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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka pressmeddelandens tematiska och strategiskt formulerade 

karaktärsdrag som en del av extern kommunikation. Mer specifikt undersöks hur interna 

värderingar och organisationsideal reflekteras i pressmeddelanden som del av den strategiska 

externkommunikationen hos det statliga bolaget Swedavia. Tesen om att interna värderingar 

reflekteras externt leder till diskussioner om hur detta görs men också pressmeddelandenas 

natur och användning i andra medier. Den komplexa genren vilken pressmeddelanden tillhör 

öppnar för en mer kontextuell diskussion och överblick gällande just de fenomen som 

undersöks. Totalt har 221 pressmeddelanden publicerats under perioden 2010-2015 och 

undersöks genom innehållsanalyser för att kartlägga trender och tematiska drag och i syfte att 

karakterisera olika former av värdegrunders närvaro i pressmeddelandena. För att förstå genren 

pressmeddelanden och de strategiskt kommunikativa taktikerna kring dem intervjuas två 

nyckelpersoner på Swedavia, PR-chef och presschef. Resultaten visar att pressmeddelanden 

endast står för en del av hela den större informationsverksamheten med få tydliga kopplingar 

till värdegrunder. Värdegrunderna anses reflekteras mer implicit än tydligt igenkännande och 

tycks förekomma i hela verksamhetens vision snarare än i enskilda pressmeddelanden. 

Resultaten bidrar till en diskussion kring pressmeddelandenas kontext och hur tydlig 

värdegrund kan visa på både positiva och negativa aspekter. Pressmeddelande tycks följa 

tematiska trender som visar en tydlig ämneskoncentrering med återkommande ordval över åren. 

Sedan 2010 har antalet pressmeddelanden halverats och antalet pressmeddelanden tycks följa 

en generellt nedåtgående trend. Pressmeddelandena skapar en dokumentation av utvalda 

händelser, strategiskt formulerade och taktiskt placerade.  

 

Nyckelord: Pressmeddelande, Extern kommunikation, Strategisk kommunikation, 

Värdegrunder, Organisationsideal.
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1. Inledning 

Swedavia är ett statligt aktiebolag som äger och driver tio flygplatser i Sverige. Kommunikation 

är viktigt för alla organisationer och i synnerhet för ett företag som Swedavia, ett serviceföretag 

med stort samhällsansvar. Det finns både en informationsskyldighet och ett behov gentemot 

publiker att begreppet kommunikation är väl genomtänkt. Som Swedavia själva uttrycker det 

arbetar de med aspekter som kundnöjdhet och samtidigt Sveriges säkerhet och framväxt 

(Swedavia, Om Swedavia, 2015), och de är ett företag som behöver kommunicera strategiskt. 

Att kommunicera strategiskt grundar sig i målinriktad kommunikation och relationer till 

publiker inom och utom en organisation (Falkheimer, 2001). Kommunikationen utom 

organisationen benämns extern kommunikation och kan anses vara en viktig del av etablering 

av identitet, profilskapande, varumärkesbyggnad och anseende, bland annat (ibid). 

Pressmeddelanden är ett av de verktyg som används i den externa och strategiska 

kommunikationen. Då pressmeddelanden kan skrivas med olika syften och rikta sig till olika 

publiker är de intressanta företeelser som kan utgöra spegling av företagets interna och externa 

värderingar samt dess identitet. Det ofta korta informationsmeddelandet faller inom en 

hybridgenre då ett pressmeddelande samtidigt informerar journalister om nyhetsvärdig 

information, men även kan skrivas i proaktivt syfte som så kallad ”self-promotion” (Catenaccio, 

2008). Pressmeddelanden kan ha något av en officiell karaktär där företaget exempelvis 

förtydligar en händelse, men samtidigt kan det används i public relations-syften (PR). Tidigare 

har nivån av ”self-promotion” i pressmeddelanden från organisationens sida presenterats som 

en konflikt vilket fortfarande är en aktuell diskussion (Catenaccio, 2008).  

Hur ett kort pressmeddelande kan formuleras för att möta flera olika publiker gör de 

särskilt intressanta att studera, speciellt som kommunikation fått en sådan vital roll som den har 

i dagens samhälle. Den här explorativa studien kommer undersöka hur flygplatskoncernen 

Swedavias fyra ledande värdegrunder reflekteras i deras externt publicerade pressmeddelanden 

men också försöka kartlägga strategier bakom författandet av meddelandena. Trender och 

statistiska resultat analyseras och diskuteras utifrån innehållet i Swedavias pressmeddelanden 

under åren 2010-2015 och sätts i relation till Swedavias egna tankar och strategier i ämnet.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Den här studien syftar till att analysera om det finns medvetna strategier i hur Swedavia 
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utformar sina externa pressmeddelanden. Mer specifikt, att analysera om och hur Swedavias 

värdegrund och ledord som används internt också eventuellt propageras ut via 

pressmeddelanden. Tesen är att värdegrunden är synlig i Swedavias pressmeddelanden vilket 

skapar underlag för att analysera sambandet mellan kommunikationsstrategier externt i relation 

till de interna organisationsmålen. Studien undersöker kommunikativa strategier gällande 

pressmeddelanden och nyhetsvärde. Utifrån de mönster som kan karakteriseras i 

pressmeddelandena söks analysera intern värdegrundsuppbyggnad och företagsvision samt hur 

detta faktiskt medvetet skildras externt eller inte alls. I studien görs en ansats att besvara 

frågorna:  

 Vilka övergripande karaktärsdrag och tematiska kategoriseringar återfinns i Swedavias 

pressmeddelanden?  

 På vilket sätt reflekteras och presenteras Swedavias värdegrund i organisationens 

externa pressmeddelanden, det vill säga, hur återges värdegrunderna? 

 Finns det en medveten strategi att föra över interna värdegrunder i extern 

kommunikation, specifikt pressmeddelanden? 

1.2 Avgränsning 

Materialet till studien spänner över en tidsperiod på sex år vilket är ungefär från den period 

Swedavia har varit en identitet efter övertagandet av verksamheten från Luftfartsverket. 

Swedavia har valts för att företaget representerar en organisation med dubbla uppdrag. Dels har 

Swedavia ett samhällsansvar och dels ett kommersiellt syfte. De till synes motsägelsefulla 

uppgifterna som Swedavia står för gör en iakttagelse av deras pressmeddelanden intressant ur 

ett kommunikationsperspektiv.  

I studien har alla pressmeddelanden som presenterats på Swedavias hemsida sedan 2010 

(221 stycken) analyserats. Varje pressmeddelande presenteras på Swedavias hemsida först som 

en kortare notis men det finns också en länk med en utförligare version. Alla längre versioner 

av pressmeddelandena är inte enkelt tillgängliga, varför studien begränsas till de kortare 

versionerna av pressmeddelandena. Detta ger en enhetlig analysform av ett likvärdigt material. 

Det finns fler informationskanaler så som Swedavias webbaserade ”nyhetsrum” och sociala 

medier, men dessa är inte en del av undersökningen. Endast pressmeddelanden väljs att 

undersöka i och med dess position som en officiell kommunikationskanal i relation till andra 

kanaler, däribland sociala medier. Den officiella plattformen leder till en intressant tvetydighet 

gällande syfte och användning av värdegrunder i pressmeddelanden.  
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1.3 Disposition 

Uppsatsens utgångspunkt är att som del av introduktionen presentera Swedavia som 

organisation och dess värdegrunder så som de presenteras på deras hemsida (1.4). Avsnitt 1.5 

kartlägger och diskuterar tidigare forskning som gjorts avseende pressmeddelanden och 

betydelsen dessa har för organisationer såväl som nyhetspåverkan och språklig utformning. 

Sedan följer ett teoriavsnitt där teorier om strategisk kommunikation, modeller inom PR, 

värdegrunder, ”agenda-setting” och ”framing” samt etik diskuteras i relation till 

pressmeddelanden och dess kontext (1.6). I kapitel två presenteras studiens material och metod 

och specifikt innehållsanalysen och intervjun. Resultaten från innehållsanalys och intervjun 

presenteras i kapitel tre och resultaten diskuteras i kapitel fyra. Slutsatserna presenteras 

slutligen i kapitel fem. 

1.4 Swedavia  

Swedavia är ett svenskt statligt företag som äger och driver tio flygplaster i Sverige, däribland 

tre av Sveriges största: Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport och Bromma 

Stockholm Airport. Swedavia bildades 2010 genom att flygplatsverksamheten, tidigare 

tillhörande Luftfartsverket (LFV), bolagiserades och blev ett affärsdrivande bolag (Swedavia, 

Bolagsstyrning, 2015). På sin hemsida skriver Swedavia: ”Våra värderingar, i vårt arbete att 

skapa ett riktigt hållbart Swedavia har vi tagit utgångspunkt i vår vision och våra värderingar. 

Värderingar som är framtagna utifrån vad som kännetecknar Swedavia, hur vi själva vill bli 

uppfattade och utifrån hur olika intressenter som medarbetare, fack, kunder och ägare ser på 

oss.” (Swedavia, Våra värderingar, 2015). Swedavia arbetar aktivt med en värdegrund för att 

skapa en tydlig gemenskap internt och en god image externt. Swedavias policy, vision och 

värderingar presenteras på deras hemsida. Värderingarna sammanfattas i fyra ord och 

definitioner: 

Pålitliga: Vi utvecklar vårt sätt att arbeta för att kunna leva upp till förväntningarna, och vi håller 

våra löften gentemot kunder och medarbetare. Vi satsar på säkerhet, kvalitet och hållbarhet, vi tar 

ansvar för vår miljö. Swedavia ska vara en trovärdig partner och en attraktiv och hållbar arbetsgivare. 

 

Engagerade: Vi är engagerade i våra kunder och deras behov och arbetar alltid för att hitta en 

lösning för kunden. Vi engagerar oss i varandra som kollegor. Som ledare prioriterar vi att utveckla 

våra medarbetare. Varje medarbetares engagemang är avgörande för att utveckla Swedavia. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statligt_%C3%A4gt_f%C3%B6retag
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Nytänkande: Vi utvecklar ständigt vårt företag – våra relationer, affärer, medarbetare och vårt 

ledarskap. Vi tar tillvara kreativitet och allas idéer för att ständigt bli bättre. Vi vill leda utvecklingen. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att gå från ord till handling. 

 

Välkomnande: Vi är alltid välkomnande, i såväl stort som smått. Vi möter andra med ett öppet 

sinne och nyfiket sätt. Vi välkomnar mångfald – det utvecklar oss. Swedavia är det självklara valet 

som mötesplats, flygplats och arbetsplats. Vi står för den välkomnande känslan. 

     (Swedavia, Våra värderingar, 2015)

1.5 Tidigare forskning 

Det har under de senaste decennierna gjorts betydande forskning kring pressmeddelanden vars 

resultat är signifikanta än idag. Forskning inom området för pressmeddelanden fokuserar på 

olika inriktningar och perspektiv. Exempelvis, Lindholm (2008) analyserade politiska 

pressmeddelanden inom EU-kommissionen, Bremner (2014) undersökte själva arbetet med 

pressmeddelanden inom PR-utbildning och PR-världen och Wickman (2014) analyserade 

pressmeddelanden i relation till hur British Petroleum själva formulerade en oljekris under 

2010. Min uppfattning är att forskningen tycks analysera sambandet mellan krishantering och 

retorik, men också mycket om pragmatik, genre och innehåll. Antingen läggs fokus på 

forskning inom de textuella ramverken som omfattar pressmeddelanden, eller de kontextuella 

som omfattar användning och återanvändning av pressmeddelanden i medier, bland annat. 

Relevant för den här studien är den forskning inom pressmeddelanden som fokuserat på dess 

språkliga karaktär, innebörden språket har, samt hur etiskt och passande det är att promota sig 

själv som företag, däribland alltså dess kontext.  

Catenaccio (2008) beskriver pressmeddelanden som en proaktiv och central del av 

framväxten av PR. Pressmeddelanden grundar sig i att informera pressen genom 

organisationers uttalanden (ibid). Då diskuteras ofta Jacobs (1999) studier om hur 

pressmeddelanden skrivs och i vilket syfte. Ett pressmeddelande skrivs så journalister ska 

kunna skriva nyheter om det; det vill säga, pressmeddelandena formuleras av företaget själva 

till stor del vilket kan direkt användas av journalister.  

Jacobs (2006) och Catenaccio (2008) benämner pressmeddelanden som både komplexa i 

sin natur som texttyper med tanke på den roll de har i PR-världen, men också de olika 

kommunikativa rollerna och mottagarna som finns. Pressmeddelanden är en typ av text som 

ingår i en hybridgenre baserat på dess multipla syfte (Catenaccio, 2008). Å ena sidan syftar 

pressmeddelandet att informera pressen om information som genom dem ska nå publiken, men 

å andra sidan skrivs informationen riktad till mottagaren formulerad av företaget själva.  
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Jacobs (1999) fokuserar på hur pressmeddelanden är konstruerade och det faktum att de 

skrivs och formas medvetet för att kunna anpassas till eventuella nyhetsrapporter. En naturlig 

diskussionspunkt blir publicitetsaspekten som tas upp i studien och hur pass mycket reklam 

som kan ingå för att det fortfarande ska anses som objektivt och grundbart för journalister 

(Catenaccio, 2008). Det skapas en komplex balansgång mellan information och reklam, 

pressmeddelanden som en källa för nyheter gentemot sekundärt medel för reklam. Denna 

”reklam” benämner Catenaccio (2008) som ”reklam med falska avsikter” (s.11) och 

pressmeddelanden med mycket ”reklam” anses inte fullständigt tillförlitligt. 

Pressmeddelanden är en viktig del av företags medierelationer och de kan anses vara 

maktfulla och ekonomiska, men utvecklingen i samhället och tillgång till information gör att 

pressmeddelanden blir enklare att använda i kommersiella syften. Internet ger en ökad makt till 

företagen, man kan gå direkt till publik och inte nödvändigtvis genom pressen. Catenaccio 

(2008) beskriver också att self-promotion är vanligare inom pressmeddelanden som publiceras 

elektroniskt än traditionella pressmeddelanden.  

Catenaccio (2008) säger att ju mindre tydlig reklam/self-promotion; privata intressen, 

desto större är chansen att journalister använder sig av pressmeddelandet. Det finns 

oundvikligen en spänning i dess hybrida och komplexa natur vilket väcker frågan om vad ett 

pressmeddelandes motiv är. Det kan då argumenteras att pressmeddelanden är nyhetsartiklar 

med bakomliggande positiva värderingar gentemot företaget (Catenaccio, 2008). I samma linje 

studerade Jacobs (1999) hur företag/organisationer refererar till sig själva i tredjeperson och 

planterar förformulering i nyhetsartiklar. Ett pressmeddelande kan vara ett medvetet sätt att föra 

fram företagets egna åsikter i media. Exakt hur ett pressmeddelande formuleras kan rikta det i 

en pro-aktiv eller defensiv karaktär som i båda fallen kan värderas som framing. Att belysa 

innehållet och kritiskt granska det med avseende på etik, objektivitet och det nyhetsvärdiga är 

en viktig del av debatten.  

