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FÖRORD 

Den här rapporten är skriven inom ramen för ”Med löpsedeln som uppdrag”, ett forsknings-
projekt som drivs av Magnus Fredriksson och Josef Pallas. Projektets övergripande syfte är 
analysera hur disparata villkor påverkar medel och mål med myndigheters kommunikation och 
hur idén om mediernas betydelse har kommit att bli en del av myndigheters förhållningssätt till 
sin omvärld. Tidigare har vi publicerat rapporten ”Med synlighet som ledstjärna - en analys av 
vilka principer som styr kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter” som 
finns att ladda ner från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-198940  

Den analys som presenteras här är den andra inom projektet och den ska fungera som en 
övergripande kartläggning av svenska myndigheters mediearbete. Rapporten finns att ladda ner 
från http://www.jmg.gu.se/publicerat/arbetsrapporter/  

Vi vill passa på att tacka alla som på olika sätt har hjälpt oss med arbetet; informatörer, 
kommunikatörer, registratorer och andra vid alla de myndigheter vi har varit i kontakt med 
under arbetets gång. Ett särskilt tack till den myndighet som lät oss vara med och följa det 
löpande arbetet under tre månader. Och slutligen ett tack till Monika Unander som har hjälpt oss 
med språkgranskningen, 

  

Göteborg och Uppsala, oktober 2014 

 

Magnus Fredriksson   Josef Pallas 
Göteborgs universitet   Uppsala universitet 
magnus.fredriksson@jmg.gu.se  josef.pallas@fek.uu.se  
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SAMMANFATTNING 

I denna rapport visar vi hur svenska myndigheter på olika sätt anpassar sig till medierna genom 
att utveckla metoder, strategier och förhållningssätt som gör det möjligt för dem att aktivt 
påverka vilken betydelse medierna ska ha i deras verksamheter. Baserat på två delstudier – en 
innehållsanalys av myndigheternas styrdokument för mediekontakter, och en observations- och 
intervjustudie av en myndighets mediearbete – kan vi konstatera att det finns stora skillnader i 
omfattning och typ av anpassning som myndigheter gör till mediernas preferenser, värderingar, 
rutiner och arbetssätt. Samtidigt som en majoritet av myndigheterna gör en sådan anpassning, 
kan vi också se att många myndigheter väljer att bortse från medierna i sina styrdokument eller 
helt väljer att inte upprätta några styrdokument för sin kommunikationsverksamhet.  

Våra studier visar också att när myndigheter tar till sig idén om att de ska anpassa sin 
verksamhet till mediernas normer, principer och arbetsrutiner så sker det genom en politisk 
process där olika delar av organisationen är involverad. Våra resultat pekar på att myndigheters 
nyhetsprodukter (rapporter, presentationer, mediematerial etc.), praktiker (mediekontakter, 
myndighetsutövning, planering, rådgivning etc.), professioner (hur olika yrkesgrupper förhåller 
sig till sina arbetsuppgifter särskilt i förhållande till medier) och organisering (myndigheters 
medieaktiviteter i relation till organisering av verksamheten i övrigt) påverkas olika beroende på 
förhandlingar och styrkeförhållanden mellan myndigheternas grupper av professionella. Så 
beroende på vilken fråga (t ex publicering av allmännyttiga forskningsresultat eller information 
till företag om nya regler kring en ny produktkategori); på vilken nivå frågan hanteras (t ex 
lokalt eller nationellt); och vilken spridning frågan kan tänkas få i medierna, så kommer olika 
intressen försöka påverka hur myndigheten ska agera i enskilda situationer. 

Därmed kommer vi till slutsatsen att dels finns skillnader i hur olika myndigheter förhåller sig 
till medier, men också att en och samma myndighet hanterar kommunikations- och 
medierelaterade frågor på olika sätt beroende på vilken del av verksamheten vi tittar på.  
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INLEDNING 

Om vi vill förstå förutsättningarna för offentlig verksamhet och myndigheters styrning och 
organisation kan vi inte bortse från medier. Deras betydelse bottnar dels i att de förväntas 
kommentera och analysera aktuella händelser, dels att de förväntas granska makthavare inom 
politik och förvaltning. För att det ska vara möjlighet att utföra dessa uppdrag har medierna fått 
en särställning i grundlagen, som innehåller Offentlighetsprincipen och 
Tryckfrihetsförordningen som bland annat reglerar meddelarfriheten. Det finns även andra lagar 
som på olika sätt reglerar hur myndigheter ska bemöta journalister, till exempel 
Förvaltningslagen. På så vis fyller medier en central roll för medborgarna vilket ger dem en 
legitim rätt att kontrollera och ställa myndighetsrepresentanter till svars. 

Men att medier har en juridisk särställning räcker inte som förklaring om vi vill förstå deras 
betydelse för myndigheters verksamheter. Mediernas inverkan på myndigheter sträcker sig 
längre än så. I forskningslitteraturen används begreppet medialisering för att beskriva mediernas 
ökande betydelse för hur vårt samhälle är ordnat och fungerar. I korthet är det en teori som går 
ut på att medierna har kommit att bli en självständig institution och fått en sådan position att 
organisationer och andra institutioner anpassar sig till hur medierna fungerar. På så vis har 
mediernas normer, principer och arbetsrutiner kommit att bli betydande för organisering och 
styrning av bland annat politiken, näringslivet, civilsamhället men också för myndigheter. 
Medialiseringsteorin tar inte ställning (och inte heller vi) till om mediernas ökade betydelse är 
positiv eller negativ, den ger inte heller vägledning om hur myndigheters mediearbete bör se ut. 
Vad den i första hand hjälper oss med är att skapa bättre förståelse för vad det är som styr 
relationerna mellan organisationer och medier.  

Tidigare studier av svenska förhållanden har visat att flera sektorer kan sägas fungera på ett sätt 
som medialiseringsteorin antar (Grafström, Petrelius Karlberg, & Windell, 2013; Pallas & 
Fredriksson, 2013; Pallas & Strannegård, 2010) och det finns studier av myndigheter i andra 
länder som bekräftar dessa resultat (Schillemans, 2012; Thorbjørnsrud, Ihlen, & Ustad 
Figenschou, 2014). Tidigare forskning har dock sina brister. En sådan är att man ofta utgår ifrån 
ett antagande om att alla organisationer anpassar sig till medierna, att det sker på liknande sätt 
och att organisationer har små möjligheter att hitta egna förhållningssätt i sina möten med 
medier. I denna rapport vill vi visa att detta är en allt för enkel beskrivning och istället göra 
tydligt att myndigheter har kommit att utveckla metoder, strategier och förhållningssätt som gör 
det möjligt för dem att ”förhandla” om hur stor betydelse medierna ska ha för deras 
verksamheter. Detta gör vi genom att besvara två huvudsakliga frågeställningar:  

• I vilken utsträckning har svenska myndigheter anammat idén om att medierna och 
medielogiken är något man måste anpassa sig till?  

• Hur går svenska myndigheter tillväga när de förhåller sig till medielogiken?  

För att besvara dessa frågor har vi genomfört två delstudier dels en studie som omfattar en 
analys av alla förekommande dokument (policys, strategier, riktlinjer, etc.) som finns upprättade 
vid svenska nationella förvaltningsmyndigheter (se bilaga för fullständig förteckning) med 
beskrivningar av myndighetens principer för mediekontakter. Dels en studie som bygger på 
deltagande observationer vid en av dessa myndigheter. Under observationerna följde vi det 
dagliga arbetet vid myndigheten under tre månader. Vi intervjuade också 19 personer som 
arbetade vid myndigheten.  
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MEDIALISERING 

Teorin om samhällets medialisering utgår ifrån att medierna har blivit den dominerande 
kommunikationskanalen mellan aktörer i olika samhällssfärer. Politik, ekonomi, forskning, 
religion är exempel på områden som har studerats och där man har funnit belägg för ett sådant 
påstående (Lundby, 2014). Vad man har kunnat peka på är att mediernas position som bärande 
kommunikationsform har inneburit att medierna - i allt större utsträckning – börjar uppträda 
självständigt utifrån sina egna spelregler. Detta har i sin tur lett till att andra samhällsaktörer 
såsom politiska partier, företag, myndigheter, sjukhus, universitet och skolor börjar anpassa sig 
till medierna för att försäkra sig om att medierna uppmärksammar - eller låter bli att 
uppmärksamma - deras sak eller organisation. Det vill säga: En förväntad mediebevakning blir 
en faktor som dessa organisationer tar hänsyn till vid t ex rekrytering, resursfördelning eller 
omstruktureringar. I förlängningen har detta inneburit att medierna har kommit att utvecklas till 
en fristående institution vars normer, principer, arbetsrutiner och föreställningar blir vägledande 
för hur andra aktörer agerar i olika sammanhang. Medierna blir helt enkelt självklara inslag i 
många organisationers verksamheter på samma sätt som globalisering, individualisering, 
marknadisering och andra liknande förändringar som är typiska för vår samtid (Couldry, 2014; 
Pallas, Jonsson, & Strannegård, 2014). Medialiseringen tar sig många olika uttryck men 
Winfried Schulz (2004) menar att den kan beskrivas utifrån fyra dimensioner; förlängning, 
ersättning, sammansmältning och anpassning. 

