedla budskap. Men 

jag tror att journalisten har kvar sin kraft.”  

 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur majoriteten av respondenterna i denna studie ser på 

sitt förhållande till media. Det finns en tydlig respekt för journalister och deras uppdrag i 

samhället, och respondenterna i studien menar att journalister än idag har möjligheten att sätta 

agendan, vilket vi anser kan förklaras med hjälp av teorin om dagordning. Kritiker till denna 

teorin menar dock att det nya medieklimatet gör att den inte längre bör anses applicerbar 

(West & Turner, 2018), något som vi utifrån detta motsätter oss. Det finns också en tro på sitt 

eget yrke och dess möjlighet att nå ut med budskap. Kommunikatör 1 framför en liknande 

diskussion:  

 

“Journalister sitter ju på en jättemakt eftersom de har en etablerad kanal. De kan 

välja ut nyheter och vad de bedömer är det intressanta och vad de vill förmedla. [...] 

Sen kan man ju som kommunikatör nå samma genomslag också givetvis, genom att 

använda journalistiken eller plantera nyheter där, eller gå via andra kanaler såsom 

sociala kanaler till exempel.” 

 

Att journalisterna fortfarande sitter på en stor makt att genom sina etablerade kanaler nå ut 

med budskap framkommer här tydligt. Dock påvisar Kommunikatör 1 också hur 

kommunikatörer kan få ut sitt budskap genom att använda kunskaper om medielogik och vad 

för material som tenderar att få medialt utrymme. En observation som gjorts i denna studie, 

och som berör detta resonemang, är att samtliga respondenter som arbetar inom det 

kommunikativa innehar mycket kunskap om hur journalister arbetar och har en medvetenhet 

om vad som krävs för att journalister ska rapportera om en företeelse. Respondenterna ser 

medierelationer och förståelse för journalister som en del i sitt arbete, och de upplever att det 

krävs förståelse för varandras yrken och att de måste förhålla sig till varandra. Vi kan i den 

här studien dock inte berätta om hur den journalistiska sidan ser på saken och därmed 

förhållandet, men vi kan konstatera med hjälp av den tidigare forskning att det även finns en 
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medvetenhet hos journalister vad gäller hur de båda yrkena behöver ha kontakt och förhålla 

sig till varandra (Jackson & Moloney, 2016). Kommunikatör 2 beskriver hur de båda yrkena 

kommer varandra närmre och att det också är en nödvändighet: 

 

“Man har kommit varandra närmare för att alla gränser suddas ut. [...] Så man inser 

att vi som ändå är professionella kommunikatörer, vilket både vi och journalisterna 

är, behöver hålla ihop så för att få ett seriöst medieklimat i det stora, eller ett seriöst 

kommunikationsklimat. Så jag upplever att det ändå börjar bli mer jämställt (mellan 

yrkena).” 

 

Vi kan även se här hur det övergripande resonemanget följer en tydlig röd tråd. 

Kommunikatörer och journalister behöver varandra och flera ser förhållandet som att man 

ömsesidigt hjälper varandra i de olika yrkesrollerna. Kommunikatör 3 uttrycker sig specifikt 

om detta: 

 

“[...] idag har man mer den här, man hjälper varandra, och man förstår att man 

behöver varandra och vi kan komplettera varandra.”  

 

Även om respondenterna menar att kommunikatörerna har fått mer makt så framhävs det i 

studien att journalister är de slutgiltiga maktinnehavarna och de som bestämmer vad som 

publiceras i deras etablerade kanaler. Kommunikatörer arbetar mycket med att tillhandahålla 

tryckfärdigt material, det som benämns som information subsidy (Larsson, 2005), till 

journalister, men de är också medvetna om att journalisterna är de som tar det slutgiltliga 

beslutet om vad som publiceras eller inte. Kommunikatör 2 säger i relation till detta: 

 

“Journalister är ändå sist ut, de är som en tratt så. I ena änden är kommunikatörerna 

och sen journalisterna. De fungerar ändå som en slags gatekeeper, även om de 

gatekeeprar lite snällare.” 

 

Respondenternas svar i denna studie ger en indikation på att deras uppfattning är att 

kommunikatörernas makt har ökat under de senaste decennierna. Detta är en kombination av 

att fler kanaler har möjliggjort att de kan kommunicera direkt till sin målgrupp, utan att det 

behövs medialt utrymme i traditionell media för att nå fram, men också att de upplever hur 

journalisterna idag är mer villiga, och i större behov av, att publicera kommunikatörers 
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material. Som tidigare nämnt gällande förhållandet till journalister är respondenterna 

medvetna om att journalisterna fortfarande sitter på makten att bestämma dagordningen och 

majoriteten av de menar att journalister än idag sitter på den största makten.  

 

Strömbäck (2014) menar att om man innehar inflytande eller en möjlighet att påverka så kan 

det ses som en aspekt av vad makt innebär. Detta är också hur vi i den här studien valt att 

använda begreppet när vi undersöker förhållandet mellan kommunikatörer och journalister. 

Genom den här delen av studiens analys kan man således konkludera att båda journalister och 

kommunikatörer på så sätt har makt, om än på olika nivåer och ur olika aspekter. Att 

journalisterna än idag sitter på den största makten, menar vi kan förklaras med teorier som är 

tagna från journalistikforskning. En teori som förklarar några fenomen som vi observerat i 

studien och som tydligt går att urskilja i analysmaterialet är dagordningsteorin. I analysen och 

genom våra respondenters åsikter kan vi se tydliga kopplingar till hur journalistiken alltså 

fortsatt innehar den större makten att utöva opinionsbildning genom att välja vad som ska få 

utrymme och rapporteras om, något som är en av huvudtankarna inom teorin kring 

dagordning och vem det är som sätter den för allmänheten (Dimbleby & Burton, 1999; West 

& Turner, 2018).  