Pressmeddelanden beskrivs som egocentriska där organisationer skriver för att de vill 

säga något om sig själva, ofta genom tredje person pronomen - med företagsnamn (Jacobs, 

1999). Detta bidrar till pressmeddelandens maktfulla position som informationskälla, men 

pressmeddelanden torde också kommas ihåg, är långt ifrån den enda informationskälla som är 

tillgänglig för allmänheten (Wickman, 2014). Vad som menas är att fastän pressmeddelanden 

kan anses som en värdefull och även maktfull informationskälla från företagets sida finns det 

mycket i samhället som antingen kan verifiera eller dementera företagets uppmålade bild i ett 

pressmeddelande eller eventuella uttalanden.  
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1.6 Teoretisk ram 

Studien omfattar två forskningsfält inom kommunikation. Det första fältet är 

organisationskommunikation och specifikt utformade värdegrunder och organisationsideal som 

grundar sig i hela företaget. Det andra fältet är extern kommunikation och specifikt strategier 

kring pressmeddelanden. Nedan diskuteras teoretiska perspektiv inom fälten.  

1.6.1 Strategisk kommunikation och Public Relations  

Kommunikation är ett komplext ämne och kan anses vara mer djupgående än endast sändare 

och mottagare. Kommunikation kan innebära strategisk kommunikation som i sin tur är ett 

flervetenskapligt kunskapsområde (Falkheimer & Heide, 2014:15). Strategisk kommunikation 

handlar om, ”relationer till olika publiker inom och utom en organisation” (Falkheimer, 

2001:94). Strategisk kommunikation syftar just till intern och extern kommunikation, 

kommunikation med publiker och intressenter i omvärlden. Den här studiens fokus är ur ett 

organisationsperspektiv på just organisationskommunikation som enligt Falkheimer och Heide 

(2014) är ”det nära och ömsesidiga samspelet och beroendet mellan intern och extern 

kommunikation” (s.92). Organisationer och företag säljer inte bara mätbara produkter, utan ett 

varumärke och idéer, så organisationers kommunikation inkluderar både fysiska och 

symboliska värden där gränserna ibland kan vara diffusa (Falkheimer & Heide, 2003:16-17). 

Ett enkelt exempel kan vara en produkt med märkets namn tryckt synligt gentemot en 

association till ett varumärke. Falkheimer och Heide (2003) påstår även att ”idag kan 

symboliska värden i form av profil eller image till och med värderas högre än fysiska tillgångar” 

(s.17). Ur ett organisationsperspektiv blir detta intressant, hur symboliska värden porträtteras 

och projekteras i form av strategiskt formulerade och kommunicerade pressmeddelanden.  

Det har blivit ett ökat behov av information och högre hastighet på informationsflödena i 

och med den digitala utveckling som skett i samhället. Kommunikationens betydelse ökar i 

samhället och kommunikation kan inte längre ses som statisk utan bör arbetas med som mer 

flexibelt och komplext (Falkheimer, 2001:16-26). Kommunikatörens uppgift är att skapa 

föreställningar om företaget och vad som pågår – att måla upp en bild. I byggandet av 

föreställningarna bör företaget fråga vad de vill få ut av kommunikationen, hur transparanta de 

vill vara och när de vill säga något alternativt välja att inte agera. (Falkheimer & Heide, 

2003:112). Det är viktigt att genom kommunikation etablera en stark profil och image. Profil 

är den bild och de föreställningar organisationen medvetet kommunicerar till omvärlden, det 

vill säga, hur de vill uppfattas medan image är hur omvärlden i sin tur faktiskt uppfattar 

organisationen. (Falkheimer & Heide, 2003:16-17). All kommunikation påverkar således 
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företaget och kommunikationen skapar föreställningar som är avgörande för publikers och 

konsumenters val i interaktion med olika organisationer. Inom strategisk kommunikation och 

organisationskommunikation är bilden av hur man framstår den allra viktigaste (Falkheimer, 

2001:84). Uppbyggnaden av denna del inom företaget torde därmed vara av prioritet. 

Falkheimer och Heide (2014) beskriver hur strategisk kommunikation ”bygger på en 

medvetenhet om kommunikationens fundamentala betydelse för en organisations existens och 

verksamhet” (s.15). Strategisk kommunikation är alltså mer än bara ett samtal och en idé om 

underliggande syften och strategier för att nå vissa mål. Kommunikationen är ett verktyg att 

bygga och skapa relationer och bygga på de symboliska värdena och PR handlar om hur något 

kan uppfattas snarare än vad man faktiskt är (Falkheimer, 2001:84-85). Detta nås genom 

strategiska och retoriska tillvägagångssätt och även påverkanteorier, det vill säga, teorier kring 

hur det som formuleras mottages och effekter som följer (L’Etang, 2008; Falkheimer, 2001). 

Etiska frågor väcks då kring hur moraliskt idén om PR faktiskt är. Kommunikation kan sedan 

ha flera olika grader av symmetri som påverkar just detta. 

1.6.2 PR-modeller 

För att konkretisera olika strategier inom PR pekar Grunig & Hunt (1984) på fyra 

grundläggande kommunikationsmodeller inom området. Den första modellen är The Press 

Agentry/Publicity Model som är en envägskommunikation med informationssyfte och i grunden 

propaganda. Här är makten hos sändaren som skickar meddelande till mottagare i syfte att 

övertala eller påverka uppfattning. Den hela sanningen är inte sedd som nödvändig. Den andra 

modellen är The Public Information Model som likt den första modellen arbetar enligt 

envägskommunikation men också dissemination av information, syftet är dock inte övertalning. 

Sanning är här ansedd viktig. Den tredje modellen är The Two-Way Asymmetric Model som är 

tvåvägskommunikation med feedback från mottagaren tillbaka till sändaren, kommunikation 

sker därmed åt båda hållen, trots ett asymmetriskt förhållande då det syftar till att övertala och 

påverka beteende med hjälp av just detta förhållande. Den sista modellen är The Two-Way 

Symmetric Model som är en senare modell som betraktar området mer som en dialog mellan 

grupper istället för en monolog av en sändare till mottagare. Här är syftet att skapa ett balanserat 

förhållande och jämn maktfördelning mellan aktörerna. Den här modellen presenteras som 

idealet av professionalitet inom PR. Grunig & Hunt (1984) visar på att nämnda modeller väljs 

i olika syfte, i samband med situation, omfång, eller publik etc., och olika modeller kan också 

ses som mest lämpade i vissa situationer. L’Etang (2008) uppmärksammar också deras olika 

grad av etiskt samband. Den symmetriska tvåvägskommunikationen relateras till excellence och 
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det dominanta paradigmet inom PR och det mest önskvärda (L’Etang, 2008:251). Modellen 

förutsätter öppenhet och transparens men frågan är om detta faktiskt är möjligt och egentligen 

en ideal bild av kommunikation (Falkheimer, 2001:95). De olika modellerna som Grunig och 

Hunt (1984) presenterar kommer användas som en grundläggande bas för reflektionerna över 

pressmeddelanden i analysen.  

1.6.3 Värdegrund 

Värdegrundsuppbyggnad är ett centralt moment hos organisationer (Philipson, 2011) och 

begreppet kan beskrivas som:  

”Att handla utifrån värden är att handla etiskt. Etiken förutsätter tydliga värden och 

värderingar. Utan sådana är det inte möjligt att skilja mellan rätt och fel, ont och gott, 

eftersträvat och förkastligt. Att handla etiskt, vare sig det gäller individer eller kollektiv 

(företag och organisationer), innebär därför att man bedömer handlingar utifrån om de kan 

anses förverkliga eller motverka sådant som är värdefullt.”   

      (Philipson, 2011:19) 

I den här studien kommer värdegrunder relateras till Sten Philipsons (2011) beskrivning ovan. 

När man talar om värdegrunder görs en specifik skillnad mellan termer som värdeord och 

värdebegrepp, där värdebegrepp är definitionen eller förklaringen av värdeordet. Swedavias 

värdeord, Pålitliga, Engagerande, Nytänkande och Välkomnande bildar tillsammans med 

värdebegreppen företagets fyra värdegrunder.  

Värdeord måste vara preciserade och väldefinierade då det är viktigt att samtliga anställda 

har samma uppfattning och förståelse av dess betydelse och värdeorden bör genomsyra hela 

företagets arbete och handlingar (Philipson, 2011:154-164). Med andra ord, värdeord och 

värdegrunderna skapar en viss policy gällande företagets normer och etiska handlingar 

gentemot hur värden uppnås. På samma sätt som en organisation är en samling människor med 

samma mål och intresse (L’Etang, 2008:190) blir värdegrunderna vägen dit. Värdeorden som 

används av Swedavia ger ett intryck av ett slags organisationsideal och termerna kommer i den 

här studien användas synonymt. Ett värde är det man vill uppnå och åstadkomma (Philipson, 

2011:18). Vad vill Swedavia uppnå med sina värdegrunder? I en värdegrund ingår en vision 

om organisationens ändamål och de behov som organisationen avser tillfredsställa (Philipson, 

2011:19). Vision beskrivs som svaret på frågan ”varför man gör något” (s.225) som helhet inom 

företaget. Värdegrunder kommer därmed diskuteras i relation till Swedavias egna definition av 

begreppen.  
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1.6.4 Pressmeddelandes relation till Agenda-setting och framing  

Pressmeddelandens primära syfte är att informera journalister om information som pressen kan 

använda i nyhetsrapportering (Nationalencyklopedin, 2015). Detta leder in på hur nyhetsvärdig 

information skapas och vad som framstår som viktigt i själva nyhetsrapporteringen. Termen 

”agenda-setting” syftar till just vad som anses vara viktigt inom nyhetsmedia (Windahl et al., 

2009:36, 253). Medias agenda-setting beskrivs som medias tendenser att påverka vad 

människor kommer att tänka på och vad som uppfattas som viktigt. Detta leder till frågor och 

diskussioner kring vart i samhället som agenda-setting ”fastställs”, vem bestämmer agendan? 

Är det utifrån media, publiker eller policy som agendan skrivs? Dessa frågor går utanför 

studiens omfång men skall nämnas eftersom det är relevant för studiens sammanhang i ett större 

perspektiv. Fortsättningsvis, ju mer det skrivs om något desto viktigare måste det vara. Det 

omvända gäller också att sådant som det inte skrivs om är inte nödvändigt att veta.  

Med agenda-setting i åtanke går det att relatera tillbaka till just pressmeddelanden och 

deras roll inom kommunikation. Jacobs (1999) uppmärksammar delvis 

företagets/organisationens roll i agenda-setting och ”förformulerar” nyhetsartiklar till viss grad. 

Pressmeddelanden som används av journalister blir till viss del vad företaget/organisationen 

vill ha skrivet och formulerat. Den här delen av pressmeddelanden och strategisk 

kommunikation påminner om medias framing och hur verkligheten, en sak eller fenomen, 

konstrueras och presenteras för att skildras på visst sätt (Windahl et al., 2009; Falkheimer & 

Heide, 2014). Studien syftar alltjämt till att undersöka värdegrunder i ett företags 

pressmeddelanden, vilket kan påstås vara en form av framing, och pressmeddelandena i sig en 

form av företags agenda-setting.  

1.6.5 Pressmeddelanden och etik 

Pressmeddelanden skildrar en del av den kommunikativa arenan där det strategiska syftet blir 

tvetydigt. Vill man med pressmeddelanden kontrollera sin publik eller samarbeta med den? 

Med andra ord, pressmeddelanden kan fungera både som en relationsbyggande plattform och 

en informationskanal som informerar allmänhet och kund. Å andra sidan är pressmeddelanden 

enkelriktade och väldigt taktiska i sin form. Pressmeddelanden är strategiska, de kommuniceras 

med ett mål. Pressmeddelanden är en del av företags informationsflöden där de har kontroll 

över vad som målas upp och vilken bild som byggs. En fråga man kan ställa sig är då ifall det 

är allt som händer och om bilden som skildras är transparant och trovärdig (L’Etang, 2008). 
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2. Material och metod 

2.1 Material 

Materialet till studien är de 221 pressmeddelanden som Swedavia publicerat på sin hemsida 

under sex år (2010 till 2015). Pressmeddelandena finns på Swedavias hemsida (Swedavia, 

Pressmeddelanden, 2015) och materialet är nåbart för allmänheten. Likt beskrivet tidigare är 

det endast de kortare pressmeddelandena som är material i studien. 

Som komplement har en intervju med två nyckelpersoner utförts, PR-chef Åsa Öhman 

och presschef Ulf Wallin som ansvarar för Swedavias pressmeddelanden. Detta för att studera 

om teoretiska och strategiska planer/riktlinjer träder fram i de faktiska pressmeddelandena. 

Intervjun bidrar med djupgående och kvalitativa aspekter till den kvantitativt inriktade 

innehållsanalysen.  

2.2 Metod 

Metoden är uppdelad i två huvudmoment, en innehållsanalys av 221 pressmeddelanden och en 

semistrukturerad intervju med två nyckelpersoner från Swedavias kommunikationsavdelning. 

Två forskningsinriktningar tillämpas i den här studien med utgångspunkt inom kvantitativ 

respektive kvalitativ inriktning för att få en bred och kompletterande bild av materialet. I 

avsnitten nedan presenteras de två olika metoderna. Metoden är inte specifikt anpassad efter 

Swedavia utan syftar till att vara funktionell också i analys av andra företag.  

2.2.1 Innehållsanalys 

För att svara på de kvantitativa frågorna utförs en innehållsanalys av pressmeddelandena. 

Neuendorf (2002) beskriver innehållsanalyser som ”den systematiska, objektiva och 

kvantitativa analysen av meddelandekaraktärer” (2002:1). För att få en bred och generell 

uppfattning av de givna pressmeddelandena görs en innehållsanalys med utformat kodschema 

för att identifiera de variabler som är intressanta för frågeställningarna. Innehållsanalyser kan 

skapas utifrån forskarens ambition och forskningssyfte/perspektiv; hur pass detaljerat och hur 

intensiv eller övergripande innehållsanalysen är, varierar med projekt och individ (Neuendorf, 

2002:2). I den här studien görs en innehållsanalys som sållar för övergripande tematiska 

signaturer och användandet av värdegrunder både tydligt explicit och implicit. Analysen har 

gjorts genom ett kvantitativt räknande tillsammans med en mer kvalitativt resonerad analys.  
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Neuendorf (2002:14) beskriver kvantitativa innehållsanalyser som ”numeriska processer” 

och att man gör numeriskt baserade sammanfattningar av meddelanden. Målet är således inte 

att gestalta tolkningar, och på djupet ge en detaljerad förklaring av hur något kan tolkas i 

meddelandet, utan att ge en mer generell summering av meddelandet för att kunna generalisera 

ett större material (Neuendorf, 2002:15; Bergström & Boréus, 2012:50f). Målet med den här 

typen av metod är att identifiera kausala relationer mellan variabler och förstå dess innebörd i 

relation till varandra (Neuendorf, 2002:47. Den första delen av studien avser att kvantitativt 

beskriva användandet av värdegrunder i själva pressmeddelandena och dess ämnesområden. 

