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Regeringen har idag beslutat 

Textanalys av Utbildningsdepartementets pressmeddelanden 

Amanda Hillström 

Sammanfattning 

Denna uppsats är en deskriptiv studie av Utbildningsdepartementets pressmeddelanden. Syftet med 

dessa pressmeddelanden är att kärnfullt, positivt och begripligt presentera regeringens politik på ett 

sätt som får journalister att vilja återpublicera nyheten. Jag har undersökt i vilken mån syftet uppnås 

genom att analysera hur Utbildningsdepartementet och regeringen framträder, hur politiska beslut och 

andra skeenden framställs samt hur denna information presenteras. Genom en undersökning av 

genomslag i nyhetsartiklar har jag tagit fram åtta stycken pressmeddelanden som sedan analyserats 

med en metod bestående av draganalys och systemisk-funktionell grammatik.  

Resultatet visar bland annat att skeenden över lag framställs som konkreta och dynamiska händelser, 

att regeringen framstår som aktivt påverkande och att pressmeddelandena ofta är begripliga och 

klarspråkliga. Resultaten visar dock även att vissa pressmeddelanden inte lyckas uppfylla det 

kommunikativa syftet för texttypen, att ingressen ofta avviker genom att vara väldigt specialiserad, 

samt att vaga och abstrakta referenter kan sänka begriplighet och nyhetsvärde.  

Nyckelord 

Pressmeddelande, Utbildningsdepartementet, draganalys, SFG, ergativitet, processer, modalitet 
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1 Inledning 

I denna uppsats undersöks Utbildningsdepartementets pressmeddelanden. Enligt anställda på 

Utbildningsdepartementet är pressmeddelandenas syfte att beskriva departementet och regeringens 

agerande, hur politiska beslut och andra skeenden framställs samt hur denna information presenteras.  

Utbildningsdepartementet planerar att strukturera om arbetsprocessen bakom skapandet av sina 

pressmeddelanden. Som en del av omstruktureringen ansåg kommunikationssekretariatet att det var 

lämpligt att även granska språket i själva texterna. Syftet med Utbildningsdepartementets 

pressmeddelanden är att kärnfullt, positivt och begripligt presentera regeringens politik på ett sätt som 

får journalister att vilja återpublicera nyheten. Med denna undersökning hoppas jag kunna ge 

Utbildningsdepartementet insikter om hur väl dessa pressmeddelanden uppnår sitt syfte samt belysa 

aspekter som kan förbättras.  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Utbildningsdepartementet  

Utbildningsdepartementet är det departement som ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- 

och ungdomspolitik. Inom departementet arbetar idag (våren 2016) tre ansvariga statsråd: 

utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, och 

minister för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson. Gustav Fridolin fungerar även 

som departementschef. Av de 200 personer som arbetar på departementet är majoriteten opolitiska 

tjänstemän. Att de är opolitiska innebär att de behåller sin tjänst även om en minister eller regering 

byts ut (Utbildningsdepartementet 2014). 

Inom Utbildningsdepartementet finns sex sakenheter med olika ansvarsområden: Skolenheten, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Enheten för ungdomspolitik och folkbildning, Universitets- 

och högskoleenheten, Forskningspolitiska enheten samt Enheten för studiefinansiering. Enheternas 

uppgift är bland annat att handlägga ärenden, ta fram underlag för regeringens propositioner, och sköta 

kontakten med de myndigheter som hör till departementet (Utbildningsdepartementet 2014). 

De fem sekretariaten inom departementet har i uppgift att stödja departementets ledning och 

sakenheter. Till exempel bistår Rättssekretariatet med juridisk granskning och medverkar i allt 

författningsarbete, och Kommunikationssekretariatet stödjer kommunikationen för departementets 

ledning och övriga enheter (Utbildningsdepartementet 2014). 

På Utbildningsdepartementets hemsida publiceras fem huvudsakliga texttyper:  

 

 Artikel på webbplatsen 

 Debattartikel 

 Informationsmaterial 

 Kommenterad dagordning 

 Pressmeddelande 
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Den här uppsatsen begränsas till texttypen pressmeddelande. 

1.1.2 Utbildningsdepartementets pressmeddelanden 

Alla pressmeddelanden som skrivs hos Utbildningsdepartementet och som nämns i denna uppsats 

finns tillgängliga på regeringens hemsida. För att få insikt i hur ett pressmeddelande skapas har jag 

intervjuat tre personer som arbetar med pressmeddelanden: en pressekreterare, en pressassistent och en 

sakhandläggare. Följande beskrivning av arbetsprocessen är baserad på dessa intervjuer. 

För närvarande är alltså arbetsprocessen bakom att ta fram ett pressmeddelande under utveckling. I 

dagsläget ser arbetsprocessen olika ut beroende på vilken typ av händelse pressmeddelandet behandlar. 

Den slutgiltiga produkten är alltid ett resultat av samarbete mellan personer med olika arbetsuppgifter 

och kunskapsområden och det varierar vem som är huvudsaklig skribent.  

Ofta startar processen med att pressekreteraren beställer ett pressmeddelande från en pressassistent. 

Pressekreteraren arbetar nära en minister och sköter kontakten med medierna. En pressassistent är en 

opolitisk tjänsteman. Omfattningen av det underlag som pressassistenten får kan variera väldigt 

mycket; det kan antingen vara en hel utredning eller något som sakenheten redan formulerat. Under 

arbetsprocessen kvalitetssäkras formuleringar hos rättssekretariatet och sakenheten. Sedan skickas 

oftast pressmeddelandet till pressekreteraren som gör ändringar efter behov; det kan handla om att 

korta ner texten, eller skapa enklare eller skarpare formuleringar som tydligare kommunicerar 

regeringens politik. Ofta arbetar sakkunniga och pressassistenten tillsammans under skrivprocessen. I 

de flesta pressmeddelanden lägger pressekreteraren till ett citat av ansvarig minister. I denna uppsats 

kommer jag att kalla detta citat för en prata men det finns flera andra benämningar, till exempel 

talstreck eller säg. Det finns även pressmeddelanden som är skrivna direkt av pressekreteraren.  

Det görs ingen systematisk uppföljning av publicerade pressmeddelanden eller undersökningar av 

vilka pressmeddelanden som har slagit igenom. I stället är det pressekreterarens uppgift att 

kontinuerligt se till att en ministers politik får uppmärksamhet och når ut. I denna uppgift ingår även 

att se till att ett pressmeddelande når sin målgrupp.  

Ett pressmeddelande företräder hela regeringens politik och därför måste hela regeringen kunna stå 

bakom budskapet. Pressmeddelandet har ingen utskriven skribent utan avsändaren är 

Utbildningsdepartementet och regeringen. Däremot finns en ruta med kontaktuppgifter till 

pressmeddelandets kontaktperson som vanligtvis är en pressekreterare eller en politiskt sakkunnig.  

Personerna som är iblandade i skapandet av pressmeddelandet har alltså olika yrkesroller vilket gör att 

de inte alltid är överens om var pressmeddelandets tyngd ska ligga. De har olika profiler och uppgifter 

med sitt skrivande: juristens roll är till exempel att rättssäkra texter medan pressekreterarens roll är att 

få ut nyheter och presentera regeringens politik. Pressassistenterna tycks ofta fungera som en brygga 

mellan pressekreterarna och sakenheten, men pressassistenten i sig är som sagt opolitisk. Ibland kan 

det råda oenighet mellan vad de sakkunniga tycker är viktigt att lyfta fram och vad som är politiskt 

prioriterat och kan få medialt genomslag. Även de olika ministrarna har olika profiler och olika 

målgrupper för sin politik.   

Vid skrivandet av pressmeddelanden används inga mallar. I de intervjuer jag gjort uttrycker sig 

pressassistenten och sakhandläggaren båda positivt till att införa en mall, speciellt för nyanställda. I 

stället för att använda en mall tittar skribenter på hur tidigare pressmeddelanden sett ut.  



3 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet för den här uppsatsen är att undersöka hur pass väl Utbildningsdepartementets 

pressmeddelanden uppfyller sitt kommunikativa syfte. Pressmeddelandets kommunikativa syfte kan 

sägas vara att förmedla regeringens politik på ett positivt, begripligt och kärnfullt sätt.  

Delsyften i undersökningen är alltså att undersöka hur regeringen och regeringens politik framställs, 

samt om information presenteras på ett begripligt och konkret sätt. På så sätt försöker jag ge språkliga 

förklaringar till ett pressmeddelandes genomslagskraft.   

Frågeställningar 

 Hur framställer Utbildningsdepartementets pressmeddelanden händelser och handlingar? 

 Hur framställer Utbildningsdepartementets pressmeddelanden regeringen? 

 Hur presenterar Utbildningsdepartementets pressmeddelanden informationen? 
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2 Teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning 

2.1 Tidigare forskning om pressmeddelanden 

Pressmeddelandet har länge varit ett forskningsobjekt inom PR- och reklamforskning, men det var 

först under 1990-talets slut som forskningen tog fart inom språkvetenskapen (Catenaccio 2008: 9-10). 

Jacobs formulerar pressmeddelandets syfte såhär: 

…what makes press releases unique – and what constitutes the prime object of my investigation – is 

that their only raison d’être is to be retold… (1999: xi) 

Pressmeddelandet är en medelväg mellan reklam och nyhetsrapportering (Jacobs 1999). Eftersom 

journalister blir mellanhand i förmedlingen av information måste pressmeddelandet vara övertygande 

på två sätt: dels måste pressmeddelandet övertyga journalisten om ett nyhetsvärde, dels måste 

pressmeddelandet övertyga allmänheten att avsändaren har de positiva egenskaper som ska förmedlas. 

Här finns en konflikt mellan olika strategier för skribenten av pressmeddelandet: ett värdeladdat språk 

kanske övertygar allmänheten, men ett allt för värdeladdat språk kan avskräcka journalisten 

(Catenaccio 2008: 14). Catenaccio formulerar detta som en paradox: det slutgiltiga syftet är 

marknadsföring, men explicit marknadsföring måste undvikas vilket resulterar i en skenbar 

objektivitet (2008: 14).   

Det explicita syftet är att förmedla information till pressen som i sin tur förmedlar informationen till 

allmänheten. Dock är det problematiskt att ta ett utskrivet kommunikativt syfte som självklart eftersom 

vad en text säger sig göra och faktiskt gör kan skilja sig åt. Och en text kan, som i fallet 

pressmeddelande, göra flera saker samtidigt (Catenaccio 2008: 12). 

Lassen (2006) argumenterar att trots att man kan se pressmeddelanden som en egen genre utifrån 

textuell form så kvalificerar de inte som egen genre utifrån innehåll och kommunikativt syfte. 

Catenaccio (2008: 11) kategoriserar pressmeddelandet som ett typiskt exempel på en hybridgenre. En 

hybridgenre skapas när gränser mellan olika diskurser suddas ut vilket sker i pressmeddelandet när det 

informativa blandas med ett marknadsföringssyfte.  

Pander Maat (2008) visar att det finns en genrekonflikt mellan en journalistisk genre och 

pressmeddelandet. Även om pressmeddelanden är anpassade (preformulated) för en journalistisk 

kontext så gör journalister flera ändringar då ett pressmeddelande ligger till grund för en nyhetstext. 

Främst syftar ändringarna till att göra texten mer läsbar och mer neutral. En studie av Walters et al. 

(1994) konstaterade att pressmeddelanden ofta skrevs i en stil som gör det nödvändigt för journalister 

att redigera materialet för att matcha stilistiska krav. Studiens slutsats är att ett framgångsrikt 

pressmeddelande måste vara kort och enkelt med korta stycken, meningar och ord samt undvika passiv 

röst. Sissons (2012) ger en annan bild av hur artiklar baserade på pressmeddelanden ser ut. Hennes 

undersökning visar att journalister ibland återger pressmeddelanden ordagrant. Att Walters et al. och 

Sissons resultat skiljer sig åt kan bero på förändringar i medieklimatet över tid. 
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Tidigare forskning om pressmeddelanden visar alltså att deras syfte är att återberättas. Det finns dock 

ett underliggande implicit syfte: att framställa pressmeddelandets avsändare positivt. Syftet att 

återberättas och syftet att framställa avsändare positivt står i konflikt till varandra eftersom ett 

pressmeddelande som framstår som alltför säljande avskräcker journalister. Pressmeddelandet är inte 

en tydlig egen genre, snarare en hybridgenre någonstans mellan reklam och nyhetsrapportering.  Till 

sin form bör pressmeddelandet vara kort och enkelt och innehålla få passiviseringar.  

Utöver tidigare forskning har jag även läst guider för skrivande av pressmeddelanden som finns 

tillgängliga online. Det finns många typer av gratis skrivguider tillgängliga, skrivna av olika typer av 

avsändare. En av dessa är Westanders PR-handbok. Den är skriven av PR-byrån Westander och finns 

gratis att ladda ner. PR-handboken har utkommit i tolv upplagor och tryckts i totalt 174 000 exemplar 

(Westander 2016) och kan alltså antas ha ganska hög trovärdighet inom branschen.  

Enligt Westander (2016) ska rubriken vara kort, slagkraftig och redovisa nyheten. Ingressen ska vara 

2-4 rader och kunna kopieras rakt in i en tidning. I brödtexten ska det viktigaste skrivas först och 

kärnfulla uttalanden gör pressmeddelandet livfullt och är användbart för medier. Westander 

sammanfattar också några fallgropar för pressmeddelanden. Det är enligt Westander negativt om 

pressmeddelandet är för långt, innehåller fler nyheter än en, är för likt en reklamtext eller använder för 

internt språk.  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Draganalys 

Ett pressmeddelande är en retorisk handling som med språkliga medel försöker övertyga mottagaren 

att bidra till att organisationens kommunikativa syften uppnås. För att undersöka pressmeddelanden är 

det alltså befogat med en retorisk analys. I denna uppsats används Swales modell för draganalys för att 

ge en bild av pressmeddelandets uppbyggnad och dess olika kommunikativa syften.  