 

6.2. Klippa-och-klistra-fenomenet fortsätter att växa 

Studiens fem respondenter är överens om att det krävs kunskap om hur journalister arbetar för 

att få medialt utrymme och för att ha möjlighet att nå ut med det budskap man vill. Genom att 

som kommunikatör besitta den kunskapen gällande vad journalister vill ha, samt kunskap 

gällande de olika mediernas format, menar respondenterna att man har möjlighet att anpassa 

sitt budskap på ett sätt som tilltalar journalisten och på så sätt få medialt utrymme. 

Kommunikatör 1, 2 och 3, som alla har journalistisk bakgrund, anser också att den 

erfarenheten är mycket fördelaktig. Detta på grund av att de besitter en stor förståelse för 

journalisters arbetssätt och vilken information som är relevant för dem, något som de 

använder i arbetet med medierelationer.  

 

De olika respondenterna har liknande tillvägagångssätt för att få medialt utrymme. 

Kommunikatör 2 beskriver sin egen process/strategi när det kommer till att dela material till 

journalister och media på följande sätt: 
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“[...] när det kommer material, i form av pressmeddelanden eller bilder, från oss är 

det alltid hög kvalitet på materialet [...], vi har byggt upp det med rubrik, ingress och 

brödtext så att de kan publicera det direkt”.  

 

Liknande resonemang har diskuterats av flera av respondenterna i denna studie och det finns 

som sagt en medvetenhet hos samtliga att man måste anpassa innehållet efter vad 

journalisterna vill ha och finner intressant. Att ‘paketera’ en nyhet är ett vanligt 

tillvägagångssätt för att nå ut i media, och genom att formulera, exempelvis, ett 

pressmeddelande i form av en färdig artikel kan man som kommunikatör vägleda journalisten 

i vad som är viktigt, menar respondenterna. Precis som kommunikatör 2 beskriver handlar det 

om att lägga fram färdigt redaktionellt material som underlättar för journalisten och därmed är 

klart för direkt publicering. I det som kommunikatör 2 beskriver kan man se en mycket tydlig 

koppling till information subsidy. Det här visar också på att den direkta PR-strategin 

fortfarande används, vilket innebär att kommunikatörer skickar ut material för att direkt 

påverka journalisterna att publicera (Larsson, 2005). Kommunikatör 3 resonerade på liknande 

sätt och beskrev det som att: 

 

“[...] man ska ju formulera, eller förmedla det, på ett sätt till journalisterna så att det 

känns intressant och relevant och ibland måste man ju vinkla historien eller 

berättelsen lite” 

 

Vidare diskuterar även respondenterna i denna studie om hur de upplever att journalister och 

media publicerar redaktionellt material som producerats av kommunikatörerna själva. 

Huruvida media ber om det eller inte skiljer sig mellan respondenternas olika upplevelser. 

Vad som däremot är genomgående är att de alltså upplever att material antingen publiceras 

rakt av eller att delar av det väljs ut som del i, vad vi i den här studien väljer att kalla för, 

klippa-och-klistra-fenomenet. Tre av respondenterna säger uttryckligen att de sett sitt material 

bli publicerat i sin helhet, utan modifieringar.  

 

Kommunikatör 2 och Kommunikatör 5 är överens om att klippa-och-klistra fenomenet är en 

konsekvens av journalisters ökade arbetsbörda i kombination med minskade resurser. Som 

ovan beskrivet kan man se en koppling till information subsidies och hur arbetet med detta 

hjälper journalistiken att dra ner kostnaderna för det som sedan publiceras (Larsson, 2005). 



32 

 

Detta är något som av respondenterna upplevs ha förändrats över tid. Kommunikatör 2 

reflekterade över klippa-och-klistra-fenomenet i relation till sin tidigare journalistiska karriär: 

 

“[...] jag slutade där 2011, i slutet började vi klippa och klistra mer ur 

pressmeddelanden. Nu ser jag jätteofta mina pressmeddelanden på webb och 

nättidningar. Pappersjournalister är ofta duktiga på att skriva om, men de har ofta 

mer tid”. 

 

Kommunikatör 5 menar att klippa-och-klistra-fenomenet har utvecklats på så sätt att han 

upplever att journalister hör av sig till honom och ber om material att publicera. Vidare 

beskriver han hur han upplever att desto färre journalister det finns, desto mer beroende blir 

de av PR-och kommunikationsbranschen som avsändare.  

 

Inom ramen för klippa-och-klistra-fenomenet ser vi tydliga kopplingar till både churnalism, 

information subsidy och news management. Genom att kommunikatörer väljer att anpassa sitt 

material efter journalisternas preferenser är de mycket medvetna om att chansen ökar att deras 

material publiceras och därmed bidrar de med material till nyhetsjournalistikens innehåll, 

vilket är definitionen av news management (Larsson, 2005; Strömbäck, 2014). Information 

subsidy är också ett relevant begrepp som kan appliceras på hur respondenterna förklarar att 

de jobbar med material som är färdigt att publiceras när det når journalister.  

 

Strömbäck (2014) hävdar att news management handlar om makten över journalistiken och 

oavsett om det rör sig om att vinna positiv publicitet eller undvika negativ sådan kan vi se att 

en tydlig strategi, som kommunikatör 3 specifikt framhåller, är att vinkla innehållet. Att 

vinkla innehållet i det material som man serverar till media innebär således att man gör en 

gestaltning av verkligheten. Inom ramarna för gestaltningsteorin diskuteras det hur 

journalister medvetet väljer att gestalta en händelse på ett visst sätt (Dainton & Zelley, 2005) 

och att det journalistiska objektivitetskravet således blir närmast omöjligt att uppnå. I relation 

till den här studien vill vi påstå att med tanke på den grad av churnalism som alltså 

förekommer då en färdigpaketerad nyhet publiceras ligger frågan om gestaltning främst hos 

kommunikatören. Kommunikatörerna kommer aldrig i sin rapportering eller servering av 

nyheter till media att vara objektiva med tanke på att de representerar den egna organisationen 

eller den organisationen från vilken man har ett uppdrag. Teorin om gestaltning handlar också 

om hur mediernas gestaltning av olika händelser påverkar människors uppfattning om 
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verkligheten (Dainton & Zelley, 2005). Om hur en nyhet gestaltas i media påverkar 

människors uppfattning skulle detta utifrån ovan resonemang också betyda att 

kommunikatörerna således, om än indirekt, är med och påverkar mediernas dagordning. 

