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Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades fram i ett gemensamt 
pilotprojekt mellan stadskansliets kommunikationsenhet, Göteborgs Stad och det centrala 
brottsförebyggande rådet, Tryggare och Mänskligare Göteborg. Handboken har redan 
kommit till användning vid olika utbildningstillfällen och vi tror och hoppas att den ska 
vara till nytta för fler aktörer framöver. Det gäller stadsdelar, fackförvaltningar, kommu-
nala bolag och enskilda projekt som har det gemensamt att man vill utveckla sitt arbete 
och sina strategier och kunskaper kring mediala kommunikationsfrågor i syfte att sprida 
kunskap och information.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta:

JENS LISELL
kommunikations- och medierådgivare
Stadskansliet, Göteborgs Stad
031-368 03 54
0707-61 11 30
jens.lisell@stadshuset.goteborg.se
www.goteborg.se

SONNY MATTISSON
mediefrågor och kommunikation
Göteborgs centrala 
brottsförebyggande råd
Tryggare och Mänskligare Göteborg
031-368 05 20
0707-61 20 63
sonny.mattisson@stadshuset.goteborg.se
www.goteborg.se/tryggaremanskligare
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Massmedierna spelar en viktig roll och 
kontakterna med massmedia ska präglas av 
största möjliga öppenhet. Det är viktigt att 
massmedia snabbt kan komma i kontakt 
med den medarbetare som har ansvar och 
kompetens i sakfrågan. Det är oerhört viktigt 
att den informationen vi medverkar till alltid 
är opartisk och saklig, det gäller både positiva 
och negativa budskap.
(Källa: Göteborgs Stads informationspolicy – en plattform för kommunikation).
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MEDIESTRATEgISKT 
ARbETE – VIKTEN 
AV ATT VARA MED 

och PÅVERKA
VI TAR DET OFFENTLIGA SAMTALET PÅ ALLVAR 
Information och kommunikation är grundförutsättningar för att medborgarna ska kunna 
tillvarata sina demokratiska rättigheter. Det ger medborgarna kunskap och möjlighet att 
vara med och påverka och utveckla kommunens verksamhet. 

Denna handbok skapades för att sprida kunskap om medierna och öka lusten att arbeta 
med mediala frågor.

ATT KOMMUNICERA – EN DEMOKRATIFRÅGA
Handboken är resultatet av ett pilotarbete kring mediefrågor och är tänkt som en strukturell 
metodutveckling i syfte att sprida mediekunskap. Handboken ska vara ett hjälpmedel i 
arbetet med att ta bort eventuell oro och uppmuntra till att våga använda massmedier som 
ett verktyg i vårt demokratiska samhälle med målet att sprida kunskap och tydliggöra de 
massmediala bilderna kring komplexa frågor.

I pilotarbetet jobbade vi med mediala bilder av ungdomar och brott och diskuterade 
kring trygghetsbegreppet. Det går naturligtvis att närma sig mediefrågor utifrån helt andra 
perspektiv, såsom exempelvis äldreomsorg, barnperspektiv, fysisk miljö etcetera.

När det exempelvis gäller ungdomsfrågor i allmänhet och frågor kring ungdomar och 
brott i synnerhet så finns det enligt vår egen mätning en slagsida när det gäller vilka som 
uttalar sig i medierna. I frågor som dessa som i olika mening berör vår upplevda trygghet 
så visar det sig att en yrkesgrupp framför andra får plats i medierna, nämligen polisen. 
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Polisens bilder är naturligtvis inte felaktiga, men de speglar komplexa frågor från ett enda  
perspektiv, det är lätt att en enda avsändare ger ensidiga mediala bilder.

Vi ställde oss frågorna hur den upplevda tryggheten påverkas genom mediebilderna 
och hur vi själva inom Göteborgs Stad kan bli ännu bättre på att vara med och påverka för 
att skapa mångfald av perspektiv i komplexa frågor?

Genom ett gemensamt mediestrategiskt arbete pekar Göteborgs Stad på vikten av att 
vara med på den massmediala banan och påverka för att sprida kunskap och för att berätta 
om allt det arbete som sker inom ramen för de kommunala verksamheterna i Göteborg, i 
syfte att öka just den allmänna kunskapsnivån och därmed medborgarnas möjlighet att 
vara med och påverka i samhällsfrågor.