Med mediernas hjälp kan organisationer förlänga sin kommunikation i tid och rum. Medier gör 
det möjligt att kommunicera med intressenter över i stort sett hela världen och de gör det 
möjligt att tillgängliggöra information var och när den än behövs eller efterfrågas. Det här är på 
många sätt mediernas mest logiska och traditionella betydelse. Ett exempel på detta är när 
myndigheter väljer att kommunicera med journalister som man sedan hoppas ska förmedla 
informationen vidare till allmänheten. Utsträckning innebär också att organisationer betraktar 
medier som ett mer effektivt sätt att kommunicera på, eftersom medier anses förstärka budskap 
och ha högre trovärdigt än den reklam myndigheten själv gör. 

Ersättning innebär att medier får ersätta andra former av information och kommunikation. Ett 
exempel är när myndighetsföreträdares läser, lyssnar eller tittar på nyheter för att orientera sig 
om vad som händer i den politiska världen istället för att ta del av den information som kommer 
från departementen. Ett annat är när myndigheter använder sig av medieanalyser för att bevaka 
omvärlden. På samma sätt innebär ersättning att myndighetsföreträdare prioriterar att medverka 
i medier (för att på så vis förmedla sina ståndpunkter) istället för att medverka i formella möten 
med företrädare för olika intressen. Ersättning innebär helt enkelt att medieaktiviteter tränger 
undan andra typer av (kommunikations-) aktiviteter. 

Medialiseringens tredje dimension är sammansmältning som pekar mot att aktiviteter riktade 
mot medier har kommit att bli en viktig del av andra typer av aktiviteter eller arbetsuppgifter. 
En myndighet som låter medier vara en del av projektplaneringen genom att införa krav på 
medieplan för alla större projekt gör medier till en självklar del av myndighetsutövande. Men 
sammansmältning kan också handla om att mediekontakter blir en uttalad del av alla anställdas 
arbetsuppgifter inte bara de som är ett särskilt ansvar. 

Anpassning sker när andra aktiviteter i myndigheters organisation ändrar karaktär genom att de 
anpassas till medierna. Det kan röra sig om att myndigheter anställer personer som uteslutande 
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arbetar med mediefrågor, att myndigheters verksamheter organiseras på ett sätt som gör det 
möjligt att ha kontinuerlig beredskap för mediekontakter, att medieträning påverkar 
arbetsuppgifter hos personal som inte primärt arbetar med kommunikations- och/eller 
mediefrågor, eller att det fattas beslut som styrs av en önskan att myndigheter ska kunna 
kontrollera mötet mellan deras organisation, anställda och medier. 

Sammantaget kan vi konstatera att medialiseringen kan ha betydande konsekvenser för hur 
organisationer bedriver sin verksamhet. Vi kan också konstatera att medialiseringen kommer till 
uttryck i form av normer, principer och föreställningar om vad, hur, när och varför en 
organisation ska anpassa sig till mediernas logik, men också genom en mängd olika typer av 
aktiviteter och praktiker som på ett eller annat sätt förhåller sig till dessa normer och 
föreställningar. Eller uttryckt annorlunda; medialiseringen är både en uppsättning idéer och en 
uppsättning aktiviteter som inte med nödvändighet behöver vara desamma. 

METOD 

För att besvara våra frågor har vi genomfört två undersökningar. Dels en dokumentanalys som 
omfattar samtliga nationella förvaltningsmyndigheter (Enligt SCB:s förteckning, se bilaga), dels 
en observations- och intervjustudie där vi har följt det dagliga arbetet på en av dessa 
myndigheter under en tremånadersperiod. 

Delstudie ett – dokumentanalys 

Den första delstudien syftar till att bestämma i vilken omfattning svenska myndigheter har 
anammat idén om att medierna och medielogiken är något man måste anpassa sig till. Den 
omfattar en innehållsanalys av policydokument, strategidokument och olika typer av 
handböcker och instruktioner på intranät osv. Anledningen till att vi valt att analysera dessa 
texter är att den typ av idéer som vill kartlägga kommer till uttryck i olika former av diskurser 
(Brown, Ainsworth, & Grant, 2012; Maguire & Hardy, 2009; Zilber, 2002). Diskurser uttrycker 
föreställningar om sådant som på olika sätt präglar organisationens verksamheter. 
Policydokument och skrivna instruktioner är därmed en (av flera) lämpliga källor om man vill 
fånga dessa föreställningar, utifrån att det är här en myndighet förväntas rättfärdiga sitt 
mediearbete inför anställda, politiker och andra intressenter. Det är även här som man ger 
instruktioner för hur personalen ska agera när de möter journalister och andra 
medierepresentanter. På så vis är dessa dokument en väg till kunskap om myndigheternas 
synsätt på varför, hur och när man ska kommunicera via medier (Brown et al., 2012; Hart, 
1997). 

I vår studie har vi därmed definierat omfattande och variationsrika beskrivningar av 
myndigheters mediearbete som ett uttryck för att dessa myndigheter i stor utsträckning har 
anammat idén om att medierna och medielogiken är något som organisationer inom den 
offentliga sektorn måste anpassa sig till. Och följdriktig har vi definierat en begränsad och/eller 
ensidig eller helt utebliven beskrivning av mediearbete som att dessa myndigheter i liten 
utsträckning har anammat idén om att medierna och medielogiken är något man måste anpassa 
sig till. 
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Inledningsvis kontaktade vi samtliga myndigheter med en begäran om att få ut alla dokument 
som på ett eller annat vis reglerar myndighetens kommunikationsarbete i allmänhet och 
mediearbete i synnerhet. Vi gav konkreta exempel på vilken typ av dokument vi sökte och efter 
förtydliganden och påstötningar kunde vi summera materialet till 533 dokument från 182 
myndigheter. Dokumenten omfattade allt från 1 till 250 sidor. Till en början läste vi igenom alla 
dokument och tog bort alla som inte innehöll skrivningar om media. När detta var gjort återstod 
284 dokument. 

Första steget i kodningsarbetet var att vi slumpmässigt valde ut dokumenten från 20 
organisationer. Därefter läste vi igenom dessa och antecknade alla beskrivningar om media i ett 
separat dokument. Alla påståenden, noteringar, instruktioner togs med. Därefter läste vi igenom 
det nya dokumentet och kategoriserade varje anteckning utifrån Schulz fyra dimensioner. 
Därefter jämförde vi våra tolkningar och diskuterade noggrant igenom dem, särskilt de där vi 
inledningsvis inte var överrens. I nästa steg skapade vi en uppsättning av generella 
påståenden/aspekter som kunde knytas till Schulz fyra dimensioner, två för varje dimension 
(figur 1).  

Figur 1: Operationaliseringar av Schulzs fyra dimensioner av medialisering. 

Dimension Aspekt 
  
Förlängning Media beskrivs som en kanal för kommunikation 

Medierna beskrivs som mer effektiva än andra former av kommunikation (till 
exempel reklam). 

 
Ersättning 
 

 
Medierna beskrivs som en målgrupp i sig själv (mediebilden) 
Medierna beskrivs som en informationsskälla för myndigheten (medianalys) 
  

Samman-
smältning 

Medierna beskrivs som en del av anställdas arbetsuppgifter 
Medierna beskrivs som en del av myndighetens aktiviteter  
 

Anpassning Beskrivningar av hur myndighetens produkter och praktiker ska anpassas till 
medierna.  
Beskrivningar av strukturer och processer som anpassade till hur medierna 
arbetar. 

  

Därefter kodades alla dokument med utgångspunkt i dessa aspekter. Om en och samma 
organisation hade fler än ett dokument slog vi samman dessa till en korpus då det är 
organisationen som är analysenhet i vår studie och inte dokumenten i sig. Varje aspekt 
markerades bara en gång. Det vill säga, vi har inte mätt vilken inbördes betydelse 
myndigheterna lägger vid respektive aspekt. 