Den andra delen syftar till att undersöka om det finns medvetna strategier eller inte. Metoden 

går ut på att numeriskt konkludera användandet av vissa ord och kategoriska förekomster för 

att se vilka samband som finns. Enligt Nilsson (2010) kan man på detta sätt ”lyfta sig från det 

enskilda, med sikte på det generella” (s.119). Syftet är att försöka etablera den mest generella 

karaktären i pressmeddelandena och försöka se möjliga trender i användandet av 

värdegrunderna, i och med det är tolkning och subjektiv influens oundvikligt. 

Pressmeddelandena kommer fungera som analysenheter och generaliseras i form av olika 

kategorier. Först presenteras titeln på pressmeddelandet, sedan ges meddelandet ett ”ID”. Det 

anges datum för publicering och tilldelat ämne för meddelandet. Ämnet bestäms utifrån vad 

meddelandet handlade om. En sammanställning av klassningen finns i bilaga 1. Ämnena 

fastställs sedan och ges ämnesdefinition Ä1, Ä2, Ä3, och så vidare. Slutligen klassas de fyra 

värdegrunderna, tydligt angivet (markerat med ett E för explicit), implicit antytt (markerat med 

ett I). Värdegrunderna analyseras på fyra nivåer: tydlig, implicit, otydlig eller inte alls. Tydlig 

närvaro markeras med tecken: ☼, implicit närvaro med: ● och otydlig närvaro markeras med 

tecken: ○. Värdegrunderna har i kodschemat getts namnen V1, V2, V3 och V4 i den ordning de 

presenteras av Swedavia. Kodscheman för respektive år presenteras i bilaga 2. De olika 

värdegrunderna analyseras därmed i fyra variabler och ämneskategorierna analyseras i sexton 

variabler i innehållsanalysen. 

Kritik som kan riktas mot studiens metod är dess kvalitativa aspekter och i hur 

kategoriseringen kräver forskarens involvering och tolkning. I detta exempel visas att gränsen 

mellan vad som är kvalitativ och kvantitativ forskning går att diskutera. Forskarens uppfattning, 

tolkning, och förkunskaper lär oundvikligen påverka resultatet i denna studie och en 

noggrannhet i kodning är därför viktig. Krippendorff (2013) förklarar också hur denna aspekt 

är uppenbar inom just kodning utförd av människor och frågor kring realeabilitet som uppstår 

(s.47). En forskares logik behöver inte vara lika en annan forskares logik; objektivitet kan 
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därmed anses vara svårt (Krippendorff, 2013:21f). Senare i studien görs ett försök till att 

presentera exempel för att belysa resonemang gällande kodning.  

2.2.2 Intervju 

Innehållsanalyserna kompletteras med en intervju. På grund av akuta ärenden på företaget under 

perioden som intervjuerna skulle göras kunde de inte ske personligen utan fick göras via telefon. 

Syftet med intervjuer är att källorna kan ge kunskap och bakgrundsfakta som främjar studiens 

diskussion och analys (Larsson, 2010). Kompletterande intervjuer bidrar till förklaringar om 

svar på frågorna hur och varför. Den personliga intervjun syftar till att bidra med både saklig 

information och respondenternas egna uppfattningar om saker (ibid.) Intervjun genomfördes 

med pressansvariga på Swedavia: Ulf Wallin som är presschef och Åsa Öhman som är PR-chef. 

Telefonintervjun ägde rum den 11 december 2015 och utformades enligt en semistrukturerad 

karaktär med förberedda frågor. En semistrukturerad intervju har i syfte att låta frågorna leda 

samtalet men samtidigt ge de intervjuade frihet i sitt svarande, vilket hjälper till att skapa 

diskussion som är relevant för studien (Larsson, 2010; Bryman, 1997). Grundtanken är att frihet 

i svarandet skall ge ärligare formuleringar samt naturligare och direkta tankegångar. Intervjun 

spelades in enligt godkännande och varade i cirka tre kvart och gjordes samtidigt med båda 

källorna. Referat av intervjun presenteras vidare i avsnitt 3.3 och transkribering av intervjun 

kan fås vid förfrågan till författaren.  

3. Resultat  

Nedan presenteras resultaten av innehållsanalyserna som gjorts på samtliga pressmeddelanden 

under sex år, mellan 2010 och 2015. Sammanlagt omfattar analysen 221 pressmeddelanden 

fördelade någorlunda jämt över åren, men inte helt och hållet. I avsnitt 3.1 presenteras den 

manifesta och statistiska analysen av resultaten, med ett kvantitativt perspektiv för att ge en 

överblick och tillåta en generalisering av data. I avsnitt 3.2 tillämpas det mer kvalitativa 

perspektivet och närvaron av de utsagda värdegrunderna i nämnda pressmeddelanden 

presenteras. I avsnitt 3.3 redovisas resultaten av en semi-strukturerad telefonintervju. 

3.1 Manifesta resultat av innehållsanalys 

Under perioden 1 januari 2010 till och med 31 december 2015 presenterades 224 

pressmeddelanden på Swedavias hemsida under kategorin ”Pressmeddelanden”. Vid 3 tillfällen 
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(2010-10-12, 2011-10-11 och 2011-10-11) upprepades pressmeddelandet på ett så lika vis att 

endast ett av de identiska meddelandena inkluderades i studien. Antalet pressmeddelanden som 

analyserats i studien är N=221 då det anses vara det faktiska antalet pressmeddelanden som 

presenterats. 

Figur 1 visar hur många pressmeddelanden som publicerats åren 2010 till och med 2015 samt 

hur många olika ämnesgrupper som presenterades respektive år. Antalet pressmeddelanden per 

år varierar mellan 27 och 52 och det syns en nedåtgående trend i antal pressmeddelanden sedan 

2012. Antalet har sedan 2010 halverats, antalet publiceringar har gått från att det publiceras 

cirka ett pressmeddelanden i veckan till cirka två i månaden. Fördelat över månader visar tre av 

de sex åren tydliga uppgångar i antal pressmeddelanden som publiceras under oktober månad 

(2010, 2011, 2012), vilket också syns i de statistiska parametrarna som sammanställts i Figur 

2. Förutom rapportering av passagerarsiffror under första veckan i oktober varje år och två 

inbjudningar till ”Räkmackans dag” syns dock inga egentliga samband som skulle kunna 

förklaras av medvetna strategier eller taktiker bakom ökningen i just oktober månad. Figur 3 

visar en mer detaljerad beskrivning av fördelning av pressmeddelanden per månad. 

 

Figur 1. Figuren visar fördelningen mellan antalet 

pressmeddelanden som Swedavia har publicerat på 

hemsidan www.swedavia.se mellan 1 januari 2010 och 

31 december 2015 samt antal olika ämnen som 

presenterades respektive år. 

 
 

Figur 2. I figuren presenteras frekvensen i publicering 

av Swedavias pressmeddelanden med specifik 

dataredovisning per månad från 2010 till och med 2015. 
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Det sker också en inkonsekvens i benämningen av flygplatser, exempelvis refereras 

Stockholm Arlanda Airport under åren till: Arlanda, Stockholm Arlanda, Stockholm Arlanda 

Airport, Stockholm-Arlanda Airport och Stockholm Arlanda Flygplats. 

Det identifierades totalt 16 ämnesområden i materialet. Ämnena gavs identifikationsnummer 

Ä1 till Ä16 i ordningen av mest frekventa till minst frekventa ämnet. Förklaringar och 

definitioner av ämnena presenteras i bilaga 1. Flera ämnen kan anses komma från ett och samma 

pressmeddelande, varför antalet klassade ämnen är större än antalet pressmeddelande. Nedan 

följer två konkreta exempel på hur klassningen gjorts. 

 

Exempel 1.1: Pressmeddelande nummer: ”1232”, kategoriseras i ämnena 1, 3, 4 och 12. 

Swedavia stödjer miljöeffektiva bränslen för taxi på Stockholm Arlanda Airport 

2012-09-21, kl. 09:10 

I Stockholm Arlanda Airports taxikösystem kommer de taxibilar som använder miljöeffektiva bränslen att få 

kortare kötid till nästa körning. Miljöeffektiva bränslen har lägre genomsnittliga koldioxidutsläpp vid 

förbränning än typbränslet. Flera bränslebolag erbjuder nu dessa miljöeffektiva bränslen. 
 

Exempel 1.2: Pressmeddelande nummer: ”1403” kategoriseras i ämnena 3, 9 och 10. 

Swedavia-duo nominerade finalister till mångfaldsutmärkelse 

2014-01-23, kl. 10:58 

Tidningen Chef utser årligen Sveriges bästa chefer inom en mängd kategorier. I kategorin Årets 

Mångfaldschef är två av de nominerade finalisterna ansvariga för arbetet med mångfald och inkludering på 

Swedavia: 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

2010 4 6 2 4 2 5 4 4 3 7 7 4

2011 1 2 3 1 4 3 1 5 2 7 1 1

2012 7 5 5 5 1 2 2 3 2 8 3 3

2013 1 4 6 2 2 5 3 2 1 3 4 4

2014 3 2 2 1 2 5 2 2 1 4 2 1

2015 1 5 1 3 2 2 1 2 1 2 3 5

0
1
2
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4
5
6
7
8
9

Månadsfrekvens för publicerade pressmeddelanden

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figur 3. Figuren visar fördelningen av Swedavias pressmeddelanden månadsvis över de 6 åren (2010 

till 2015). 

 

https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/swedavia-stodjer-miljoeffektiva-branslen-for-taxi-pa-stockholm-arlanda-airport1/
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Antal ämnen under respektive år presenterades i Figur 1 ovan, med 11, 10, 14, 13, 10, 8 ämnen 

per år och uppvisar ingen stark trend. I Figur 4 presenteras ämnesfrekvensen under samtliga sex 

år mer specifikt samt en kumulativ kurva som summerar från de mest frekventa till de minst 

frekventa ämnena. Fyra ämneskategorier fanns representerade i en eller annan kombination i 

cirka 3 av 4 pressmeddelanden. De vanligaste var: flygplatsinformation, passagerarsiffror, 

företagsnyheter och miljöfrågor. Att fyra ämnen är så dominerande indikerar en viss rutin i att 

ta fram ett pressmeddelande. Det stöds av att de oftast formuleras och presenteras i ett 

återkommande språk samt utformande.  

Kvantitativt framgår likheterna mellan åren genom att enkelt räkna ord (prepositioner etc. 

är inte inkluderade). De vanligaste orden finns presenterade i Tabell 1, nedan. Förutom 

företagets namn och egennamn på flygplatser så är orden, resenärer/passagerare, procent, ökade 

och antal, ord som förekommer ofta.  

 

 

 

 

Figur 4. Figuren visar ämnesfördelningen av Swedavias pressmeddelanden (2010 till och med 2015), 

med fördelning både årsvis och ämnesvis samt en axel med det sammanlagda antalet 

ämnesförekomster. 
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Tabell 1. Vanligt förekommande ord i Swedavias pressmeddelanden mellan 2010 till och med 2015. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Airport Procent Resenärer Resenärer Resenärer Resenärer 

Arlanda Miljoner Procent Procent Swedavias Procent 

Procent Swedavia Swedavia Swedavia Procent Swedavia 

Göteborg Airport Antalet Antalet Flygplatser Airport 

Landvetter Passagerare Flygplatser Airport Miljoner Ökade 

Stockholm Flygplatser Ökade Landvetter Ökade Flygplatser 

Miljoner Swedavias Swedavias Swedavia Antalet Ökning 

Ökade Ökade Airport Flygplatser Airport Swedavias 

 

Med orden i Tabell 1 kan ett typiskt pressmeddelande från Swedavia handla om en ökning av 

andelen passagerare för någon av dess flygplatser. Orden räknades med hjälp av ett 

ordräkningsverktyg (Text Finder, 2015) och endast innehållsord inkluderades. 

Det finns även exempel på hur man reagerat på en minskning av passagerarantal (med 

anledning av askmoln som skapades vid ett vulkanutbrott på Island år 2010 pressmeddelande 

1109). Noterbart är att det ibland också beskrivs en händelse på en flygplats men inte vilken 

flygplats, vilket antas vara Stockholm Arlanda Airport som pressmeddelandet syftar till. 

Exempel är pressmeddelande 1002 som skrevs den 16 januari 2010, ”Plan hamnade utanför 

bana”: En Airbus från Iran Air hamnade av okänd anledning utanför banan drygt hundra meter 

efter start vid lunchtid på lördagen. 

Det generella temat är att positivt förklara eller presentera en händelse, utveckling eller 

nyhet. Det övergripande tillvägagångssättet ter sig vara av proaktiv karaktär med endast ett fåtal 

pressmeddelanden som är tydligt reaktiva till händelse eller gentemot något specifikt. Exempel 

på reaktiva pressmeddelanden presenteras nedan: 

 

Exempel 1.1: Pressmeddelande ”1121” presenterar en reaktiv karaktär: 

Ökad integrering av trafikslagen nödvändig 
2011-09-01, kl. 11:26 

Swedavia lämnar svar på Trafikverkets rapport avseende järnvägens behov av ökad kapacitet. Investeringar är 

nödvändiga för infrastrukturen i Sverige. Samtidigt har trafikslagen under lång tid, en orsak till Trafikverkets 

bildande, behandlats separat. Avsaknaden av ett integrerat synsätt om hur flyg, tåg, sjöfart och väg kompletterar 

varandra, innebär förluster för såväl resenärer som samhälle 

 

Exempel 1.2: Pressmeddelande ”1208” presenterar en reaktiv karaktär: 

Naturskyddsföreningens förslag skjuter långt utanför målet  
2012-02-06, kl. 11:31 

Naturskyddsföreningen meddelade under helgen att utvecklingen inom flyget är ohållbar ur ett klimatperspektiv 

och föreslår att momsen på inrikesflyg höjs. Som stöd hänvisar man till att allt fler väljer flyget och att utsläppen 

av koldioxid därför ökar snabbt. Fakta visar dock att utsläppen inte alls har ökat från inrikestrafiken, tvärtom har 

utsläppen minskat med drygt 30 procent från 1990-2010.  

https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/okad-integrering-av-trafikslagen-nodvandig1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/naturskyddsforeningens-forslag-skjuter-langt-utanfor-malet-1/
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3.2 Resultat - värdegrunder i pressmeddelanden 

Värdegrunderna kan tänkas presenteras i fyra olika nivåer i Swedavias pressmeddelanden. Den 

första nivån är att något av värdeorden finns explicit använt i texten. Den andra nivån refereras 

till som implicit, det vill säga, det kan argumenteras att värdegrunden, dess ord och begrepp, 

implicit antyds i pressmeddelandet på ett relativt tydligt vis. Den tredje nivån refereras till som 

otydlig och representerar fall som skulle kunna klassats som nivå två men osäkerheten är för 

stor eller referensen till värdegrunden helt enkelt för svag. Den fjärde nivån representeras av att 

det tydligt inte finns någon koppling till värdegrunderna och deras begreppsbeskrivning.  