DET HANDLAR BLAND ANNAT OM ATT:
• Våga uttala sig i massmedierna generellt och övergripande om det arbete som Göteborgs 

Stad utför.
• Lyfta fram och tydliggöra vilka förväntningar som medborgarna kan ha på staden och 

klargöra eventuella otydligheter i den allmänna debatten.
• Vara proaktiv och initiera olika mediala insatser med utgångspunkt från aktualitet i olika 

frågor och med utgångspunkt från den allmänna debatten i massmedierna. Det kan 
handla om debattartiklar, pressmeddelanden, presseminarier med mera.

• Vara ansiktet utåt och en kanal för medierna och hjälpa enskilda journalister att hitta 
rätt i komplexa frågor, dels genom kunskapsspridning, dels genom att helt enkelt lotsa 
medierna till i sammanhanget rätt person.

SÅ häR KAN 
DU jobbA 

STRATEgISKT 
MED 

MEDIEFRÅgoR
JENS LISELL

kommunikations- 
och medierådgivare
kommunikationsenheten 
Stadskansliet, 
Göteborgs Stad
 

ANN HANBERT

ungdoms- och 
brottsofferfrågor
Tryggare och 
Mänskligare Göteborg
stadens centrala 
brottsförebyggande råd 

SONNY MATTISSON

kommunikations- 
och mediefrågor
Tryggare och 
Mänskligare Göteborg
stadens centrala 
brottsförebyggande råd
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Kan vi bli bättre på att via massmedia 
ge fler bilder och sprida kunskap?

Ja, vi menar att det ofta går att vara mer proaktiv – och inte vänta defensivt till dess att vi 
blir uppringda av journalister i akuta ärenden. 

Det är bra att skapa en struktur för hur man hanterar mediefrågor. Framförallt gäller det 
att tillsammans diskutera sådant som av olika anledningar känns aktuellt och fundera över 
om och hur man bör och kan agera.
 
Här finns nu en strukturerad metod att använda för det egna lokala mediestrategiska arbetet, 
antingen på egen hand eller med handledning från oss eller någon annan aktör.

För att ha ett diskussionsunderlag att samlas kring och för att få en första inskolning i medie-
frågor gjorde vi en mätning av hur mycket de lokala medierna skrev om den så kallade 
ungdomsbrottsligheten i Göteborg. Givetvis går det att hitta andra diskussionsunderlag. 
Det viktiga är att komma igång och det är alltid lättare att göra det utifrån en gemensam 
plattform, att ha något konkret att diskutera och gå vidare ifrån. 

En viktig sak när det gäller hur bilderna av ungdomars brottslighet skapas är att fokusera på 
olika aktörers sätt att kommunicera via tidningarna. Går det att åstadkomma förändringar 
genom att se om olika aktörer kan vara mer aktiva och bättre på att föra ut fler bilder? Går 
det att ge en mer mångfacetterad information och kunskap kring brottsligheten? Det är 
viktigt att vara med och bidra till att samhällsfrågor sätt in i sina sammanhang och att 
helheter beskrivs i massmedia så att det blir enklare att förstå omfattande och komplexa 
frågor.

Själva mätningen gjordes i korthet så att vi valde att titta på de lokala tidningar som finns 
i staden. De har alla ett lokalt perspektiv i sin bevakning som var extra intressant för oss i 
vår förstudie. Vi har fokuserade på rent journalistiskt producerat material av nyhetskaraktär. 
Det är dock viktigt att redan från början understryka att det inte är själva mätningen som 
är poängen i det mediestrategiska arbetet, den utgör bara ett av flera verktyg på vägen.
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METoDEN 
STEg FÖR STEg
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1 
Bilda arbetsgruppen