För att kategorisera drag i pressmeddelanden utgår jag alltså från metoden i Swales Genre analysis 

(1990). Swales modell Create A Research Space (förkortat CARS) är skapad för genren vetenskaplig 

artikel men kan anpassas och då appliceras på andra texttyper. I metoden undersöks den retoriska 

organisationen i texter utifrån moves och underkategorin steps. I denna uppsats benämner jag den 

överordnade kategorin drag och den underordnade kategorin steg vilket är den svenska översättning 

som bland annat Jämtelid (2002) använder. Varje drag representerar ett kommunikativt delsyfte som 

kan kopplas till textens övergripande kommunikativa syfte (Helgesson 2011: 66). 

I sin avhandling om textproduktion på ett internationellt svenskt företag, Texter och skrivande i en 

internationaliserad affärsvärld (2002) analyserar Jämtelid drag som en del eller ett avsnitt av en text 

som har ett specifikt innehåll vilket på olika sätt bidrar till textens övergripande budskap. Steg 

definieras som en utveckling eller precisering av dragen. Jämtelid (2002: 74) motiverar användandet 

av modellen med att den dels ger överblick över texters innehållsstruktur, dels underlättar jämförelser 

av texter.  

Helgesson (2011) bygger vidare på Swales modell i sin avhandling Platsannonsen i tiden. I Swales 

ursprungliga CARS-modell måste dragen realiseras i en bestämd ordning eftersom dragen bygger på 

varandra – ett drag förutsätter att andra bestämda drag gjorts tidigare (Swales 1990). Helgessons 

studieobjekt, platsannonsen, har inte samma krav på bestämd ordning som Swales studieobjekt. I 

platsannonsen har dragen inte samma inbördes beroende av varandra som i den vetenskapliga artikeln 
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utan kan förekomma i nästan vilken ordning som helst, även om en viss ordning är vanligast 

(Helgesson 2011: 65).  

För att passa det material som undersöks måste modellen alltså omarbetas (Jämtelid 2002: 72) 

McLaren och Gurǎu har byggt en modell för draganalys av pressmeddelanden från företag inom 

bioteknologi som redovisas i figur 1. 

Announcement 

↓ 

Elaboration 

↓ 

Comments (CEO) 

↓ 

Contact details 

↓ 

Editor’s note 

(Figur 1, McLaren och Gurǎu 2005: 16) 

Normen för ett pressmeddelande är alltså att börja med ett tillkännagivande av den nyhet som företaget 

önskar förmedla. Detta fördjupas i följande steg som följs av en kommentar av företagets VD eller en 

annan betydande person. Pressmeddelandet avslutas oftast med ett stycke om hur mottagaren ska gå 

till väga för att få ytterligare information om nyheten och vissa fall finns även avsnittet Editor’s note 

med mer ingående information om något i pressmeddelandet eller förklaringar av tekniska eller 

vetenskapliga termer (McLaren och Gurǎu 2005: 16). 

2.2.2 Systemisk-funktionell grammatik 

För att kunna ge en mer ingående beskrivning av de språkliga resurser som förekommer i de olika 

dragen använder jag analyskategorier från den systemisk-funktionella grammatiken, förkortat SFG. 

SFG är en grammatikmodell som ger verktyg för att hitta kategorier som speglar hur språket formar 

verkligheten (Karlsson 2011: 7). I min analys kombinerar jag analysvariabler från den ideationella, 

interpersonella och textuella metafunktionen för att komma åt hur Utbildningsdepartementets 

pressmeddelanden konstruerar och beskriver regeringen och omvärlden.  

En idé är en föreställning om världen och den ideationella metafunktionen behandlar skapandet av 

dessa idéer. I den ideationella grammatiken undersöks system som realiserar dessa föreställningar 

(Karlsson 2011: 21). Jag analyserar pressmeddelanden utifrån två ideationella systemen: 

transivitetssystemet och ergativitetssystemet, två system som handlar om hur satser skapar mening 

utifrån de processer de innehåller. Genom att utifrån transivitetssystemet undersöka vilka processtyper 

som används i en text synliggörs hur deltagare och skeenden framställs i texten (Karlsson 2011: 22). I 

en analys av en texts ergativitet synliggörs vilka deltagare som påverkar andra deltagare (Karlsson 

2011: 28). Vem är aktiv och ansvarig och vem blir utsatt för en handling eller händelse? I satsen 

talmannen Urban Ahlin öppnar Ungdomens riksdag är talmannen Urban Ahlin agent, den som 

påverkar, och Ungdomens riksdag är medium, det som påverkas.  

I den interpersonella metafunktionen undersöks hur språket möjliggör interaktion mellan människor 

(Holmberg 2011: 97). Den interpersonella metafunktionen används i denna uppsats för att analysera 

pressmeddelandenas modalitet. Modalitet påverkar en sats interaktionella potential vilket gör det till 

en interpersonell grammatisk resurs (Holmberg 2011: 106). Med faktiska propositioner påstår en text 

att något ser ut på ett visst sätt (Hellspong och Ledin 1997: 133). Med modalitet förskjuter 

språkbrukaren i stället språkhandlingens betydelse på någon av skalorna sannolikhet, vanlighet, 
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förpliktelse och villighet (Holmberg 2011: 106). Med interpersonella satsadverbial kan språkbrukaren 

även uttrycka talarattityd, individualitet, intensitet och relativ tid (Holmberg 2011: 207). Modalitet kan 

också uttryckas med metaforer för modal bedömning. De kan vara antingen subjektiva, till exempel 

jag tror att, eller objektiva, till exempel det är troligt att (Holmberg 2011: 109).   

Den textuella metafunktionen används i denna uppsats för att analysera pressmeddelandenas textuella 

struktur. Den textuella strukturen i en text skapas i samverkan av lexikogrammatik, textbindning och 

komposition (Hellspong och Ledin 1997: 112). Olika lexikogrammatiska drag bildar olika 

lexikogrammatiska dimensioner och i denna uppsats fokuserar jag på axeln specifik-allmän. En 

specifik text är ofta starkt specialiserad och informationstät (Hellspong och Ledin 1997: 78-79) och ett 

pressmeddelande med allmän textuell struktur bör därför vara lättare att överföra till nyhetstext.  

Följande drag kan visa att en text är specifik snarare än allmän: 

 Många sammansatta substantiv 

 Många överlånga ord 

 Många statiska verb 

 Många olika och långa formord 

 Många fackord 

 Tendens till vänstertunga meningar 

(Hellspong och Ledin 1997: 79) 

Statiska verb uttrycker tillstånd och dynamiska verb uttrycker förändring (Hellspong och Ledin 1997: 

69). Till överlånga ord räknas oftast ord på över 14 bokstäver (Hellspong och Ledin 1997: 71). 
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3 Material och metod 

Denna undersökning går i tre steg. Först gör jag en genomslagsanalys på 40 pressmeddelanden. Sedan 

delar jag in pressmeddelandena i de fyra kategorierna och bygger en modell för draganalys för varje 

kategori utifrån innehåll och syfte. I varje kategori plockar jag sedan ut det pressmeddelande med 

högst respektive lägst antal träffar i Mediearkivet. Dessa åtta pressmeddelanden analyserar jag sedan 

utifrån retoriska drag och textanalys baserad på systemisk funktionell grammatik. 

3.1 Material 

3.1.1 Insamlingsmetod 

Via Utbildningsdepartementets hemsida plockar jag ut de 40 senaste pressmeddelandena publicerade 

från 31 mars 2016 och bakåt som har ett innehåll på minst 150 ord. De pressmeddelanden som är på 

under 150 ord är ofta kortfattade inbjudningar till ministerbesök eller pressträffar. Dessa 

pressmeddelanden saknar de komponenter som jag vill undersöka och är därför inte intressanta för den 

här undersökningen. 

3.1.2 Kategorier av pressmeddelanden 

Under insamlingen noterar jag vilka kategorier av pressmeddelanden som blir tydliga. Vid 

intervjutillfällena har jag sedan diskuterat kategoriseringen för att förankra den i hur skribenterna ser 

på de olika kategorierna. Det huvudsakliga syftet med att kategorisera pressmeddelandena är att kunna 

göra mer detaljerade analyser och även att fördela mitt urval för textanalys så jämt som möjligt.    

Undersökningen utgår alltså från dessa fyra kategorier: 

 Satsning 

 Utredning 

 Ministerbesök 

 Övrigt  

Vad kategorierna innebär gås igenom mer ingående i kapitel 4. 

3.1.3 Genomslag 

För att välja ut vilka av dessa 40 pressmeddelanden som ska analyseras närmre gör jag en enkel 

undersökning av genomslag genom sökningar i Mediearkivet. Mediearkivet är ett researcharkiv som 

ägs av Retriver Sverige. Arkivet innehåller artiklar från över 700 svenska tryckta dagstidningar och 

2300 webbkällor (Retriever 2016).  

Sökningen görs på två eller tre huvudord eller huvudfraser som jag identifierat i pressmeddelandet. Jag 

gjorde sedan sökningen på datumet pressmeddelandet publicerats samt de tre efterföljande dagarna. 

För pressmeddelandet Förnyelse av Karolinska institutets styrelse publicerat den 3 mars 2016 

identifierar jag till exempel huvudorden karolinska institutet, nomineringsgrupp samt beslut. Jag söker 

på dessa ord under perioden 3 mars till 6 mars och sökningen genererar 98 resultat i Mediearkivet.  
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Utifrån de resultat jag får i genomslagsundersökningen väljer jag sedan ut det pressmeddelande med 

högst respektive lägst antal träffar i varje kategori vilket ger mig åtta pressmeddelanden. Genom att 

göra en jämförelse mellan pressmeddelanden med högt antal träffar och pressmeddelanden med lågt 

antal träffar försöker jag se om det finns ett samband mellan olika i egenskaper i texten och det 

genomslag ett pressmeddelande får. I det fall där två eller flera pressmeddelanden i en kategori får 

samma antal träffar väljer jag att undersöka det pressmeddelande som är publicerat senast.  

Denna metod för analys av genomslag har inte är särskilt hög validitet eftersom pressmeddelandets 

nyhetsvärde är avgörande för genomslag. Sökorden baseras även på subjektiva val. I en artikel 

grundad i ett pressmeddelande kan nyckelord ha bytts ut mot en synonym vilket gör att artikeln inte 

kommer med i sökningen. Genom att välja ut det pressmeddelande med högst respektive lägst antal 

träffar hoppas jag dock kunna få en indikation på vilka pressmeddelanden journalister har tagit till sig 

och inte. 

3.1.4 Intervjuer 

Jag har även intervjuat tre personer som arbetar med pressmeddelanden: en pressekreterare, en 

pressassistent och en sakhandläggare. Intervjuerna fungerar inte som analysmaterial. Intervjuerna har i 

stället två syften: dels att ge mig den bakgrundsinformation om arbetsplatsen och arbetsprocessen som 

jag återger i uppsatsens inledning, dels att ge mig verktyg för att utforma mina analysmodeller. 

Intervjuerna har hjälpt mig att avgöra vilken inriktning på undersökningen som kan vara till störst 

nytta för Utbildningsdepartementet.  

3.2 Metod 

3.2.1 Metod för draganalys 

Innehållskomponenterna i Helgessons platsannonser har som sagt inte samma inbördes beroende av 

varandra som i den vetenskapliga artikeln utan kan förekomma i nästan vilken ordning som helst 

(Helgesson 2011: 65). Detsamma gäller dragen i Utbildningsdepartementets pressmeddelanden. Även 

om det alltid finns en ingress som kommer först, kan följande drag vara antingen ett stycke som 

beskriver bakgrund eller en prata. Det finns konventioner för i vilken ordning dragen kommer, men 

dessa konventioner måste inte alltid följas. I min modell av draganalys förutsätter jag alltså inte en 

specifik ordning, men lämnar utrymme att kommentera om ordningen i ett specifikt pressmeddelande 

påverkar det kommunikativa syftet.  

Modellerna för draganalys är alltså baserade på läsning av Utbildningsdepartementets 

pressmeddelanden. Jag har sedan diskuterat modellen under intervjuerna med de anställda. Modellen i 

sig är inte värderande utan uttrycker snarare en norm. Ett pressmeddelande kan alltså sakna ett drag 

utan att det nödvändigtvis behöver vara negativt, men om flera drag saknas kan det visa att 

pressmeddelandet inte ger all den information som läsaren förväntar sig eller efterfrågar.  

Dragen och stegen kan oftast sammanfattas som svaret på en fråga. Det retoriska målet med de olika 

dragen och stegen blir då att för läsaren kunna besvara frågan genom informationen som ges. 

Pressmeddelandena kan även innehålla andra komponenter utanför texten, som en inbäddad video från 

en pressträff eller en länk till exempelvis en tillhörande utredning eller ett direktiv. Dessa aspekter 

analyseras inte i den här undersökningen eftersom studieobjektet är själva texten i pressmeddelandet.  
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3.2.2 Metod för SFG-analys 

Textanalysen utifrån SFG görs med en kombination av metoder från den ideationella, interpersonella 

och textuella metafunktionen. En kombination av metoder från de olika metafunktionerna syftar till att 

bli så täckande som möjligt. Utifrån den ideationella metafunktionen undersöks processer och 

ergativitet, utifrån den interpersonella metafunktionen undersöks modalitet och utifrån den textuella 

metafunktionen undersöks den lexikogrammatiska dimensionen specifik-allmän. Kombinationen av 

analysverktyg från de olika metafunktionerna kan visa pressmeddelandets uppfattning om omvärlden 

och riktningar inom den, deras framställande av attityder till utsagor, samt textuell framställning.  