För att försäkra oss om att analysen vilar på tillförlitliga resultat utförde vi ett reliabilitetstest där 
vi använde oss av Krippendorffs alpha (Krippendorff, 2004). Testet mäter likvärdigheten mellan 
två olika kodningar av en och samma text. För att få ett underlag kodade vi om materialen från 
18 myndigheter, det vill säga tio procent, och resultaten från andra tillfället jämfördes sedan 
med resultaten från det första. Analysen gav ett alpha på .79 vilket indikerar tillförlitliga 
resultat. 
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Delstudie två – deltagande observationer 

Vår andra delstudie bygger på ett material som har samlats in genom deltagande observationer. 
Under tre månader, april-juni 2012, följde en av författarna det dagliga arbetet på en medelstor 
myndighet. I observationen ingick också Almedalsveckan, 2012 där samma författare följde 
seminarier, paneldebatter, föreläsningar och intervjuer där myndighetens anställda medverkade i 
sin roll som myndighetsrepresentant. I samband med observationerna gjordes också 19 
intervjuer med personer som arbetade på och med myndigheten. Förutom personalen som 
arbetade direkt med kommunikation och media, intervjuade vi också ledningsrepresentanter, 
myndighetens experter, projektledare och övrig administrativ personal. I materialet ingick också 
intervjuer med externa kommunikationskonsulter som arbetat med myndigheten under den 
aktuella perioden. 

Vi valde just denna myndighet därför att den tillhör en av de mer medialiserade myndigheterna 
(utifrån resultaten i den första delstudien) och vi kunde därför förvänta oss att medier var en 
självklar del i myndighetens verksamhet. Så genom att välja just denna myndighet kunde vi 
försäkra oss om att vi skulle kunna studera hur medialiseringen de facto kommer till uttryck i en 
myndighet. 

Till detta kommer också att myndigheten är förhållandevis synlig i svenska medier. Under 
perioden 2010-2012 motsvarade bevakningen av myndigheten och dess aktiviteter en artikel 
varannan dag i antingen Aftonbladet, Dagens-Nyheter, Expressen eller Svenska Dagbladet. 
Ytterligare ett skäl var att myndigheten inte har råkat ut för några extraordinära (mediala) 
händelser under den senaste femårsperioden. Den kunde därmed betraktas som relativt ordinär. 

Totalt arbetade åtta personer på myndighetens kommunikationsenhet. Räknar vi även med 
personer som vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter hade ansvar för att vid behov hantera 
mediefrågor blir antalet mer än det dubbla. Kommunikationsenheten ansvarade för 
mediekontakter och andra typer av kommunikationsinsatser, man var också delaktig i 
myndighetens strategiarbete.  

Observationerna var semistrukturerade vilket innebär att vi hade formulerade ett antal 
övergripande frågor innan vi påbörjade arbetet utan att för den sakens skull bestämma vilka 
händelser eller personer som skulle följas. Under observationerna sattes medierelaterade 
händelser i fokus. Till stor del utspelades dessa på kommunikationsenheten, men om en fråga 
gick vidare till en annan avdelning följde vi den dit. Det innebär också att vi var med när 
representanter för myndigheten blev intervjuade av journalister. På så vis omfattar 
observationerna ett flertal av myndighetens avdelningar, yrkegrupper och nivåer. 
Observationerna genomfördes tre dagar i veckan med ett rullande schema vilket innebär att alla 
veckodagar täcktes åtminstone fyra gånger under perioden som vi var där.  

Intervjuerna genomfördes av samma forskare som gjorde observationerna och de var 
semistrukturerade med utgångspunkt i frågor som handlade om hur respondenterna förstod och 
förhöll sig till media och olika typer av medieaktiviteter. Under intervjuerna ställde vi också 
frågor om respondentens utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och ansvarsområden på 
myndigheten.  

Som komplement till observationerna och intervjuerna har vi också gjort en mer detaljerad 
analys av myndighetens policys, strategier och instruktioner för kommunikation, samt samlat in 
och bearbetat pressmeddelanden och andra typer av mediematerial. 
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Analysen av materialen gjordes av båda författarna. Inledningsvis läste vi underlagen var och en 
för sig för att identifiera i vilka situationer – i dess vidaste bemärkelse – som medier 
aktualiserades, vilka personer som var involverade, vilka resonemang som fördes och vilka 
eventuella beslut som fattades. Med utgångspunkt i detta arbetade vi sedan gemensamt fram 
fyra temaområden som på olika sätt fångar hur medier involveras i myndighetens arbete. De 
fyra temana är produkter, praktiker, professioner och organisering. De beskrivs utförligt i 
resultatredovisningen nedan. 

MEDIALISERINGEN AV SVENSKA MYNDIGHETER  

Att medier anses vara en viktig komponent i myndigheters verksamheter torde knappast komma 
som en överraskning. I stort sett alla myndigheter som har någon typ av styrdokument för sitt 
kommunikationsarbete har inkluderat skrivningar om medier. Motiven för varför medierna är 
viktiga varierar, men tre förklaringar är vanligare än andra. En är att medierna fyller en viktig 
funktion när de förmedlar samhällsinformation och granskar offentliga verksamheter. Därför 
ska myndigheter vara tillgängliga och snabbt besvara frågor från journalister och/eller lämna ut 
begärda handlingar. I detta ger myndigheter många gånger medier och journalister en särskild 
position då medierna anses agera som ombud för allmänheten. Eller som Svenska ESF-rådet 
skriver i ” Svenska ESF-rådets kommunikationspolicy”: 

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt till insyn i myndighetens verksamhet. Därför är 
det viktigt att journalister får de fakta de behöver för att klara sina uppgifter och att de möts 
med största möjliga öppenhet.  

Genom att vara aktiv i kontakterna med massmedier når informationen snabbare ut och 
risken för missförstånd och felaktigheter minskar.  

Precis som offentlighetsprincipen är yttrandefriheten och meddelarfriheten 
grundlagsskyddade rättigheter. Efterforskningar av anställdas kontakter med massmedia får 
inte förekomma. (s. 7) 

Ett andra motiv är att medierna anses vara en viktig informationskälla för allmänheten och att de 
därmed kan göra att myndighetens information får god spridning utan allt för stora kostnader 
även om man därmed också förlorar kontrollen över sina budskap. Eller som Mälardalens 
högskola skriver i ”Handbok för mediekontakter”: 

Varje kontakt med massmedia innebär en möjlighet att föra ut ett budskap och korrekta 
uppgifter, en möjlighet att kommunicera med människor. Ju oftare Mälardalens högskola 
förekommer i media, desto större är möjligheten att vi når våra målgrupper och allmänheten 
med det budskap vi vill förmedla. /…/ 

Tänk på att det är läsaren, lyssnaren eller tittaren som är din samtalspartner, din egentliga 
målgrupp – massmedia är en av kanalerna dit.” (sidnummer saknas) 

Det tredje motivet – som delvis ligger i linje med det andra – är att många myndigheter är måna 
om att synas och att synas på rätt sätt. I vissa fall därför att det kan gynna den verksamhet som 
myndigheten bedriver, i andra fall så har en positiv bild kommit att bli ett mål i sig självt. Att en 
positiv bild av myndigheten är betydelsefull är bland annat utgångspunkt för Kriminalvårdens 
mediearbete som i ”Mediepolicy för Kriminalvården” skriver att: 

Den externa bilden av Kriminalvården formas till stora delar genom medierna. Det är därför 
viktigt med ett aktivt förhållningssätt i mediefrågor. Varje tillfälle som en representant för 
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Kriminalvården har kontakt med en journalist är ett tillfälle att förmedla Kriminalvårdens 
budskap och ge en korrekt bild av Kriminalvården och det arbete som myndigheten 
bedriver (s. 1). 

Att svenska myndigheter har anammat idén om att medierna och medielogiken är något man ska 
anpassa sig till kan alltså ses som ett resultat av både tvingande omständigheter (lagstiftning) 
men också normer och föreställningar. Vad vi också kan se är att medierna anses vara viktiga 
för kommunikationens och synlighetens skull, men här finns också flera exempel på 
myndigheter som tillskriver medierna så pass stor betydelse att andra aktörer hålls tillbaka. 
Medierna anses helt enkelt vara så pass viktiga att de förväntas vara en oundviklig del av 
anställdas arbetsuppgifter och aktiviteter som i grunden bygger på andra syften. Medierna har 
kommit att anses vara en grundförutsättning för myndigheternas möjligheter att hantera sina 
ansvarsområden. Resultaten i tabell 1 visar att många myndigheter också betraktar medier och 
medieorientering just utifrån detta anpassningsperspektiv. 