Förankra idén om att starta en mediestrategisk arbetsgrupp, kanske hos din närmaste chef 
och/eller hos din förvaltningsledning eller styrgrupp. Bjud in till ett introduktionsmöte 
och bilda en arbetsgrupp. Det är viktigt att personerna i gruppen har ett eget genuint 
intresse av att arbeta med och fundera över mediefrågor. Finns intresset har det ingen 
betydelse om de medverkande saknar erfarenhet av mediefrågor. Arbetet kan ledas av 
någon lokalt som exempelvis enhetens informatör eller så går det alldeles utmärkt att 
vända sig till kommunikationsenheten centralt eller författarna till denna handbok om 
man vill ha vägledning. Förslagsvis kan arbetsgruppen bestå av tre-fem personer. Det är 
bra om man inte är för många i gruppen.
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2 
Samlas runt mediefrågor

Använd diskussionsunderlaget på sidan 48 i häftet som du håller i handen – gå igenom 
mediemätningen noggrant gärna med hjälp av både häftet och PowerPointbilderna och 
diskutera sedan frågorna som följer efter presentationen av mätningen. Det är viktigt att 
alla i gruppen kommer till tals och funderar över frågorna och delger de övriga sina tankar. 
Notera om det råder delade meningar i väsentliga avsnitt och diskutera i så fall vidare 
kring dessa skillnader i synsätt. Det är bra att ta med sig olika perspektiv vidare i det fort-
satta mediearbetet. Det skapar mångfald och fler möjligheter framöver.
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3 
En snabbkurs

Nu är det dags för en allmän och generell utbildning i journalistikens grunder. Även 
om ni känner att alla i er arbetsgrupp redan har en hygglig baskunskap i mediefrågor så 
kan det vara en god idé att genomföra den här punkten i programmet. Här handlar det om 
att skaffa sig kunskap om hur journalister tänker i sitt arbete. Vilka bevekelsegrunder som 
leder dem. Att se dessa frågor ur ett renodlat journalistiskt perspektiv ökar din egen för-
måga att få en helhetssyn och är till god hjälp i vardagen när »det hettar till« i något ämne 
som rör din enhet och journalister hör av sig för kommentarer. Det handlar i grund och 
botten om att vidga det egna perspektivet och förstå journalisternas roll, ansvar och upp-
drag. Vi pratar här om en kortkurs på ett par timmar en eftermiddag. Er arbetsgrupp kan 
vända sig till er kommunikationsenhet centralt för att få hjälp med en sådan utbildning. 
Det går förstås också att söka kurser utanför den egna organisationen. Det kan vara viktigt 
att påpeka att det inte handlar om det man brukar kalla medieträning. Efter denna snabb-
kurs kan gruppen på nytt gå igenom frågorna från diskussionsunderlaget/mätningen för 
att se om det tillkommit nya infallsvinklar på dessa frågor från arbetsgruppens deltagare.
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Ungefär så här kan man tänka:
• Återinvigningen av en ombyggd skola är normalt sett ingen nyhet. Däremot möjligen 

om man samtidigt infört en ny pedagogik eller liknande.
• En organisationsförändring som sådan är ingen nyhet, däremot om man vinklar föränd-

ringen på att brukarna ska få bättre hjälp.
• Att 100 personer inom äldreomsorgen samlas till en konferens är ingen nyhet, men om 

man redovisar arbetsmetoder vid konferensen som gör att personalen tycker att jobbet 
blir roligare och att resultatet för de äldre blir bättre så har konferensen plötsligt blivit 
en nyhet. 

• Det är bra om medborgare, brukare och personal i verksamheterna med flera själva kan 
komma till tals när man sprider kunskap. Det konkretiserar och tydliggör frågan och 
ökar trovärdigheten.

 Att fundera över
En nyhet kan vara:
• Oväntade och hittills okända saker som någon journalist kanske är ensam om att ha 

tips om.
• Det nära som berör och intresserar människor lokalt.
• Fel – i synnerhet av människor i förtroendeposition eller förtroendeyrken.
• Konflikter och kritik på alla nivåer utom möjligen den rent privata.
• Drama bland människor, i naturen och på annat håll.
• Välkända personer, makthavare, personer med förtroendeyrken och omtalade personer.
• Det som är »rätt i tiden« – det vill säga det som vid tidpunkten är föremål för stort 

intresse från medierna och allmänheten.
• Det som väcker starka känslor, som till exempel avsky, medlidande och lycka.
• Det som berör många och det som många människor har stor nytta av att veta av karak-

tären konsumentupplysning.
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4 
Inventering