 

Intervjuerna som har genomförts i denna studie överensstämmer med Strömbäcks (2014) 

påstående att allt fler organisationer och företag lägger resurser på att försöka styra innehållet 

i nyhetsmedia. Respondenterna är noggranna med att påpeka att de enbart förser journalister 

med material som är sanningsenligt och av intresse för journalister, men denna studie 

indikerar att det fortfarande finns en önskan från kommunikatörens sida att påverka vad 

journalister väljer att rapportera om.  

 

Utifrån respondenternas resonemang är det tydligt hur kommunikatörerna i fråga anser att 

fenomenet churnalism är närvarande inom den journalistiska branschen. Churnalism är ett 

nedsättande begrepp som belyser det journalistiska behovet av färdigt material som en 

konsekvens av minskade resurser och mer tidsbrist inom yrket (Chandler & Munday, 2016). 

Inom journalistikforskning är man ofta kritiska till detta fenomen då materialet sällan kritiskt 

granskas av journalisterna (Chandler & Munday, 2016).  Även om respondenterna inte 

benämner beroendeförhållandet som journalister har till kommunikatörer som något negativt, 

blir det tydligt hur färdigt material ges till journalisterna och att det sedan har en tendens att 

publiceras med journalistens namn som avsändare. 

 

6.3. Gränser som suddas ut 

Tre av fem respondenter i denna studie började sin karriär inom journalistiken innan de bytte 

till kommunikationsbranschen. Detta ger en indikation på att det är möjligt att röra sig mellan 

dessa och medför också en förståelse för att liknande kunskaper är önskvärda i både yrkena.  

 

“Oavsett om du jobbar som journalist eller som kommunikatör så behöver du vara 

social, du måste tycka om att berätta, kunna förmedla berättelser och budskap. Du 

behöver också vara hyfsat allmänbildad [..] och hänga med någorlunda i nyheter och 

vad som händer.”  - Kommunikatör 3 

 

Ovan citat är ett exempel på hur egenskaperna hos en journalist också är önskvärda hos en 

kommunikatör, vilket är en antydan på att gränserna mellan yrkena alltmer suddas ut, då 
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kompetenserna man bör inneha liknar varandra. Flera av respondenterna menar också att det 

blivit vanligare att man byter mellan kommunikatörsroller och journalistiken, och att 

gränserna på så sätt är mer utsuddade idag än de var förr i tiden. Kommunikatör 2 menar att 

det beror på att kommunikationsområdet blir tajtare och flyter ihop mer, vilket också är 

anledningen till att hon tycker att det är lättare att göra den övergången idag. En del av hennes 

motivering till varför hon bytte till kommunikationsbranschen är följande:  

 

“Man skulle göra allting samtidigt, filma och fota och man hade alltid en deadline i 

ryggen. Det blev för högt tempo.” 

 

Om man jämför med hur gränsdragningen mellan yrkena såg ut i början av några av våra 

respondenters karriärer så antyder de genomgående att den var alltmer hårddragen. 

Kommunikatör 2 har erfarenhet av detta då hon själv bytte från journalistiken till ett 

kommunikatörsyrke och hon upplevde att hon blev ifrågasatt av många av sina 

journalistkollegor. Liknande upplevelser hade Kommunikatör 3: 

 

“När jag bytte från tidning och började läsa copywriting på Berghs då var det ju 

många som liksom ‘Gud, byter du sida?’ Jag tror till och med att någon kollega 

pratade om prostitution, du vet såna här riktigt skjutjärnsjournalister som bara ‘men 

så gör man ju bara inte?’. Men det tycker jag är jätteskönt, för det har ju ändrats.” 

 

Att tre av våra respondenter har bytt från journalistiken till kommunikationsbranschen är inte 

förvånande om man ser till tidigare forskning på området som visar att det är vanligt 

förekommande (Nygren, 2010; Macnamara, 2016). 

 

Flera av respondenterna upplever också att den hårda gränsdragningen som var tydligare förr 

främst berodde på journalisternas avståndstagande gentemot kommunikatörerna.  

 

“Då var det också såhär att när man gjorde reportage (som journalist) fick vi 

riktlinjer om ‘ät ingen bulle om du blir bjuden, för det är en muta’. Men det finns inte 

längre. Jag har ätit många bullar sen dess. Gränsen gick vid kaffe och småkakor. [...] 

Det var jättehårt med sånt.”  - Kommunikatör 2 
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Det här citatet kan illustrera det förhållande som rådde mellan kommunikatörer och 

journalister under början av 2000-talet. Flera respondenter menar också att förhållandet till 

journalister har förändrats under tid, och att det idag fungerar bättre mellan de båda 

professionerna. Samtliga respondenter är dock noggranna med att poängtera att det finns en 

medvetenhet gällande de olika yrkenas uppdrag, och att det finns en tydlig skillnad i den 

aspekten. Vidare menar de också att det är nödvändigt att det finns skillnader och att det i 

framtiden fortsätter vara så, men att detta inte bör ses som en anledning till att förhållandet 

mellan yrkesrollerna fortsätter vara problematiskt. 

 

“Vi har olika uppdrag, absolut, men det finns också en större vana att arbeta med 

kommunikatörer för journalister än det fanns tidigare.” - Kommunikatör 4 

 

Kommunikatör 4 resonerar vidare kring förhållandet till journalister: 

 

”[...] det kommer alltid finnas en gräns mellan våra yrkesområden. Men jag tycker 

kanske inte det finns någon anledning att vara avigt inställd från början innan man 

gått in i diskussion angående vad det gäller. Sen kan man ha olika syn på saker. Det 

är ju precis som i privatlivet. Meningsskiljaktigheter.” 