Tabell 1. Antal myndigheter som inkluderar åtta olika aspekter om medier i sina 
styrdokument för kommunikation (antal) 
Dimension Aspekt Antal myndigheter  
   
Utsträckning Media som kanal 156 

Media som förstärkare 13 
 

Ersättning Media som målgrupp 73 
Media som informationskälla 54 

 
Sammansmältning 
 

Media som del av arbetsuppgifter 125 
Media som del av aktiviteter 75 

 
Anpassning Produkter och praktiker 105 

Strukturer och organisering 121 
   

Resultaten i tabell 1 påminner oss återigen om att medialiseringen tar sin utgångspunkt i att 
organisationer uppfattar medier som en prioriterad kommunikationskanal. Bland svenska 
myndigheter är detta en dominerande och återkommande uppfattning. Det är en inställning som 
kommer till uttryck på lite olika sätt, men som det är formulerat i ”Kommunikationspolicy för 
Sveriges lantbruksuniversitet” får ändå ses som relativt representativt: 

Journalister är en viktig målgrupp och media en prioriterad kanal för att nå ut till allmänhet 
och olika målgrupper (sidnummer saknas) 

En betydande andel av myndigheterna är också angelägna om att relationen till medierna är 
något som prioriteras av alla i organisationen - inte bara kommunikationsenheten. Det stora 
flertalet myndigheter har skrivningar i sina dokument som pekar på att alla anställda förväntas 
vara behjälpliga om de blir kontaktade av journalister. I vissa fall hänvisar myndigheterna till 
förvaltningslagen, i andra fall är uppmaningen förankrad i mer generella beskrivningar om 
myndigheters ansvarsområden och prioriteringar. Konjunkturinstitutet ger uttryck för båda i sin 
Kommunikationspolicy: 

KI:s verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen. Vårt förhållningssätt och vårt agerande 
ska präglas av öppenhet gentemot allmänhet och media. Vår hållning är att öppenhet och 
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insyn bidrar till att upprätthålla kvaliteten i vårt arbete. En förutsättning för denna öppenhet 
är ansvarskännande och förtroende mellan medarbetare. 

Vi ska vara tillgängliga och tillmötesgående i kontakter med medier. Faktafrågor ska i 
första hand besvaras av sakkunnig handläggare. Frågor som gäller mer övergripande 
analyser och slutsatser, samt frågor där den tillfråga- de känner sig osäker bör hänvisas till 
enhetschef, avdelningschef eller gd. Känsliga och kontroversiella frågor och övergripande 
frågor med stor nyhetspotential bör normalt besvaras av gd eller prognoschef. (s. 4) 

Givet att det finns generella förväntningar på att anställda ska besvara frågor från journalister, 
har många myndigheter också upprättat rutiner och anpassat sina strukturer för att kunna 
tillgodose mediernas krav på service. Många dokument pekar på att journalister arbetar under 
tidspress och att det är något som myndigheter och deras tjänstemän måste ta hänsyn till i sitt 
arbete. Det är få saker som ska prioriteras högre om myndigheten har att hantera en fråga från 
en journalist. Men lika mycket som det är en fråga om service, är myndigheters mediearbete en 
fråga om kontroll. Det råder ingen tvekan om att många myndigheter upprättar sina 
medierutiner för att kunna upprätthålla kontrollen över vad som förmedlas av de anställda. I 
vissa fall handlar det om att anställda i efterhand ska rapportera sina kontakter med journalister 
till kommunikationsenheten, i andra fall handlar det om att man ska meddela 
kommunikationsenheten innan detta sker och i ytterligare fall har man skapat rutiner som 
centraliserar alla mediekontakter till en enskild ansvarig. Det senare är ett förhållningssätt som 
Statens konstråd ger uttryck för i sin ”Presspolicy”: 

Pressansvariges uppgifter och ansvar 
Statens konstråd har en pressansvarig, som är direkt underställd myndighetens direktör. 

 
TALESMANNASKAP 

Den som är pressansvarig på Statens konstråd svarar på inkommande frågor från 
massmedia och uttalar sig för myndigheten i allmänna frågor om verksamheten. 
Den pressansvarige koordinerar myndighetens samtliga kontakter med massmedia. Ingen 
kontakt med massmedia skall tas utan att den pressansvarige i förhand har informerats och 
godkänt detta. 

 
PRODUKTION AV PRESSINFORMATION 
Pressansvarig, i samråd med interna och externa parter, ansvarar för det operativa arbetet 
med att skapa informationsmaterial för media, att distribuera pressinformation, planera 
pressträffar och att bevaka publicitet som gäller Statens konstråd. (sidnummer saknas) 

Utöver rutiner och strukturer är det också vanligt att myndigheter har instruktioner för hur 
anställda ska anpassa sitt material och hur de ska bemöta journalister. Det kanske absolut 
tydligaste exemplet är sättet att skriva på. Att ett pressmeddelande ska vara skrivet som en 
tidningsartikel är en självklarhet och likaså förekommer det exempel på myndigheter som pekar 
på betydelsen av att rapporter och andra material är skrivna på ett sätt som gör att de enkelt kan 
användas av journalister. Även här argumenteras det ofta att journalister arbetar under tidspress.  

Bemötandet av journalister är delvis knutet till att man vill ge snabb och tillmötesgående 
service, men det handlar också om att skapa kontroll. Det finns en tydlig önskan från 
myndigheternas sida att vilja kontrollera vilken information som lämnar organisationen, men 
också hur den förmedlas. I vissa fall pekar dokumenten på att anställda som har ledande 
positioner - eller ofta har kontakter med journalister av andra skäl - kan/ska genomgå 
medieträning. I andra fall anges rekommendationer om hur myndighetsanställda ska agera under 
en intervju. Rekommendationer som kan innehålla allt från hur de som representerar sina 
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myndigheter ska besvara en fråga, till hur man ska vara klädd om man medverkar i TV (t ex inte 
bära stora smycken). Råden är på det hela taget desamma oberoende av organisation. 
Arbetsförmedlingen kan fungera som exempel när man i sin ”Policy för kontakter med 
massmedier” sammanfattar sina råd: 

ALLTID vid mediekontakter 

• Tänk efter innan du svarar 
• Be att få återkomma om du behöver fundera 
• Håll dig inom ditt ansvarsområde 
• Kan du inte svara – hänvisa till rätt person 
• Tala kort och enkelt – håll dig till fakta 
• Antag att allt är ”on the record” 
• Håll fast vid dina huvudbudskap 

 

ALDRIG vid mediekontakter 

• Ljuga, gissa eller ha egna teorier 
• Bli upprörd eller arg 
• Låta situationen eller journalisten stressa dig 
• Använda fackspråk eller förkortningar 
• Diskutera konfidentiell information 
• Använda uttrycket ”inga kommentarer” 
• Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde 
• Tala ”off the record” (s. 14) 

Att anställda förväntas besvara frågor från journalister och att detta ska prioriteras i relation till 
andra aktiviteter är en form av sammansmältning, det vill säga – ordinarie arbetsuppgifter knyts 
till arbetsuppgifter som är medieorienterade. En annan typ av sammansmältningen är när 
medierna blir en del av andra aktiviteter. Detta kommer till uttryck på olika sätt i dokumenten, 
men ett återkommande tema är att medierna lyfts fram som något man ska ta hänsyn till i 
projekt och liknande på ett mycket tidigt stadium. Vilket bland annat är fallet hos 
Energimarknadsinspektion som kärnfullt anger att ”Information via massmedier ska finnas med 
tidigt i planeringen av inspektionens olika aktiviteter.” (s. 5) i sin ”Policy för 
massmediekontakter på Ei”.  

Ersättning innebär att medier får ersätta andra former av information och kommunikation. Det 
kommer till uttryck på olika sätt men i myndigheternas fall gäller det i första hand i kontakten 
med medborgare och andra intressenter. Medierna betraktas som en viktig informationskanal, 
vilket gör att många myndigheter betraktar medierna som en målgrupp i sig. Som en 
konsekvens prioriterar man därför ner andra typer av kommunikation. Men syftet med 
medieuppmärksamhet är också knutet till att många myndigheter betraktar mediebilden som 
avgörande för hur deras organisation uppfattas. En negativ mediebild anses vara av stor 
betydelse för omvärldens förtroende för myndigheten på samma sätt som en positiv mediebild 
kan stärka förtroendet. Detta kommer bland annat till uttryck i Fortifikationsverkets 
”Mediekontakter. Handbok”: 

Att leva utan mediekontakter går inte. 
 
Inte om man har en verksamhet. 
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Vi har ett val – antingen tar vi tag i våra medierelationer och arbetar för att vis vilka vi är 
eller låter vi andra skapa bilden av oss. Det senare kan resultera i att man får en helt skev 
bild av organisationen vilket i sin tur påverkar verksamheten på olika sätt.  
 