Nu är det hög tid att göra en inventering av mediebilderna av den egna organisationen eller 
stadsdelen. Arbetsgruppens uppgift är nu att med hjälp av tidningsklipp, radio- och TV-
inslag (som man enkelt hittar på webben) samla in exempel på mediebilder om de frågor 
man vill studera i sammanhanget. Det är viktigt att var och en samlar in sina medie bilder 
på egen hand och inte i grupp. På det sättet ökar man chansen till mångfald i perspektiv 
och synsätt. Det är också viktigt att tänka på att samla både »goda« och mindre goda bilder. 
På det sättet ökar man möjligheten att tydliggöra väsentliga skillnader och få en klarare 
bild av det egna perspektivet med dess fördelar och eventuella brister. De goda medie-
bilderna kan också bli vägledande när man senare söker förklaringar och idéer i det fort-
satta mediearbetet. 
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5 
Strategiskt tänkande

Här handlar det om att på allvar börja omsätta inhämtad kunskap till praktisk handling. Nu 
jobbar arbetsgruppen konkret med att se över det insamlade materialet som gruppens alla 
deltagare bidragit med. Här gäller det att inledningsvis sortera en aning och söka reda ut 
vad som är vad. Särskilj de mediebilder som ni upplever som goda och sanna från de bilder 
som ni (eller någon/några av er) upplever som orättvisa eller direkt felaktiga. Jämför bilderna 
i er diskussion och notera tydligt vilka faktorer som skapar den negativa uppfattningen 
och vilka faktorer som skapar den positiva upplevelsen av mediebilderna.

I denna fas kan det vara bra att ha en erfaren mediekunnig person med i processen 
eftersom det finns många olika aspekter att beakta. Men givetvis kan mediegruppen klara 
arbetet på egen hand. Det handlar om att ge diskussionen i gruppen stort utrymme och att 
inte ha för bråttom.
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Särskilt viktigt är att inte låsa fast sig i »gammalt tänk«. Det är väsentligt att på djupet 
fundera över om exempelvis en speciell mediebild som man är missnöjd med och kanske 
en aning frustrerad över verkligen kan sägas vara helt orättvis. Det kanske rentav ligger 
något i bilden, kanske är det är bara så att det är en trist bild av stadsdelen eller organisa-
tionen man jobbar i. 

Det gäller att fundera noga över detta för nu ska vi välja en eller flera mediebilder att 
jobba vidare med. Väljer man en visserligen trist mediebild, men som ändå dessvärre är 
någorlunda sann så måste man jobba på ett annat sätt än om man väljer en direkt felaktig 
bild att söka bearbeta. Båda bilderna går dock att påverka.

Fundera över om de mediebilder som ni samlat in och valt att jobba med är aktuella. 
De kan ju vara aktuella i meningen att det är de som antagligen finns i medborgarnas 
minne, men de kan vara inaktuella i sak. Om din enhet eller stadsdel exempelvis blivit 
negativt omskrivna i något enskilt ärende för ett antal veckor eller månader sedan därför 
att något fungerat mindre bra så har din organisation högst sannolikt åtgärdat bristerna 
eller jobbar just nu med att få ordning på dessa. 

Frågan är då, har ni kommunicerat det med journalisten, tidningen som publicerade 
nyheten? Har ni berättat att verkligheten i frågan nu faktiskt ser helt annorlunda ut? Har 
någon kontaktat medierna direkt i det ärende? Inte sällan är det så att man missar den 
delen och låter då en bredare allmänhet sväva i okunnighet om att man tagit itu med pro-
blemet och kanske åstadkommit något riktigt bra genom åtgärderna. 

Välj vilket fall, vilken mediebild ni vill jobba med att belysa ytterligare för att sprida 
kunskap. Fundera över vilket medium eller vilka medier som kan vara särskilt intresserade 
av att ta upp ämnet och fundera också över vilket sätt ni vill tackla frågan på. Kanske är en 
direktkontakt med en reporter svaret? Kanske handlar det om att skriva en debattartikel i 
ämnet? Eller kanske handlar det om att använda sig av egna kommunikationskanaler, 
nyhetsutskick, pressmeddelanden eller att samla till medborgarmöten? 

