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Jag vet att Västra Götalandsregionen skulle starta en egen 
redaktion och pumpa ut egna nyheter. Det tycker jag är en helt pervers 
idé […] Det är ta mig tusan journalisternas uppgift. […] att förmedla 
egna nyheter […] det är ju Pravda.

[---]

Jag tycker att det är läskigt med offentlig nyhetsproduktion […] ur ett 
demokratiperspektiv så tror jag det är farligt.

(representant för föreningen Skattebetalarna)



”Ingen äger begreppet nyheter”
(chef för Linköpings kommuns nyhetsavdelning, i Journalisten )

”Vi ska bli nyhetsledande i Kalix”
(informationschef, Kalix kommun, i Dagens Opinion)

”Medierna har inte monopol på 
att berätta vad som händer i Gävle” 
(kommunikationschef,  Gävle kommun, i Dagens Samhälle) 

(corren.se)



Samhällsförändringar och trender

• Digitalisering och medialisering har lett till en pågående omvandling 
av medielandskapet (Nygren & Wadbring 2019) inklusive förhandlingar om vad 
journalistik är (Rehnberg & Grafström 2020)

• Antalet kommunikatörer i offentlig sektor har ökat (SOU 2021:3)

• Kommuner ser det som sin uppgift att förse medborgarna med 
nyheter när traditionella massmedier minskar sin bevakning 
(Tenor & Nygren 2017)

• New Public Management innebär att bilden av organisationen 
framstår som central (se Fredriksson & Pallas 2013)



Vad, hur och varför?

Syfte: Identifikation av genrespecifika möjligheter att framställa 
organisationen i positiv dager när offentlig sektor ägnar sig åt 
nyhetsproduktion

Fråga: Hur skapas en fördelaktig bild av organisationen VGR (Västra 
Götalandsregionen) i och genom den digitala nyhetskanalen VGRfokus?

Mål: Bidrag till kritisk medvetenhet och till ökad kunskap som kan ligga 
till grund för diskussioner om hur offentlig sektors kommunikation kan 
främja (och undergräva) vår demokrati



Västra Götalandsregionen (VGR)

vgr.se

vgr.se



Om journalistiken inte rapporterar om 
landsting, hur får våra invånare då insyn i 
verksamheten? Hur kan våra förtroendevalda 
redovisa för sina väljare vilka resultat som 
uppnåtts? Och hur kan vi landstingsanställda 
få veta vad som händer i vår egen 
verksamhet som är så pass bred och 
mångfacetterad att mediebevakning behövs?

https://vgrfokus.se/2017/11/ledare-
darfor-drar-vgr-igang-egen-nyhetssajt/



https://vgrfokus.se/2017/11/ledare-
darfor-drar-vgr-igang-egen-nyhetssajt/

Innehållet ska […] sätta VGR på kartan 
nationellt genom att innehåll refereras 
och våra experter och talespersoner 
efterfrågas och citeras.





https://vgrfokus.s

Bohusläningen: Nu är Lagersten tydlig med att det 
handlar om kommunikation, inte en oberoende 
journalistik. VGRfokus ser dock ut som en nyhetssajt 
och man har också sökt utgivningsbevis från Post-
och telestyrelsen. Men läsarna ska vara medvetna 
om att det ändå till sist handlar om att regionens 
tjänstemän har paketerat om det budskap man vill 
föra ut, till något som liknar journalistik. 



Kritisk genreteori

• Genrer handlar om att göra

• Genrer är ideologiska genom att de positionerar människor

• Genrer är index för kulturella mönster

• Genrebegreppet har en kritisk potential 

• Hybridisering av genrer är regel snarare än undantag

• Fruktbara analysredskap är begreppen affordans och proveniens

(Björkvall 2018)



Den journalistiska (nyhets)artikeln

Textuella enheter som rubrik, ingress, bildtexter etc.

Citat varvas med refererande text

Personifiering

Nyhetskriterier

Vinkling



Systematisk genomgång av 187 artiklar …

… med fokus på genrens affordanser: Hur skapas en positiv bild av 
organisationen?