 

Respondenterna i den här studien upplever att journalistiken tenderar att vara mer aktsam för 

kommunikatörsbranschen än tvärtom, vilket även Sissons (2016) i en studie funnit tydliga 

belägg för. Eftersom att vårt insamlade material endast berör kommunikatörers synvinkel kan 

vi inte komma med nya insikter om journalisters syn på kommunikatörer, utan endast 

konstatera att kommunikatörerna i denna studie tycker sig fått ett bättre förhållande till media 

och journalister.  

 

Tidigare forskning visar att journalister idag, med tanke på resursmässiga 

tillkortakommanden, är i större behov av material från kommunikatörer än tidigare 

(Macnamara, 2016; Jackson & Moloney, 2016; Almgren 2017). Det kan också förklara den 

mer positiva attityden från journalister som våra respondenter upplever, då journalister idag 

behöver material från andra professionella källor för att hinna med den allt större 

arbetsbördan.  
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Att journalister är beroende av material, men inte vill erkänna det, är också en återkommande 

diskussion i intervjumaterialet. Kommunikatör 5 har följande resonemang:  

 

“Så jag menar, gränserna håller på att suddas ut. Det är precis som gränserna mellan 

PR, reklam och event har suddats ut i vår bransch och nu är någon form av 

kommunikation allt handlar om. Att påverka människor. Att nå ett mål eller ett syfte. 

Men beroende och beroende, indirekt ett beroende men det vill de ju inte erkänna. Om 

de nu sitter på fina tidningen.” 

 

Med tanke på ovan resonemang kan man se en stark koppling till att journalister idag är mer 

villiga till att ta emot paketerat material och i vissa fall, själva be om det. Detta kan ha att göra 

med vad respondenterna i vår studie upplever - att relationen mellan yrkesrollerna har blivit 

bättre på senare år och inte avig på samma sätt som de tidigare upplevt och som tidigare 

forskning på området också visat. 

 

6.4. Positiv framtidsvision för kommunikationsyrket 

Ytterligare ett tema som framkommer tydligt vid analys av intervjumaterialet är att det finns 

en positiv syn på framtiden för kommunikationsbranschen. Respondenterna framhäver det 

växande behovet av en väl fungerande kommunikation i näringslivet och i samhället, samt att 

allt fler kanaler har tillkommit vilket möjliggör användning av olika plattformar för att 

kommunicera. Kommunikatör 1 framhäver också att kommunikation alltid har varit en viktig 

roll i samhället och en stor del i arbetet hos företag, och som man har arbetat med under alla 

tider även om professionen anses relativt ny. Idag har kommunikationsavdelningar vuxit i 

storlek och fått mer resurser på företag (Larsson, 2014), och utifrån respondenternas svar 

finns indikationer på att de upplever att utvecklingen kommer att fortsätta. 

 

“Jag tycker att det ser ganska ljust ut och det känns som att det öppnar sig fler och 

fler möjligheter hela tiden att nå ut till människor.” - Kommunikatör 3  

 

Liknande resonemang har även Kommunikatör 4 som förklarar sin syn på framtiden på 

följande sätt: 
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“Jag tror att den är stark. Jag tror den är väldigt positiv. Det finns många olika 

möjligheter att kommunicera, och i grund och botten handlar det om att vi vill nå våra 

målgrupper. Oavsett vad man jobbar med så är det ju det som ligger i bakgrunden, 

just att vi vill kommunicera till en specifik målgrupp.“ 

 

Att respondenterna i denna studie samtliga ser på framtiden som ljus och att den fortsatt 

kommer växa är föga förvånande då deras uppfattningar också går i linje med vad forskning 

på området visat (Larsson, 2014). I och med tillkomsten av nya kanaler reflekterar 

respondenterna även över det faktum att de har större möjlighet att själva visa upp den bilden 

de vill av den egna organisationen snarare än att låta journalisterna göra det. På så sätt blir 

kommunikatörerna inte lika beroende av journalisterna för att nå ut med sitt budskap, då man 

själv besitter möjligheten att kommunicera detsamma. 

 

“För oss är det ju en kommunikationskanal (journalisten), vi har ju också så många 

fler kommunikationskanaler som vi kan använda oss av och som vi använder oss av, 

vilket är jätteviktigt för att kunna spegla vår bild av verksamheten. [...] snarare än att 

vi passivt låter någon annan sätta den bilden.”  - Kommunikatör 4 

 

Som citatet ovan indikerar, menar Kommunikatör 4 att medierelationer på så sätt blir en av 

många alternativ för att nå ut till de egna målgrupperna. Viktigt att poängtera är dock att då 

samtliga respondenter hävdar att medierelationer är av stor vikt går det heller inte att bortse 

från dessa. Alla respondenter menar att medierna fortfarande besitter stor makt i det avseendet 

att de når ut till den större massan och har möjligheten att sätta dagordningen, vilket gör att 

kommunikatörer, trots det större kanalutbudet, behöver väl fungerande relationer med 

journalister och media. 

 

Kommunikatör 5 presenterar en annan aspekt av det växande kommunikationsyrket och 

menar att utvecklingen kan ha en negativ effekt om för mycket fokus läggs på 

kommunikationen. Han hävdar att konsekvensen av detta troligtvis skulle bli att andra delar 

av en organisation får minskade resurser och ger ett exempel när en sådan situation förekom:  

 

“Det var SJ eller trafikverket som när det var som jävligast där med järnvägen, då 

anställde de 18 kommunikatörer istället för 18 gubbar som fixar växlar alltså. Det var 
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viktigare med kommunikatörerna än med operativ personal. Men kommunikation löser 

inte allt.” 

 

Kommunikatör 5 beskriver här hur han är medveten om att det krävs mer än en fungerande 

kommunikation för att ett företag ska lyckas. Detta vittnar om vad som kan komma att bli en 

negativ aspekt av utvecklingen av kommunikation som profession i framtiden om företag 

väljer att anställa kommunikatörer istället för personer kan lösa de eventuella problemen, 

exempelvis så som citatet visar.  