Det finns flera anledningar till varför vi ska synas och höras i media. Fortifikationsverket 
har genom åren varit ganska anonymt för de flesta. För att ge en rättvisande bild av vår 
verksamhet till beslutsfattare, kunder och andra som berörs av vår verksamhet är det viktigt 
att faktiskt synas. (s. 3) 

Den andra formen av ersättning – att medierna kan fungera som informationskälla – är inte lika 
vanligt förekommande, åtminstone inte när myndigheterna ger instruktioner till sina 
medarbetare. I de fall det förekommer är det sällan som en uppmaning till de anställda utan 
snarare som information om att det är något man gör på myndigheten. Som exempelvis Forum 
för levande historia som i sin Presspolicy skriver att: 

En annan intern informationskanal är de återkommande personalmötena varannan vecka 
där pressekreteraren lyfter fram aktuella artiklar och frågor, sammanfattar kort 
myndighetens bild i media den senaste tiden och analyserar det allmänna debattläget. 
(sidnummer saknas) 

Föreställningen om att (nyhets)medier skulle ha andra egenskaper än andra former av 
kommunikation är en idé som dyker upp i olika sammanhang men mer sällan i myndigheternas 
dokument. Den förekommer men det är få myndigheter som explicit lyfter fram detta som ett 
skäl till varför medier ska prioriteras. Ett av undantagen är Tillväxtverket som i ”Så här gör vi 
på tillväxtverket – för enhetlig och effektiv kommunikation” skriver att: 

Annonsutrymme i form av redaktionell text köper vi inte av främst två anledningar. Dels är 
innehållet inte trovärdigt. Dels har vi inga svårigheter att komma ut i "äkta" redaktionellt 
utrymme när vi verkligen vill det och det är viktigt. Att vara med på redaktionell plats är 
hundra gånger mer värt än att synas på köpt annonsplats. (s. 5)  

Sammantaget kan vi konstatera att svenska myndigheter som kollektiv har anammat idén om att 
medierna och medielogiken är något myndigheter måste anpassa sig till. På olika sätt och i 
varierad utsträckning ger myndigheter instruktioner som innebär en anpassning till medier. De 
kan därmed betraktas som mer eller mindre medialiserade. Var och en av de åtta faktorerna – 
även om det finns variationer i hur ofta– är återkommande i dokumenten.  Det är tydligt att 
medier anses vara en viktig aspekt av myndigheters kommunikationsaktiviteter. Medierna 
beskrivs många gånger som en förlängning som gör det möjligt för myndigheterna att med 
enkla medel kommunicera med sina intressenter och målgrupper. På samma sätt beskrivs 
medierna relativt ofta som en form av ersättning för andra typer av aktiviteter. Resultaten pekar 
också på att medierna har stor betydelse även för andra typer av aktiviteter som rekrytering, 
marknadsföring och ledarskap, de kan alltså betraktas som sammansmälta med andra 
verksamheter. 

Resultaten ovan pekar på en generell medialisering av den svenska myndighetssfären utifrån att 
samtliga aspekter är vanligt förekommande när myndigheterna beskriver sitt mediearbete. Vad 
som däremot inte framgår är om detta kan sägas gälla alla myndigheter eller om det finns 
variationer. Uttryckt annorlunda; är alla myndigheter i lika stor utsträckning medialiserade eller 
finns det skillnader mellan olika myndigheter? Resultaten i figur 2 besvarar den frågan. 
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Figur2. Antal aspekter om medier som svenska myndigheter inkluderar i sina styrdokument 
för kommunikation (andel) 

 

Kommentar: Resultaten baseras på ett additivt index där antalet aspekter om medier som varje 
myndighet inkluderar i sina styrdokument har summeras. Skalan löper från 0 (myndigheten 
saknar dokument eller har inga skrivningar om medier i sina dokument) till 8 (myndigheten 
inkluderar alla åtta aspekter om medier i sina styrdokument, jmfr. figur 1). 

Resultaten som presenteras i figuren gör tydligt att mer än var sjätte myndighet har anammat 
idén om att medierna och medielogiken är något man måste anpassa sig till. Detta säger två 
saker; dels att svenska myndigheter är angelägna om att kontrollera – eller åtminstone försöka 
kontrollera – hur deras organisationer kommunicerar med medier. Dels att dessa ambitioner 
sträcker sig långt utanför ramarna för ett mer traditionellt kommunikationsarbete. För även om 
det är få myndigheter som inkluderar alla aspekter i sina dokument är det inte ovanligt att man 
närmar sig sex eller sju – en majoritet har inkluderat mer än fyra. Detta ger oss en relativt 
tudelad bild av svenska myndigheters mediearbete. Å ena sidan har vi myndigheter som på det 
hela taget tycks bortse från medierna. Å andra sidan har vi myndigheter som har ett mycket 
tydligt och uttalat fokus på medier. I det senare fallet växer också en bild fram av att många 
myndigheter präglas av idén att medierna är något mer än en kommunikationskanal. Syftet med 
att formulera regler och instruktioner, försöka styra processer och ange ansvar kan svårligen 
förstås på annat sätt än att man från myndigheters sida, på olika sätt, försöker anpassa sin 
verksamhet utifrån och i relation till de villkor som skapas av mediernas normer, principer och 
arbetsrutiner. 

MEDIERNA I VARDAGEN 

Dokumenten som ligger till grund för resultaten ovan uttrycker vilka föreställningar som präglar 
myndigheternas förhållningssätt till medier. Men de ger bara en begränsad insyn i hur 
mediearbetet i praktiken har kommit att påverka myndigheters verksamheter. De analyserade 
dokumenten bör alltså ses som uttryck för medvetna (och omedvetna) ideal och principer. 
Vidare fokuserar dokumenten i huvudsak på kommunikationsaktiviteter och bortser därmed från 
andra faktorer som på olika sätt inverkar på den löpande verksamheten. Det vill säga, det är 
sällan som idealen kring mediearbetet ställs mot andra delar av verksamheten i dokumenten. För 

Inga En Två Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta 
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att komma förbi dessa två tillkortakommanden behöver vi komma betydligt närmare det dagliga 
arbetet. Detta har vi gjort genom att genomföra observationer på en av myndigheter som ingick i 
vårt material och som i sina styrdokument uppvisade en relativt representativ inställning till 
medierna. Den täcker sex aspekter i sina styrdokument.  

Nedan presenterar vi resultaten av dessa observationer och vi gör det utifrån fyra teman: 
produkter (det som myndigheten producerar i termer av rapporter, presentationer, mediematerial 
etc.), praktiker (det som anställda gör när de utför sina arbetsuppgifter till exempel 
myndighetsutövning, planering, rådgivning etc.), professioner (hur olika yrkesgrupper förhåller 
sig till sina arbetsuppgifter särskilt i förhållande till medier) och organisering (hur 
verksamheten vid myndigheten organiseras och hur detta eventuellt påverkas av myndighetens 
medieaktiviteter).   

Produkter 

Myndighetens kommunikationsenhet arbetade fortlöpande med att producera och sprida 
material. Inte bara som ett sätt att informera allmänheten och andra intressenter om sina 
aktiviteter och ansvarsområden. Utan också som ett sätt att skapa ett flöde av berättelser som 
passar och stödjer, det pågående arbete på myndigheten. Webnotiser (för att saluföra kommande 
händelser, rapporter, presentationer och varningar), pressmeddelanden, sammanställningar, 
broschyrer, uppställningar med ”Frågor och svar”, talmanus, utskrifter av tal etc., var alla 
utformade enligt gemensamma principer. Dels utifrån att de skulle fungera som en tillförlitlig 
källa för information, dels att de skulle vara medievänliga för att på så vis kunna bidra till att 
skapa en positiv bild av myndigheten och dess aktiviteter. I stort sett allt material – inklusive 
talmanus för generaldirektörens anföranden och underlag till intervjuer med myndighetens 
experter - passerade kommunikationsenheten innan det gick vidare. Allt för att säkerställa att 
materialet passade in i myndighetens tänkta ramverk.  

Avdelningen inte bara ”kontrollerade” innehållet i materialet. Lika stor energi och fokus låg på 
att stämma av utformning, format, dramaturgi, timing och andra faktorer som ansågs vara 
avgörande för att hur materialet skulle uppmärksammas i - och tas emot av - medierna. Eller 
som en av myndighetens pressekreterare uttryckte det 

Vårt ansvar är förstås att [genomgående] förse media med information som är korrekt, 
relevant och trovärdig. Men det finns ingen motsättning mellan att göra allt detta, och sätta 
information i ett format och stil som är attraktiv för medierna. 

En diskussion mellan kommunikationsdirektören och en av myndighetens kommunikatörer som 
ansvarade för myndighetens pressbevakning visar på liknande överväganden och 
hänsynstaganden. Diskussionen rörde en artikel i en av Sveriges större dagstidningar. Artikeln 
pekade på negativa konsekvenser av en nyligen införd lagstiftning som i sin tur vilade på ett 
EU-direktiv. Eftersom myndigheten är ansvarig för att kontrollera att lagen följs - och dessutom 
var involverad i förarbetet till lagen - innebar artikeln också en indirekt kritik mot själva 
myndigheten. Samtalet mellan de båda handlade om artikelns innehåll men också vad som 
skulle göras för att få rätt vinkel och rätt ton på de texter och intervjuer som förväntades komma 
i artikelns kölvatten: 

Vi måste se till att vi [till intervjuerna] har människor som kan leverera ’one-liners’ och 
förklara detaljerna i reglerna för lekmän – klart och tydligt! 
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Medieträning och genomgångar med experter och tjänstemän i ledande positioner var en annan 
typ av situationer där det blev tydligt hur självklart det var att myndigheten skulle presenteras 
och kommuniceras utifrån vad som kallades för ett ”mediespråk”. Om en expert på myndigheten 
skulle göra en intervju eller ett publikt framträdande fick hen genomgå en autentisk och 
omfattande övning (i vissa fall kunde denna vara i ett par timmar) där myndighetens 
kommunikatörer agerade journalister. Följande exempel är utdrag från en sådan genomgång där 
en av myndighetens experter (tillika talesperson) förbereddes för en TV-intervju 

Myndighetens presschef (MP): Bra svar, verkligen! Men se till att du inte hamnar i onödiga 
detaljer. Håll det kort och använda svaren från Q&A-listan [som lades fram av MP före 
övningen].  