Alla pressmeddelanden (endast den kortare versionen har används) lästes och bedömdes 

att tillhöra en av de fyra olika nivåerna inom respektive värdegrund. Det blir av naturliga skäl 

en subjektiv bedömning om man inte har tillgång till många medarbetare som gör motsvarande 

klassificering, vilket är utanför den här studiens ramar. 

3.2.1 Tydlig värdegrund  

Sju av Swedavias 221 pressmeddelanden innehöll tydlig användning av en värdegrund, det vill 

säga, ett av de fyra värdeorden användes i meddelandet. Böjningar av värdeorden har 

inkluderats. Dessa sju pressmeddelanden finns återgivna nedan.  

 

Exempel 2.1: Pressmeddelande ”1030”, värdegrund 4 ”Välkomnande” används.  

Schenker etablerar logistikcenter i Airport City 

2010-08-17, kl. 10:53 

– Det är med glädje vi välkomnar DB Schenker Logistics till Airport City. Tillsammans med dem och andra 

kommande etableringar knyter vi samman människor, handel och affärer i regionen med resten av världen. På så 

sätt bidrar vi till fortsatt positiv utveckling för hela Västsverige, säger Olle Sundin, flygplatschef på Göteborg 

Landvetter Airport.  

 

Exempel 2.2: Pressmeddelande ”1041”, värdegrund 4 ”Välkomnande” används.  

Sveriges största turistbyrå slår rekord 

2010-10-27, kl. 09:00 

Nyligen välkomnade Arlanda Visitor Center Liesbeth Stam från holländska Sassenheim med blommor och 

presenter när hon som den miljonte besökaren under 2010 besökte turistbyrån.  

 

Exempel 2.3: Pressmeddelande ”1127”, värdegrund 4 ”Välkomnande” används.  

Miljardsatsning inleds på Stockholm Arlanda Airport 

2011-10-13, kl. 08:00 

Swedavia inleder nu en storsatsning på Stockholm Arlanda Airport. Under tre år är planen att investera en miljard 

SEK i kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Målsättningen är att skapa en mer välkomnande flygplats som 

ännu tydligare sätter resenären i fokus. Först ut är Terminal 2.  

 

 

 

https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/schenker-etablerar-logistikcenter-i-airport-city1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/sveriges-storsta-turistbyra-slar-rekord1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/miljardsatsning-inleds-pa-stockholm-arlanda-airport2/
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Exempel 2.4: Pressmeddelande ”1212”, värdegrund 1 ”Pålitliga” används.  

Pålitligheten lyfter inrikesflyget 2012 

2012-02-20, kl. 15:54 

En ny undersökning av TNS SIFO beställd av Swedavia visar att sju av tio svenskar kommer flyga inrikes lika 

mycket eller mer under 2012, jämfört med 2011. Av undersökningen framgår också att de viktigaste skälen att 

välja flyg, framför andra kollektiva transportslag, vid inrikesresor är tidseffektivitet, komfort samt att man kommer 

fram i beräknad tid.  

 

Exempel 2.5: Pressmeddelande ”1235”, värdegrund 2 ”Engagerande” används.  

Engagerat miljöarbete ger utmärkelse 

2012-10-10, kl. 09:30 

Miljöarbetet vid Sveriges basutbud av flygplatser är nu ackrediterade enligt högsta nivå av Airport Carbon 

Accreditation (ACA). Swedavia, som driver de tio flygplatserna, har de senaste sju åren minskat utsläpp av fossil 

koldioxid med över 60 procent och målet är att vara helt fria från utsläpp 2020. Idag är tio av fjorton flygplatser i 

Europa som är ackrediterade enligt högsta nivån svenska.  

 

Exempel 2.6: Pressmeddelande ”1319”, värdegrund 4 ”Välkomnande” används.  

Hyllning till Bohuslän invigs på Landvetter 

2013-06-17, kl. 12:26 

TV-bolaget CNN listade nyligen Bohuslän som ett av världens tio vackraste vildmarksområden. Nu inviger 

Göteborg Landvetter Airport en vägginstallation tillägnad Bohuslän som ska hälsa alla besökare påmna till 

regionen. Det är också ett sätt att säga välkommen hem till de västsvenska resenärerna som möts av ljugarbänken, 

mormors blåvita porslinstallrikar eller ljudet av måsar och hav. 

 

Exempel 2.7: Pressmeddelande ”1502”, värdegrund 2 ”Engagerande” används.  

Swedavia ansluter sig till Fly Green Fund  
2015-02-02, kl. 09:00 

Swedavia ökar sitt engagemang för minskade utsläpp av fossilt koldioxid och sitt arbete för en flygindustri med 

minskad klimatpåverkan. Swedavia blir nu första flygplatsoperatör att ansluta sig till Fly Green Fund i Norden.  

 

Det blir tydligt att värdegrunden ibland kan anses vara tydligare än vid andra tillfällen, det vill 

säga, ibland syftar ordvalet till värdegrunden, se exempel 2.3, 2.4, 2.5 och 2.7, och ibland 

används endast värdeordet men det syftar till något annat, se exempel 2.1, 2.2 och 2.6.  

3.2.2 Implicit värdegrund 

Den implicita värdegrunden syftar till att värdeordet och dess begrepp antyds i 

pressmeddelandet. Totalt 40 stycken meddelanden klassades som implicita. I figuren nedan 

syns antalet tillfällen värdegrunden antydas. Att Swedavia exempelvis är pålitliga relateras 

främst till att pressmeddelandet på ett sätt beskriver att de tar ansvar för miljö och utvecklar 

flygplatserna i samband med miljörelaterade frågor. Implicita värdegrunder finns representerat 

i färre än var femte pressmeddelande. Av dessa är pålitlighet det som troligen avses oftast, se 

Tabell 2 nedan. Exempel på pressmeddelanden klassade som kategori två presenteras nedan. 

 

 

https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/palitligheten-lyfter-inrikesflyget-20121/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/engagerat-miljoarbete-ger-utmarkelse1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/hyllning-till-bohuslan-invigs-pa-landvetter1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/swedavia-ansluter-sig-till-fly-green-fund-1/
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Tabell 2. Antalet tillfällen ett värdeord refereras till implicit som funktion av år. 

 PÅLITLIGA ENGAGERADE NYTÄNKANDE VÄLKOMNANDE  

2010 11 3 4 1 

2011 3 0 0 0 

2012 3 2 2 2 

2013 1 0 0 0 

2014 2 0 0 1 

2015 2 0 2 1 

TOTALT 22 5 8 5 

 

Exempel 3.1: Pressmeddelande ”1046” antyder värdegrund 1 och 3. 

Effektivare flyg med Stockholm-Arlanda Airport i centrum 
2010-11-17, kl. 15:27 

Den 1 januari 2015 ska det vara möjligt att på minuten förutse flygplanens landningstid, när de kommer till och 

lämnar gate och sedan lyfter igen. Det ska i sin tur leda till ännu bättre punktlighet, minskad bränsleförbrukning 

och därmed minskat koldioxidutsläpp. Tillsammans ska Stockholm-Arlanda flygplats, den svenska 

lygtrafikledningen LFV och flygbolaget SAS göra detta möjligt.  

 

Exempel 3.2: Pressmeddelande ”1424” antyder värdegrund 1. 

Premiär för biobränsleflygning till Östersund 
2014-10-30, kl. 13:00 

För första gången kommer en reguljär flygning med inblandning av biobränsle i tanken att göras av SAS mellan 

Stockholm-Arlanda Airport och Åre-Östersund Airport. Flygningen sker på tisdag i nästa vecka och är ett viktigt 

steg i utvecklingen för att minska flygutsläppen av fossil koldioxid.  

 

3.2.3 Otydlig värdegrund 

Otydlig värdegrund betyder att meddelandet inte passar i någon av de tidigare nivåerna, men 

samtidigt inte helt av saknar värdebegrepp i meddelandet. Totalt 21 stycken pressmeddelanden 

klassades som otydlig värdegrund. De flesta pressmeddelanden som kategoriserades enligt den 

här nivån syftade eventuellt på värdegrund 1, Pålitliga. Pressmeddelandena diskuterade miljö 

men inte på ett så vis att det tydligt kan argumenteras att det faktiskt handlar att ta ansvar för 

miljön eller liknande. Likaså med värdegrund 3, Nytänkande, vilket eventuellt kan syfta till 

utveckling av företaget eller flyget. Det antyds att det är nytänkande men kan inte relateras fullt 

till värdegrunden. Se exempel och fördelning av pressmeddelandena över åren nedan. 

 

Exempel 4.1: Pressmeddelande ”1038” antyder eventuellt på värdegrund 1. 

Bättre styrning ger bättre miljö 
2010-10-13, kl. 13:45 

Taxi Stockholm kritiserar i ett pressmeddelande Arlanda och dess ägare det statliga bolaget Swedavia, för att 

motverka lägre utsläpp. Swedavia ser positivt på att Taxi Stockholm säger att de har en ambition att minimera 

sin miljöpåverkan men det är Taxi Stockholm själva som äger problemet.  

 

https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/effektivare-flyg-med-stockholm-arlanda-airport-i-centrum1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/premiar-for-biobransleflygning-till-ostersund1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/battre-styrning-ger-battre-miljo1/
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Exempel 4.2: Pressmeddelande ”1307” antyder eventuellt på värdegrund 3. 

Förbättrad läsbarhet på Swedavias webbplatser 
2013-03-08, kl. 11:55 

Idag lanserar flygplatskoncernen Swedavia ett utökat lässtöd för de användare med nedsatt läsförmåga som 

besöker Swedavias samt flygplatsernas webbplatser. Talande Webb är ett audiovisuellt hjälpmedel som gör 

webben ”talande” – orden markeras visuellt samtidigt som de läses upp. Med Talande Webb kan Swedavias 

besökare få ett utökat lässtöd på datorn, i mobilen eller på surfplattan.  

 

Tabell 3. Antalet tillfällen ett värdeord refereras till otydligt som funktion av år. 

 PÅLITLIGA ENGAGERADE NYTÄNKANDE VÄLKOMNANDE  

2010 2 2 0 0 

2011 1 0 1 0 

2012 3 2 1 1 

2013 1 0 3 1 

2014 0 0 1 2 

2015 0 0 0 0 

TOTALT 7 4 6 4 

 

3.2.4 Ingen uttryckt värdegrund 

I den här kategorin går det inte utifrån pressmeddelandet att direkt relatera till någon 

värdegrund, vare sig via värdeord eller värdebegrepp. Många av pressmeddelandena handlar i 

den här kategorin om fakta kring passagerarsiffror eller liknande som presenteras i exemplen 

nedan. Totalt 162 stycken pressmeddelanden kategoriserades i den här nivån, vilket utgör den 

största kategorin gentemot de tre tidigare och det är alltså vanligast att ett pressmeddelande inte 

har någon uttryckt värdegrund vare sig explicit, implicit eller otydligt. Se exempel nedan och 

bilaga 3 för ytterligare tabeller och översikt över fördelningen mellan kategorierna. 

 

Exempel 5.1: Pressmeddelande ”1118” antyder inte på någon specifik värdegrund. 

Michael Persson Gripkow ny marknadsdirektör på Swedavia 
2011-08-12, kl. 09:00 

Michael Persson Gripkow blir ny marknadsdirektör vid Swedavia. I sin nya roll ansvarar Michael för såväl 

marknadskommunikation som analys samt marknadsutveckling vid samtliga Swedavias flygplatser. Utmaningen 

består främst i att säkerställa en hög tillgänglighet till och från Sverige samt stärka flygets konkurrenskraft.  

 

Exempel 5.2: Pressmeddelande ”1410” antyder inte på någon specifik värdegrund.  

Semestern börjar med Google – förväntan en viktig del av resan  
2014-05-14, kl. 10:09 

Svenskarna googlar resmål och bestämmer vart resan ska gå långt i förväg. 72 procent bestämmer resmål mer än 

tre månader i förväg. 30 procent bestämmer sig sex månader eller mer i förväg. Kvinnor har ännu längre 

planeringshorisont än män. Det visar undersökningen Resenären som Swedavia tillsammans med TNS Sifo har 

genomfört med 2 000 personer som flugit på semesterresa det senaste året.  

https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/forbattrad-lasbarhet-pa-swedavias-webbplatser1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/michael-persson-gripkow-ny-marknadsdirektor-pa-swedavia1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/semestern-borjar-med-google-forvantan-en-viktig-del-av-resan-/
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3.3 Redovisning av intervjuer 

Telefonintervjun med Swedavias PR-chef Åsa Öhman och presschef Ulf Wallin gjordes som 

ett konferenssamtal den 11 december 2015. I intervjun förklarade Åsa och Ulf att antalet 

personer som skriver pressmeddelanden har varierat under perioden som studerats, just nu är 

det fyra stycken som skriver pressmeddelanden. Tidigare har Stockholm Arlanda Airport, 

Bromma Stockholm Airport och Göteborg Landvetter Airport haft lokala kommunikatörer 

vilket nu har förändrats och centraliserats till Swedavias kommunikationsavdelning med enda 

tillgång till publicering.  

Åsa och Ulf förklarar att ett pressmeddelandes primära målpublik är resenären som nås 

genom utvald press eller i form av generella medieplattformar. Resenären är den tänkta 

publiken och pressen är kanalen, oavsett plattform eller företag. De förklarar också att det finns 

en taktisk och strategisk bakgrund bakom allt som görs på Swedavias 

kommunikationsavdelning, allt har ett syfte och en anledning. Många nyheter är noga utvalda 

och inriktade på specifika presskontakter eller nyhetsforum. Det vill säga, vissa saker kanske 

inte blir allmänna pressmeddelanden utan fördelas, ”införsäljs”, genom direktkontakt med 

specifik press. Kort sagt placeras nyheter i passande kanal. Pressmeddelanden och uttalanden 

skrivs och formuleras utifrån den media man riktar sig till, teknikrelaterade händelser fördelas 

till någon journalist med teknikintresse etc. Det är i det här sammanhanget intressant att notera 

att börsregler måste följas och försiktighet med känslig ekonomisk information, det vill säga, 

börs-relaterad information måste nå alla samtidigt och kan inte säljas in på samma sätt till 

lämplig mediekanal. Vid dessa tillfällen skrivs ofta pressmeddelanden i efterhand och kan då 

nås av alla ifall det skickats ut till specifik presskontakt. Vid stora händelser kontaktas TT 

(Tidningarnas Telegrambyrå AB). Om TT skriver om något brukar nyhetstidningar ta sin 

information från TT.  

Åsa och Ulf förklarar också att de arbetar proaktivt och förekommande och försöker ha 

ständig koll på omvärlden, både inom samhället och på ett större plan. Genom att ha en ständig 

kontroll och överblick över vad som händer kan de arbeta och förekomma vissa händelsers 

effekter eller förstorande i media som inte är gynnsamt för organisationen. Genom att lägga ut 

pressmeddelanden eller uttalanden innan media skriver nyhetsartiklar eller debattartiklar kan 

de själva försöka minska eventuella bakslag och ogynnsamma effekter. Syftet är att kunna tona 

ned samtidigt som det visar ärlighet och en transparens.  