Vad man än väljer gäller det att ha tänkt igenom sin strategi noga och så förutsättnings-
löst som möjligt. Det är viktigt att inte låta frustration och fördomar lägga dimridåer över 
horisonten och styra urval och arbetsmetod.
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6 
Kontinuitet 

Tänk på strukturen, bygg inte allt på eldsjälen. För att ett gott mediestrategiskt arbete ska 
kunna fortleva och vara till nytta över tid så är det nödvändigt och bra att bygga in medie-
tänket i den egna organisationen. Se till att mediefrågor finns med som en punkt på dag-
ordningen i någon eller flera mötesstrukturer. Den behöver inte ta någon tid om det inte 
finns något aktuellt att ta upp till diskussion, men den kan vara till stor hjälp om någon 
eller några i mötet har hittat en fråga att fundera lite närmare över. 

Det kan bli skillnaden mellan att vara proaktiv och ligga i framkant i en aktuell fråga 
gentemot att passivt invänta ett händelseförlopp som man känner att man inte riktigt 
hinner med i. Här kan det vara bra att ta kontakt med andra organisationer för att få tips 
kring hur de arbetar med mediefrågor. Här kan ni också få idéer av den egna centrala kom-
munikationsenheten.

       Kom ihåg
Struktur – skapa en arbetsgrupp
Utbildning – en allmän genomgång
Inventera den mediala bilden av din verksamhet, 
fundera över goda och mindre goda mediebilder
Strategi – diskutera och jämför mediebilderna 
och redovisa verkligheten efter bästa förmåga
Kontakta journalister – skapa nätverk
Kontinuitet – för in mediefrågorna i den 
vardagligamötesstrukturen
Vara beredd – kontinuerlig avstämning
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ExEMPEl FRÅN 
EN PIloTSTUDIE I 

MEDIESTRATEgISKT 
ARbETE I TVÅ 
STADSDElAR 

Biskopsgården och 
Kärra-Rödbo i Göteborg 
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Biskopsgården och Kärra-Rödbo är två av Göteborgs 21 stadsdelar med egna stadsdels-
nämnder.  Båda stadsdelarna ligger på Hisingen men är i övrigt ganska olika när det gäller 
befolkningsstruktur, bebyggelse och boende och socioekonomiska förhållanden.

Mål och syfte
Metodutveckling – att sprida medielust och mediekunskap.
Att ta bort eventuell oro och uppmuntra till att våga använda massmedier som ett verktyg 
i en demokrati med målet att tydliggöra de massmediala bilderna i komplexa frågor och 
sprida kunskap eftersom en enda avsändare ger ensidiga mediala bilder.

Hur påverkas den upplevda tryggheten genom mediebilderna och hur kan vi bli ännu 
bättre på att vara med och påverka i områden där vi är sakkunniga. 

Viktiga frågor som togs upp under 
arbetets gång:

• Mediefrågor i vardagen, att föra in mediefrågor i den egna mötesstrukturen. Att exempel-
vis ha mediefrågor som en stående punkt på dagordningen vid APT, förvaltningsmöten 
och/eller andra kontinuerligt förekommande möten och sammanträden. På så sätt ges 
man chansen att ha en ständigt levande diskussion kring hur den egna stadsdelen beskrivs 
i medierna och kan ta upp frågeställningar kring det när man anser det befogat.

• Exempel på skriverier i lokaltidningen.

• Vikten av att ta chansen att uttala sig när man blir tillfrågad. Betona att socialtjänsten 
inte uttalar sig om enskilda personer utan mer generellt. Viktigt att socialarbetare rela-
terar till sin stora kunskap i sina ämnesområden.

• Erfarenheten från stadsdelen att det kan kännas svårt att få in de »goda exemplen« i 
tidningarna. Hur går man vidare?

• Vikten av att se att det faktiskt publiceras relevanta artiklar och att stadsdelarna i så 
motto haft framgång med pressen – att det går att påverka. Men man måste ha kunskap 
om när det är läge att satsa stort, vad fungerar/vad fungerar inte?

• Vikten av att våga lyfta fram verkligheten även om den är grå och svårtolkad för att nå tro-
värdighet. Det lönar sig för att visa på förbättringar framöver i komplexa frågor och ärenden.