 

6.5. En bransch med etiska likheter och skillnader 

Ytterligare en tydlig tendens som vi kan urskilja ur vårt material är den som berör den etiska 

aspekten av kommunikationsyrket, och att det finns en överensstämmande syn vad som är 

etiskt rätt agerande inom yrket. Respondenterna i den här studien är samtliga överens om att 

kommunikatörer måste vara ärliga och öppna i sin kommunikation för att lyckas över tid. 

Kommunikatör 4 benämner kommunikationsbranschen som en förtroendebransch och 

beskriver vidare hur god etik för honom innebär:  

 

“Transparens, öppenhet, ärlighet, tydlighet är jätteviktigt. Allt som man går ut med 

och kommunicerar ska naturligtvis vara sant.” 

 

Att alltid kommunicera sanning är något som återkommer uttryckligen i intervjuerna och 

många ser det som en självklarhet. Kommunikatör 1 beskriver: 

 

“För oss är det helt givet att jobba efter god etik och vi kommunicerar ju aldrig något 

som är osanning. Det är helt förbjudet här. [...] Man måste tro på det man 

kommunicerar. “ 

 

Att det är viktigt att alltid kommunicera sanning har enligt respondenterna flera anledningar. 

Först och främst anses det vara en skyldighet, inte bara mot den egna organisationen utan 

även mot kunder och allmänheten. Vidare är en stor aspekt det som ovan citat visar, att man 

måste tro själv på det man kommunicerar för att kunna skapa förtroende. Det är en 

förtroendebransch, som kommunikatör 4 uttryckte sig, därför blir det således viktigt att enbart 

kommunicera sanning för att upprätthålla den egna organisationens förtroendekapital, vilket 
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också är något som kontinuerligt behöver vårdas. Några av respondenterna menar att det ofta 

kan komma att direkt påverka organisationer på ett negativt sätt om man kommunicerar 

osanningar. Kommunikatör 1 menar också att det kommunikativa arbetet blir betydligt lättare 

om man enbart kommunicerar sanning och resonerar på följande sätt:  

 

“Ja men det finns ju en gammal regel som min mamma sa. ‘Om du talar sanning 

behöver du aldrig komma ihåg vad du har sagt’. Och den är ganska bra, för att far du 

med osanning måste du alltid ha jävligt bra koll på vad du har ljugit om”  

 

Det finns dock också tydliga skillnader i resonemanget gällande etik mellan respondenterna i 

studien. Vissa respondenter uttrycker sig tydligt att de enbart kommunicerar budskap de 

verkligen tror på och ibland till och med tagit avstånd från kunder när deras värderingar inte 

överensstämmer med den personliga etiska kompassen. Kommunikatör 5 menar i kontrast till 

detta att: 

 

“[...] jag ser det som ett uppdrag. Det är ju precis som en advokat, det är ett uppdrag 

du får. Så länge du inte medverkar till något brott eller så.” 

 

I kontexten till ovan citat talade kommunikatör 5 vidare om hur han, även om det strider mot 

den inre kompassen, är det ett arbete som ska göras, trots att man alltså själv inte alltid håller 

med om kundens värderingar. Han förklarade också att han inte tycker att det medför några 

svårigheter att kommunicera sådant han själv inte står för. “Det är ett arbete som ska göras.” 

 

Ytterligare en aspekt av den etiska diskussionen som respondenterna benämner som 

problematiskt och som frekvent diskuteras på deras respektive arbetsplatser, framförallt på 

kommunikationsbyråer, är valet av kunder. Alla fyra respondenter som är yrkesverksamma på 

byråer beskriver hur de har tagit avstånd från vissa industrier, såsom vapenindustrin, 

spelindustrin och alkohol- och tobaksindustrin. Kommunikatör 2 menar att detta är en produkt 

av det nya kommunikationslandskapet och det växande kravet på CSR (corporate social 

responsibility), vilket kräver att organisationer kommunicerar ut att de verkar gott i samhället. 

Kommunikatör 5 beskriver hur begränsningarna i valet av kunder är strikta förhållningsregler 

som upprätthålls på byrån, men att det ibland förekommer diskussioner kollegor emellan, där 

vissa menar att arbeta med spelbolag eller liknande känns som något de kan tänka sig att göra. 
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Kommunikatör 5 är dock noga att poängtera att även om diskussioner uppkommer, har byrån 

inte haft kunder som ingår i vapenindustrin, spelindustrin eller alkohol-och tobaksindustrin.  

 

Inom den etiska diskussionen i den här studien finns det tydliga likheter, men också många 

skillnader i åsikter. Samtliga poängterar att det är nödvändigt och viktigt att kommunicera 

sanning på ett ärligt och öppet sätt. Vidare har samtliga byråer som denna studie berört gjort 

ett medvetet ställningstagande i valet av kunder. Skillnader finns i den personliga etiken, där 

vissa uppger att man för sin egen skull behöver kommunicera budskap som man själv tror på, 

medan andra ser det som ett uppdrag som ska utföras. Kommunikatör 5 uttryckte också att: 

“mina ord är till salu”, vilket gör att man förstår att det föreligger en stark yrkesetik men att 

han inom ramen för sitt arbete bortser från den personliga etiken. 

 

I relation till de tre etikfälten, personliga, professionella och samhällsetiken, som Larsson 

(2014) beskriver att kommunikatörer agerar på, visar vårt material i denna studie att mest 

likheter finns i uppfattningarna om den professionella etiken. Den professionella etiken är 

alltså den som finns inom organisationen och berör hur man utför sitt kommunikativa arbete. 

Detta blir tydligt i relation till vad som ovan beskrivits i att sanning är den viktigaste 

riktlinjen, och i valet av kunder. Utöver att se detta som en enbart etisk aspekt, finns det också 

kopplingar till fakta-strategin där kommunikatörer drar fördel av att enbart kommunicera 

sanning och fakta (Larsson, 2005).  