Vad som startar processen, att kommunicera via ett pressmeddelande, handlar om 

situation och kontext. Det ges två kriterier som avgör vad som blir ett pressmeddelande. Det 

första är att det ska finnas ”någon form av nyhetsvinkel och positivt för resenären”, och det 
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andra är att ”man kan gå ut med ett pressmeddelande om något som är negativt för att just ta 

udden av nyheten”, (Wallin, Swedavia, 2015). Detta leder samtalet in på diskussionen om vad 

som bör och måste kommuniceras och informeras om från Swedavias sida. Det handlar ofta om 

vem som äger frågan, om informationen är deras att kommunicera. Flygplaster har många 

aktörer vilket ibland kan försvåra vem som ansvarar för vad och de är tydliga med att de inte 

tar i andras frågor. Ett exempel som tas upp är SAS och deras kris för några år sedan samt hur 

detta kommunicerades. Detta var inte Swedavias fråga att yttra sig om och inte heller när 

terrornivån höjdes i Sverige under hösten 2015. Den förhöjda terrornivån var ett uttalande från 

Säpo och syntes som en notis på Swedavias hemsida. Ulf och Åsa förklarar att det finns 

särskilda aspekter att ha i åtanke gällande just säkerhetsfrågor som dessa. Detta var något som 

Säpo yttrade sig om, Swedavia kände sig inte ansvariga i frågan eller ville inte ha uttalat sig om 

detta. Just säkerhetsfrågor är något de säger att vill de ligga lågt med och tona ner. De tar ansvar 

i frågor de har mandat att förmedla. Ett annat exempel, menar Ulf, är bombhot som riktas mot 

Stockholm Arlanda Airport. Vid dessa tillfällen har inga pressmeddelanden skrivits då akuta 

ärenden kräver mer operativa tillvägagångsätt än ett pressmeddelande som beskrivs vara för 

långsamma för den här typen av händelse. I ett sådant skede, berättar Ulf och Åsa, delar 

kommunikations- och pressansvariga upp arbetet, en kollega får möta pressen i person medan 

övriga svarar i telefon och mejl på kontoret. Detta ger en mer effektiv kommunikation som 

lättare anpassas till händelsens förändringar och nyhetsuppdaterande behov. Det kan uppstå 

situationer när en liten nyhet har potential att växa sig stor i media och då kan man använda 

pressmeddelanden för att minska risken för att saker förstoras för mycket och får oönskade 

effekter. Det skrivs inte heller pressmeddelanden gällande händelser och aspekter som de inte 

vill ta upp, ”Hamnar det i Aftonbladet […] då blir det väldigt stort”, säger Åsa (Öhman, 

Swedavia, 2015). Saker kan få större publicitet i media än Swedavia önskar, men påpekar också 

att de har en viss informationsplikt i vissa ämnen.  

Åsa påpekar att det finns en övertro gällande pressmeddelanden och vad de kan göra då 

”pressmeddelanden är aktuella en väldigt begränsad tid”, (Öhman, Swedavia, 2015). Sociala 

mediers framväxt, bland annat, gör att pressmeddelanden blir långsamma och mer en 

dokumentation av historia som kan vara bra att ha. De vill vara så pass öppna och ärliga som 

de kan, och de vill att en viss transparens ska finnas. De vill inte dölja något.  

Det finns ändå en stor kontroll. Det är exempelvis inte lätt att skriva om flygplatser eller 

samla material då det krävs pressgodkännande att få vara på just flygplaster, vilket gör att 

flygplatser i sig är relativt stängda för press, förklarar de.  
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Fortsättningsvis diskuteras hur pressmeddelanden väljs att skrivas i termer av närvaro av 

Swedavias värdegrunder och specifikt värdeord. Det presenteras att det som väljs att skrivas 

om i regel är utvalt baserat på dess positiva natur. Utifrån beskrivningen förklaras också att 

Swedavias värden formar allt som görs och ständigt finns i åtanke. Ett tillfälle som nämns är 

specifikt relationen till miljö och hur ansvarstagandet i frågan visar en pålitlighet gällande 

Sveriges framväxt. Användandet av biobränsle och strävan efter hållbarhet tas upp som primära 

exempel på att värdegrunden om att vara pålitliga användas oavsett om ordet används ordagrant. 

”Värdena finns i bakhuvudet och genomsyrar och styr allt vi gör” (Wallin, Swedavia, 2015). 

De vill vara nytänkande och välkomnande och i sin kommunikation visa att de tar 

samhällsansvar som bland annat involverar sig i mångfaldsprojekt och samarbeten med Läkare 

utan gränser och Rädda barnen. Istället för att använda specifika värdeord ligger fokus istället 

på nyhetsvärdering, beskriver Åsa.  

Det finns mål satta för hur Swedavia ska uppfattas i media. Ulf och Åsa förklarar att 

Swedavia har ett företag som gör analyser av medieinvolvering och vissa sökord relaterade till 

Swedavia. På så sätt har de kontroll och en överblick över vad som skrivs och hur det skrivs 

om Swedavia och strategier utvecklas därefter. De beskriver att det finns tre kategorier, att det 

skrivs positivt, neutralt eller negativt. Målet är att 92,5 procent av det som skrivs om Swedavia 

ska vara neutralt eller positivt. För tillfället är siffran cirka 95 procent vilket de ser väldigt 

positivt på och är väldigt stolta över. Kategorin för neutrala nyheter är störst, påpekar de. 30 

procent av allt som skrivs om Swedavia vill Swedavia själva vara källan till.  

Det finns ingen direkt språklig ram gällande författandet av pressmeddelanden men Åsa 

och Ulf menar att det blir rätt lika då de försöker hålla ett konkret, kort och enkelt språk.  

Slutligen beskrivs att ”Intentionen är att vara transparant, vi ska våga berätta om saker, 

även neutrala och lite negativa,” (Wallin, Swedavia, 2015), och Åsa förklarar, ”Vi lägger 

mycket tid på detta, mycket strategi och det är inte en slump att det går bra, vi är duktiga,” 

(Öhman, Swedavia, 2015). Åsa och Ulf liknar pressmeddelanden som toppen på ett isberg som 

det ligger stort arbete bakom. De säger också att det finns mycket skrivet som de inte skickar 

ut, i och med att de arbetar så pass förebyggande som de gör. Under studiens period förklarar 

de att de arbetar förebyggande inför något. ”Det är en trygghet att det finns förberett,” (Wallin, 

Swedavia, 2015). 
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4. Diskussion 

Studien har genomförts med målet att få en uppfattning om det statliga aktiebolaget Swedavias 

arbete med externt kommunicerade pressmeddelanden. De publicerade pressmeddelandena 

under åren 2010 till och med 2015 undersöks med hjälp av en innehållsanalys som gjorts för att 

jämföra innehållet i pressmeddelandena med företagets värdegrunder. Samtidigt har arbetet 

även belyst områden så som kontext av strategisk kommunikation och andra samhällsaspekter 

så som informationsansvar, informationsskyldighet och transparens. Analysen av de 

kvantitativa resultaten analyseras tillsammans med kompletterande intervjuer med 

representanter för Swedavias kommunikationsstruktur. Specifikt kommer pressmeddelandenas 

strategier och kontext samt värdegrundernas försöka sättas i ett kommunikationsperspektiv.  

Pressmeddelanden, ”nyhetsmeddelande till massmedier, utsänt i förväg” 

(Nationalencyklopedin, 2015), fungerar i huvudsak som underlag till nyhetsartiklar för 

journalister. I och med den växande informationskulturen och tillgängligheten på internet blir 

allmänheten och andra aktörer också viktiga publiker för pressmeddelanden och syftet att 

formulera ett pressmeddelande allt mer komplex. Ett pressmeddelande inkluderar ibland 

bakomliggande strategier och tankar som inte syns vid första anblicken. I detta avsnitt kommer 

dessa diskuteras ur ett kunskapsbyggande perspektiv. 

Analysen av resultaten visar att antalet pressmeddelanden har minskat mellan 2010 och 

2015. Minskningen är inte monoton, men från 2010 till 2015 har antalet ungefär halverats. Den 

nedåtgående trenden i relation till det växande och utvecklande informationssamhället och det 

ökade behovet av information väcker en fråga om varför detta har skett. Kan det ha varit ett 

strategiskt val att minska antalet pressmeddelanden, eller ett rent praktiskt sätt att förhålla sig 

till kommunikation i utveckling? 

Det var sju tillfällen där värdeorden återgavs ordagrant i meddelandena, men endast fem 

av tillfällena syftade till värdegrunden. Att sju av 221 pressmeddelande tydligt återkopplar till 

värdegrunderna och på ett explicit kvantitativt mätbart vis går att visa är förvånansvärt lite. 

Kategorierna ”Implicit antydd närvaro” och ”Otydlig närvaro” visade en likande trend, vilket 

betyder att värdegrunderna följde samma trendlinje och frekventast var Pålitliga, följt av 

Nytänkande, Engagerade och sist Välkomnande. ”Ingen tydlig värdegrund” var den kategori 

som flest pressmeddelanden identifierades med mer än 70 procent av pressmeddelandena. 

Språket i pressmeddelandena är något stilistiskt och återkommande. Liknande ord 

förekommer i pressmeddelandena under hela perioden vilket skapar ett likformigt språk. En 
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specifik språklig mall finns inte, varken gällande struktur eller språk, förklarades under 

intervjun. Man menar dock att det blir väldigt likformigt i och med att idén är att 

pressmeddelandena ska vara korta och konkreta och mycket värde i lite text för att kunna 

användas till nyhetsartiklar. Utifrån orden som presenteras i Tabell 1 återges ett typiskt 

återkommande pressmeddelande som beskriver en ökning av passagerare i procent och 

eventuellt namnet på en specifik flygplats och företaget. Andra vanliga ord som noterats under 

analyserna är ord som tillgänglighet, rekord och utveckling. Detta kan stödja idén om att 

pressmeddelandena tar en positiv form. Pressmeddelandena visar att det till synes går bra för 

Swedavia och det är också den bild de vill ge. Swedavia vill vara en ledande flygplats som tar 

ansvar för miljön, hållbarhet och är bra för Sverige. Nästan inget negativt återspeglas vilket 

stämmer överens med de strategier som presenterades i intervjun. 

4.1 Informationssamhälle, kommunikationskanaler, 
strategisk centralisering och ansvar gentemot skyldighet 

Under intervjun poängterades pressmeddelandenas roll i det ständigt förändrande 

informationssamhälle vi lever i. Pressmeddelanden beskrivs som ett långsamt och mer 

traditionellt medium än de nyare, däribland exempelvis sociala medier. Pressmeddelanden 

följer en äldre karaktär som lever kvar men rollen och platsen får en officiell och faktisk ton 

bland de nya medieplattformerna. Minskningen av antalet pressmeddelanden kan eventuellt 

bero på just detta. Pressmeddelanden kan ha förlorat i betydelse som just presskontakt och 

fungerar mer som officiell kanal åt företaget att förmedla viktig information och som historiskt 

dokumentation. 

De olika mediekanalerna och medieplattformers hastighet baseras på situationers olika 

nödvändiga tillvägagångssätt. Allt publiceras alltså inte som pressmeddelande då vissa 

situationer behöver en mer operativ och anpassningsbar karaktär. I intervjun nämns bombhot 

som exempel där pressmeddelanden inte ansågs vara anpassat för situationens natur och en 

uppdelning av arbetsuppgifter görs i syfte att möta media och informera på bästa sätt.  

Fyra personer ansvarar för Swedavias pressmeddelanden. Inriktningen kan ses som en 

strategisk centralisering av extern kommunikation i och med att de lokala flygplatsernas 

kommunikatörer tagits bort. Detta tillåter således en koncentrering av författare och röster vilket 

kan ha bidragit till minskningen av antalet pressmeddelanden. En centralisering av 

pressmeddelanden kan leda till en ökad kontroll och fokusering av vad som kommuniceras till 

allmänheten och medier.  
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En tes angående minskningen av pressmeddelanden kan vara att om man skriver förväntas 

man att skriva. Det vill säga, ett flitigt uppdaterande kan leda till, argumenterbart, hög 

transparens, eller en till synes ärlig fasad som kommunicerar ärligt och frekvent angående 

uppdateringar om företaget. Dock syns inte vad som inte skrivs om och i händelse av något som 

inte kommuniceras i ett pressmeddelande kan det anses vara ett sätt att dölja något. Gränsen 

mellan vad som anses vara tillräckligt och nödvändigt att kommunicera genom 

pressmeddelanden blir därmed en gråskala och en succesiv nedåtgång i antal pressmeddelanden 

kan eventuellt gå att relatera till detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. En modell och överblick över hur Swedavias kommunikation visuellt kan antas återges 

och kartlägger hur enheter kan kopplas samman. 
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Pressmeddelanden är inte den enda kanalen i extern kommunikation utan representerar endast 

en del av plattformen. Figur 5 skapades för att försöka förstå den kontext pressmeddelanden 

infinner sig i. Studien begränsades till pressmeddelanden, men för att förstå delen 

”Pressmeddelanden” blev det tydligt att genren måste sättas i sitt sammanhang och förstås och 

analyseras utifrån sin helhet och förutsättningar i ett större perspektiv. Figur 5 är en ansats att 

beskriva relationen mellan olika kommunikationselement, men skall inte ses som ett 

fullständigt schema av Swedavias kommunikationskopplingar. Med anledning av att studien 

fokuserar på en specifik företeelse i ett större sammanhang, är det viktigt att just få ett perspektiv 

på helheten för en vidare analys.  

Studien har undersökt endast en liten del av kommunikationsarenan. Därför kan sådant 

som inte täckts i pressmeddelanden ha tagits upp, eller förts vidare, i någon av de andra 

kommunikationsvägarna. En kort överblick ger ett intryck att andra kanaler ger en mindre 

officiell uppfattning där, till exempel, Facebook-sidan och länken Nyheter ger en mer vardaglig 

och kanske kommersiell ton.  

Under intervjun resonerar Åsa och Ulf om vad som skrivs och vad som inte skrivs. Klart 

är att pressmeddelanden bibehåller sin mer seriösa och något mer officiella ställning, men att 

vissa frågor behandlas endast muntligt eller direkt genom kommunikationsansvariga. I 

intervjun med Åsa och Ulf uppfattades taktiken som används för pressmeddelande som en 

avvägning mellan kanalens förutsättningar och begränsningar. En till synes liten nyhet kan ha 

stort värde. Hur man säger något påverkar vad som sägs, vilket är en viktig del av strategisk 

kommunikation.  