• Vem är intresserad och av vad? Hur ser målgrupperna ut? Människors intresse för det 
lokala – den lokala pressens roll.

• Det är viktigt att tänka igenom på vilken nivå man vill nå ut – lokalt, regionalt eller 
nationellt? 

• Vikten av omvärldsbevakning.

• Möjligheten att också skriva debattinlägg. Det är också en demokratifråga. Det blir fler 
som tänker, att inte vara defensiv utan våga låta fler få komma till tals.

• Att aktivt avstå från genmäle eller annan handling. Att välja att inte agera i en enskild 
mediefråga kan också vara en aktiv strategi. Men det ska inte sluta med en frustration 
runt kaffebordet utan vara en aktiv handling baserad på ett medvetet beslut.
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• Finns det goda exempel som kan lyftas fram, men som inte synliggjorts.

• Finns det problem och dilemman att ta upp? Saker som blivit »konstigt vinklade« i 
medierna som vi kan titta närmare på?

• Det allmänna mediala läget i stadsdelen sett med arbetsgruppens ögon och med ung-
domsperspektiv i fokus. 

• Relationer till pressen i närområdet. Tipsa om evenemang och vara förhållandevis säker 
på att det resulterar i relevant publicitet.

• Vikten av att kommunicera vad som händer i en stadsdel, värdet av att fler Göteborgare 
får relevanta bilder av den egna stadsdelen.

• Vikten av att tydligt förklara varför det ser ut som det gör. 

• Vikten av att följa upp negativa skriverier och befogad kritik den dag man haft möjlighet 
att åtgärda och förbättra. Det är oerhört viktigt att också åtgärderna och förbättringarna 
medialiseras annars blir den bestående bilden för läsarna negativ och kanske direkt 
felaktig.

• Vikten av att spela med öppna kort för trovärdigheten skull. Det tar tid att bygga upp ett 
förtroendekapital och det kan finnas en poäng med att skynda långsamt och först kom-
municera »enkla« budskap innan man ger sig i kast med alltför komplexa frågor.

• Vikten av att jobba med mediefrågor i en politiskt styrd organisation.

• Vilken bild vill stadsdelen förmedla om sig själv – fundera över syftet med varje budskap, 
varje enskild information som man vill gå ut med.

• Hur påverkar man bilden kortsiktigt och över tid? 

• De viktigaste frågorna i stadsdelen – problem, frågeställningar och målsättningar.

• Vad behövs för stöd och råd från cheferna?

• Vad behöver göras med exempelvis informatörens roll? Hur kan denna/denne vara bäst 
behjälplig i det mediestrategiska arbetet inom just ditt arbetsområde?
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gENoM 
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MEDIESTRATEgISKA 
ARbETSgRUPP
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Under pilotarbetets gång återkom frågan kring möjligheten att samlas och enas kring ett 
gemensamt mediestrategiskt tänk för IFO-cheferna i Göteborgs stadsdelar.

I mediemätningen (sidan 48 denna handbok) visade det sig att socialtjänsten hade 
väldigt svårt att nå ut i massmedia. Ungdomars brottslighet och allmänna beteende beskrivs 
i medierna ofta av polisen. Fler aktörer behövde komma ut på den massmediala banan och 
sprida kunskap och ge sina bilder av vardagen och kring olika specifika händelser.

En faktor som möjligen kunde förklara något av svårigheten att nå ut massmedialt var 
bristande tillgänglighet. IFO-cheferna beslöt att öka tillgängligheten från deras sida när 
medierna söker kommentarer och intervjuer. 

Med inspiration hämtad från pilotarbetet kring mediefrågor och trygghetsfrågor star-
tades en mediestrategisk arbetsgrupp för stadens IFO-chefer. En grupp med mandat från 
övriga IFO-chefer att bevaka den allmänna debatten och vid behov genom exempelvis 
debattartiklar bemöta påståenden och felaktigheter.

Sedan starten har arbetsgruppen varit oerhört aktiv och jobbat strategiskt med mediala 
ingångar kring en rad olika frågor som rör socialtjänstens område. Det har handlat om 
debattartiklar, radiodebatter och intervjuer i tidningar och etermedier.