Inkluderar även analys av hur negativa aspekter framställs och hanteras 
diskursivt.

Bakgrundsmaterial: dokument + artiklar från traditionella medier
+ intervjuer



Framträdande analysaspekter

• Ämnen och roller 

• Explicita omdömen och värderingar 

• Vinkling

• Formatet per se



Ämnen och roller
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Explicita omdömen och värderingar
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Vinkling



Vinkling



Vinkling





Formatet i sig

(ttela.se)



Ämnen och roller

Organisationen kan förknippas med verksamheter – och framställas i 
roller – som generellt sett betraktas som positiva (i den kontext där 
organisationen verkar och där målgrupperna finns).



Explicita omdömen och värderingar

• Positiva omdömen om organisations verksamhet i citat

• Personer som representerar organisationen kan värderas positivt

• Priser och utmärkelser

• Bilder av leende personer



Vinkling

• Sätt att framhäva det positiva och/eller tona ned problem: 
• placering 
• utrymme
• vokabulär

• Problem kan uppmärksammas 
• när organisationen inte kan tillskrivas  ansvar för dem 
• eller på ett sätt så att inte organisationen tillskrivs ansvar 

och kan utgöra en fond mot vilken organisationen kan framställas som  
hjälte/räddare

• Problem som organisationen kan tillskrivas ansvar presenteras tillsammans 
med en lösning eller när ”förbättringsarbete” pågår



Formatet per se

• Förekomsten av faktarutor och länkar framställer organisationen som 
en hjälpare

• Organisationen framträder som nyhetsproducent genom kanalen och 
därmed som modern



Slutsats

Nyhetsartikeln är ett format som lämpar sig väl 
för att framställa organisationen i positiv dager
– dessutom på ett i viss mån förtäckt sätt. 



Kampen om bokstäverna 
och sanningen är av 
större vikt än någonsin. 
Låt riktiga nyhetsmedier 
sköta bevakningen.

VGRfokus konkurrerar inte med 
traditionella medier. Det problem 
Journalistförbundet kommer att ha är 
inte att stora myndigheter utvecklar 
formerna för sin egen kommunikation, 
det är mediebranschens utveckling. 



VGRfokus som nyhetskälla i traditionella medier

66 artiklar: anger endast källans namn (eventuellt med en specificering)

… enligt (nyhetssajten) VGRfokus …

3 artiklar: nämner även vem som står bakom källan

På regionens (egen) nyhetssajt VGRfokus …

1 artikel: problematiserar källan

Observera att varken vi eller någon annan oberoende media har granskat dessa 
siffror. Informationen är hämtad från regionens egen webbsida VGRfokus.



Nyhetsartikeln är ett format som lämpar sig väl för att 
framställa organisationen i positiv dager på ett delvis förtäckt 
sätt. Lämpar den sig också för att främja demokratin?

VGR: Medielandskapet har förändrats och tiden är 
mogen för VGRfokus att vara del av den utvecklingen. Att 
själva börja driva nyhetsproduktion är ett sätt att bemöta 
och hantera en allt snabbare medieverklighet. Inte sällan 
förekommer också rena felaktigheter som sprids online, 
vilket också tydliggör behovet av en egen nyhetssajt där 
vi kan garantera korrekta fakta. Det är vårt ansvar som 
en av institutionerna i en svensk demokrati.

Representant för Skattebetalarna: Jag tycker att 
det är läskigt med offentlig nyhetsproduktion […] 
ur ett demokrati-perspektiv så tror jag det är 
farligt.

Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson (MP): 
Västra Götalandsregionen drar det hela till sin spets när 
man nu etablerarar en egen redaktion och en egen 
nyhetssajt, VGRfokus, som ska sätta bilden av 
regionens verksamhet. Men det är viktigt att inse att 
det inte handlar om oberoende journalistik och att det 
material som VGRfokus, hur professionellt det än är, 
måste ses som vinklat ur myndighetens eget perspektiv. 
[…] Som komplement till en fungerande mediemarknad 
kan sajter som VGR-fokus fylla sin roll […]
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