Genom att undersöka om materiella eller relationella processer dominerar i ett pressmeddelanden kan 

jag få en indikation om ifall textens register är mer konkret och fysiskt eller abstrakt och statiskt 

(Karlsson 2011: 24). Verbala processer och deras förstadeltagare kan visa om olika röster kommer till 

tals i pressmeddelandet och i de fall mentala processer förekommer är det intressant att titta på varför 

dessa satser inte framställs som faktiska skeenden. Draganalysen kan belysa om pressmeddelandets 

olika drag domineras av en viss processtyp. Jag har inte kategoriserat förstadeltagare i alla processer, 

utan i stället gått närmre in på dessa i den ergativa analysen. Inför en analys av processer behövs det 

göras ett avgörande av hur långt in i texten processerna ska spåras (Karlsson 2011: 24). Här väljer jag 

att främst undersöka huvudverb i huvudsatsens verbfras eftersom det är den starkaste realiseringen och 

även det som skribenten har valt att lyfta fram. Om viktiga skeenden och företeelser är inbakade i till 

exempel infinita fraser eller nominaliseringar kommenterar jag dock även detta.  

En analys av ergativitet är intressant i texter som handlar om politik. I Utbildningsdepartementets 

pressmeddelanden är det viktigt att regeringen visas som aktiv och påverkande och den ergativa 

analysen syftar till att belysa detta. Jag undersöker även vilka som påverkas eftersom det kan 

synliggöra hur tydlig målgruppen för en politisk satsning är. Även den ergativa analysen kan hjälpa till 

att visa ett pressmeddelandes begriplighetsnivå – är det en konkret grupp människor som fungerar som 

agent och medium eller är det en icke-mänsklig och abstrakt företeelse? En sats kan vara ergativ utan 

en utskriven agent, till exempel genom att påverkan på ett medium uttrycks med passiv sats (Sellgren 

2011: 53). Dessa fall är intressanta dels ur ett retoriskt perspektiv eftersom det kan gömma den agent 

som påverkar andra, dels ur ett begriplighetsperspektiv.   

Analysen av modalitet syftar till att visa hur pressmeddelandet framställer och förhåller sig till olika 

händelser. Om en händelse beskrivs med faktiska propositioner presenteras det som en sanning 

(Hellspong och Ledin 1997: 133). Modalitet förskjuter betydelsen och händelsen kan i stället beskrivas 

utifrån nivå av till exempel sannolikhet eller villighet hos satsens deltagare. I ett pressmeddelande kan 

analys av modalitet belysa retoriska grepp som visar värderingar, till exempel kan användning av 

förpliktelsemodalitet understryka att regeringen tycker att något är särskilt viktigt.  

Analys av den textuella strukturen kan visa hur enkelt pressmeddelandets formuleringar och språkbruk 

kan överföras till en journalistisk kontext. En analys av textuell struktur kan även belysa hur pass 

begripligt och klarspråkligt ett pressmeddelande är, något som Utbildningsdepartementet har uttryckt 

är viktigt för dem. Genom att undersöka var på skalan allmän-specifik ett pressmeddelande ligger ser 

jag hur pass specialiserat och informationstätt språket är. Detta kompletterar analysen av processer 

eftersom en mer allmän text tenderar att framställa skeenden som mer konkreta. Utrymme lämnas även 

att kommentera på övriga syntaktiska och lexikala drag som sticker ut, till exempel meningslängd. I 

nyhetsartiklar är meningar i snitt 13 ord (Hellspong och Ledin 1997: 75) och i journalistisk text ses 

korta meningar ofta som positivt, dels på grund av begriplighet, dels på grund av journalistens krav på 

att skriva ekonomiskt (Häger 2009: 32:33).  
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4 Resultat  

Detta kapitel inleds med en redovisning av pressmeddelandenas kategorier och de modeller för 

draganalys som jag skapat, följt av analys av åtta texter. 

4.1 Kategorier och retoriska drag 

4.1.1 Kategorier 

De 40 pressmeddelandena är fördelade i de fyra kategorierna enligt följande: 

Utredning:   7 pressmeddelanden 

Kategorin Utredning innefattar pressmeddelanden som handlar om olika utredningar som är relaterade 

till Utbildningsdepartementet. Det gäller pressmeddelanden om att utredningar startas, avslutas och 

presenteras, eller utvidgats. 

Ministerbesök:  6 pressmeddelande 

Kategorin Ministerbesök innefattar pressmeddelanden som behandlar olika ministerbesök. Många 

pressmeddelanden om ministerbesök är som sagt väldigt kortfattade, och utesluts därför från 

undersökningen.  

Satsning:  11 pressmeddelanden 

Kategorin Satsning innefattar pressmeddelanden som presenterar olika satsningar. Dessa 

pressmeddelanden innehåller ordet satsning eller redovisar en budget som ska användas för ett 

specifikt syfte. Denna kategori är något svårare att avgränsa än Utredning och Ministerbesök. 

Övrigt:   16 pressmeddelanden 

I denna kategori placeras pressmeddelanden som inte ingår i en nog stor undergrupp för att jag ska 

kunna skapa en specifik modell för draganalys. Det kan till exempel gälla en proposition, 

lagrådsremiss eller tillsättning av tjänst. 

4.1.2 Modeller för draganalys 

Nedan redovisar jag modeller för draganalys för varje kategori. Dragen och stegen kan alltså 

formuleras som svaren på olika frågor. Genom att besvara dessa frågor kan ett pressmeddelande uppnå 

sitt kommunikativa syfte: att informera och övertyga läsaren.  

Indelningen i drag och steg är subjektiv, men avgörandena baseras på om de olika kommunikativa 

syftena uppfylls. I vissa fall är det svårt att dra gränser mellan de olika dragen och stegen. I draget 

prata kan det vara svårt att avgöra var gränsen går mellan att lyfta fram fördelar och syfte och uttrycka 

värderingar – ibland kan värderingarna hänvisa till syftet. Pratan har två kommunikativa syften: att 

uttrycka värderingar och lyfta fram fördelar. Om pratan gör detta i någon mån har jag kategoriserat det 

som att båda de kommunikativa syftena för draget är uppfyllda. I en knapp majoritet av 

pressmeddelandena jag undersökt beskrivs bakgrunden som första drag i brödtexten, men det är även 

vanligt att brödtexten inleds med beskrivning av effekt eller med en prata. Rubriken står utanför 

draganalysen, men tas upp i den mer ingående analysen.  
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Dessa modeller för draganalys visar att Utbildningsdepartements pressmeddelande till stor del har 

liknande drag som i modellen hos McLaren och Gurǎu (2005: 16) som redovisas i kapitel 2, figur 1. 

Denna modell är dock något mer detaljerad.  

Modell för draganalys i pressmeddelanden om satsningar:  

Drag-1-Ingress:   

Steg-1-Presentation:  Hur ser satsningen ut?  

Steg-2-Syfte: Varför görs satsningen? 

Drag-2- Bakgrund: Hur ser situationen ut idag/ tidigare? 

Drag-3-Prata:   Vad tycker och känner utbildningsdepartementet? 

 Steg-1-Syfte. 

Steg-2-Känslor/värderingar. 

Drag-4-Effekt:  Vilka effekter får satsningen? 

Drag-5-Detaljer:  Vilken ytterligare information är nödvändig? Till exempel: Vilken 

budget har satsningen? Inom vilken tidsplan görs den? 

Den satsning som presenteras blir det centrala i pressmeddelandet.  

Modell för draganalys i pressmeddelanden om utredningar: 

Drag-1-Ingress:   

Steg-1-Presentation:  Vad utreds?  

Steg-2-Syfte: Varför utreds detta?  

Drag-2- Bakgrund: Hur ser situationen ut idag/ tidigare? 

Drag-3-Prata:   Vad tycker och känner utbildningsdepartementet? 

 Steg-1-Syfte. 

Steg-2-Känslor/värderingar. 

Drag-4-Effekt:  Vad innebär utredningen? 

Drag-5-Detaljer:  Vilken ytterligare information är nödvändig? Till exempel: När 

presenteras utredningen? Vad heter utredaren? 

Den utredning som presenteras blir det centrala i pressmeddelandet. 

Modell för draganalys i pressmeddelanden om ministerbesök: 

Drag-1-Ingress:  Vem besöker vad?   

Drag-2- Bakgrund: Varför är besöket relevant? 

Drag-3-Prata:   Vad tycker och känner ministern gällande besöket? 

Steg-1-Syfte. 

Steg-2-Känslor/värderingar. 

Drag-4-Besöket:  Vilken ytterligare information är nödvändig? Till exempel: Vilken tid? 

Vilken plats? Hur ser dagordningen ut?  

Denna modell är något mer kortfattad än de andra, vilket kan motiveras med att andra typer av frågor 

står i centrum. Syfte för besöket lyfts oftast inte fram i ingressen utan kommer snarare fram i Drag-2-

Prata eller i Drag-3-Bakgrund. I pressmeddelanden om ministerbesök är ofta Drag-4-Besöket 

omfattande och kan innehålla till exempel ett program för de händelser som sker under dagen.  

Modell för draganalys i pressmeddelanden i övriga kategorier 

Drag-1-Ingress:   

Steg-1-Presentation: Vad gör regeringen?  

Steg-2-Syfte:  Varför gör regeringen detta? 

Drag-2- Bakgrund: Hur ser situationen ut idag/tidigare? 

Drag-3-Prata:   Vad tycker och känner utbildningsdepartementet? 

 Steg-1-Syfte. 
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Steg-2-Känslor/värderingar. 

Drag-4-Effekt:  Vilka effekter får händelsen? 

Drag-5-Detaljer:  Vilken ytterligare information är nödvändig? Till exempel: När träder 

förordningen/lagändringarna i kraft? Vilken tidsplan finns? Vilken budget? 

För att denna modell ska fungera på alla pressmeddelanden som inte ingår i en av de övriga tre 

kategorierna behöver de tillhörande frågorna vara mer allmänt formulerade. Eftersom modellen inte 

kan vara lika specialiserad som de övriga tre så riskerar den att missa vissa aspekter.  

4.1.3 Exempel på draganalys 

I figur 2 visar jag hur jag gjort för att systematiskt dela in textavsnitten i de olika dragen och stegen. 

Draganalysen gäller pressmeddelandet Regeringen beslutar att avskaffa nationella prov i NO och SO 

för årskurs 6 publicerat 14 januari 2016. Jag har kategoriserat pressmeddelandet i kategorin Övrigt. 

Drag-1-Ingress-Steg-2-

Presentation. 

Vad gör regeringen? 

I dag 14 januari beslutade regeringen om en ändring i 

skolförordningen. Ändringen innebär att bestämmelserna 

för proven i de naturorienterande och samhällsorienterande 

ämnena i årskurs 6 tas bort. 

Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte. 

Varför gör regeringen detta? 

[SAKNAS] 

Drag-3-Prata-Steg-2-

Känslor/värderingar. 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Lärarna behöver mer tid för sitt arbete och eleverna mer tid för 

sina lärare.  

Drag-3-Prata-Steg-1-Syfte 

Vad tycker och känner 

ministern? 

De nationella proven har tagit mycket tid i administration och 

rättning för lärare och från elever. Mest tid har de tagit i sexan, 

där lärarfacken uttryckt att man ibland fått använda mer tid till 

att mäta än att ge vägar till kunskap. Nu avskaffar vi i bred 

politisk enighet två prov och går mot digitalisering av de 

kvarvarande. 

Drag-3-Prata-Steg-2-

Känslor/värderingar 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Det är bra för lärare och elever 

Drag-3-Prata säger utbildningsminister Gustav Fridolin. 

Drag-2-Bakgrund.  

Hur ser situationen ut 

idag/tidigare? 

I grundskolan, specialskolan och sameskolan används, av 

Skolverket fastställda, nationella prov i vissa ämnen och 

årskurser för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven. För närvarande är det frivilligt för skolorna att 

använda sådana prov i naturorienterande och 

samhällsorienterande ämnen i årskurs 6. 

Drag-4-Effekt. 

Vilka effekter får händelsen? 

Framöver kommer Skolverket i stället att erbjuda 

bedömningsstöd, i en provbank, för dessa ämnen och årskurser. 

Dessa kommer vara frivilliga att använda. 

Drag-5-Detaljer 

Vilken ytterligare information 

är nödvändig? 

Förändringen är i enlighet med den överenskommelse som slöts 

mellan regeringen och Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, 

Liberalerna och Kristdemokraterna i februari 2015, som säger att 

"de hittillsvarande obligatoriska nationella proven i årskurs 6 i 

NO och SO-ämnena görs frivilliga och överförs till 

provbanken". 

    (Figur 2, exempel på draganalys) 

Här kan vi se att pressmeddelandet saknar ett steg, Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte. Vi kan även se att 

Drag-3-Prata kommer före Drag-2-Bakgrund. Pratan börjar med Steg-2-Känslor/värderingar, fortsätter 
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med Steg-1-Syfte och går sedan tillbaka till Steg-2-Känslor/värderingar. Det vi kan konstatera är alltså 

att pressmeddelandet innehåller alla drag och steg utom ett samt att ordningen är lite oväntad.  