Tillsammans satte man också ihop spelregler för hur det gemensamma mediestrategiska 
arbetet bäst bör bedrivas i vardagen.

Det är ett sätt att jobba tillsammans kring mediala frågor och bör med fördel kunna 
prövas inom exempelvis stadsdelar, bolag, fackförvaltningar och andra verksamheter.
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SPElREglER FÖR 
gÖTEboRgS STADS 

IFo-chEFERS 
MEDIESTRATEgISKA 

ARbETSgRUPP
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Att kommunicera – en demokratifråga
Genom arbetet i den gemensamma mediestrategiska gruppen pekar Göteborgs Stads alla 
socialchefer på vikten att vara med på den massmediala banan och påverka och komplet-
tera bilderna av det sociala arbetet i Göteborg.

Vi tar det offentliga samtalet på allvar och eftersträvar att alla – brukare, allmänhet, besluts-
fattare, medier – får en tydlig bild av vad vi gör och rätt förväntningar på vad vi kan 
erbjuda.
 
Vi ska vara bra på att analysera och delta i samhällsdebatten och alla 21 stadsdelar med-
verkar i det arbetet.

Information och kommunikation är en grundförutsättning för att medborgarna ska kunna 
tillvarata sina demokratiska rättigheter. Det ger göteborgarna kunskap om vår verksamhet 
och möjlighet att påverka och utveckla kommunens verksamhet. 

Här spelar massmedierna en viktig roll och kontakterna med massmedia ska präglas av 
största möjliga öppenhet. Det är viktigt att massmedia snabbt kan komma i kontakt med 
den medarbetare som har ansvar och kompetens i sakfrågan. 

Det är oerhört viktigt att den informationen vi medverkar till alltid är opartisk och saklig, 
det gäller både positiva och negativa budskap. 

Den gemensamma mediestrategiska arbetsgruppen för stadens socialchefer har i sitt 
arbete ledord som struktur, utbildning, inventering, fördjupning, nätverk, kontinuitet 
och beredskap. Gruppen träffas kontinuerligt.



MEDIESTRATEgISKA 
ARbETSgRUPPEN 
REPRESENTERAR 

gÖTEboRgS 
STADS AllA 21 

SocIAlchEFER och 
ägER MANDAT ATT:

• Uttala sig i massmedierna generellt och övergripande om det arbete som socialtjänsten 
i Göteborg utför.

• Lyfta fram och tydliggöra vilka förväntningar som medborgarna kan ha på socialtjänsten 
i staden och korrigera eventuella otydligheter i den allmänna debatten.

• Vara proaktiva och exempelvis initiera olika mediala insatser med utgångspunkt från 
aktualitet i olika frågor inom socialtjänsten eller med utgångspunkt från den allmänna 
debatten i massmedierna. Det kan handla om debattartiklar, presseminarier, pressmed-
delanden, med mera.
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• Kommunicera med stadens alla socialchefer i den aktuella frågan och vid varje större 
och planerad insats så att frågan genomlyses och alla får möjlighet att ha synpunkter. 
Det är också viktigt att mediegruppens externa aktiviteter förankras i den egna organi-
sationen i alla stadsdelar.

• Vara ansiktet utåt och en kanal för medierna och hjälpa enskilda journalister att hitta 
rätt i komplexa frågor, dels genom kunskapsspridning, dels genom att lotsa medierna till 
i sammanhanget rätt person/verksamhet såväl lokalt som regionalt.

• Representera sin region såväl som Göteborg som helhet varför det är en fördel att rekry-
tera ledamöter till den mediestrategiska gruppen från alla regioner, nordost, väster, 
Hisingen och centrum. Gruppens ledamöter byts efterhand ut och ersätts av nya IFO-
chefer för att alla ska kunna få ny kunskap och vara med och utveckla det mediestrate-
giska arbetet.

• Vara försiktig med individärenden och hänvisa till aktuellt ansvarsområde eller bara 
uttala sig i generella ordalag och inte i enskilda ärenden.