Resonemanget i diskussionen förs över mot vad som är tillräckligt att kommentera i 

extern kommunikation och pressmeddelanden, vilket också belyser frågan om 

informationsansvar och informationsskyldighet samt de etiska följderna. Däribland kan man 

också diskutera de olika PR-kanalerna och modellerna. I avsnittet för teori diskuterades Grunig 

& Hunts (1984) kommunikationsmodeller inom PR och genom beskrivningar av de fyra olika 

tillvägagångssätten kan ”hur” något sägs och genom vilken enhet i modellen i figur 5, anses 

vara olika etiskt på olika grunder. Jämförelsevis kan man diskutera pressmeddelanden gentemot 

pressansvarigas uttalande direkt till en journalist, vilket tekniskt sett torde anses vara mer etiskt 

då journalisten/pressen får möjlighet till diskussion eller motfrågor. Å andra sidan kan den 

etiska frågan ställas gällande att ge en journalist tillgång till en nyhet och inte alla andra. 

Pressmeddelanden i sig torde då anses vara relativt oetiska enlig vissa kommunikativa 

standarder, å andra sidan riktas mycket kritik mot PR och dess former generellt, däribland 

relationen mellan ansvariga och de inom press och hur saker och ting sker i utbyte.  
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Det görs alltså skillnad på situationen. Varje kommunikationsenhet är unik i sig och har 

olika potentiella effekter och karaktärsdrag vilket hanteras enligt en kommunikationspolicy. I 

stora drag; vissa frågor behandlas och beskrivs i avsnitt för nyheter och notiser medan andra 

blir uttalanden och andra pressmeddelanden. Den sista kategorin inom policyn rör det som 

företaget väljer att inte kommentera. Detta leder till frågan om varför något skrivs och något 

inte skrivs. Åsa och Ulf förklarar resonemang kring detta. Exempelvis, under studiens gång 

förklarade Sveriges säkerhetspolis Säpo att det var ökat hot mot Sverige och därmed utökad 

säkerhet på svenska flygplatser. Detta kommunicerades genom en notis på Swedavias förstasida 

men inget pressmeddelanden. Argumentet för att kommunicera på det här viset var att det var 

Säpos fråga och ansvar. Swedavia vill gärna inte hantera eller diskutera frågor som de inte äger 

eller ansvarar för. En fråga som de ägde var däremot bombhot som bland annat riktades mot 

Stockholm Arlanda Airport under juni 2015 där kommunikation genom pressmeddelanden 

ansågs vara för långsam och otillräcklig för situationens omfång och andra 

kommunikationsåtgärder och plattformar fick användas.  

Vissa händelser diskuteras således muntligt och via telefon och mejl istället för via 

pressmeddelanden. Å ena sidan beskrivs pressmeddelandena som en bra dokumentation av 

historien och vad som hänt men det är också en dokumentation av historia där inte allt 

representeras och presenteras. Detta leder till frågan om skillnaden mellan att dölja något 

gentemot att inte uttrycka sig i klartext i en specifik händelse eller situation. Åsa och Ulf gör 

klart att de inte är intresserade i att förmedla något negativt eller något som kan förstoras 

negativt i pressen och medier, hellre vill de lyfta och placera positiva händelser och aspekter. 

De undviker att prata om säkerhetsfrågor om möjligt och hänvisar till att det kanske skapar 

större oro än nödvändigt. Genom den här strategin försöker man värna om trygghet, säkerhet, 

positivitet, att vara ledande, pålitliga och bra för Sverige. Å ena sidan skall man vara ärliga och 

bygga tillit, förtroende och en transparens, men å andra sidan handlar det om 

informationsskyldighet och ansvar. Det finns en tanke bakom allt, allt är en del av den 

strategiskt utformade kommunikationsvisionen. 

I intervjun berättade Åsa och Ulf också att en viktig del av strategin är att arbeta 

förekommande och förberedande vilket kan relateras till Issues Management inom PR 

(L’Etang, 2008). Inom Issues Management har man kontroll över debatterade frågor i samhället 

som kan röra företaget och planerar utifrån de situationer och scenarier som kan uppstå, främst 

kanske negativt men även positivt. En del av den strategiska kommunikationen består av just 

mediebevakning och en ständig analys av vad som skrivs och hur det skrivs om företaget i 

medier. Mediebevakningen utgör en sammanställning av procent uppdelat i negativt, neutralt 
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eller positivt om Swedavia. Hur detta görs beskrivs inte här. Åsa och Ulf förklarar kort att 

Swedavia för tillfället har bra siffor på mätningarna som visar att nästan 95 procent av vad som 

skrivs om Swedavia är neutralt eller positivt vilket är över det satta målet. Att tillägga är att Ulf 

och Åsa berättar att runtomkring 20 procent är positivt. En fördjupning i hur den här mätningen 

görs vore en naturlig fortsättning på den här studien.  

Händelser och incidenter som kan påverka företaget och dess image negativt på något vis 

är något man inom avdelningen för strategisk kommunikation vill tona ner. Taktiken skiljer sig 

från situation till situation och dess omfång, varför varje händelse är unik och hanteras på olika 

sätt. Genom att exempelvis skriva om något innan det skrivs om det i media kan vara en taktik 

att minska eventuellt nyhetsvärde för pressen vilket gör händelsen, eventuellt, mindre attraktiv. 

Likaså kan vara att inte kommentera händelser eller skiva pressmeddelanden för att undvika att 

ge media ytterligare material kring frågan. Händelser som inte är väntade kan få oanade effekter 

vilka måste hanteras med tanke på vidare effekter och inverkan som kan följa.  

4.2 Presskontakt  

Jacobs (1999) beskrev pressmeddelanden som en egocentrisk mediekanal, Catenaccio (2008) 

beskrev dem som ekonomisk och lättillgänglig reklam och Jacobs (2006) diskuterade 

kommunikationsformens genrekomplexitet och syftesvariation. Pressmeddelanden är kort sagt 

komplexa. Genom att studera pressmeddelanden och dess kontext öppnas diskussionen 

gentemot medier och presskontakter. Kontakten till journalister och pressen går att relatera till 

det faktum att flygplatser är relativt stängda för media och att Swedavia, som äger och styr, 

därmed får en naturlig kontroll över vad som samlas in på faktiska flygplatser. Det krävs både 

fototillstånd och pressen måste tillkännage sin närvaro för att få infinna sig på skyddsobjekt 

som flygplatser (Swedavia, Journalist på flygplasten, 2015). Sambandet mellan 

pressmeddelandes komplexitet och relationen till pressen leder till frågan: är pressmeddelanden 

(generella och specifika) det man vill att pressen ska skriva om? 

Kort sagt presenteras två kriterier för att något ska bli ett pressmeddelande. Antingen är 

det något positivt för resenären och av nyhetsvärde, eller så är det negativt för resenären och av 

nyhetsvärde. Även om önskan är att det inte skrivs något alls, kan ett pressmeddelande fungera 

som den bästa lösningen i hur företaget vill ha det skrivet om det nu skrivs om. Ett aktuellt 

exempel är en händelse som under undersökningsperioden skildrades i media och kan fungera 

som ett utmärkt exempel på hur det kan gå till. Vid stora händelser beskrivs det att TT kontaktas 

och att pressen tar sitt material därifrån. Vid nämnd händelse publicerades ett pressmeddelande 
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på Swedavias hemsida och strax därefter skrev tre av Sveriges största nyhetsmedier identiska 

rubriker och ingresser baserade på information som refererades till, ”enligt ett pressmeddelande 

från bolaget”, (Dagens Nyheter, 2015; Svenska Dagbladet, 2015; Sveriges Television, 2015), 

med källa TT. Där refererades direkt, utan stor ändring, till pressmeddelandet som Swedavia 

själva formulerat. Detta visar på vikten av värdegrundsreflektering och ordformulering inom 

strategisk kommunikation, och då kanske specifikt pressmeddelanden. En sådan händelse 

förklarar kanske de mer implicita tillvägagångssätten gällande tydliga värdeord och ”self-

promotion” då ett mer neutralt språk kanske antas mer trovärdigt från pressen sett.  

Det finns också andra metoder inom strategisk kommunikation och kontakt, däribland 

direktkontakt med journalister och värdet av att ha ett stabilt och lyckosamt kontaktnät. Mycket 

material från företaget placeras hos specifika journalister eller medier för att de kanske har 

intresse av att skriva om något, eller för att det finns en relation där. Då det primära målet för 

Swedavias externa kommunikation är resenären. Enligt Ulf och Åsa är pressmeddelanden och 

övrig kommunikation en kanal till resenären vilka genom pressen kan utbildas och inspireras. 

Relationen till pressen är viktig och det beskrivs som svårt för nya inom företag (kanske inte 

specifikt Swedavias kommunikationsavdelning) att etablera trogna och ömsesidigt gynnande 

relationer. Relationsvårdandet har då stor betydelse men det väcker också frågor om nyanserade 

nyhetsbilder och just framing och agenda-setting (L’Etang, 2008). I exemplet om den aktuella 

händelsen finns alternativt en grad av framing medan plantering av nyheter där de blir mest 

gynnsamma eller skrivs som företaget vill kan också relateras till agenda-setting. Journalister 

torde dock alltid vara fortsättande granskande och källkritiska och relationer strategiska men 

ändå ärliga för att fortsättningsvis behålla en nivå av etisk moral.  

4.3 Ideal, värden, vision och det strategiska målet 

Värden är vad som anses vara eftersträvat och gott, vad man står för och vad man vill 

åstadkomma (Philipson, 2011:19). Värdena styr verksamheten mot målet och den gemensamma 

visionen. Utifrån arbetet med värden byggs bilden av vad man vill vara och hur man vill 

uppfattas: image och profil skapas. De etiska tillvägagångssätten, upprättade för att uppnå sagda 

mål, styrs således av värdena som skapats. De blir en slags handlingsmoral. Värdena skapar 

organisationsideal, inom företaget en gemensam etik, ”en systematisk uppfattning om vilka 

handlingar som är rätta och orätta” (Philipson, 2011:22). Den etiska värdegrunden skapas 

gemensamt för alla anställda oavsett personlig uppfattning av etik och organisationskultur och 
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etableras i företaget. Det vill säga, det är viktigt att det finns en gemensam kultur och etisk 

grund som etablerar en gemensam moral vilket styr beslut, handlingar och beteende.  

Diskussionen om behovet av en tydligare reflektion av värdegrunderna externt väcker 

frågan ifall det skulle skada att ha mer tydlig placering eller om det gynnar företaget? Är det 

viktigt att publikerna är medvetna om de moraliska grunderna – visionen och värdena? Svaret 

blir fortsättningsvis att det beror på situationen, händelsens karaktär och omfång. Studiens 

resultat har visat att det finns en kontroll och planering av den externa kommunikationen och 

strategier kring varför vissa saker sägs och vissa inte samt vad som blir ett pressmeddelande. 

Allt grundar sig i att Swedavia vill skapa en bild av företaget, deras image, som kan relateras 

med ord som trygghet, tillit, handlingskraft och tillgänglighet. Anseendet byggs utifrån olika 

kanaler och kommunikationssätt, oavsett om värdeordet nämns i varje pressmeddelande eller 

endast i ett. Kanske är helheten viktigare än värdegrundens ihågkommande av någon som läser 

ett uttalande då värdegrunder leder visionen, men inte betyder så mycket som ensamt ord.  

Värdegrunderna i sig reflekteras implicit i en del av pressmeddelandena och ibland 

tydligt. Kanske kan man finna värdegrunder närvarande i andra kanaler, både tydligt och 

implicit, på ett genomgående vis. Endast var femte pressmeddelande hade en tydlig användning 

av värdeorden eller implicit antytt värdegrund vilket är överraskande lite i relation till tanken 

och tesen som formades i början av studien. Den största kategorin hade ingen, enligt 

innehållsanalysen, koppling till värdegrunderna på ett identifierbart sätt.  

Tydligt blev att värdegrundernas närvaro blev en tolkningsfråga. Att skriva om 

passagerarsiffror eller att skriva om miljöbeslut – vad betyder det i relation till värdegrunder? I 

många fall nämns miljö men formuleringen syftar inte till värdebegreppen, det vill säga, det 

syns inte ett ansvarstagande som kan påvisa just pålitlighet. Likaså med passagerarsiffror, ett 

konstaterande av en ökning i resenärer betyder inte direkt att Swedavia är pålitliga, engagerade, 

nytänkande eller välkomnande. I det stora hela kan det bidra till en positiv bild av företaget som 

visar ständig relation till miljön och framväxt, men inte till direkta värdegrunder på så sätt.  

Swedavias värdegrund reflekteras och presenteras i organisationens externa 

pressmeddelanden men återges slutligen mer i sin helhet gentemot ett större mål och vision. 

Det finns strategier att föra över interna värdegrunder i extern kommunikation, inte specifikt 

pressmeddelanden, men fokus ligger på att värdegrunderna ska synas i all kommunikation på 

en större skala. Med andra ord antyds att det är strategin att visa att bland annat miljöfrågan är 

viktig, att visa att det går bra för Swedavia och att utvecklingen går framåt, snarare än att 

resenären kommer ihåg orden pålitliga, engagerade, nytänkande och välkomnande. Arbetet med 

miljön, positiva siffror och engagemang i samhällsfrågor tycks vara viktigare, vilket det kanske 
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är. Att lyfta fram dessa aspekter som en helhetsbild av företaget kanske visar att de är pålitliga, 

engagerade, nytänkande och välkomnande, men dessa kvalitativa anslag faller mellan 

innehållsanalysens variabler.  

I det stora hela tycks pressmeddelanden ha två syften, antingen kommunikation i mer 

allmänt syfte eller mer specifikt och värdegrunderna kanske passar in mer i den ena än den 

andra. Ett exempel kan vara det aktuella pressmeddelandet där nyhetskällorna refererade direkt 

till pressmeddelandet. I fall som dessa, med officiella och konkreta uttalanden kanske det inte 

passar sig med reklam, vare sig det är mycket tydlig reklam eller endast en värdegrund som 

skildrar verksamheten. Det strategiska är att pressmeddelandet torde reflektera sitt syfte oavsett 

vad det syftet må vara. I exemplet kanske pressmeddelandet var formulerat på ett vis som ville 

återges i nyhetskällor så nära det Swedavia skrivit som möjligt. Ett promotionellt språk med 

influenser av värden kan antas minska chansen att journalister antar materialet som onyanserat 

och objektivt och standard för publicering i deras kanaler. Detta kanske kan ses som en vinst i 

Swedavias ögon, att deras strategiskt utvalda ord valdes till viss grad i nyhetstidningar. 

Värdegrunder kanske därmed reflekteras på en nivå de borde, och skiljs på i allmän information 

och officiella uttalanden. I vissa fall kanske det gynnar bilden av företaget, i andra fall kanske 

det minskar de strategiska formuleringarnas lycka i vidare publiceringar.  

Det går att finna mycket intressanta aspekter gällande organisationsideal och 

kommunikationsfenomen i analysen av de korta pressmeddelandena som granskats i studien. 

Värden anses och argumenteras å andra sidan forma och finnas i allt arbete som genomförs. 