4.2 Textanalys 

I detta kapitel redovisar jag analysen av de åtta pressmeddelandena som valts ut med 

genomslagsanalysen. Resultaten redovisas först med en figur som följs av mer ingående tolkningar. I 

figuren kommenteras de variabler som förekommer i varje drag. Om ett drag är uppdelat, till exempel 

om det förekommer två separata prator, så sammanfattas de i en rad i figuren. Om ergativa satser eller 

modalitet inte nämns så betyder det att de inte förekommer. Om textuell struktur inte kommenteras 

betyder det att draget är allmänt snarare än specifikt. I figuren kommenteras även i vilken mån den 

fråga som sammanfattar dragets eller stegets kommunikativa syfte besvaras.  

4.2.1 Pressmeddelanden i kategorin Satsning  

4.2.1.1 Text 1: Regeringen, LO och Svenskt näringsliv vill öka antalet 

yrkesprogramsstuderande 

Pressmeddelandet publicerades 8 december 2015 och är 357 ord vilket gör det till det längsta 

pressmeddelande som analyseras i denna uppsats. Sökningen i Mediearkivet gjordes på orden 

regeringen, yrkesprogram och 30 miljoner vilket gav 88 träffar. Det gör pressmeddelandet till det i 

kategorin Satsning som fått högst antal träffar. Vid pressmeddelandet finns en faktaruta om 

yrkesutbildningens år som jag inte kommer att analysera eftersom jag anser att den står utanför 

pressmeddelandet. 

Figur 3 visar resultat av textanalysen utifrån de olika dragen och stegen. Det förekommer två prator i 

texten och Drag-2-Bakgrund är uppdelad i tre delar, men resultaten redovisas sammanslaget. 

Drag-1-Ingress-Steg-1-

Presentation 

Hur ser satsningen ut? 

Materiell process. Regeringen, tillsammans med två andra 

organisationer, fungerar som agent mot medium 30 miljoner 

kronor. Informationstät och specificerad mening som är överlång. 

Frågan besvaras. 

Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte 

Varför görs satsningen? 

Relationell process. Frågan besvaras. 

Drag-3- Prata-Steg-1-Syfte 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Materiella, relationella och mentala processer. Gymnasieskolan 

fungerar som agent mot medium unga. Förpliktelsemodalitet i form 

av modalverb. Frågan besvaras. 

Drag-3-Prata-Steg-2-Känslor 

och värderingar. 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Relationell process. Förpliktelsemodalitet i form av objektiv 

metafor. Frågan besvaras. 

Drag-2-Bakgrund 

Hur ser situationen ut 

idag/tidigare? 

Relationella processer dominerar, även materiella och verbala 

processer förekommer. En ergativ sats med agent 30 procent av 

landets nybörjarelever mot medium ett yrkesprogram. De flesta 

meningar har allmän textuell struktur men även specialiserade och 

informationstäta meningar förekommer. Frågan besvaras ingående. 

Drag-4-Effekt 

Vilka effekter får satsningen? 

Mental, relationell. Frågan besvaras kortfattat. 

Drag-5-Detaljer 

Vilken ytterligare information 

är nödvändig? 

Relationella processer. En ergativ sats som saknar agent mot 

medium betänkandet. Besvarar frågorna Vilket betänkande ingår 

satsningen i? och Var i processen är betänkandet? 

    (Figur 3) 
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Pressmeddelandet lägger stort fokus på satsningens syfte och beskriver ingående de problem som 

satsningen ska lösa. Detta kan ha bidragit till det goda genomslaget då journalister erbjuds konkret 

information om de problem som finns samt det faktum att regeringen ämnar lösa dessa problem. Vid 

närmre läsning visar det sig dock vara otydligt var dessa 30 miljoner kronor kommer läggas. Hur ska 

regeringen konkret göra för att öka yrkesprogrammens attraktionskraft? 

Pressmeddelandet innehåller alla drag och steg som är typiska för kategorin Satsning och försöker 

alltså besvara alla frågor. Det som gör pressmeddelandet ovanligt långt är omfattningen av Drag-2-

Bakgrund. Pressmeddelandet har även två prator vilket är ganska ovanligt, båda är uttalanden av Aida 

Hadzialic. Pressmeddelandet beskriver först bakgrund för satsningen i Drag-2-Bakgrund och går 

vidare till Drag-4-Effekt där satsningens önskade effekt beskrivs kortfattat. Sedan återgår 

pressmeddelandet till att Drag-2-Bakgrund.   

Pressmeddelandet domineras av relationella processer. Syftet med Drag-2-Bakgrund är att förklara 

redan rådande tillstånd vilket kan motivera mängden relationella processer: 

Många av de yrken där det råder brist kräver en gymnasial yrkesutbildning. 

Mentala processer visar vad regeringen vill med satsningen, bland annat i Drag-4-Effekt: 

Om fler väljer yrkesprogram hoppas regeringen att utbudet av arbetskraft med rätt kompetenser ökar 

[...] 

Om pressmeddelandet i stället framställt förhoppningen som ett definitivt faktum med en materiell 

process hade förmodligen inte så högsiktande mål kunnat formuleras. Även rubriken innehåller en 

mental process. Vill som huvudverb gör att rubrikens fokus hamnar på satsningens syfte.  

Utöver Aida Hadzialic kommer två andra röster till tals, detta i Drag-2-Bakgrund. Genom att låta både 

unga och företag komma till tals visar regeringen att de har lyssnat på dessa grupper:  

Samtidigt som många unga vittnar om att det är svårt att få jobb, uppger vartannat företag att det är 

svårt att hitta rätt arbetskraft och att var femte rekryteringsförsök misslyckas helt. 

Regeringen är agent i Drag-1-Ingress, men tillsammans med två andra organisationer: 

Regeringen, tillsammans med bland annat LO och Svenskt näringsliv satsar över 30 miljoner kronor 

för att under 2016 lyfta fram yrkesprogrammens betydelse för såväl unga på väg ut i arbetslivet som 

för den nationella kompetensförsörjningen. 

Här visas regeringen, LO och Svenskt näringsliv som aktivt påverkande. I meningen finns flera 

företeelser som påverkas av agentens handlingar: över 30 miljoner kronor satsas och påverkar 

yrkesprogrammens betydelse, unga på väg ut i arbetslivet och den nationella kompetensförsörjningen.  

Förpliktelsemodalitet i pratan visar värderingar och lyfter fram syftet ytterligare. I Drag-3-Prata finns 

agenten gymnasieskolan för vilken unga är medium: 

Gymnasieskolan ska förbereda unga för att kunna ta klivet ut i arbetslivet. 

Här använder Aida Hadzialic förpliktelsemodalitet i form av modalverb för att uttrycka 

gymnasieskolans förpliktelse. Detta följs av förpliktelsemodalitet i form av objektiv metafor i samma 

prata: 

 Därför är det viktigt att de [yrkesprogrammen] ses som ett huvudalternativ för alla och inte som ett 

säralternativ för vissa. 

Över lag skulle jag kategorisera pressmeddelandet som allmänt snarare än specifikt. Korta ord och 

enkla substantiv dominerar och det förekommer inte särskilt många fackord. De många relationella 

processerna gör dock att det finns en hel del statiska verb. Drag-1-Ingress-Steg-1-Presentation som 
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består av en lång och informationstät mening sticker ut som informationstät och specialiserad. Där 

förekommer även den komplicerade facktermen den nationella kompetensförsörjningen. Även Drag-5-

Detaljer är specialiserad och hänvisar till den politiska processen bakom satsningen vilket kan göra att 

en textuellt mer specifik text är befogad. Eftersom Drag-5-Detaljer ligger sist i pressmeddelandet 

riskerar det inte att stoppa läsningen för den som inte är intresserad av den mer detaljerade 

informationen. 

4.2.1.2 Text 2: Lättare att kombinera sfi och yrkesvux 

Pressmeddelandet publicerades 18 december 2015 och är 243 ord. Sökningen i Mediearkivet gjordes 

på orden regeringen, sfi och yrkesvux vilket inte gav några externa träffar. Inte heller det alternativa 

sökordet vuxenutbildning gav någon träff. Det gör pressmeddelandet till det i kategorin Satsning med 

lägst antal träffar. 

Figur 4 visar resultat av textanalysen utifrån de olika dragen och stegen. Drag-4-Effekt börjar innan 

Drag-3-Prata men fortsätter sedan efter den.   

Drag-1-Ingress-Steg-1-

Presentation 

Hur ser satsningen ut? 

Materiell process. Regeringen fungerar som agent mot medium ett 

statsbidrag. Informationstät och specialiserad mening som är 

överlång. Frågan besvaras men något otydligt. 

Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte 

Varför görs satsningen? 

[SAKNAS] 

  

Drag-2-Bakgrund 

Hur ser situationen ut 

idag/tidigare? 

Relationella processer. Frågan besvaras. 

Drag-4-Effekt 

Vilka effekter får satsningen? 

Materiella processer samt en mental. Regeringen fungerar som 

agent mot medium platser inom yrkesvux och 100 miljoner kronor. 

Kommuner fungerar som agent mot medium regeringens satsning. 

Villighet- och sannolikhetsmodalitet uttrycks med modalverb. 

Främst allmän textuell struktur men en överlång mening är väldigt 

informationstät. Frågan besvaras ingående. 

Drag-3- Prata-Steg-1-Syfte 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Materiell process. Frågan besvaras.  

Drag-3-Prata-Steg-2-Känslor 

och värderingar 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Materiell process. Vi fungerar som agent mot medium nyanländas 

kompetens och engagemang. Förpliktelsemodalitet uttryckt med 

objektiv metafor. Frågan besvaras. 

Drag-5-Detaljer 

Vilken ytterligare information 

är nödvändig? 

[SAKNAS] 

 

(Figur 4) 

Processerna i texten beskriver främst skeenden i form av materiella processer vilket tyder på en 

konkret och dynamisk text. Regeringen framstår som en tydlig aktivt påverkande kraft men den 

samhällsgrupp som påverkas lyfts inte fram. Modalitetstypen sannolikhet förutser effekterna av 

regeringens satsning – dessa effekter framställs inte som faktum. Pressmeddelandets brödtext har en 

allmän textuell struktur, men ingressen är informationstät och specialiserad. Främst fokuserar 

pressmeddelandet på satsningens effekter.  

Pressmeddelandet saknar Drag-1-Ingress-Steg 2-Syfte och satsningens syfte kommer först senare i 

texten. Saknas göra även Drag-5-Detaljer vilket kan vara motiverat om skribenterna inte tycker att det 

är nödvändigt att redogöra för mer detaljerad information.  
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De relationella processer som finns dyker upp i Drag-2-Bakgrund där syftet är att beskriva nuvarande 

eller tidigare situation. Flera av de materiella processerna visar att regeringen är aktiv och i fyra av de 

ergativa satserna är regeringen agent. Ingressen är intressant i en ergativ analys. Det är tydligt att 

regeringen gör något, däremot finns ingen agent i bisatsen vilket gör målgruppen för satsningen 

osynlig: 

Regeringen har i dag beslutat om att statsbidrag ska kunna lämnas för yrkesinriktad gymnasial 

vuxenutbildning (yrkesvux) som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå inom komvux eller särvux eller med sfi. 

Här är anges inte vem som kan lämna statsbidrag eller vem som kan kombinera yrkesvux med 

utbildning i svenska. Det medium som påverkas av agenten är i stället den abstrakta företeelsen 

statsbidrag. Även rubriken utelämnar agent. I en ergativa bisats i pratan är agenten vi vilket också 

refererar till regeringen. Pratans användning av vi kan bidra till att visa personligt engagemang hos 

ministern.  

I detta pressmeddelande finns en del modalitet utanför pratan vilket är ganska ovanligt. 

Modalitetstypen sannolikhet förutser effekterna av regeringens satsning. Det är intressant att 

pressmeddelandet inte framställer detta som en faktisk propositioner. I följande exempel beskrivs 

effekterna med modalverb:  

Nu öronmärker regeringen platser inom yrkesvux vilket ska förbättra möjligheten till kombinerade 

studier för många nyanlända. 

Modalitetstypen villighet i en mental process behandlar vilja hos regeringen med hjälp av modalverb 

och även här lyfter modalitetsmarkören fram satsningens mål: 

Regeringen vill stimulera de kommuner som redan i dag genomför yrkesutbildning kombinerat med 

språkkurser och modersmålsstöd […] 

Modalitetstypen förpliktelse förekommer i Drag-3-Prata och uttrycks med huvudsats som styr att-sats i 

formen av en objektiv metafor. Att detta uttrycks med objektiv metafor betyder att värderingen 

framställs som en objektiv sanning och inte en individuell värdering hos Aida Hadzialic eller 

regeringen: 

Det är viktigt att vi tar tillvara på nyanländas kompetens och engagemang […] 

Två meningar sticker ut som väldigt informationstäta: dels Drag-1-Ingress som har en lång bisats och 

många facktermer i samma mening – statsbidrag, yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, särvux, 

sfi; dels en mening i Drag-3-Effekt med en lång nominalfras:  

Regeringen vill stimulera de kommuner som redan i dag genomför yrkesutbildning kombinerat med 

språkkurser och modersmålsstöd att vidareutveckla konceptet samtidigt som fler kommuner förväntas 

satsa på den här typen av kombinerad utbildning.  

Denna information hade med fördel kunnat delas upp i flera meningar. 