Myndighetens talesperson (TP): Ja, det ska jag.  

MP: Alla de andra talespersoner måste stänga av sina telefoner när rapporten blir släppt så 
du är den enda som ger myndighetens formella syn på detta.  

TP: Ok, ska jag hänvisa till de bilder som visar PRODUKTERNA? 

PO: Nej, vi länkar till dem i pressmeddelandet så att de presenteras i rätt sammanhang. Men 
du kan göra vårt case starkare genom att hänvisa till de andra myndigheter som är med i 
rapporten. De har samma Q&A-lista så det blir inga problem om deras talespersoner också 
pratar med pressen.  

En anpassning till mediespråket, format, dramaturgi och produktionscykler var dock inte det 
enda som präglade myndigheters nyhetsmaterial. Det var också tydligt att myndighetens 
huvuduppdrag hade stort inflytande över innehåll och utformning, särskilt sådant som skulle 
tryckas. I rapporter och andra dokument använde myndigheten ofta ett formellt språk som kan 
beskrivas som faktadrivet snarare än enbart nyhetsdrivet. 

Låt oss ta exempel från myndighetens arbete med sociala medier. Under den perioden som vi 
var plats publicerade myndigheten 10 uppdateringar på sina Facebooksidor, 48 uppdateringar på 
sina Twitterkonton, tio inlägg på sin blogg, tre klipp på Youtube, 42 pressmeddelanden, två 
debattartiklar och fyra längre kommentarer som publicerades av andra myndigheter eller 
organisationer. Syftet med detta material var delvis att presentera fakta om enskilda produkter 
(pressmedelanden och rapporter), eller peka på begränsningar i lagstiftning och politiska förslag 
(debattartiklar). De förra ingick i en ambition att “konsekvent och kontinuerligt förse 
myndighetens huvudsakliga kunder [medborgarna] med relevant information” enligt 
pressekreteraren. Detta material skiljde sig markant från debattartiklarna som i betydligt större 
utsträckning spelade på känslor och dramatik snarare än fakta. 

Rutiner och praktiker 

I princip varje morgon hade kommunikationsenheten sitt morgonmöte kl 08.30 under ledning av 
kommunikationsdirektören. Där presenterades vad som hade hänt på myndigheten samt det 
senaste dygnets mediebevakning av myndigheten och dess ansvarsområden. Som underlag 
användes en sammanställning som pressekreteraren var ansvarig för. Varje större artikel, 
nyhetsinslag, bloggpost eller Facebook-kommentar lyftes fram och diskuterades utifrån 
myndighetens pågående eller planerade arbete och ansvar. Därefter gjordes en bedömning om 
det fanns behov av bemötande från myndigheten. Med detta som utgångspunkt uppdaterade 
kommunikationsdirektören avdelningens prioriteringslista för dagen. Listan innehöll – förutom 
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bemötanden och frågor som var direkt knutna till kommunikationsarbetet – också händelser och 
beslut ute i organisationen där enheten ansåg att det fanns behov av ett ”kommunikativt stöd”. 
Vad detta innebar kunde variera, men vanligen förväntades enheten att ta fram underlag i form 
av pressmeddelanden, bildmaterial, riktlinjer inför intervjuer till myndighetens experter och 
riskbedömningar kring hur olika frågor skulle kunna komma att hanteras av medierna och andra 
aktörer. Det var kommunikationsdirektören som ytterst var ansvarig för prioriteringen men hen 
arbetade utifrån väletablerade principer. Eller som hen uttryckte det själv: 

Naturligtvis, det som är brådskande behöver hanteras först. Men vi följer ett antal principer 
som styr vårt kommunikationsarbete - och det gäller medieaktiviteter i synnerhet. Och 
synlighet till varje pris är inte allt. Det är sammanhanget där vi verkar som avgör. Vi 
prioriterar att sprida kunskap och skapa debatt kring de viktigaste frågorna. Så även om den 
dagliga mediebevakningen sätter agendan för det dagliga arbetet, så vi är angelägna om att 
vara måna om det som är viktigast för våra kunder, det vill säga skattebetalarna. 

Till varje punkt på morgonlistan dedikerades personer och resurser. Det senare räknat i antalet 
arbetstimmar men vid behov tog man också upp resor, produktionskostnader och köp av 
annonsutrymme etc. Under denna prioriteringsprocess var det många olika intressen i form av 
projektledare, kommunikatörer, internet/intranätansvariga, pressekreterare, 
upplysningstjänstansvariga och andra som på olika sätt försökte påverka prioriteringslista 
utifrån de uppdrag de hade. Pressekreterarna - till exempel - pekade ofta på behovet av 
snabbhet, timing och vinkling. Myndighetens talespersoner (som ofta var experter på något av 
myndighetens ansvarsområden) å andra sidan lyfta ofta fram vikten av bättre faktaåtergivning 
och neutralitet. Denna typ av konflikt kom till uttryck i en diskussion mellan en pressekreterare 
(PS) och kommunikationsdirektören (KD) 

PS: vi måste hitta en twist i texten [en artikel publicerad in en större dagstidning om 
kvalitetsproblem med en konsumentprodukt] som vi kan ifrågasätta. Så vi behöver mer 
material som stödjer vår uppfattning [om problematiken kring denna och liknande 
produkter]. 

KD: För det första måste vi komma med en idé om hur vi kan ta oss an artikeln. Och 
konsumenternas perspektiv måste tas i.  

PS: Det finns många [experter på myndigheten] som också vill att deras intressen är 
representerade. Så det här kommer att vara en långsam process.  

KD: Vi måste vara försiktiga med hur vi argumenterar. Och vi behöver fakta! 

I diskussionerna som följde presenterades ett stort antal olika aspekter som personer på 
kommunikationsenheten ansåg var nödvändiga att ta hänsyn till för att få till ett bra svar på 
artikeln. En bra subjektiv vinkel ansågs nödvändig framförallt av kommunikatörer samtidigt 
som projektledarna (med ansvar för specifika ämnesområden snarare än generell 
kommunikation) ansåg att det var viktigt att produkterna diskuteras oberoende av medierna. 
Många var starkt kritiska till de rutiner som ledde till att informations- och 
kommunikationsmaterialet förenklades och menade att myndigheten inte kunde ge upp sin 
trovärdighet för att kunna anpassa sig till medierna. Vetenskapliga resultat kan inte – menade 
man – reduceras till anekdoter.  

Vid andra tillfällen fick kommunikationsenheten hantera kommentarer från andra aktörer (både 
interna och externa) eller formulera uttalanden tillsammans med andra myndigheter. I de fall där 
myndigheten behövde ta politisk hänsyn i en fråga fick generaldirektören kliva fram och sätta 
prägel på det som skulle kommuniceras.  
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Med andra ord, mycket av det praktiska arbetet som skedde på kommunikationsenheten 
handlade om att stöpa om texter, bilder och annat presentationsmaterial – inklusive 
pressmeddelanden, rapporter, uttalanden etc. – till något som kunde betraktas som önskvärt och 
passande. I de flesta fall var detta arbete anpassat till rådande nyhetsproduktionsstrukturer och 
nyhetspraktiker. Det var också uppenbart att en sådan anpassning ledde till konflikter som 
baserades just på hur metoder, rutiner, verktyg och förståelse för medier som särskilda grupper 
(t.ex. pressekreterare, kommunikationsstrateger och experter) tillämpade i sitt arbete, och hur 
detta kom att påverka övriga delar av myndighetens verksamhet. Diskussionerna gällde inte 
bara vilken aspekt av en fråga eller ämne som skulle kommuniceras. Det fanns också olika 
synpunkter kring hur nyhetsinformation som myndigheten arbetade med skulle valideras (t.ex. 
mediedatabaser, online-sökmotorer, vetenskapliga rapporter, externa experter), när en sådan 
information skulle släppas (skulle myndigheten t ex följa medierytmen, skulle 
kommunikationen samordnas med andra myndigheter, eller skulle myndigheten invänta 
lämpligt politiskt tillfälle) och vilka plattformar eller kanaler som skulle användas för spridning 
av nyhetsmaterialet (t.ex. fackpress, sociala medier, stora dagstidningar, hemsidan). 