Pressmeddelandena presenteras som och skildrar ett verktyg inom extern kommunikation och 

är endast en del av en större strategisk verksamhet. Den externa kommunikationen påvisar en 

hög medvetenhet och strategiskt tänkande kring händelser, eventuella eller faktiska, för att 

etablera en grundlig kontroll över företagets image och anseende. Fokus läggs generellt sett på 

positiva nyheter för Swedavias resenärer och att visa att organisationen är en ledande del av 

Sveriges samhällsutveckling vilket på ett mer generellt sett kanske reflekterar värdegrunderna 

i en helhetsbild. Swedavias pressmeddelanden presenteras som en dokumentation av företagets 

historia, dock bör tilläggas att endast utvalda och strategiskt formulerade pressmeddelanden 

återfinns och med överraskande lite tydlig värdegrund.  
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5. Slutsatser 

Resultaten i studien bidrog till en bredare förståelse av pressmeddelandens strategier och 

kontext, men också konkreta svar på de frågeställningar som ställdes i början. Enligt tesen i 

början av studien torde värdegrunderna reflekteras på ett tydligare sätt i ett företags 

pressmeddelanden, men efter studiens framväxt tycks avsaknaden inte vara överraskande. 

Studiens tre frågeställningar kan konkluderas i tre sammanfattningar: 

För det första, det finns systematiska karaktärsdrag i Swedavias pressmeddelanden som 

visat sig i den här studien. De 221 pressmeddelandena täcker 16 ämnen varav fyra är speciellt 

vanliga. Dessa är flygplatsinformation, passagerarsiffror, företagsnyheter och miljöfrågor. 

Antalet pressmeddelanden har succesivt minskat från cirka ett pressmeddelanden i veckan till 

cirka två per månad. Däribland syns en fokusering av ämnesområden och ordval som är 

återkommande under de åren som undersökts.  

För det andra, Swedavias värdegrunder reflekteras endast vid ett fåtal tillfällen ordagrant 

med specifik användning av värdeordet. Värdegrunderna tycks reflekteras implicit i 40 av 

pressmeddelandena men övergripande trender vill visa att värdegrundernas förekomst inte är 

vanligt förekommande. Värdegrunden reflekteras därmed kanske tydligare i en helhetsbild, inte 

endast gällande specifikt pressmeddelanden utan hela externa kommunikationen. 

För det tredje, det finns inga direkt medvetna strategier att föra över interna värdegrunder 

i specifikt pressmeddelanden utan värdegrunderna anses forma allt som görs och styra besluten 

på ett större plan. De behöver inte återges ordagrant. Att till exempel skriva om en 

miljöförbättrande åtgärd vilar på värdegrunderna fastän inga värdeord tydligt återges. 

Studien gav också svar på fler frågor än de som yttrades i inledningen samt en kunskap 

om en större verksamhet. Det är tydligt att det finns mycket att diskutera kring 

pressmeddelanden då de ingår i en större kommunikationsplan. Studien visade att 

pressmeddelanden är en väldigt liten del av helheten, och det kan finnas behov att studera 

helheten och sedan återgå till den enskilda delen för att få en fullständig överblick. 

Pressmeddelanden förstås utifrån sin plats i kommunikationsstrategin. Vidare studier kan bygga 

på resultaten som finns här och fortsättningsvis analysera om värdegrunder är tydligare i andra 

externa kanaler, vad som presenteras vart i extern kommunikation samt mer djupgående 

forskning om vad som inte blir pressmeddelanden och varför.  

Slutligen önskas tacka alla som bidragit till studien. 
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Bilaga 1 

I bilaga 1 presenteras pressmeddelandenas ämnen och tillhörande definitioner för 

innehållsanalyserna i bilaga 2. Ämnena följer i frekvensordning med högst frekvens till lägst. 

 

 

ID Ämne Ämnesdefinition 

Ä1 Flygplatsinformation 
Meddelandet presenterar information angående en eller 

flera specifika flygplatser. 

Ä2 Passagerarsiffror 

Passagerarsiffror under en viss period presenteras och 

alternativt skildras som positivt eller negativt eller jämförs 

med andra perioder. 

Ä3 Företagsnyhet 

Meddelandet tar upp nyheter eller information om 

Swedavia som företag. Häribland presenteras också ny 

personal, samarbeten och t.ex. information om praktik. 

Ä4 Miljö 

Meddelandet skildrar frågor om miljö som diskuteras eller 

presenteras. Häribland presenteras också konceptet 

hållbarhet. 

Ä5 Flygbolag Meddelandet tar upp ett eller flera specifika flygbolag. 

Ä6 Destination 
Meddelandet beskriver en eller flera specifika destinationer 

som nämns eller presenteras. 

Ä7 Undersökning 
Meddelandet presenterar en undersökning relaterat till 

Swedavia. 

Ä8 Omsättning SEK 
Meddelandet presenterar omsättning i SEK under en viss 

period. 

Ä9 Utmärkelse/Nominering 
Meddelandet presenterar utmärkelser eller nomineringar 

för företaget eller anställda inom företaget. 

Ä10 
Ändamål/Välgörenhet/ 

Kampanj 

Meddelandet tillhandahåller information om ett visst 

ändamål, en välgörenhet eller kampanj. 

Ä11 Pressinbjudan/Event 
Meddelandet är utformat som en pressinbjudan eller bjuder 

in/beskriver ett visst event. 

Ä12 Taxi 
Meddelandet skildrar något som har med taxiföretagen att 

göra. 

Ä13 App/Wi-Fi 

Meddelandet presenterar information gällande Swedavias 

app eller information gällande Wi-Fi på Swedavias 

flygplatser. 

Ä14 Felaktighet/Problem 
Meddelandet förklarar eller berättar om en felaktighet eller 

ett problem som Swedavia mött eller hanterat. 

Ä15 Omröstning/Tävling 

Meddelandet presenterar en omröstning eller tävling 

relaterat till Swedavia och/eller resultatet av en omröstning 

eller tävling. 

Ä16 Tips 
Meddelandet informerar om något i stil av ett tips för att 

förenkla eller föreslå något. 
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Bilaga 2 

Bilaga 2 presenterar innehållsanalyser för Swedavias 

pressmeddelanden åren 2010 till och med 2015. ID syftar till år samt 

numerisk ordning som pressmeddelandet publicerades. Variabler Ä1 

till Ä16 samt ämnesförklaringar finns förklarade i bilaga 1. Variabler 

för värdegrunder fungerar som följer:  

 

V1: Pålitliga: Vi utvecklar vårt sätt att arbeta för att kunna leva upp 

till förväntningarna, och vi håller våra löften gentemot kunder och 

medarbetare. Vi satsar på säkerhet, kvalitet och hållbarhet, vi tar 

ansvar för vår miljö. Swedavia ska vara en trovärdig partner och en 

attraktiv och hållbar arbetsgivare. 

 

V2: Engagerade: Vi är engagerade i våra kunder och deras behov och 

arbetar alltid för att hitta en lösning för kunden. Vi engagerar oss i 

varandra som kollegor. Som ledare prioriterar vi att utveckla våra 

medarbetare. Varje medarbetares engagemang är avgörande för att 

utveckla Swedavia. 

 

V3: Nytänkande: Vi utvecklar ständigt vårt företag – våra relationer, 

affärer, medarbetare och vårt ledarskap. Vi tar tillvara kreativitet och 

allas idéer för att ständigt bli bättre. Vi vill leda utvecklingen. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att gå från ord till handling. 

 

V4: Välkomnande: Vi är alltid välkomnande, i såväl stort som smått. 

Vi möter andra med ett öppet sinne och nyfiket sätt. Vi välkomnar 

mångfald – det utvecklar oss. Swedavia är det självklara valet som 

mötesplats, flygplats och arbetsplats. Vi står för den välkomnande 

känslan. 

   (Swedavia, Våra värderingar, 2015)  

 

Värdegrundernas indelningar står för E = explicit och I = implicit. 

 

Variablerna kategoriseras sedan genom olika tecken. 

☼ = tydlig värdegrund 

● = implicit värdegrund 

○ = otydlig värdegrund
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Pressmeddelanden 2010 ID Datum Ämne V1 V2 V3 V4 

   Ä1 Ä2 Ä3 Ä4 Ä5 Ä6 Ä7 Ä8 Ä9 Ä10 Ä11 Ä12 Ä13 Ä14 Ä15 Ä16 E I E I E I E I 

PFOS – ett problem kring… 1001 2010-01-15 ●   ●                     

Plan hamnade utanför bana 1002 2010-01-16     ●         ●           

Arlandas webbplats nominerad… 1003 2010-01-19 ●      ●  ●               ● 

Från Göteborg till Warszawa med… 1004 2010-01-22 ●    ● ●                   

Göteborg Landvetter kopplar ihop…. 1005 2010-02-02 ●                     ●   

LFV förlorade taximål i… 1006 2010-02-05 ●           ●             

Klimatkompenserade resor från… 1007 2010-02-09 ●   ●      ●        ●       

Nya direktlinjer för Norwegian på… 1008 2010-02-16 ●    ● ●                   

Arlanda backar om planerad… 1009 2010-02-19 ●           ●             

Högsta Domstolen fastställer… 1010 2010-02-24 ●   ●                     

Överenskommelse upplöser… 1011 2010-03-29   ●         ●             

Flera nya linjer från Arlanda 1012 2010-03-29 ●     ●              
○ 
 

    

Stockholm-Arlanda ökar för tredje… 1013 2010-04-09 ● ●                       

Göteborg Landvetter Airport söker… 1014 2010-04-12 ●   ●              
○ 
 

      

Ingen avgående och ankommande… 1015 2010-04-15 ●             ●           

Halv miljon resenärer drabbade av… 1016 2010-04-23   ●           ●           

Ny direktlinje till Damaskus från… 1017 2010-05-06 ●    ● ●                   

Ny station för fordonsgas på… 1018 2010-05-24 ●   ●              ●       

easyJet till Göteborg Landvetter 1019 2010-06-03 ●    ● ●                   

Utrikestrafiken upp 17 % på… 1020 2010-06-08 ● ●                       

En och en halv miljon resenärer på… 1021 2010-06-09 ● ●                       

Arlandas miljöarbete prisas som… 1022 2010-06-18 ●   ●     ●         ●       

Flygplatsens nya reningsverk ska… 1023 2010-06-24 ●   ●              ●       

Fler flygresenärer och högre… 1024 2010-07-08 ● ●                       
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Trafiken lyfter på Göteborg Landvett 1025 2010-07-08 ● ●                       

easyJet satsar på Göteborg 1026 2010-07-08 ●    ● ●              ○     

Göteborg Landvetter i… 1027 2010-07-20 ●  ● ●              ●    ●   

Nöjdare taxiresenärer och fler… 1028 2010-08-02 ●      ●     ●      ●       

Flyget upp med 19 % i juli 1029 2010-08-11 ● ●                       

Schenker etablerar logistikcenter… 1030 2010-08-17 ●  ●                 ●  ● ☼  

Grönt i tankarna på Göteborg… 1031 2010-08-20 ●   ●              ●       

Fler reser till och från… 1032 2010-09-08 ● ●                       

Ökat antal utrikespassagerare 1033 2010-09-09 ● ●                       

Världens största… 1034 2010-09-15 ●    ●      ●              

Kraftigt ökat resande till och från… 1035 2010-10-08 ● ●                       

Starkaste tredje kvartal någonsin 1036 2010-10-08  ●   ● ●                   

Göteborg Landvetter och Arlanda… 1037 2010-10-12 ●          ●              

Bättre styrning ger bättre miljö 1038 2010-10-13 ●  ● ●        ●      ○       

Arlandas kundnöjdhet ökar mest… 1039 2010-10-20 ●      ●             ●     

SAS erbjuder enklare incheckning… 1040 2010-10-25 ●    ●               ●     

Sveriges största turistbyrå slår rekord 1041 2010-10-27 ●          ●            ☼  

Stockholmsresandet fortsätter att öka 1042 2010-11-05 ● ●                       

Göteborg Landvetter växer mest 1043 2010-11-05 ● ●                       

Första rapporten i PFOS-studie klar 1044 2010-11-12 ●   ●              ●       

Swedavia förlänger avtalet med… 1045 2010-11-16 ●  ●                      

Effektivare flyg med… 1046 2010-11-17 ●   ● ●             ●    ●   

Arlanda vinner ännu ett miljöpris 1047 2010-11-19 ●   ●     ●         ●       

Cullbergbaletten dansar på Arlanda 1048 2010-11-24 ●          ●              

Fortsatt resenärstillväxt på Arlanda 1049 2010-12-07 ● ●                       

Starkt inrikesflyg från Göteborg… 1050 2010-12-07 ● ● ●                      
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Norwegian börjar flyga inrikes på… 1051 2010-12-15 ●    ● ●                   

Göteborg Landvetter Airport… 1052 2010-12-28 ●   ●              ●      
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Pressmeddelanden 2011 ID Datum Ämne         V1 V2 V3 V4 

   Ä1 Ä2 Ä3 Ä4 Ä5 Ä6 Ä7 Ä8 Ä9 Ä10 Ä11 Ä12 Ä13 Ä14 Ä15 Ä16 E I E I E I E I 

Flygresandet kraftigt upp under 2010 1101 2011-01-07  ●                       

Bra start för flyget 2011 1102 2011-02-07  ●                       

Stark start för Swedavia 1103 2011-02-11  ●      ●                 

Flygresandet fortsatte uppåt i februari 1104 2011-03-08  ●                       

Swedavia öppnar för dialog… 1105 2011-03-09   ● ●              ●       

Swedavia överlämnar Ängelholm… 1106 2011-03-25 ●  ●                      

Flygresandet ökade under första kvartalet 1107 2011-04-07  ●                       

Stockholm Arlanda Airport ansöker om… 1108 2011-05-02 ●  ● ●              ○       

2,5 miljoner flygresenärer vid Swedavias… 1109 2011-05-06  ●                       

Efterfrågan på flyg till USA rekordstor 1110 2011-05-18      ●                   

Swedavia deltar i dialog om global… 1111 2011-05-13 ●   ●              ●       

Drygt 1,7 miljoner resenärer på Arlanda i maj 1112 2011-06-08 ● ●                       

3 miljoner flygresenärer flög via… 1113 2011-06-08  ●                       

Ny flygplatschef Sundsvall Härnösand… 1114 2011-06-29 ●  ●                      

15 miljoner flygresenärer hos Swedavia… 1115 2011-07-08  ●                       

Stark passagerartillväxt i juli 1116 2011-08-09 ● ●                       

Starkt inrikesflyg under juli 1117 2011-08-09  ●                       

Michael Persson Gripkow ny… 1118 2011-08-12   ●                      

Starkare resultat med fler resenärer 1119 2011-08-15  ●      ●                 

Kjell-Åke Westin ny chef för Stockholm … 1120 2011-08-23 ●  ●                      

Ökad integrering av trafikslagen nödvändig 1121 2011-09-01   ●                      

Fler flög även under augusti 1122 2011-09-07  ●                       

Antalet flygresenärer ökar 1123 2011-10-05  ●                       

Upphandling av flygtrafiktjänster avbruten 1124 2011-10-06   ●                      

SAS satsar på Kiruna Airport 1125 2011-10-06 ●    ●                    

Pressinbjudan: Var görs den godaste…. 1126 2011-10-11           ●              

Miljardsatsning inleds på Stockholm Arlanda… 1127 2011-10-13 ●  ●               ●     ☼  