 

Största skillnaderna går att se inom den personliga etiken där meningarna respondenterna 

emellan inte går helt i linje med varandra. Dock har samtliga trots det reflekterat över hur den 

personliga etiken betyder mycket för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. Av de tre 

etikfälten är samhällsetiken den som respondenterna, utifrån vårt material, reflekterar minst 

över. Vi anser dock att det finns en koppling till samhällsetiken genom att respondenterna har 

tänkt över den personliga och professionella etiken. Detta på grund av Sveriges 

Kommunikatörers (u.å.b.) syn att genom att kommunicera sanning så bidrar man till mer 

öppenhet i samhället.   

 

Vidare kan vi se vissa kopplingar till journalistikens etiska riktlinjer på så sätt att de också ska 

kommunicera sanningen, men det framkommer också att det finns betydligt högre krav på 

journalisten inom alla tre etikfälten.  
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7. Slutsatser och diskussion 

Vi har i analysen av intervjumaterialet kommit fram till fem teman som uttrycker sig i 

samtalen med respondenterna kring kommunikationsyrket och dess förhållande till 

journalister. Vad vi kan utläsa från resultatet av analysen är att kommunikatörerna ser på 

förhållandet till journalister som ett ömsesidigt beroendeförhållande som enligt dem bör 

värderas högt inom båda yrkena. Det finns en tydlig respekt från kommunikatörerna till 

journalister och deras roll i samhället, och flera talar om att journalistiken är ett viktigt inslag i 

dagens samhälle. Vidare visar också analysen på hur respondenterna upplever att gränserna 

mellan yrkena alltmer suddas ut. Utifrån våra respondenters resonemang kring förhållandet 

till journalister kan vi sammanfatta att detta förhållande karaktäriseras av respekt, en 

medvetenhet om beroendet som föreligger mellan dem, och ett gemensamt mål av att enbart 

kommunicera sanning. Som tidigare nämnt kan vi inte säga något om hur journalister ser på 

förhållandet till kommunikatörer, men respondenterna menar att utifrån deras sätt att se på 

förhållandet så har det under de senaste åren förbättrats. 

 

En viktig aspekt som varit närvarande när vi har undersökt förhållandet mellan 

kommunikatörer och journalister är makt. Materialet påvisar hur kommunikatörerna 

fortfarande anser att journalister besitter stor makt på grund av att de kan nå allmänheten 

genom sina traditionella och trovärdiga kanaler, och att de alltid är de sista att ta beslutet för 

vad som publiceras. Detta indikerar att uppfattningen hos kommunikatörer är att journalister, 

och dess redaktioner, än idag är de med störst makt i grindvaktningsprocessen. Att 

journalisterna sedan länge varit tilldelade rollen som samhällets grindvakter beror på att de 

genom dagordningsteorins och gestaltningsteorins resonemang har makten att välja vad som 

publiceras och på vilket sätt (Dainton & Zelley, 2005; Dimbleby & Burton, 1999: West & 

Turner, 2018). Grindvaktningsprocessen ställer också krav på att informationen som når 

allmänheten är faktagranskad (Kleinman, 2011), men vi har funnit vissa anledningar att 

ifrågasätta om journalisterna, och dess redaktioner, fortfarande bör anses ha den mest 

framträdande rollen i grindvaktningsprocessen vad gäller information som når allmänheten. I 

och med digitaliseringen, kommersialiseringen och klippa-och-klistra-fenomenet kan vi se 

tydliga indikationer genom vår analys som visar på en ökande makt hos kommunikatörerna.  

 

Digitaliseringen har bidragit med att allt fler kommunikationskanaler har tillkommit, vilket 

gör att kommunikatören alltså har fler sätt att nå ut med sina budskap till den tänkta 
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målgruppen, än enbart via journalisten och traditionell media. Beroendet från 

kommunikatörens håll till journalistiken blir således mindre, och på grund av detta menar vi 

att journalistikens granskande roll undergrävs till förmån för den egna organisationen vilken 

man som kommunikatör representerar. I kombination med att kommersialiseringen har satt 

nya krav på journalistiken, där färre journalister måste producera mer innehåll, ger ytterligare 

belägg för att journalister blir alltmer beroende av kommunikatörers material (Jackson & 

Moloney, 2016; Almgren, 2017). Att journalister använder sig utav material som 

tillhandahållits av kommunikatörer och sedan publicerar det helt eller delvis rakt av, och utan 

att kritiskt granska det, går emot den grindvaktningsprocess som utspelar sig på 

nyhetsredaktioner. Det här visar på att det finns anledning att påstå att en del av 

journalistikens makt har förskjutits till kommunikatörerna. 

 

För att återkoppla till det resonemang som Kommunikatör 2 förde gällande grindvaktning så 

är ytterligare ett perspektiv som bör tas i beaktning hur respondenterna i denna studie 

upplever att journalisterna ‘grindvaktar’ något snällare idag i jämförelse med vad som tidigare 

gjorts. Detta kan ses som en konsekvens av journalistikens minskade resurser, men vi menar 

också att det kan bero på kommunikatörens förmåga att förstå hur journalister jobbar i relation 

till den medielogik som avgör vad allmänheten får se publicerat i media. Om journalister 

grindvaktar snällare idag, blir det också lättare för kommunikatörer att få ut sitt material i 

media. Att journalister fortfarande innehar rollen som den slutgiltiga grindvaktaren kan vi 

hålla med om, med tanke på att det är journalisterna inom ramen för redaktionens regler och 

normer som bestämmer vad som publiceras eller ej. En kommunikatör däremot är med i 

grindvaktningsprocessen gentemot den egna organisationen och/eller kundens vilket således, 

och ganska självklart, gör att även om det som kommuniceras ut är sanning så kommer den 

alltid att vinklas utifrån egna intressen. I relation till teorin om gestalning så kommer 

färdigpaketerat material serverat av en kommunikatör till en journalist aldrig att kunna vara 

helt objektivt. Viktigt att poängtera i detta resonemang är att vi inte ser någon som helst 

koppling till att det därmed skulle vara osanning som kommuniceras, utan vi menar enbart att 

sådant material gör att en annan bild av verkligheten, som Shehata (2016) talar om, visas upp. 