Professionella normer och värderingar 

Exemplen ovan visar att mediearbetet vid myndigheten formades av ett flertal olika 
yrkesgrupper. På kommunikationsenheten arbetade personer som tidigare varit journalister, 
personer med tidigare erfarenheter som tjänstemän och i viss utsträckning också personer som 
hade expertkunskaper inom myndighetens olika ansvarsområden. Till det kom också personer 
som i huvudsak arbetat som kommunikatörer eller PR-konsulter. Om vi till detta lägger 
myndighetens talespersoner, högre chefer och själva generaldirektören så blir listan över 
yrkesgrupper som på ett eller annat sätt var direkt involverade i kommunikationsarbetet 
förhållandevis lång. Detta blev också tydligt i olika sammanhang där kommunikations- och 
mediefrågor utgjorde en del i myndighetens övriga aktiviteter. Kommunikationsdirektören 
kommenterade mångfalden av professioner så här: 

Efter att ha arbetat på MYNDIGHET och MYNDIGHET som strateg har jag lärt mig att 
man måste arbeta med kommunikation mer holistiskt - varje del av organisationen måste 
förstå att man är en del av en större enhet. Och det gäller speciellt om man jobbar med 
media. Vi försöker att utbilda [i kommunikation och mediehantering] och stärka de olika 
avdelningarna på myndigheten [via talespersonsystemet], men vi måste fortfarande 
samordna medieaktiviteter centralt. 

Samtidigt blev denna helhetssyn ofta ifrågasatt. Ett exempel var projektmöten där man 
diskuterade information till en av myndighetens delmålgrupper för att påverka dessa gruppers 
beteende i relation till specifika typer av produkter. Projektledare argumenterade huvudsakligen 
för att myndigheten skulle prioritera målgruppernas behov. Ett ställningstagande som stod i 
konflikt med kommunikationsdirektörens strävan efter att koordinera myndighetens 
kommunikation. Det senare var en ambition som kommunikationsdirektören hade utifrån ett 
antagande om att det skulle generera bättre mediebevakning för myndigheten och dess 
verksamhet. En diskussion mellan kommunikationsdirektören (KD) och en av projektledarna 
(PL) kring behovet av samordning och koordinering visar på hur diskussionerna kunde ta sig ut:  

KD: Detta [en idé om hur myndigheten ska kommunicera inom ramen för ett pågående 
projekt] måste samordnas internt och med andra myndigheter.  
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PL: Men vi måste vara tydliga med detta. Jag [som specialist] bryr mig mest om dem 
[skattebetalare].  

KD: Och det är bra. Men vi måste tänka på hur de andra [talespersoner] kan prata om detta 
med pressen. Och vi måste prata med branschen för att säkerställa en dialog.  

PL: Jag kan inte kompromissa om detta. De [skattebetalare] är våra uppdragsgivare. Det är 
de som är viktiga! 

Yrkestillhörighet påverkade inte bara hur personalen inom myndigheten såg på 
kommunikationens innehåll och mottagare. Vilken profession man tillhörde hade också stor 
betydelse för hur man tenderade att se på medierna och deras roll. För såväl general- som 
kommunikationsdirektören var ett strategiskt förhållningssätt till medierna avgörande för att 
myndigheten skulle kunna få stöd från andra aktörer, inklusive företag, andra myndigheter och 
departementet. Kommunikatörer betraktade medierna som en kanal som kunde användas för att 
sprida information till berörda målgrupper vid behov, samtidigt som myndighetens 
pressekreterare – med bakgrund i journalistik och PR-industrin – ofta utgick ifrån att medierna 
var arena för att skapa synlighet och uppmärksamhet för organisationen. Det sistnämnda 
perspektivet blev också ett dominerande förhållningssätt då journalister ofta definierades som 
kommunikationsenhetens (och myndighetens) huvudsakliga målgrupp. Inte sällan kunde vi höra 
kommentarer i stil med “hur skulle en journalist tänka i en sådan här situation?” 

Gemensamt för personalen på kommunikationsenheten var att de betraktade – visserligen på 
olika sätt och av olika anledningar - medierna som avgörande för myndighetens verksamhet. 
Denna uppfattning stod dock i skarp kontrast till hur övriga delar av myndigheten - bland annat 
myndighetens talespersoner – såg på medierna. Dessa talespersoner var ofta experter inom sitt 
område och de förhöll sig till medierna som något som kunde äventyra myndighetens möjlighet 
till saklig och objektiv kommunikation. I regel förnekade inte talespersonerna mediernas 
betydelse som informationsförmedlare, men överlag var man skeptisk till mediernas tendenser 
till att förenkla och förvanska viktig information. Eller som en av myndighetens talespersoner 
uttryckte det: 

Förstå mig rätt, jag gillar att jobba med media. Men du måste vara mycket försiktig med 
vad du säger. De [journalister] misstolkar dig eftersom de letar efter en historia att berätta. 
Utmaningen ligger i att säga vad du vill säga på ett sådant sätt, att när det kommer ut "på 
den andra sidan" så finns det viktigaste och det mest relevanta kvar. 

Talespersonerna var också generellt sett tveksamma och kritiska till journalistikens ideal och 
myndighetens mediearbete. De var ovilliga till att kompromissa med sin professionella integritet 
och menade att förenklingar och populariseringar betydligt försämrade kvalitén på 
myndighetens information. 

Organisering 

Arbetet vid myndighetens kommunikationsenhet bedrevs till stor del i projektform, med 
utgångspunkt i myndighetens ansvarsområden. Pressekreterare, kommunikatörer, projektledare, 
webb- och intranätansvariga och kommunikationsdirektören koordinerade sitt arbete så att de 
kunde delta i flera parallella projekt. Samtidigt var man angelägen om att det skulle finnas 
beredskap för oförutsedda utmaningar eller uppgifter. Prioriteringslistan som sattes upp under 
morgonmötet kunde ändras under dagen om det uppstod akuta behov. Projekten följde ofta en 
förbestämd arbetsordning som bland annat tog hänsyn till vilket kommunikationsmaterial som 
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skulle tas fram. Denna ordning fanns inte nerskriven den satt i “ryggmärgen”, vilket förstärktes 
av att stora delar av kommunikationsarbetet utfördes mer eller mindre rutinmässigt. En av 
medarbetare på kommunikationsenheten beskriver det på följande sätt: 

Alla vet ganska väl vad de ska göra efter att vi vid morgonmötet bestämt vad som ska 
prioriteras.  KOMMUNIKATIONSDIREKTÖREN lägger ut ansvaret för de olika texter 
eller projekt och sedan går alla på auto-pilot. Visst, vi pratar mycket om våra olika 
perspektiv eller hur vi vill vinkla specifika frågor, men när det kommer till kritan så gör vi 
alla vårt jobb. 

Att myndighetens mediearbete i stor utsträckning påverkades av mediernas rytm och 
arbetsrutiner blev också tydligt i organiseringen av kommunikationsenheten. Arbetsuppgifter, 
resursfördelning, system och teknik för produktion, publicering och spridning av nyhetsmaterial 
var strukturerade och organiserade på ett sätt som påminde om arbetet vid en nyhetsredaktion. 
Detta förstärktes genom att kommunikationsdirektören var noga med att vid nya rekryteringar 
försäkra sig om att olika journaliskompetenser skulle finnas representerade vid avdelningen. Att 
skriva, göra research, genomföra intervjuer, hantera mjukvara och verktyg för redigering av 
texter var exempel på sådant som ansågs vara nödvändiga bitar i avdelningens kompetensprofil. 
Många gånger var det dessutom kompetenser som användes i samarbeten med 
intresseorganisationer och andra myndigheter. Vid sådana tillfällen kunde de samverkande 
myndigheterna utnyttja varandras kunskaper och färdigheter i gemensamma medieaktiviteter, t 
ex vid publicering av rapporter eller pressmeddelanden som sträckte sig över flera myndigheters 
ansvarsområden. Kommunikationsenheten var också knuten till nyhetsbevaknings- och 
distributionssystem (t ex TT), databaser och andra typer av nyhetstjänster som bidrog till att 
myndighetens mediaarbete följde ett relativt strukturerat och standardiserat upplägg. 
Sammantaget innebar detta att myndigheten utgjorde en del av ett produktionssystem som knöt 
ihop ett större antal nyhetsproducerande aktörer. Eller som det beskrevs av en av myndighetens 
pressekreterare: 

Vinkeln på en berättelse kan ändras beroende på hur nyheten utvecklas under dagen. Det 
händer att man måste tänka om vad man ville göra och börja om. Och du måste verkligen 
hålla reda på vad som är "i luften" - så att du kan planera när du släpper det egna materialet. 