4.2.2 Pressmeddelanden i kategorin Utredning  

4.2.2.1 Text 3: Gustav Fridolin tog emot delbetänkande om ökade 

möjligheter till studiehandledning på modersmål 

Pressmeddelandet publicerades 12 februari 2016 och är 163 ord. Sökningen i Mediearkivet gjordes på 

orden Gustav Fridolin och modersmål vilket gav 43 träffar. Det gör pressmeddelandet till det i 

kategorin Utredning som fått flest träffar. Att pressmeddelanden i kategorin Utredning har fått färre 

träffar än pressmeddelanden i till exempel kategorin Satsning är kanske inte så oväntat baserat på 



18 

 

nyhetsvärdet. Pressmeddelandet innehåller ett videoklipp från en pressträff och en länk till utredningen 

och det relativt goda genomslaget kan delvis bero på detta.  

Figur 5 visar resultat av textanalysen utifrån de olika dragen och stegen. Drag-3-Prata kommer efter 

Drag-4-Effekt. 

Drag-1-Ingress-Steg-1-

Presentation 

Vad utreds? 

Materiell process. Gustav Fridolin kan tolkas som agent mot 

medium delbetänkande men satsen kan även tolkas som att 

Utredningen är agent. Frågan besvaras men inte så tydligt.  

Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte 

Varför utreds detta? 

[SAKNAS] 

 

Drag-2-Bakgrund 

Hur ser situationen ut 

idag/tidigare? 

[SAKNAS] 

 

Drag-4-Effekt 

Vad innebär utredningen? 

Verbal och materiell process. Studiehandledning fungerar som 

agent mot medium elever. Frågan besvaras. 

Drag-3-Prata-Steg-2-Känslor 

och värderingar 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Relationell och materiell process. Lärare och rektorer fungerar som 

agent mot medium elever. Förpliktelsemodalitet uttrycks med 

modalverb två gånger. Frågan besvaras. 

Drag-3- Prata-Steg-1-Syfte 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Materiella processer. Utredningen fungerar som agent mot medium 

viktiga förslag och vi fungerar som agent mot intentionen. Frågan 

besvaras.  

Drag-5-Detaljer 

Vilken ytterligare information 

är nödvändig? 

Relationell process. Besvarar frågan Ingår utredningen i en 

överenskommelse?  

(Figur 5) 

I detta pressmeddelande tycks rubriken och ingressen stå i kontrast till resten av texten, dels på grund 

av informationstäthet och specialisering, dels på grund av att information som nämns i ingressen inte 

utvecklas tydligt i brödtexten. Den stora mängden materiella processer visar att skeenden framställs 

som dynamiska och konkreta. Tydliga agenter blandas med abstrakta agenter men Gustav Fridolin står 

i centrum som den aktiva och påverkande. Regeringen är inte en agent. Företeelser framställs främst 

som faktiska, men användningen av modalitet i pratan bidrar till att visa värderingar. 

Pressmeddelandet har en begriplig och allmän textuell struktur men rubrik och ingress är något mer 

specialiserade och informationstäta.  

Pressmeddelandet saknar Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte samt Drag-2-Bakgrund. Fjärrundervisning och 

undervisning på entreprenad som lyfts fram i Drag-1-Ingress återkommer inte i de senare dragen där 

bara modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål nämns. Att utredningen 

behandlade fjärrundervisning och entreprenad utvecklas alltså inte.  

Följande process är svåranalyserad: 

Utbildningsminister Gustav Fridolin tog i dag emot ett delbetänkande av Utredningen om bättre 

möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. 

Processer som handlar om att någon får något är problematiska att kategorisera eftersom att få något 

borde betyda att den som tar emot föremålet är mottagare (Holmberg 2011: 26). I detta fall tolkar jag 

Gustav Fridolin som aktiv eftersom han inte får delbetänkandet utan i stället tar emot det. Det visar 

enligt min analys att processen ska kategoriseras som materiell. Samma gäller rubriken. Satsen agent 

kan dock även tolkas med Utredningen som agent.  
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Gustav Fridolin förekommer alltså som agent i två ergativa satser: Rubrik och Drag-1-Ingress. Det vi 

som förekommer som agent i Drag-3-Prata hänvisar dels till regeringen men att fler partier är 

inblandade framkommer i Drag-5-Detaljer:  

Utredningen är en del i genomförandet av höstens överenskommelse mellan regeringen, Moderaterna, 

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingkrisen. 

En viktig agent förekommer i Drag-3-Prata:  

Lärare och rektorer gör ett stort arbete för att elever ska kunna få med sig de kunskaper de behöver 

för att bygga sitt liv.  

Det finns en retorisk poäng med att uttrycka att den grupp som nyheten berör är en aktiv och 

påverkande grupp som arbetar hårt.  

Förpliktelsemodalitet uttryckt med modalverbet ska återfinns i Drag-3-Prata och uttrycker en viktig 

värdering hos ministern:  

Elever som kommer från krig och flykt ska få en bra start i Sverige.  

Brödtexten är allmän snarare än specifik: enkla och korta ord dominerar, de flesta verb är dynamiska, 

och meningarna högertunga. I brödtexten förkommer inte särskilt många fackord. Detta står i kontrast 

till rubriken och Drag-1-Ingress där avancerade fackord som delbetänkande och fjärrundervisning 

förekommer. Jag skulle alltså kategorisera ingress och rubrik som specifika.  

4.2.2.2 Text 4: Utvidgat uppdrag om tvåspråkig miljö i specialskolan 

Pressmeddelandet publicerades 21 januari 2016 och är 152 ord vilket gör det till det kortaste 

pressmeddelande som analyseras i denna uppsats. Pressmeddelandet länkar till det tilläggsdirektiv som 

nämns. Sökningen gjordes på orden regeringen och teckenspråk vilket gav en extern träff i 

mediearkivet. Det gör pressmeddelandet till det i kategorin Utredning som fått minst antal träffar.  

Figur 6 visar resultat av textanalysen utifrån de olika dragen och stegen.  

Drag-1-Ingress-Steg-1-

Presentation 

Vad utreds? 

[SAKNAS] 

 

Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte 

Varför utreds detta? 

[SAKNAS] 

  

Drag-2-Bakgrund 

Hur ser situationen ut 

idag/tidigare? 

Det som står i ingressen är inte sammanfattande, utan 

bakgrundsinformation. Det kan alltså inte kategoriseras som 

Drag-1-Ingress utan är Drag-2-Bakgrund. Materiell process. 

Regeringen fungerar som agent mot medium en särskild 

utredare. Väldigt specialiserad och informationstät text och 

exceptionellt överlång mening på 51 ord. Frågan besvaras men 

fokuserar på vad som har hänt tidigare i utredningen, inte i 

samhället. 

Drag-3- Prata-Steg-1-Syfte 

Vad tycker och känner 

ministern? 

[SAKNAS] 

 

Drag-3-Prata-Steg-2-

Känslor/värderingar 

Vad tycker och känner 

ministern? 

[SAKNAS] 
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Drag-4-Effekt 

Vad innebär utredningen? 

Materiella och relationella processer. Agent dold med 

passivisering mot medium uppdraget. Väldigt informationstät 

och specialiserad text med två överlånga meningar på 37 

respektive 33 ord. Frågan besvaras. 

Drag-5-Detaljer 

Vilken ytterligare information 

är nödvändig? 

Materiell process. Agent dold av passivisering mot medium 

uppdraget. Specialiserad textuell form. Besvarar frågan När 

slutredovisas uppdraget? 

(Figur 6) 

Vid läsning av detta pressmeddelande väcks frågor om vem som är målgruppen för pressmeddelandet. 

Det har inte skett något märkbart försök för att anpassa pressmeddelandet till nyhetstext vilket blir 

extra tydligt i pressmeddelandets ingress. I en potentiell nyhetstext om själva tilläggsdirektivet hade 

journalisten förmodligen velat lyfta fram döva, hörselskadade elever och elever med grav 

språkstörning som den berörda gruppen – något pressmeddelandet inte gör. Inte heller rubriken är 

särskilt informerande om den faktiska händelsen. Visserligen är ett tilläggsdirektiv i en utredning 

kanske inte av högt nyhetsvärde, men nyhetsvärdet som faktiskt finns hade säkert kunnat lyftas fram 

med ett mer effektivt pressmeddelande. 

Draganalysen visar alltså att pressmeddelandet saknar Drag-1-Ingress och Drag-3-Prata. En ingress 

finns visserligen men eftersom den inte fungerar sammanfattande, utan anger bakgrund för det 

tilläggsdirektiv som sedan nämns i brödtexten, kan jag inte kategorisera den som sammanfattande utan 

i stället som Drag-2-Bakgrund. Alltså kan vi konstatera att flera av pressmeddelandets kommunikativa 

syften inte har uppfyllts. Läsaren får inte en sammanfattning och får inte heller veta hur 

Utbildningsdepartementet tycker och känner inför det som sker.   

Pressmeddelandet innehåller bara 6 grafiska meningar inklusive rubriken och jag kategoriserar 5 av 

dessa som i huvudsak materiella processer. De materiella processerna behandlar dock flera skeenden 

som är i sig är ganska abstrakta, uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs.  

Jag kategoriserar meningen Den nationella samordnaren får nu även i uppdrag […] som en relationell 

process med den nationella samordnaren som bärare. Detta är baserat på argumenten i Holmberg 

(2011: 26) som bygger på att få kan ses som en relationell process med förstadeltagaren som bärare, 

även om betydelsens förändringskomponent ofta förknippas med en den materiella processtypen. 

I Drag-2-Bakgrund fungerar Regeringen som agent. Pressmeddelandets övriga ergativa satser är 

passiva satser med dold agent mot medium som utredningstiden eller uppdraget: 

Utredningstiden förlängs så att uppdraget slutredovisas senast den 30 juni 2016.  

Här kan man anta att den påverkande dolda agenten är Regeringen som nämns i ingressen, men genom 

att inte skriva ut detta visas inte regeringen som tydligt påverkande. Det är intressant att uppdrag 

fungerar som medium – den samhällsgrupp som berörs av direktivet göms i bisatser både i Drag-1-

Ingress och Drag-4-Effekt: 

Genom tilläggsdirektiv utvidgas uppdraget till att också föreslå hur elever med grav språkstörning 

utan behov av teckenspråk ska få utbildning på grundskole- och gymnasienivå som uppfyller de krav 

på anpassning som följer av elevens funktionsnedsättning (dir. 2013:106). 

Även rubriken ger samma effekt. 

Pressmeddelandet framställer skeenden som fakta genom att inte innehålla modalitetsmarkörer. Dessa 

förekommer vanligen i pratan vilket detta pressmeddelande saknar. Avsaknaden av prata sänker 

nyhetsvärdet ytterligare. 
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Meningslängden i pressmeddelandet är ett tydligt problem. Den mening som ingressen består av är på 

hela 51 ord och de två efterföljande meningarna är 37 respektive 33 ord långa. Många ord är 

överlånga. Det finns en hel del facktermer varav vissa är svårbegripliga: nationell samordnare, 

tilläggsdirektiv, statliga skolhuvudmän. Utöver det direktiv som länkas till i faktarutan hänvisas det till 

två ytterligare direktiv genom att namnet anges i parantes: (dir. 2013:29). Enligt min analys är denna 

text väldigt tydligt tillhörande ett specialiserat språkbruk och skulle behöva en stor arbetsinsats av en 

journalist för att omarbetas till en nyhetsartikel med ett allmänt språkbruk. 

4.2.3 Pressmeddelanden i kategorin Ministerbesök  

4.2.3.1 Text 5: Ministrar deltar vid frågestund under Ungdomens riksdag 

Pressmeddelandet publicerades 3 februari och är 214 ord. Sökningen i Mediearkivet gjordes på orden 

ungdomens riksdag och ministrar vilket genererade 33 träffar. Det gör pressmeddelande till det i 

kategorin Ministerbesök med flest träffar. 

Figur 7 visar resultat av textanalysen utifrån de olika dragen och stegen.  

Drag-1-Ingress 

Vem besöker vad? 

Materiella och relationella processer. Elever fungerar som agent 

mot medium debattinlägg. Frågan besvaras till hälften, vad som 

besöks beskrivs men inte vem. 

Drag-2-Bakgrund/syfte 

Varför är besöket relevant? 

Materiell process. 120 klasser fungerar som agent mot medium 

motioner och debattinlägg.  

Drag-3- Prata-Steg-1-Syfte 

Vad tycker och känner 

ministern? 

[SAKNAS] 

 

Drag-3-Prata-Steg-2-

Känslor/värderingar 

Vad tycker och känner 

ministern? 

[SAKNAS] 

 

Drag-4-Besöket 

Vilken ytterligare information 

är nödvändig? 

Främst materiella processer men några relationella. 

Representanter för klasserna fungerar som agent mot medium 

motionerna. I programmet för dagen finns ergativa satser med 

agent dold av passiviseringar. Främst allmän textuell struktur 

men en mening är informationstät och överlång. Besvarar frågor 

som Vad händer under dagen? och Vilka ministrar deltar?  

 (Figur 7) 

Huvudpersonerna i pressmeddelandet är de gymnasieelever som deltar vid Ungdomens riksdag. 

Eleverna får rollen agent vid flera tillfällen, men de framställs även som en grupp som får något av en 

givare som inte skrivs ut. I rubriken lyfts i stället ministrar fram, antagligen har det att göra med att 

ministrarnas aktiviteter har ett större nyhetsvärde. Förmodligen har det relativt goda genomslaget med 

nyhetsvärdet i Ungdomens riksdag att göra, men att språkdragen är allmänna och att ingressen är 

klarspråklig kan ha bidragit.  