Vi menar att detta ger en indikation på att kommunikatörer kan påverka 

grindvaktningsprocessen på nyhetsredaktioner och på så sätt i viss mån bidra till att 

journalistikens granskande roll undergrävs. 

 



43 

 

Denna utveckling behöver dock inte enbart ses som något negativt. Det är möjligt att 

argumentera att kommunikatörer bidrar till minskade kostnader för redaktioner genom att 

förse journalister med material som är färdigt att publicera. Detta skulle man också kunna 

påstå är nödvändigt i och med journalistikens minskade resurser, och därmed kan således 

klippa-och-klistra-fenomenet hjälpa journalisterna i sitt arbete. Detta möjliggörs genom 

kommunikatörernas kunskap om hur journalister arbetar och kunskap om hur medielogiken 

fungerar. I och med detta ställs dock krav på kommunikatörens etiska riktlinjer och därmed 

blir den etiska aspekten allt viktigare att diskutera. Journalistiken är präglad av etiska 

riktlinjer som kräver att journalisten rapporterar objektiv, sanningsenlig och korrekt 

information till allmänheten (Journalistförbundet, 2018). Inom kommunikationsyrket är 

definitionerna av etik och etiska riktlinjer mer diffusa och skiljer sig åt, men där man 

framförallt framhåller att allt man kommunicerar måste vara sanning. Problematik kan uppstå 

när tryckfärdigt material tillhandahålls från kommunikatörer till journalister och publiceras 

okritiskt granskat. Informationen som då når allmänheten är egentligen kommunikatörens ord, 

vars etiska riktlinjer är att kommunicera sanning, men som samtidigt arbetar för en 

arbetsgivare som, högst troligen, vill få god publicitet. Utifrån detta kan vi ta ståndpunkten att 

klippa-och-klistra-fenomenet alltså undergräver journalistikens roll som grindvaktare, vilket 

vi anser ur ett samhälleligt perspektiv bör ses som problematiskt.  

 

En diskussion som blir naturlig i den här kontexten är även den om ansvar. Om journalister i 

allt större utsträckning publicerar innehåll som tillhandahållits av kommunikatörer så blir det 

naturligt att en del av makten att påverka förskjuts till dem. Med belägg från både tidigare 

forskning och vårt analysmaterial utgår vi från att klippa-och-klistra-fenomenet alltså växer. 

Därmed blir också kommunikatörens opinionsskapande roll allt större, även om detta sker 

indirekt och med journalisten som avsändare. Kommunikatörens ansvar kommer alltid att 

ligga hos arbetsgivaren och/eller kunden och därmed kommer de inte heller kunna utge sig för 

att vara objektiva på samma sätt som journalistiken, även om de enbart kommunicerar 

sanning. Det yttersta ansvaret för vad som når allmänheten genom traditionella medier 

kommer och bör även i fortsättningen ligga hos journalisten.  

 

Genom denna diskussion kan vi konstatera att journalisternas makt inte har ökat under de 

senaste decennierna, men däremot att kommunikatörnas makt har ökat. Förhållandet mellan 

dessa två yrkesgrupper är komplext, och vi kan inte med säkerhet säga hur utvecklingen av 

förhållandet kommer att se ut i framtiden. Vad vi dock kan konstatera är att ur den etiska 
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aspekten kan det ses som problematiskt om kommunikatörer i framtiden får mer makt i 

relation till att journalister tappar makt. Utifrån vad vi presenterat och kommit fram till i den 

här studien anser vi att det är viktigt att det finns en tydlig gräns mellan yrkena och att den 

inte bör fortsätta suddas ut. Detta beror främst på att objektiviteten som journalister ska 

upprätthålla till allmänheten genom sin rapportering av nyheter, kan komma att minska ännu 

mer om kommunikatörens subjektiva material publiceras rakt av. Det här anser vi sätter 

ytterligare krav på att journalister fortsatt måste granska allt material som tillhandahålls dem, 

men om tidsaspekten kräver det, också att det tydligt visas i rapporteringen vem den verkliga 

avsändaren är, så att allmänheten får möjligheten att bilda opinion baserad på transparent 

information. 

 

7.1. Förslag till vidare forskning 

I förarbetet till den här studien insåg vi att det fanns en avsaknad av svensk forskning som 

utgår från kommunikatörens perspektiv och som berör förhållandet till journalister. Med 

denna studie har vi försökt att påbörja forskningen inom området, men vi är medvetna om att 

det krävs större och mer omfattande studier för att kunna komma fram till generaliserbara 

resultat. Vi anser därför att vidare forskning inom ämnet ska fokusera på den svenska 

marknaden. 

 

Med tanke på vår studies snäva omfattning tycker vi att det skulle vara intressant om man 

genom en komparativ studie undersöker hur både kommunikatörer och journalister ser på 

förhållandet dem emellan, för att på så sätt kunna se huruvida de både yrkesgrupperna har 

liknande åsikter. Resultatet av en sådan studie skulle tänkas kunna bidra till ytterligare insikt 

och förståelse yrkena emellan. 

 

Ännu en aspekt som skulle vara intressant att undersöka inom detta område är hur ofta 

fenomenet churnalism förekommer i svensk media och även om det kan tänkas finnas 

skillnader mellan olika typer av media. Exempelvis om det finns skillnader mellan morgon- 

och kvällspress, eller mellan public service och kommersiell media. Då begreppet churnalism 

är relativt nytt finns det många infallsvinklar att forska på. Med tanke på diskussionen som i 

den här studien har förts kring ansvar och om grindvaktarrollen anser vi också att det hade 

varit av vikt att undersöka hur allmänhetens opinion kan tänkas påverkas av detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuförfrågan 

Hej, 

Vi är två sistaårsstudenter vid det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på 

Jönköping University, i samband med vår pågående C-uppsats kommer här en förfrågan om 

att delta i vår studie genom att medverka i en intervju. 