Olle Sundin blir ny flygplatsdirektör på… 1128 2011-10-20 ●  ●                      
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Fortsatt tillväxt trots ökad oro för… 1129 2011-10-28  ● ●     ●                 

Fler flygresenärer under oktober 1130 2011-11-07  ●                       

Swedavia blir samarbetspartner med…. 1131 2011-12-13   ●       ●            ○  
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Pressmeddelanden 2012 ID Datum Ämne         V1 V2 V3 V4 

   Ä1 Ä2 Ä3 Ä4 Ä5 Ä6 Ä7 Ä8 Ä9 Ä10 Ä11 Ä12 Ä13 Ä14 Ä15 Ä16 E I E I E I E I 

Flygplatserna viktiga mötesplatser för… 1201 2012-01-02   ● ●      ●        ○       

Pressinbjudan: Världens största flygplan… 1202 2012-01-04 ●  ●        ●              

Inrikesflyget överraskade under 2011 1203 2012-01-09  ●                       

Utökade förbindelser mellan Sverige och… 1204 2012-01-09 ●    ● ●                   

Miljöbalken utgör grunden för ansökant… 1205 2012-01-11 ●   ●                     

Ökad samordning skapar framtidens flygplats 1206 2012-01-16 ●   ●              ●       

Nattlig beredskap införs vid Kiruna Airport 1207 2012-01-27 ●  ●                      

Naturskyddsföreningens förslag skjuter långt … 1208 2012-02-06    ●   ●           ○       

Inrikesflyget visar styrka 1209 2012-02-07  ●                       

Ny flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter… 1210 2012-02-09 ●  ●                      

Gott verksamhetsår för Swedavia 1211 2012-02-15  ● ●     ●                 

Pålitligheten lyfter inrikesflyget 2012 1212 2012-02-20       ●          ☼        

Fortsatt passagerarökning under februari 1213 2012-03-07  ●                       

Swedavia investerar 80 MSEK i bättre… 1214 2012-03-20 ●  ●                   ○   

Förbättrad service när resenärerna blir fler 1215 2012-03-20 ●  ●               ○       

Smidigare för flygresenärer med Self Service… 1216 2012-03-22 ●  ●                   ●   

Arlanda firar 50 år som porten till Sverige 1217 2012-03-31 ● ●                       

Finansiering av infrastruktur för buss flyttas… 1218 2012-04-03 ●  ● ●                     

Fler resenärer vid flygplatserna 1219 2012-04-04  ●                       

Från Luleå till solen: Apollo sätter in… 1220 2012-04-20 ● ●  ●                     

Fler resenärer och ökade investeringar 1221 2012-04-27  ●      ●                 

Utveckling vid flygplatserna säkerställd 1222 2012-04-30 ●  ●  ●                    

Fler resenärer väljer flyget 1223 2012-05-07  ●                       

Antalet flygresenärer ökade i maj 1224 2012-06-07  ●                       

Förslag framme om övertagande avl… 1225 2012-06-21 ●  ●                      

Fortsatt ökning av resenärer vid Swedavias… 1226 2012-07-06  ●                       

Swedavia bygger morgondagens kontor på… 1227 2012-07-09 ●  ●                      

Fler utrikes resenärer under juli 1228 2012-08-07  ●                       
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Ökade investeringar möter framtida resande 1229 2012-08-15  ●      ●                 

Surfa fritt på Swedavias flygplatser 1230 2012-08-30 ●  ●          ●       ●     

2,8 miljoner resenärer under augusti 1231 2012-09-06  ●                       

Swedavia stödjer miljöeffektiva bränslen för… 1232 2012-09-21 ●  ● ●        ●      ●       

3 miljoner resenärer vid Swedavias… 1233 2012-10-05  ●                       

Smidigare incheckning av bagage på Arlanda 1234 2012-10-08 ●    ●                 ●   

Engagerat miljöarbete ger utmärkelse 1235 2012-10-10 ●  ● ●     ●        ☼        

Så vill svenskarna ha sin semester 1236 2012-10-11   ●    ●                  

Studenter och forskare surfar säkert på… 1237 2012-10-17 ●  ●          ●       ○     

Så flyger du smidigt med barnen på höstlovet 1238 2012-10-26                ●        ● 

Framgångsrikt klimatarbete i fokus… 1239 2012-10-30  ● ● ●    ●          ●       

Samhall nominerar Årets Eldsjälar på… 1240 2012-10-30   ●      ●           ●    ● 

Swedavia meddelar om nytt varsel 1241 2012-11-06   ●                      

Något fler flygresenärer under oktober 1242 2012-11-07  ●                       

Umeå Airports betydelse för regiontillväxt…. 1243 2012-11-09 ●        ●               ○ 

Oförändrat antal flygresenärer under… 1244 2012-12-06  ●                       

Swedavia etablerar obligationsprogram 1245 2012-12-13   ●                      

Swedavia inleder samarbete med Läkare… 1246 2012-12-13 ● ●        ●  ●        ○    
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Pressmeddelanden 2013 ID Datum Ämne         V1 V2 V3 V4 

   Ä1 Ä2 Ä3 Ä4 Ä5 Ä6 Ä7 Ä8 Ä9 Ä10 Ä11 Ä12 Ä13 Ä14 Ä15 Ä16 E I E I E I E I 

Rekordmånga resenärer och ett effektivare flyg 1301 2013-01-07  ●  ●              ●       

Första emissionen i Swedavias… 1302 2013-02-01   ●     ●                 

Förändringar i Swedavias koncernledning… 1303 2013-02-04   ●                      

Svag nedgång i resandet under januari 1304 2013-02-12  ●                       

Ett effektivare Swedavia möter utmaningarna 1305 2013-02-15  ●      ●                 

Skottdag ger nedgång i resandet under februari 1306 2013-03-07  ●                       

Förbättrad läsbarhet på Swedavias webbplatser 1307 2013-03-08   ●                   ○   

Miljöpris till Landvetter 1308 2013-03-14 ●   ●     ●         ○       

Hall of Plane – The Parts of Flying 1309 2013-03-20 ●         ●               

Tillstånd att växa 1310 2013-03-22 ●  ● ●                     

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning… 1311 2013-03-28   ● ●                     

2,7 miljoner resenärer vid Swedavias… 1312 2013-04-08  ●                       

Attraktivare flygplatser och resenärsnöjdhet… 1313 2013-04-29  ● ●     ●                 

Ökat resande under april 1314 2013-05-08  ●                       

Alla flygplatser i en app från Swedavia 1315 2013-05-29 ●  ●          ●         ○   

Swedavia förvärvar återstående andelar i… 1316 2013-06-04   ●                      

Ökad potential för svensk tillgänglighet 1317 2013-06-05  ●                       

Victoria´s Secrets öppnar på Landvetter 1318 2013-06-11 ●                        

Hyllning till Bohuslän invigs på Landvetter 1319 2013-06-17 ●                      ☼  

Första spadtaget för McDonald’s och OKQ8… 1320 2013-06-19 ●  ●                      

Sneaky Steve flyttar in på Landvetter 1321 2013-07-05 ●                        

Utrikesresandet fortsätter att driva flyget 1322 2013-07-08  ●                       

Malmö Airports resenärsstatistik för juni 1323 2013-07-09  ●                       

Juli stark månad för flygresandet 1324 2013-08-08  ●                       

Allt fler nöjda med flygplatsen som granne 1325 2015-08-15 ●      ●                  

Fortsatt tillväxt av flygresenärer i augusti 1326 2013-09-06  ●                       

Över tre miljoner resenärer under september 1327 2013-10-07  ●   ●                    

Rekordmånad för Malmö Airport 1328 2013-10-07 ● ●                       
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Speed dating på flygplatsen för arbetssökande 1329 2013-10-10 ●                       ○ 

En miljon fler flygresenärer 1330 2013-11-06  ●                       

Swedavias flygplatsapp för Windows Phone 8… 1331 2011-11-20   ●          ●         ○   

Din Sverigebild kan smycka Arlanda 1332 2013-11-26 ●  ●            ●          

Miljötillstånd med begränsningar för Sverige 1333 2013-11-27 ●  ● ●                     

Fler resenärer väljer flyget 1334 2013-12-05  ●                       

TAP Portugal startar direktlinje från Göteborg 1335 2013-12-17 ●    ● ●                   

Swedavia överklagar villkor i nytt miljötillstånd 1336 2013-12-18 ●  ● ●                     

Utlandssemestern allt viktigare för svensken 1337 2013-12-19   ●    ●                 
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Pressmeddelanden 2014 ID Datum Ämne         V1 V2 V3 V4 

   Ä1 Ä2 Ä3 Ä4 Ä5 Ä6 Ä7 Ä8 Ä9 Ä10 Ä11 Ä12 Ä13 Ä14 Ä15 Ä16 E I E I E I E I 

Rekord i antal resenärer under 2013 1401 2014-01-07  ●                       

airBaltic lanserar rutten Riga – Göteborg 1402 2014-01-21     ● ●                   

Swedavia-duo nominerade finalister till… 1403 2014-01-23   ●      ● ●              ○ 

Unga arbetslösa får praktik på landets flygplatser 1404 2014-02-04   ●       ●              ○ 

Flyget inleder året på bästa sätt 1405 2014-02-05  ●                       

Fortsatt stark utveckling för flyget 1406 2014-03-05  ●                       

Nya Umeå Airport invigd 1407 2014-03-25 ●                        

Mars stark månad för inrikesflyget 1408 2014-04-07  ●                       

Stark månad för utrikesresandet 1409 2014-05-07  ●                       

Semestern börjar med Google – förväntan… 1410 2014-05-14   ●    ●                  

Fortsatt stark utveckling för utrikesresandet 1411 2014-06-05  ●                       

Miljardaffär vid Stockholm Arlanda Airport 1412 2014-06-09 ●  ●                      

Ändrat reseutbud påverkar trafiken i maj 1413 2014-06-09 ● ●                       

SkyWall vinnare i Swedavias innovationstävling 1414 2014-06-19   ●            ●          

Checka in för drop in-vigsel hos Swedavia på 1415 2014-06-26   ●       ●              ● 

Juni stark månad för flyget 1416 2014-07-03  ●                       

Cityflygplatsen en tidning om Brommas… 1417 2014-07-08 ●  ●                      

Ökat resande under juli 1418 2014-08-06   ●                      

Fler än någonsin reser från Landvetter 1419 2014-08-12   ●                      

Stark resenärsutveckling för flyget i augusti 1420 2014-09-04   ●                      

Swedavia presenterar världens första… 1421 2014-10-02   ● ●              ●       

Fortsatt positiv resenärsutveckling för flyget 1422 2014-10-06  ●                       

Skördedagar och Höstmarknad på svenska… 1423 2014-10-23 ●  ●                      

Premiär för biobränsleflygning till Östersund 1424 2014-10-30 ●  ● ● ●             ●    ○   

Den starka flygtrenden håller i sig 1425 2014-11-05  ●                       

Flygplatsen en allt viktigare del av resan… 1426 2014-11-25       ●                  

Swedavias flygplatser mot nytt resenärsrekord 1427 2014-12-04  ●                      
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Pressmeddelanden 2015 ID Datum Ämne         V1 V2 V3 V4 

   Ä1 Ä2 Ä3 Ä4 Ä5 Ä6 Ä7 Ä8 Ä9 Ä10 Ä11 Ä12 Ä13 Ä14 Ä15 Ä16 E I E I E I E I 

Inrikning avseende Göteborg City Airport beslutad 1501 2015-01-13 ●  ●                      

Swedavia ansluter sig till Fly Green Fund 1502 2015-02-02   ● ●              ● ☼      

Swedavia och Bockasjö bildar joint venture om… 1503 2015-02-03   ●                      

US preclerance på Stockholm Arlanda Airport 1504 2015-02-03 ●                     ●   

Ökning av utrikesresande från Swedavias flygplatser 1505 2015-02-05  ●                       

Swedavia ett av Sveriges bästa karriärföretag 1506 2015-02-09   ●      ●                

Fortsatt stark ökning av utrikesresandet 1507 2015-03-05  ●                       

Fler väljer att resa utrikes med flyg 1508 2015-04-09  ●                       

Swedavia bygger 7 500 kvm stor… 1509 2015-04-14 ●  ●                      

Två nya internationella direktlinjer från… 1510 2015-04-21 ●    ● ●                   

Ökat flygresande både inrikes och utrikes 1511 2015-05-07  ●                       

Ny linje till Debrecen i Ungern från Malmö Airport 1512 2015-05-25 ●    ● ●                   

Stark tillväxt av flygresenärer 1513 2015-06-04  ●                       

Ryanair startar bas på Landvetter 1514 2015-06-30 ●    ●                    

Fortsatt ökning för flyget 1515 2015-07-06  ●                       

Dåligt sommarväder gav rekordstor… 1516 2015-08-07  ●                       

Intentionsavtal avseende Säve flygplats 1517 2015-08-24 ●  ●                      

Fler reste med flyget i augusti 1518 2015-09-07  ●                       

Fler reste med flyget i september 1519 2015-10-07  ●                       

Trafiken växer fortsatt på Landvetter 1520 2015-10-07 ● ●    ●                   

Stockholm Arlanda Airport växer med SkyCity… 1521 2015-11-02 ●  ●                      

Svenskarnas reslust blir allt större 1522 2015-11-04   ●    ●                  

Swedavia erbjuder unga arbetslösa praktik på… 1523 2015-11-24   ●                      

Swedavia först i världen med gröna… 1524 2015-12-06   ● ●              ●    ●   

Antalet flygresenärer fortsätter att öka 1525 2015-12-07  ●                       

Julresandet peakar redan i morgon 1526 2015-12-16 ● ●                       

Swedavias resenärer skänker… 1527 2015-12-17   ●       ●              ● 

Torborg Chetkovich lämnar VD-posten för Swedavia 1528 2015-12-18   ●                      

https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/antalet-flygresenarer-fortsatter-att-oka1/
https://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/pressmeddelanden1/antalet-flygresenarer-fortsatter-att-oka1/
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Bilaga 3 

 

Tabell 3.1. Värdegrundernas olika närvaro i pressmeddelandena fördelat över år 2010 till 2015. 

 

 

 

 
Tydlig  

värdegrund 

Implicit 

värdegrund 

Otydlig 

värdegrund 

Ingen  

värdegrund 

2010 2 19 4 31 

2011 1 3 2 26 

2012 2 9 7 29 

2013 1 1 5 30 

2014 0 3 3 22 

2015 1 5 0 24 

Totalt 7 40 21 162 

Figur 3.1. Figuren visar fördelningen av värdegrundernas närvaro i pressmeddelandena mellan åren 

2010 och 2015. 
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