Drag-3-Prata saknas alltså vilket gör att pressmeddelandet inte besvarar vad någon av de deltagande 

ministrarna tycker eller känner inför evenemanget. Drag-1-Ingress finns visserligen, men beskriver 

inte vilka specifika ministrar som genomför besöker. Det kan i och för sig vara befogat eftersom de är 

så pass många att det inte hade fått plats i ingressen. 

Pressmeddelandet innehåller främst materiella processer vilket visar att skeenden främst framställs 

som dynamiska. Att Drag-4-Besöket domineras av materiella processer är väntat eftersom programmet 

presenterar de konkreta aktiviteter som förekommer under dagen. Jag kategoriserar de två satser med 
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huvudverbet får som relationella. Den som är bärare är gymnasieelever från hela Sverige samt 

eleverna som får möjlighet att utföra aktiviteter under Ungdomens riksdag: 

På fredag, den 5 februari, får gymnasieelever från hela Sverige möjlighet att prova hur det är att vara 

politiker i Sveriges riksdag. 

Det finns även ett får som refererar till eleverna inbakat i en materiell process i Drag-1-Ingress. Det är 

intressant att verbet får används tre gånger om eleverna eftersom syftet med Ungdomens riksdag är att 

eleverna ska vara aktiva och drivande i aktiviteten. Med verbet får finns det en dold deltagare: den 

som ger. Elever får dock även vara agent i tre ergativa satser vilket visar eleverna som aktiva och 

påverkande. Medium för elevernas agerande är debattinlägg och motioner, produkter eleverna har 

skapat och arbetar med: 

Drygt 120 klasser har skrivit motioner och debattinlägg till en debatt om framtidens 

energiförsörjning. 

Detta följs av en ergativ sats där energiminister Ibrahim Baylan är agent och debattinläggen fortsätter 

vara medium. Två av de ergativa satserna i programmet är utan utskrivna agenter vilket helt enkelt kan 

vara för att spara plats: 

Motioner diskuteras under ledning av riksdagsledamöter och föredragande. 

Pressmeddelandet innehåller ingen modalitet, skeenden framställs alltså som faktiska. Ofta 

förekommer modaliteten i en prata vilket detta pressmeddelande saknar.  

Sett till textuell struktur är de flesta meningar allmänna snarare än specifika. Speciellt Drag-1-Ingress 

står ut eftersom den är skriven med ett mer allmänt språk än ingressen vanligtvis är. Över lag är 

meningarna relativt korta och facktermerna som förekommer är begripliga för de som är insatta i 

ämnet. En mening sticker ut som väldigt lång och informationstät: 

Dessutom får eleverna chans att ställa frågor till finansminister Magdalena Andersson, gymnasie- och 

kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, klimat- och miljöminister Åsa Romson, närings- och 

innovationsminister Mikael Damberg, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström 

under en frågestund - allt under ledning av talmannen, riksdagsledamöter och tjänstemän. 

Kanske hade en lista med de deltagande ministrarna kunnat underlätta för läsaren. 

4.2.3.2 Text 6: Aida Hadzialic deltar på invigning av inkubator för 

dataspel i Göteborg 

Pressmeddelandet publicerades 15 januari 2016 och är 216 ord. Sökningen i Mediearkivet gjordes på 

orden Aida Hadzialic och dataspel vilket inte gav några externa träffar. Jag testade även att söka på 

den alternativa stavningen datorspel men inte heller det gav några träffar.  

Figur 8 visar resultat av textanalysen utifrån de olika dragen och stegen. Drag-3-Prata kommer alltså 

innan Drag-2-Bakgrund/Syfte. 

Drag-1-Ingress 

Vem besöker vad? 

Relationella processer. Frågan besvaras och även syfte lyfts 

fram. 

Drag-3-Prata-Steg-2-

Känslor/värderingar 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Relationell, materiell och mental process. Svenska skolan 

fungerar som agent mot medium framtidens arbetskraft och 

framtidens arbetsgivare. Förpliktelsemodalitet uttryckt med 

modalverb och villighetsmodalitet uttryckt med modalverb. 

Frågan besvaras.  

Drag-3-Prata-Steg-1-Syfte 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Relationell process. Modalitet i form av interpersonellt 

satsadverbial som uttrycker intensitet/förstärkning. Frågan 

besvaras. 
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Drag-2-Bakgrund 

Varför är besöket relevant? 

Materiella och relationella processer. Frågan besvaras.  

Drag-4-Besöket 

Vilken ytterligare information 

är nödvändig? 

Materiella processer. Samverkan mellan Gothia Innovation AB 

och Lindholmen Science Park fungerar som agent mot medium 

etableringen av The Game Incubator. Gothia Innovation AB 

fungerar som agent mot The Game Incubator. Agent dold av 

passivisering mot medium verksamheten. Västra 

Götalandsregionen fungerar som agent mot medium inkubatorn. 

Besvarar frågor som Vem etablerar, driver och finansierar 

inkubatorn?   

(Figur 8) 

De materiella processerna med dynamiska verb bidrar till att göra texten klarspråklig. Den ergativa 

analysen visar att pressmeddelandet har en mängd olika agenter, till exempel olika organisationer som 

ska hjälpa till att driva dataspelsbranschen i regionen. Regeringen eller den besökande ministern är 

inte agenter utan ska snarare ta in kunskap och stötta textens andra agenter. Den stora mängden 

modalitet i pratan används för att visa värderingar. Att genomslagsanalysen inte visar några externa 

träffar kan kanske ha att göra med att ämnesområdet är väldigt specialiserat. Pressmeddelandet 

innehåller alla drag och steg som är typiska för pressmeddelanden i kategorin Ministerbesök och 

försöker alltså besvara alla frågor. 

Att de materiella processerna dominerar visar att skeenden framställs dynamiskt, till exempel när 

pressmeddelandet berättar om den svenska spelindustrin i Drag-2-Bakgrund: 

2010-2014 växte den svenska dataspelsindustrin med 800 procent […] 

Samma materiella processer dominerar när inkubatorn beskrivs i Drag-4-Besöket. När Aida Hadzialic 

beskriver den svenska spelindustrin använder hon dock relationella processer: 

Sverige har en av världens hetaste startup-scener. 

Aida Hadzialic lyfts fram i både rubrik och ingress men alltså inte som ergativ agent. Den ergativa 

analysen visar flera andra agenter, till exempel i Drag-4-Besöket: Gothia Innovation AB, Västra 

Götalandsregionen och Inkubatorn.  

I Drag-3-Prata finns en relativt stor mängd modalitetsmarkörer som bidrar till att visa Aida Hadzialics 

värderingar. Förpliktelsemodalitet uttrycks med modalverb: 

Svenska skolan ska utbilda framtidens arbetskraft såväl som framtidens arbetsgivare. 

Med modalverbet vill uttrycks regeringens villighet: 

[…] vi vill göra vad vi kan för att gymnasieskolan ska utveckla detta än mer 

Modalitet uttrycks även med det interpersonella satsadverbialet precis för att förstärka yttrandets 

intensitet: 

Initiativ som dessa är precis vad Sverige behöver […] 

Jag kategoriserar pressmeddelandet som allmänt utifrån den textuella strukturen. Det domineras av 

enkla substantiv, enkla ord och högertunga meningar.  Det kan vara ett problem att en av de viktigaste 

termerna, inkubator, inte förklaras. Rikstermbanken definierar termen företagsinkubator såhär:  

organisation som ska hjälpa forskare och studenter vid universiteten och högskolorna att 

kommersialisera idéer eller forskningsresultat (Rikstermbanken 2015) 

Pressmeddelandet förklarar visserligen syftet med initiativet men det hade kunnat tydliggöras att det är 

en organisation som startas.  
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4.2.4 Pressmeddelanden i övriga kategorier 

4.2.4.1 Text 7: Regeringen beslutar att avskaffa nationella prov i NO och 

SO för årskurs 6 

Pressmeddelandet publicerades 14 januari 2016 och är 236 ord. Analysen görs utifrån kategorin 

Övrigt, men pressmeddelandet kan sägas ingå i underkategorin Förordningsändring. Sökningen i 

Mediearkivet gjordes på orden regeringen, nationella prov och NO, SO vilket gav 101 träffar. Det gör 

detta till det pressmeddelande inom kategorin Övrigt som har högst antal träffar i Mediearkivet, och 

också det pressmeddelande som fått högst antal träffar totalt. Förordningsändringen genererade ganska 

mycket publicitet så det är inte självklart att alla träffar är relaterade till pressmeddelandet. 

Figur 9 visar resultat av textanalysen utifrån de olika dragen och stegen. Drag-3-Prata kommer innan 

Drag-2-Bakgrund.  

Drag-1-Sammanfattande 

ingress-Steg-1-Presentation 

Vad gör regeringen? 

Både materiella och relationella processer. Regeringen är agent 

mot medium skolförordningen. Frågan besvaras. 

Drag-1-Sammanfattande 

ingress-Steg-2-Syfte 

Varför gör regeringen detta? 

[SAKNAS] 

Drag-3-Prata-Steg-2-

Känslor/värderingar 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Relationella processer. Fråga besvaras. 

Drag-3-Prata-Steg-1-Syfte 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Materiella processer och verbal process i bisats. Nationella 

proven fungerar som agent mot medium tid, följt av agent vi mot 

två prov. Modalitetsmarkör ibland uttrycker vanlighet. Frågan 

besvaras. 

Drag-2-Bakgrund 

Hur ser situationen ut 

idag/tidigare? 

Materiella och relationella processer. Skolorna är agent mot 

medium sådana prov. En ergativ sats saknar agent mot medium 

nationella prov. Frågan besvaras men svaret blir otydligt i 

relation till Drag-4-Effekt. 

Drag-4-Effekt 

Vilka effekter får händelsen? 

Relationella och materiella processer. Agent skolverket mot 

medium bedömningsstöd. Fråga besvaras men svaret blir 

otydligt i relation till Drag-2-Bakgrund. 

Drag-5-Detaljer 

Vilken ytterligare information 

är nödvändig? 

Relationella och materiella processer samt verbal process i 

bisats. En ergativ sats saknar agent mot medium nationella 

proven. Mer specifik textuell struktur. Besvarar frågan Ingår 

förändringen i en överenskommelse? 

(Figur 9) 

Pressmeddelandet blandar utsagor om tillstånd och dynamiska skeenden. Regeringen och vi är agent i 

två ergativa satser och utför positiv påverkan, medan de nationella proven är den agent som skapar 

negativ effekt. Regeringen som agent alltså tydlig i rubrik och ingress, men inte så framträdande i 

pressmeddelandets brödtext. Den textuella formen är mer allmän än specifik. Kanske kan 

framställandet av skeenden som dynamiska och den allmänna textuella formen ha bidragit till att 

pressmeddelandet fått stort genomslag. Pressmeddelandet innehåller alla typiska drag men saknar 

Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte. Syfte och motivering till regeringens handlande dyker upp i nästa stycke, 

Drag-3-Prata.  

Pressmeddelandet innehåller flera verbala processer. Inom pratan återger Gustav Fridolin en verbal 

process med en annan talare som förstadeltagare:  
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[…] där lärarfacken uttryckt att man ibland fått använda mer tid till att mäta än att ge vägar till 

kunskap. 

Det finns ytterligare en verbal process i Drag-5-Detaljer som anger vad den överenskommelse som 

slöts säger. De tre verbala processerna har olika förstadeltagare vilket visar att flera olika röster 

kommer till tals.   

Regeringen är agent i rubriken och även i Drag-1-Ingress:  

I dag 14 januari beslutade regeringen om en ändring i skolförordningen. 

I Drag-3-Prata fungerar vi som agent. Agenterna regeringen och vi visar regeringen som aktiv och 

påverkande, men resten av pressmeddelandet har andra agenter varav vissa är konkreta, till exempel 

skolorna och Skolverket, och vissa är mer abstrakta. I pratan finns agenten De nationella proven: 

De nationella proven har tagit mycket tid i administration och rättning för lärare och från elever. 

Här är de nationella proven den påverkande agenten som gett negativ effekt på lärare, elever och tid. 

Drag-4-Effekt visar att dessa nationella prov kommer att bli frivilliga i framtiden men Drag-2-

Bakgrund har angett att proven redan är frivilliga. Proven har haft negativ effekt men har alltså 

egentligen varit frivilliga även innan beslutet. Detta framstår som en motsägelse som kan förvirra 

läsaren. 

Det faktum att pressmeddelandet innehåller lite modalitet tyder på att skeenden framställs som fakta. 

Jag identifierar en modalitetsmarkör i Drag-3-Prata som uttrycker vanlighet med satsadverbialet 

ibland.  

Jag kategoriserar alltså detta pressmeddelande som allmänt snarare än specifikt utifrån den textuella 

strukturen. Pressmeddelandet innehåller visserligen en del fackord, men de flesta av dessa är fullt 

begripliga även för en lekman. Den mening som sticker ut i analysen av textuell form är citatet i Drag-

5-Detaljer som är vänstertung. Detta är motiverat eftersom den citerar en politisk överenskommelse 

och att den förekommer sist i pressmeddelandet gör att den inte stoppar läsningen. 

4.2.4.2 Text 8: Proposition om tilläggsbelopp för särskilt stöd till utsatta 

elever 

Pressmeddelandet publicerades 10 mars 2016 och är 201 ord. Analysen görs utifrån kategorin övrigt 

men pressmeddelandet kan även sägas ingå i underkategorin Proposition. Sökningen i Mediearkivet 

gjordes på orden tilläggsbelopp och elever vilket inte gav några träffar i externa medier. Det gör 

pressmeddelandet till det i kategorin Övrigt med lägst antal träffar.  