Studien behandlar maktförhållandet mellan kommunikatörer/PR-aktörer och journalister och 

vi ämnar, i det stora hela, undersöka hur detta ser ut i branschen idag, utifrån ett 

kommunikatörsperspektiv. Forskning visar hur kommunikationsbranschen i Sverige under de 

senaste decennierna vuxit sig resursmässigt starkare och hur allt fler organisationer har insett 

vikten av dess roll både i den egna organisationen men även ur ett samhälleligt perspektiv.  

Vi, som framtida kommunikatörer, finner detta mycket intressant och det hade varit jättekul 

om vi fick ta del av er syn på saken. Intervjun beräknas ta högst en timme. Vi ser helst att 

genomförandet sker ansikte mot ansikte, men vi är givetvis flexibla att genomföra en intervju 

via exempelvis Skype. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta intervjun och 

därmed ert deltagande. Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer 

inte att använda oss av varken namn eller företag i den färdiga uppsatsen. Dessutom får ni i 

enlighet med de rekommendationer som finns, om så önskas, ta del av dels den sedan 

transkriberade intervjun, och dels den färdiga slutprodukten i form av vår C-uppsats där våra 

resultat och följande diskussion kommer att presenteras.  

Om ni har frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss på antingen mail 

eller telefon för ytterligare information. 

Hoppas vi ses! 

 

Linnéa Bylund   Sara Jonsson 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Vi är två sistaårsstudenter vid det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på 

Jönköping University där vi i vår C-uppsats vill undersöka maktförhållandet mellan 

kommunikatörer/PR-aktörer och journalister. I studien har vi valt att utgå från 

kommunikatörens perspektiv. Det empiriska materialet kommer samlas in genom intervjuer 

med yrkesverksamma personer inom kommunikationsbranschen.  

Intervjun som följer är semistrukturerad, vilket innebär att vi ställer frågor där du har 

utrymme att tolka, utveckla, och omforma dem. Se gärna frågorna som övergripande teman vi 

kan samtala om snarare än fasta frågor som kräver svar. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta intervjun och därmed ert 

deltagande. Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och ni väljer själva huruvida 

ni vill figurera med namn och företag eller ej. Dessutom får ni i enlighet med de 

rekommendationer som finns, om så önskas, ta del av dels den sedan transkriberade intervjun, 

och dels den färdiga slutprodukten i form av vår C-uppsats där våra resultat och följande 

diskussion kommer att presenteras. Viktigt att tillägga är att uppsatsen, när den blivit 

examinerad, kommer att publiceras på Digitala vetenskapliga arkivet (diva-portal.org). 

I denna intervju kommer vi för enkelhetens skull använda orden 

kommunikatör/kommunikation/kommunikationsfältet. Med detta syftar vi även till arbete med 

PR/marknadskommunikation/information och annat arbete med kommunikativ inriktning.  

Vi har delat in intervjun i tre olika teman. Först berör vi kommunikatörens yrkesroll, sedan 

vill vi tala om förhållandet mellan kommunikatörer och journalister, och därefter behandlar vi 

etik och moral i kommunikationsbranschen. 

 

Vi vill börja med att fokusera på din yrkesroll och hur du själv ser på denna och tänkte därför 

ställa några frågor som berör kommunikationsyrket som sådant.  

 

Del 1: Kommunikatörens syn på sitt arbete  

Hur skulle du beskriva kommunikationsyrket med tre ord? 

Kan du berätta lite om din yrkesroll och din arbetsplats? 
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Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? Hur lång erfarenhet har du av 

branschen? 

Vad har du för yrkesmässig bakgrund? Utbildning? 

Vad anser du är de viktigaste egenskaperna att ha som kommunikatör? 

(Kreativitet/kunskap/värderingar/social kompetens/utbildning/etc.) 

Kan du beskriva vad du tycker att kommunikation har för roll i samhället?  

Anser du att kommunikatörer har en maktposition i samhället? Om ja, hur? Om nej, varför 

inte? 

Hur ser du på framtiden för kommunikatörsyrket?  

 

Det finns mycket forskning som berör hur journalister ser på och upplever förhållandet till 

kommunikationsbranschen överlag. Vi är nu intresserade av att ta del av dina åsikter i ämnet. 

 

Del 2: Kommunikatörens förhållande till journalister och media  

Beskriv ditt förhållande till journalister och media med tre ord.  

Varför anser du att det är viktigt att ha en god relation med journalister?  

Berätta om ni har någon speciell strategi när ni arbetar med journalister och media.  

Upplever du svårigheter i dessa medierelationer? Om ja, på vilket sätt? 

Hur har relationen till media och journalister förändrats under tiden som du varit 

yrkesverksam? Har du sett någon förändring sedan starten av din karriär? 

Skulle du kunna beskriva hur maktförhållandet ser ut idag? 

Med tanke på det förändrade medielandskapet, vem har, enligt dig, mest makt att påverka 

allmänheten - kommunikatörer eller journalister?  

Mycket av den allmänna opinionsbildningen sker via medier, vilka förändringar har du sett 

under loppet av din karriär? Hur har din roll påverkats? 

 



51 

 

En annan intressant aspekt som vi vill undersöka i vår C-uppsats är den som berör etik och 

moral inom kommunikationsyrket. Därför skulle vi vilja avsluta med lite övergripande frågor 

kring just detta.  

 

Del 3: Kommunikatörens syn på etik och moral  

Hur skulle du beskriva god etik i kommunikatörsyrket? 

Hur arbetar ni med etik och etiska frågor på din arbetsplats?  

Beskriv varför det är viktigt att ha etiska riktlinjer inom din bransch?  

Händer det att du behöver kommunicera budskap som du själv inte står för?  

Hur tacklar du det? 

Händer det att ni tar avstånd eller avbryter uppdrag från kund på grund av etiska/moraliska 

skäl? Om ja, vad kan det bero på? 

Skulle du kunna beskriva ett tillfälle då det uppstod en etisk eller moralisk konflikt på 

arbetsplatsen, där det funnits meningsskiljaktigheter kollegor emellan? Om detta någon gång 

har skett. 

 

Avslut 

Vad driver dig som kommunikatör? 
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