Myndighetens mediearbete organiserades och synkroniserades också utifrån andra typer av 
samarbeten. I vissa fall var det medieaktiviteter man själv tog initiativ till, i andra fall blev 
myndigheten tillfrågad eller ålagd ett kommunikationsansvar av departementet. I de flesta fall 
innebar det att myndigheten tvingades till att modifiera sina egna rutiner och processer för att 
anpassa sig till – eller helt underkasta sig – andras rutiner. En del samarbeten med andra 
myndigheter, företag eller regionala och lokala myndigheter förutsatte vissa anpassningar som 
frångick det egna mediearbetet. Det kunde bland annat handla om att myndigheten gav en av 
sina projektledare i uppdrag att samordna medieutspel med andra myndigheter men att varje 
aktör i övrigt stod för sina respektive delar av materialet. I en sådan situation var det t ex svårt 
att samordna när och hur nyhetsmaterialet gjordes tillgänglig och till vem. I samarbetet med 
regeringen fick myndigheten underordna sig departementets rutiner och processer för 
mediehantering. Generaldirektören sammanfattade sin syn på hur medieaktiviteter sköttes i 
relation till det ansvariga departementet: 

Medier är viktiga för vår möjlighet att sätta agendan även mot departementen. Får vi positiv 
publicitet så är det enklare att argumentera för t ex särskilda satsningar. Men när jag gör ett 
utspel med ANSVARIG MINISTER så är det deras [departementets och regeringskansliets] 
regler som gäller. 
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Ett annat konkret exempel på det sistnämnda var myndighetens framträdande i Almedalen. Här 
fick myndigheten anpassa sig – både innehållsmässigt och organisatoriskt – till ett nylanserat 
projekt som presenterades av departementet och dess företrädare. Så när ett gemensamt 
seminarium skulle genomföras fick myndigheten – i likhet med andra aktörer kopplade till 
projektet – tona ned sina egna (mediala) prioriteringar och följa departementets rutiner och 
prioriteringar. Som en konsekvens fick myndigheten låta bli att lyfta några av sina prioriterade 
frågor och även bryta mot egna värderingar kring hur mediearbete skall bedrivas. Myndigheten 
fick här bland annat kringgå sin princip att det är de som arbetar närmast den aktuella 
verksamheten som skall uttala sig i press. 

SLUTSATSER 

Det råder ingen tvekan om att medier på olika sätt har betydelse för svenska myndigheter och 
det råder inte heller någon tvekan om att många myndigheter har anammat idén om att de ska 
anpassa sig till mediernas normer, principer och arbetsrutiner. Resultaten från vår 
dokumentanalys visar med all tydlighet att det finns en stor strävan från många myndigheter att 
etablera medierna som en självklar komponent i de anställdas arbetsuppgifter. Men också att 
medierna ses som en självklar del av myndigheternas verksamheter, även sådana som kan 
betraktas som relativt ”icke-publika”. Medierna har helt enkelt kommit att smälta samman med 
många av de verksamheter som bedrivs vid svenska myndigheter. Detta kommer i sin tur till 
uttryck i en anpassning där många myndigheter arbetar för att utveckla rutiner och strukturer 
som gör det möjligt att dels fånga upp journalisters kontaktförsök, dels försäkra sig om att det 
som förmedlas följer den officiella linjen. För många myndigheter är detta ett resultat av att man 
betraktar medierna som den viktigaste kommunikationskanalen. 

Samtidigt som resultaten pekar på en påtaglig medialisering bland en majoritet av de svenska 
förvaltningsmyndigheterna, kan också vi konstatera att en betydande grupp myndigheter inte 
lägger någon större vikt vid medier. Denna grupp är mindre än den förra, men utgör ändå mer 
än en tredjedel av alla myndigheter. Därmed är också ett annat av våra antaganden till stora 
delar bekräftat – det om att graden av medialisering skiljer sig mellan olika myndigheter. 

Resultaten från de studier vi presenterar här kan inte ge oss svar på vad det är som driver dessa 
prioriteringar. Men vi kan visa på att det är ett mer eller mindre aktivt ställningstagande. 
Myndigheters anpassning till medier, deras språk, dramaturgi, rutiner och arbetsprocesser är 
något som sker med ett syfte och med en tanke om att deras mediearbete ska ha positiva 
effekter. Detta blev om inte annat tydligt under våra observationer då vi kunde se hur 
myndighetens personal – kommunikatörer, pressansvariga, projektledare, administrativ 
personal, ämnesexperter, talespersoner och ledningsrepresentanter - var angelägna och skickliga 
på att påverka, inte bara hur medier uppfattades internt, utan även hur denna syn fick stort 
inflytande på hur myndigheten kommunicerade och i övrigt skötte sina åtaganden.  

Detta leder oss till att konstatera att när myndigheter tar till sig idén om att de ska anpassa sina 
organisationer till mediernas normer, principer och arbetsrutiner så sker det genom en politisk 
process där olika delar av myndigheterna är involverade. Det för bland annat med sig att olika 
professioner och deras företrädare hamnar i konflikt med varandra. Så beroende på vilken fråga 
(t ex publicering av allmännyttiga forskningsresultat eller information till företag om nya regler 
kring en ny produktkategori), på vilken nivå frågan hanteras (t ex lokalt eller nationellt), och 
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vilken spridning frågan kan tänkas få i medierna, så kommer olika intressen försöka påverka hur 
myndigheten ska agera i situationen. Detta är i sig inte ett revolutionerade resultat. Men i 
kontrast till befintlig medialiseringslitteratur kommer vi till slutsatsen att det inte bara finns 
skillnader i hur olika myndigheter förhåller sig till medier, utan att det också finns skillnader i 
hur en och samma myndighet hanterar kommunikations- och medierelaterade frågor beroende 
på vilken del av verksamheten vi tittar på. 

I ljuset av detta vill vi peka på tre principer som på olika sätt och av olika anledningar bidrar till 
men också aktualiseras, när myndigheter anammar idén om att de ska anpassa sig till mediernas 
normer, principer och arbetsrutiner.  

• Synlighet – en princip som vilar på att medieuppmärksamhet har ett värde i sig utan att 
den nödvändigtvis måste kopplas till andra mål eller verksamheter. Genom framförallt 
myndigheters kommunikatörer – som representanter för en allt starkare och autonom 
profession – definieras mediearbetet som något som ska hjälpa myndigheter att uppnå 
synlighet och uppmärksamhet och därmed också anseende och förtroende. Två 
egenskaper som allt fler menar är avgörande för att en myndighet ska uppfattas som 
framgångsrik. 

• Autonomi – mediebilden har stor inverkan på relationerna mellan myndigheter och 
departement och det råder ingen tvekan om att en positiv mediebild skapar 
handlingsutrymme och ”lugn och ro” för en myndighet. Så länge myndigheten undviker 
avslöjanden eller allt för omfattande kritik i medierna har man därmed stora möjligheter 
att bedriva verksamheten på behörigt avstånd från ansvarig minister och departement. 
Och motsatsen – att myndigheter ställs inför ökad kontroll och styrning – gäller därmed 
för de organisationer som får allt för mycket negativ medieuppmärksamhet. I linje med 
detta resonemang kan vi också se hur myndigheter använder sig av mediebilden för att 
sätta tryck på politiker i sammanhang när man vill få till stånd – eller motverka - någon 
typ av förändring.  

• Upplysning – information är en central uppgift för många myndigheter. De ska 
tillhandahålla information om samhället, hur det är organiserat och fungerar, aktuella 
sakfrågor, individens rättigheter och skyldigheter samt särskild information som 
personer eller grupper behöver för att kunna möta särskilda situationer. Detta innebär att 
medier med nödvändighet blir en viktig länk mellan myndigheter och allmänhet.  

Givetvis finns det fler principer som aktualiseras när myndigheter möter medier men utifrån 
resultaten som vi presenterar här – och har presenterat tidigare (Fredriksson & Pallas, 2013) – 
får dessa tre betraktas som de mest framträdande. En tilltagande medialisering innebär därmed 
att myndigheter ställs inför påtagliga konflikter när man ska prioritera mellan olika 
verksamheter och ansvarsområden. Vilket i sin tur gör att det finns anledning att fråga sig hur 
detta påverkar hur myndigheter prioriterar och värnar hur deras verksamheter bedrivs och 
organiseras. Eller uttryck annorlunda; vad händer med myndigheters verksamheter när de i allt 
större utsträckning anpassar sin verksamhet till medielogiken? Vad händer med andra 
professioners prioriteringar och ansvarsområden när de underordnas mediernas ökade 
betydelse? Vad händer med politikernas möjligheter att utvärdera och styra myndigheterna, och 
hur påverkas medborgarna när deras förståelse för en myndighets arbete huvudsakligen 
förmedlas via media? Detta är frågor som vi inte kan besvara här men som det finns all 
anledning att komma tillbaka till i ett annat sammanhang.  
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