Figur 10 visar resultat av textanalysen utifrån de olika dragen och stegen. Ordningen på dragen är 

ganska ovanlig. Brödtexten Börjar med Drag-4-Effekt, som följs av Drag-2-Bakgrund som i sin tur 

följs av Drag-3-Prata. 

Drag-1-Sammanfattande 

ingress-Steg-1-Presentation 

Vad gör regeringen? 

Materiell process. Regeringen fungerar som agent mot medium 

en proposition. Specialiserad och informationstät textuell 

struktur. Frågan besvaras.  

Drag-1-Sammanfattande 

ingress-Steg-2-Syfte 

Varför gör regeringen detta? 

Relationell process. Relativt specialiserad och informationstät. 

Frågan besvaras. 

Drag-4-Effekt 

Vilka effekter får händelsen? 

Verbal och mental process i vilka regeringen är förstadeltagare 

men inte agent. Specialiserad och informationstäta meningar. 

Frågan besvaras.  
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Drag-2-Bakgrund 

Hur ser situationen ut 

idag/tidigare? 

Relationell process. Frågan besvaras. 

Drag-3-Prata-Steg-2-

Känslor/värderingar 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Relationell process. Förpliktelsemodalitet uttryckt med objektiv 

metafor. Fråga besvaras. 

Drag-3- Prata-Steg-1-Syfte 

Vad tycker och känner 

ministern? 

Materiell process. Agent dold med passivisering mot medium 

alla elever. Fråga besvaras. 

Drag-5-Detaljer 

Vilken ytterligare information 

är nödvändig? 

Verbal process. Besvarar frågan När träder bestämmelserna i 

kraft? 

(Figur 10) 

Skeenden framställs både som dynamiska och statiska utan större mängd modalitet. Regeringen 

fungerar som agent och alltså som aktiv och påverkande. Den textuella strukturen i flera drag är 

specifik och informationstät vilket kan göra det problematiskt att överföra budskapet till en 

journalistisk nyhetsartikel. Även om lämnandet av en proposition inte kanske klassas som något med 

avsevärt högt nyhetsvärde i sig kan bristerna i den textuella strukturen ha bidragit till att nyheten inte 

fått genomslag.  

Enligt min analys har pressmeddelandet lika många relationella, materiella och verbala processer. Det 

finns ytterligare två verbala processerna utöver den som följer pratan, i en är det regeringen som 

föreslår och i en i Drag-5-Detaljer, är talaren utelämnad: 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. 

Regeringen framställs som aktiv och påverkande, till exempel som ergativ agent i den första meningen 

i Drag-1-Ingress:  

Regeringen har i dag beslutat att lämna en proposition till riksdagen […] 

I Drag-3-Prata påverkas alla elever men där är agenten utelämnad: 

Att investera tidigt så att alla elever, med olika förutsättningar, får en bra skola och de kunskaper de 

behöver sparar oss både stora mänskliga och samhällsekonomiska kostnader. 

Pressmeddelandet visar alltså att regeringen påverkar och att alla elever påverkas, men inte i samma 

mening.  

Över lag framställs skeenden självklara utan modalitet. Ett användande av modalitet sker i Drag-3-

Prata: 

Det här är en viktig förändring för några av de mest utsatta eleverna och för skolor som arbetar 

särskilt med dem.  

Här uttrycker Gustav Fridolin förpliktelsemodalitet med en objektiv metafor vilket innebär att 

värderingen presenteras objektivt och inte som Fridolins eller regeringens individuella värdering.  

Utifrån den textuella strukturen skulle jag alltså klassa pressmeddelandet som specifikt snarare än 

allmänt. Pressmeddelandet har en hel del sammansatta, överlånga ord varav flera är facktermer: 

förordningsbestämmelser, samhällsekonomiska och tilläggsbelopp. Ordet tilläggsbelopp används hela 

fyra gånger i den korta texten. Många verb är statiska, till exempel fungerar är som huvudverb tre 

gånger. De flesta meningar är långa, speciellt de två meningarna i Drag-1-Ingress som är 27 respektive 

25 ord långa. 
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4.3 Sammanfattning 

Figur 11 sammanfattar de olika analysvariablerna från kategorierna Satsning, Utredning och Övrigt. 

Eftersom modellen för draganalys för kategorin Ministerbesök skiljer sig så pass mycket från de 

övriga tre kategorierna kan jag inte inkludera dessa pressmeddelanden i denna sammanfattning.  

Drag-1-Ingress 

 

Steg-1-Presentation 

Steg-2- Syfte 

 

 

Drag finns: 5/6 pressmeddelanden 

Steg-2-Syfte finns: 2/5 pressmeddelanden 

Materiella processer dominerar: 2/5 pressmeddelanden 

Relationella processer dominerar: 0/5 pressmeddelanden 

Materiella och relationella: 3/5 pressmeddelanden 

Allmän textuell struktur: 1/5 pressmeddelanden 

Specifik textuell struktur: 4/5 pressmeddelanden 

Regeringen fungerar som agent: 4/5 pressmeddelanden 

Drag-2-Bakgrund 

 

 

Drag finns: 5/6 pressmeddelanden 

Materiella processer dominerar: 1/5 pressmeddelanden 

Relationella processer dominerar: 3/5 pressmeddelanden 

Materiella och relationella: 1/5 pressmeddelanden 

Allmän textuell struktur: 4/5 pressmeddelanden 

Specifik textuell struktur: 1/5 pressmeddelanden 

Drag-3-Prata 

 

Steg-1-Syfte 

Steg-2-Känslor/värderingar 

 

 

Drag finns: 5/6 pressmeddelanden 

Materiella processer dominerar: 3/5 pressmeddelanden 

Relationella processer dominerar: 0/5 pressmeddelanden 

Materiella och relationella: 2/5 pressmeddelanden 

Allmän textuell struktur: 5/5 pressmeddelanden 

Specifik textuell struktur: 0/5 pressmeddelanden 

Vi fungerar som agent: 2/5 pressmeddelanden 

Modalitet förekommer: 4/5 pressmeddelanden 

Förpliktelsemodalitet: 4/5 pressmeddelanden 

Objektiv modalitetsmetafor 2/5 pressmeddelanden 

Drag-4-Effekt 

 

 

Drag finns: 6/6 pressmeddelanden 

Materiella processer dominerar: 3/6 pressmeddelanden 

Relationella processer dominerar: 1/6 pressmeddelanden 

Materiella och relationella: 2/6 pressmeddelanden 

Allmän textuell struktur: 4/6 pressmeddelanden 

Specifik textuell struktur: 2/6 pressmeddelanden 

Drag-5-Detaljer 

 

 

Drag finns: 5/6 pressmeddelanden 

Materiella processer dominerar: 1/5 pressmeddelanden 

Relationella processer dominerar: 2/5 pressmeddelanden 

Materiella och relationella: 1/5 pressmeddelanden 

Allmän textuell struktur: 2/5 pressmeddelanden 

Specifik textuell struktur: 3/5 pressmeddelanden 

(Figur 11) 

Denna figur visar alltså att Drag-4-Effekt är det mest obligatoriska draget. Att inte draget utelämnas i 

något av dessa pressmeddelanden tyder på att Utbildningsdepartementet inser vikten av att redovisa de 

effekter en handling får. Det kan bidra till att uppnå både det informativa och det marknadsförande 

syftet. Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte visar sig vara det minst obligatoriska draget. Om syftet med 

regeringens handlande kommer först i brödtexten behöver kanske inte detta vara en stor nackdel, men 

det kan vara effektivt att lyfta fram syftet så tidigt och tydligt som möjligt för att uppnå det retoriska 

målet att förmedla regeringens politik. Sammanställningen visar även att Drag-1-Ingress i en majoritet 

av pressmeddelanden inte framställer information med journalistiskt språk eller klarspråk vilket går 
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emot det syfte en ingress har i en nyhetstext. Att regeringen fungerar som agent i en majoritet av 

ingresserna är positivt då det visar en aktiv och påverkande politik tidigt i texten. 

En majoritet av Drag-3-Pratat innehåller modalitet och främst förpliktelsemodalitet. 

Förpliktelsemodalitet är ett sätt för pratan att uttrycka värderingar och återkoppla till syftet för 

regeringens handlande. Sammanställningen visar också att Drag-3-Prata har en genomgående allmän 

textuell struktur och alltså en låg nivå av specialisering och informationstäthet. Det visar att dessa 

prator fungerar att sätta in i en nyhetsartikel.  

Drag-5-Detaljer har generellt en mer informationstät och specialiserad textuell struktur. I detta drag är 

det inte lika mycket av en nackdel eftersom placeringen av denna information kommer sist i texten och 

inte stoppar läsningen för de som inte är intresserade av informationen.  

Fler aspekter av figur 11 kommenteras i kapitel 5.  



29 

 

5 Sammanfattning och diskussion 

5.1 Hur framställs händelser och handlingar? 

Oftast framställer pressmeddelandena skeenden som konkreta, fysiska och dynamiska (Karlsson 2011: 

24). Fem av åtta pressmeddelanden domineras av materiella processer, två pressmeddelanden har 

ungefär lika många relationella som materiella och ett pressmeddelande domineras av relationella 

processer. Att materiella processer är i majoritet garanterar dock inte en konkret text. Detta blir extra 

tydligt i Text 4.  

De två pressmeddelandena i kategorin Satsning använder båda mentala processer för att uttrycka 

förhoppningar om satsningens effekt. Det är intressant att dessa förhoppningar uttrycks som en 

förhoppning med modalverb: regeringen vill stimulera, i stället för som konkreta materiella processer, 

regeringen stimulerar eller regeringen kommer att stimulera. En fördel med mentala processer är att 

de kan lyfta fram regeringens syfte och mål tydligare och mer högsiktande än en materiell process 

hade kunnat. Kanske finns motiveringen bakom valet även i det politiska och juridiska språkets krav 

på exakthet. Då ingen kan veta säkert att satsningen kommer att förbättra formuleras målet med 

modalverb: vilket ska förbättra (Text 2).  

I två pressmeddelanden (Text 1 och 7) förekommer fler verbala processer än den som vanligtvis följer 

en prata, och där tillåts flera olika röster komma till tals. Genom att låta flera röster höras kan 

pressmeddelandet visa att regeringen har tagit tillvara på olika gruppers synpunkter, som i Text 7 där 

lärare och elevers vittnesmål återges.  

Nästan alla modalitetsmarkörer förekommer i pressmeddelandets prata. Att modalitet inte används i 

pressmeddelandets övriga drag visar att skeenden framställs som faktiska propositioner – raka 

påståenden.  

Den mest förekommande typen av modalitet är förpliktelsemodalitet som används i pratan i fem 

pressmeddelanden (Text 1, 2, 3, 6, och 8). Förpliktelsemodalitet användas oftast för att stärka ett 

påstående och visa engagemang hos regeringen och den minister som uttalar sig.  

När interpersonella grammatiska metaforer används för att uttrycka modalitet i pratan är det via 

objektiv metafor: Det här är en viktig förändring (Text 8). Med objektiv modalitetsmetafor framställs 

bedömningen som ett faktum och kan då neutralisera de krav som ställs (Holmberg 2011: 108). 

Genom att undersöka processer och modalitet kan vi alltså konstatera att en knapp majoritet av 

pressmeddelandena beskriver skeenden som faktiska och fysiska, något som kan bidra till att det 

kommunikativa syftet uppnås. Utanför pratan är pressmeddelandena inte explicit värderande vilket 

tidigare forskning visar är positivt (Jacobs 1999, Catenaccio 2008, Pander Maat 2008). 

5.2 Hur framställs regeringen? 

Att regeringen förekommer som tydlig agent i en majoritet av pressmeddelandena visar att regeringen 

framställs som aktiv och påverkande. I fem pressmeddelanden (Text 1, 2, 4, 7 och 8) fungerar 

regeringen som agent och detta sker redan i ingressens första mening. Det tycks alltså vara ett 

etablerat retoriskt grepp att inleda ett pressmeddelande med fraser som Regeringen har beslutat. Detta 

bidrar till att uppfylla syftet att få regeringen att framstå som aktiv och förmedla regeringens politik. 
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Det kan även vara ett effektivt sätt att lyfta fram det viktigaste först samt höja begripligheten och 

läsbarheten.  

I tre pressmeddelanden (Text 3, 5 och 6) förekommer inte regeringen som agent, men två av dessa 

(Text 5 och 6) behandlar ministerbesök där syftet inte är att visa regeringen som påverkande. 

Kategorin Ministerbesök ska visserligen visa att regeringen är aktiv på så sätt att ministrar reser ut i 

landet och världen, men under själva besökstillfället ska regeringen snarare vara observerande och ta 

in kunskap samt visa stöd för verksamheten. I dessa pressmeddelanden får i stället aktörer i 

dataspelsbranschen (Text 6) och de elever som deltar i Ungdomens riksdag (Text 5) fungera som 

framträdande agenter. Text 5 är intressant eftersom eleverna får möjligheten att vara aktiva och 

påverkande. Får implicerar att ett i texten inte utskriven aktör ger dem denna möjlighet. 

I tre pressmeddelanden (Text 2, 3 och 7) används vi som agent i pratan. Detta bidrar till att visa 

regeringen som aktiv och påverkande, men kan även bidra till att visa personligt engagemang hos 

ministern.  

När andra referenter fungerar som ergativ agent kan detta vara ett sätt att visa att referentens arbete är 

viktigt. I Text 3 finns det en retorisk poäng med att lyfta fram lärare och rektorer som en viktig, hårt 

arbetande grupp som påverkar andra. I Text 1 visar användandet av gymnasieskolan som agent vikten 

av gymnasieskolans arbete.  

I vissa pressmeddelanden finns abstrakta och vaga agenter. I Text 7 är de nationella proven en agent 

som utför en negativ påverkan på medium tid. Regeringens agentivitet i samma text påverkar då de 

nationella proven genom att ta bort vissa av dem. I vissa pressmeddelanden (Text 2, 4 och 8) finns 

passiva ergativa satser där ingen påverkande agent är utskriven. Detta kan dels sänka 

begriplighetsnivån, dels kan det vara en missad möjlighet att framställa regeringen som påverkande. 

Passiva satser kan försvåra arbetet för en journalist att överföra informationen till nyhetstext och bör 

därför undvikas i högsta möjliga grad i pressmeddelanden. 

I två pressmeddelanden gör användandet av abstrakta medium i ergativa satser att den samhällsgrupp 

som nyheten egentligen handlar om inte lyfts fram. För en journalist som överför ett pressmeddelande 

till en nyhetstext är den berörda samhällsgruppen av stor vikt eftersom det binder regeringens 

agerande till konkreta grupper av människor. Dessa grupper kan även bli en målgrupp för den 

slutgiltiga nyhetstexten. Text 2 handlar om ett statsbidrag som ska göra det lättare att kombinera 

yrkesvux med utbildning i svenska som andraspråk. Mottagaren av statsbidraget är dels de kommuner 

som gör denna kombination möjlig, men samhällsgruppen nyanlända som satsningen i förlängningen 

påverkar göms i flera satser bakom passiviseringar.  

I Text 4 blir detta problem ännu tydligare. I detta pressmeddelande fungerar Regeringen som agent i 

ingressen, men medium i denna sats är en särskild utredare. I de två andra ergativa satserna döljs 

agenten bakom passiviseringar och medium är i båda satserna utredningen. Dessa formuleringar säger 

ingenting om den samhällsgrupp som berörs av handlingen: elever som är döva, hörselskadade eller 

har en grav språkstörning. I en eventuell nyhetstext skulle troligtvis dessa elever stått i centrum, men 

pressmeddelandet lyfter inte fram dem.   

Den ergativa analysen visar alltså att regeringen är aktiv och påverkande på ett sätt som kan bidra till 

att uppnå pressmeddelandets kommunikativa syfte. När regeringen inte är agent kan det vara befogat, 

som i fallet Ministerbesök, eller en missad chans att visa en aktiv och påverkande regering. När vaga 

och abstrakta agenter och medium används blir regeringens politik mindre tydlig och 

begriplighetsnivån sänks, vilket kan göra att det kommunikativa syftet inte uppfylls.  
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5.4 Hur presenteras informationen? 

Utbildningsdepartementets pressmeddelanden domineras av en allmän textuell struktur vilket innebär 

att majoriteten av texten inte är specialiserad och informationstät. Det bidrar till att uppfylla 

pressmeddelandets kommunikativa syfte och göra informationen enkel att överföra till nyhetstext. 

Något som går emot det kommunikativa syftet är att tre av de pressmeddelanden med en allmän 

textuell struktur (Text 1, 2 och 3) har en ingress som domineras av specifik textuell struktur. Enligt 

journalistisk konvention ska ingressen visserligen sammanfatta, men huvudsyftet kan sägas vara att 

locka till läsning (Häger 2009: 53-54). Enligt Westanders PR-handbok (2016) ska ingressen i ett 

pressmeddelande kunna kopieras rakt in i en tidning, ett mål som alltså sällan uppfylls av 

Utbildningsdepartementets pressmeddelanden.  

Ett exempel på en ingress som inte följer dessa mönster kommer från Text 2 som alltså är ett 

pressmeddelande som jag över lag kategoriserar allmänt sett till textuell struktur. Ingressen ser 

däremot ut såhär: 

Regeringen har i dag beslutat om att statsbidrag ska kunna lämnas för yrkesinriktad gymnasial 

vuxenutbildning (yrkesvux) som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå inom komvux eller särvux eller med sfi. 

Ingressen är visserligen informativ men lockar nog inte till läsning. Jag har svårt att se att denna 

ingress skulle kunna kopieras in i en nyhetstext. Vid intervjutillfällena har jag diskuterat med de olika 

skribenterna varför ingressen ofta är mer informationstät och mindre klarspråklig än brödtexten, men 

det tycks inte finnas en tydlig anledning. Kanske är det bara en konvention för texttypen som hängt 

kvar. 

Två pressmeddelanden (Text 4 och 8) domineras av en mer specialiserad och informationstät textuell 

struktur. Båda dessa har fått dåligt genomslag enligt min undersökning och den textuella formen kan 

mycket väl ha bidragit till detta. Text 4 är det som sticker ut tydligast bland alla pressmeddelanden. 

Texten ser snarare ut som ett utdrag direkt ur en juridisk text än ett pressmeddelande. Här är det 

knappast förvånande att pressmeddelandet inte fått genomslag. 

Två pressmeddelanden (Text 3 och 4) har ingresser som inte fungerar sammanfattande. I Text 4 är 

ingressen inte sammanfattande utan beskriver bakgrundsinformation. I text 3 tas information upp i 

ingressen som inte fördjupas och förklaras i brödtexten.  

Text 5 och 7 är de två pressmeddelanden som har en genomgående allmän textuell form även i 

ingressen och dessa två har även fått gott genomslag. Ingressen i Text 5 ser ut såhär: 

På fredag, den 5 februari, får gymnasieelever från hela Sverige möjlighet att prova hur det är att vara 

politiker i Sveriges riksdag. 

Detta är en ingress som lockar till läsning och som lätt hade kunnat kopieras in i en nyhetstext.  

Pratan är en viktig komponent i Utbildningsdepartementets pressmeddelanden. Med en prata kan 

texten uttrycka värderingar och appellera till känslor utan att rucka på kravet på neutralitet hos 

pressmeddelanden eller kravet på exakthet hos texter med regeringen som avsändare. Modalverb som 

ska och kan förutser potentiella positiva effekter av regeringens agerande, och modalitetsmarkörer kan 

understryka värderingar i pratan. Kärnfulla uttalanden är viktigt utifrån en politisk retorisk aspekt och 

premieras även av journalister. 

Det steg eller drag som oftast fattas i pressmeddelandena är Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte som saknas i 

Text, 2, 3, 4 och 7. Detta steg är kanske viktigast för kategorin Satsning eftersom det ger 
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pressmeddelandet möjlighet att redan i ingressen motivera regeringens handlingar. I text 7 ser 

ingressen ut såhär i sin helhet: 

Regeringen, tillsammans med bland annat LO och Svenskt näringsliv satsar över 30 miljoner kronor 

för att under 2016 lyfta fram yrkesprogrammens betydelse för såväl unga på väg ut i arbetslivet som 

för den nationella kompetensförsörjningen. Syftet är att öka antalet elever på yrkesprogrammen. 

Även i övriga pressmeddelanden är det dock viktigt att lyfta fram syfte för regeringens agerande så 

tidigt som möjligt i texten. Varför behövs en utredning och varför besöker ministern denna ort? 

Genom att ha ett tydligt syfte för regeringens handlingar redan i ingressen kan pressmeddelandet lyfta 

fram regeringens positiva påverkan så tidigt i texten att ingen riskerar att missa det.  

I en knapp majoritet av pressmeddelandena beskrivs som sagt bakgrunden som första drag i 

brödtexten, men det är även vanligt att brödtexten inleds med beskrivning av effekt eller med en prata. 

Här bör det göras ett medvetet val utifrån vad Utbildningsdepartementet vill trycka på. Är det viktigast 

att lyfta fram ett nuvarande samhällsläge som regeringen vill förbättra? Är det viktigast att lyfta fram 

positiva effekter? Eller är det viktigast att visa regeringens värderingar i form av ett uttalande från en 

minister? 

5.5 Hur bör pressmeddelandet se ut? 

Även om många av Utbildningsdepartements pressmeddelanden fungera relativt bra så förekommer 

det också exempel på pressmeddelanden som inte alls uppnår sitt syfte. Kanske kan en mall och mer 

systematisk uppföljning göra att alla pressmeddelanden hamnar på en mer jämn nivå.  

Figur 12 är ett utkast på hur en mall för Utbildningsdepartementets pressmeddelanden skulle kunna se 

ut. 

Rubrik Rubriken ska sammanfatta och locka till läsning. Hur skulle en 

journalist rubriksätta en nyhet om ämnet? Det är en fördel om 

rubriken både lyfter fram vem som agerar och den 

samhällsgrupp eller organisation som påverkas.  

Drag-1-Ingress-Steg-1-

Presentation  

Besvara frågan: Vad gör regeringen? 

Här bör regeringen vara framträdande och aktiv. Inledningen kan 

gärna vara Regeringen har idag beslutat eller liknande.  

Det som påverkas bör vara väldigt framträdande. Är det en 

grupp i samhället (gymnasielever, lärare, nyanlända) bör det 

framgå i första meningen. 

Formuleringarna ska vara enkla och klarspråkliga och likna en 

ingress i en nyhetsartikel.  

Drag-1-Ingress-Steg-2-Syfte 

 

Besvara frågan: Varför gör regeringen detta? 

Här ska målet och syftet för regeringens handlande framgå 

tydligt. Meningen kan gärna inledas med Målet är, Syftet är eller 

Regeringen vill. 

Drag-2-Bakgrund 

 

Besvara frågan: Hur ser situationen ut idag/tidigare? 

Här ska det framgå vad i dagens samhällsläge som motiverar 

regeringens handlande. Finns det ett problem som en utredning 

vill undersöka eller en satsning vill lösa? Om en lång 

beskrivning behövs kan det vara effektivt att kortfattat beskriva 

bakgrund i brödtextens inledning och sedan utveckla bakgrunden 

senare i texten. 

Drag-3-Prata-Steg-1-Syfte 

 

Besvara frågan: Varför tycker ministern och regeringen att det 

här är viktigt?  
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Här bör syftet och nuvarande situation återkomma på ett tydligt 

sätt. Formuleringar som Det här är en viktig satsning för att är 

effektiva.   

Drag-3-Prata-Steg-2-

Känslor/värderingar 

Besvara frågan: Vad tycker och känner ministern? 

Här finns utrymme för värderande ord, gärna om den 

samhällsgrupp som berörs.  

Drag-4-Effekt 

 

Besvara frågan: Vilka effekter får handlingen?  

Här är det bra att var så tydlig som situationen tillåter. Om det 

gäller förhoppningar för framtida effekt bör dessa också 

formuleras tydligt: Regeringens mål är eller Regeringen vill.  

Drag-5-Detaljer Här finns utrymme för mer specifik information som inte alla 

journalister och läsare är intresserade av men som ändå är viktig 

att ha med. 

Behövs en hänvisning till exempelvis ett tidigare betänkande 

eller en utredning bör det placeras här. Här kan även nödvändig 

information om tidsplan och budget som inte är intressant för 

allmänheten placeras. 

För drag 2, 3 och 4 finns en flexibilitet för att ändra ordningen 

beroende på vad pressmeddelandet vill lyfta fram, men Drag-5-

Detaljer ska alltid placeras sist. 

Vad hade en journalist tagit bort om pressmeddelandet skulle 

publiceras som en nyhetsartikel? Om denna information måste 

vara med i pressmeddelandet bör det placeras här.  

(Figur 12) 

5.6 Metodreflektion och fortsatt forskning 

Syftet med denna uppsats har varit att vara så heltäckande som möjligt. En mer avgränsad uppsats 

hade kunnat fokusera mer ingående på en analysvariabel, till exempel ergativa agenter, och undersöka 

denna variabel i ett större urval av pressmeddelanden. Denna metod riskerar att framstå som något 

spretig, men målet har alltså varit att försöka komma åt så många intressanta aspekter av 

pressmeddelandena som är möjligt inom ramarna för en kandidatuppsats. 

För draganalysen behövde jag avgöra om jag ville ha en enklare modell som kan täcka alla kategorier 

av pressmeddelanden eller flera specialiserade modeller som kunde fånga mer specifika 

kommunikativa syften. Valet föll på flera specialiserade modeller, men en enkel och mer täckande 

modell hade kunnat redovisa resultaten på ett enklare sätt.  

En idé tidigt i projektet var att göra en användaranalys med en grupp journalister för att tydligare få in 

pressmeddelandets mottagare i undersökningen. Det blev dock tydligt att detta hade blivit för 

omfattande inom ramarna för ett kandidatarbete och att jag i så fall behövt offra stora delar av 

textanalysen. I en annan undersökning hade detta varit väldigt intressant och givande för 

Utbildningsdepartementet. För att få in journalistens perspektiv hade det även varit intressant att 

analysera rekontextualiseringen som sker när ett pressmeddelande blir en nyhetstext genom en 

jämförande analys.  

Under intervjuerna diskuterades hur de olika ministrarna har specifika kommunikativa profiler baserat 

på målgruppen för ministerns politik. Detta hade varit väldigt intressant att undersöka, speciellt i en 

undersökning som jämför pressmeddelanden från olika departement. Att jämföra regeringens 

pressmeddelanden med pressmeddelanden från privata organisationer hade även varit intressant. 
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Arbetsprocessen bakom att skapa regeringens pressmeddelanden är mer komplicerad i jämförelse med 

pressmeddelanden som skickas ut från företag eller mindre organisationer. Det hade varit väldigt 

intressant med en kommunikationsetnografisk studie som undersökte processen eller de olika 

deltagarnas kommunikativa profiler och mål och hur de förhåller sig till varandra. 
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