Individärenden och frågor som enbart rör det lokala planet ska i första hand skötas av den 
aktuella stadsdelen. Det är också viktigt att den lokala informatören ansvarar för eventuella 
frågor kring information och mediekontakter i sammanhanget. Finns det behov kan stads-
delen begära stöd av mediegruppen eller av stadskansliets kommunikationsenhet.

DISKUSSIoNS-
UNDERlAg 

– EN MäTNINg 
oM MEDIER

Här får du ett material som du kan 
använda som underlag och utgångs-

punkt för din arbetsgrupps inledande 
diskussioner kring mediefrågor.
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UNgDoMAR, 
MEDIER och bRoTT 

I gÖTEboRg. 
VEM SäTTER 
AgENDAN?
KAN FlER 

VARA MED och 
PÅVERKA? 

En förstudie i brott
Vårt huvudsyfte är att öka mångfalden i massmedias rapportering, att få fler aktörer att ta 
rättmätig plats i tidningsspalterna och i etermedierna för att sprida kunskap och tydliggöra 
mediebilderna i komplexa frågor.

Detta material är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag kring vikten av att ta 
på sig ansvaret och utnyttja rättigheten att via medierna komplettera bilderna av ungdomars 
brottslighet utifrån kunskap och kompetens.

En viktig sak när det gäller hur bilderna av ungdomars brottslighet skapas är att fokusera 
på olika aktörers sätt att kommunicera via tidningarna. Går det att åstadkomma föränd-
ringar genom att se om fler aktörer kan vara mer aktiva och bättre på att föra ut nyanserade 
bilder och mer mångfacetterad information kring brottsligheten? 

I den allmänna debatten är det ett accepterat faktum att medierna spelar en stor och 
viktig roll för allmänhetens bild av exempelvis brottsligheten i samhället. Inte sällan hör 
man svaret på frågan om hur man känner till vad som pågår – det har jag läst i tidningen.

Ibland hör man människor tala om äldre som är rädda för ungdomar, kvinnor som inte 
vågar gå genom parker sent på kvällen och en omfattande skadegörelse som skapar oro 
och frustration.

Ofta kan man få höra att det är ungdomar som ligger bakom en stor del av brottsligheten 
som skrämmer och skapar otrygghet.

I det sammanhanget är det viktigt att fundera på hur medias bilder, som vi kanske alla 
mer eller mindre bär på, påverkar oss och vårt synsätt på ungdomar. 

Vem är det egentligen som berättar för oss i tidningarna? Är det helt och hållet tid-
ningarna själva som styr eller finns det andra aktörer som bidrar med information och 
vilka är de i så fall?  Kan olika så kallade särintressen emellanåt styra rapporteringen kring 
brottsligheten?

Vi tittade närmare på GP, GT, Metro, Punkt.se och City Göteborg under 2,5 månader 
under slutet av 2007 och fick fram några intressanta saker som vi anser väl värda en dis-
kussion. 
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Och visste du att….
Ungdomar begår aldrig narkotikabrott! I alla fall om man får tro på tidningarna. De skriver 
nästan aldrig om det.

Varför är tjejer rädda i centrala stan? På 2,5 månader skrevs det totalt två artiklar om våld-
täkt i centrum i lokalpressen.

Skadegörelse är ett stort problem i Göteborg – men knappast i tidningarna. Tidningarna 
lägger normalt sett ribban högt för vad som är värt att skrivas om när det gäller skade-
görelse.

Av de ungdomsbrott som lokalpressen skriver om handlar ungefär hälften om händelser i 
andra delar av landet.

Visste du att…
Bakom nästan varje journalist som skriver om ungdomsbrott står en polisman som källa.
I GP var polisen avsändare i minst 60 % av artiklarna. 
Socialarbetare var avsändare i 6 % av artiklarna.
Räknar man med artiklar där informationen hämtats från andra medier eller där man inte 
angett avsändare och texten ändå pekar på att det är sannolikt att polisen är källan så blir 
siffran 87 % för polisen.

Politiker och forskare kommer sällan till tals i dessa frågor.
I Metro var polisen avsändare i 66 % av artiklarna. 
Här fanns inga forskare som avsändare. I andra tidningar brukar de
hamna runt 1 %.

Ungdomsarbetare av olika slag förekommer, men det är onekligen glest mellan 
gångerna.
I City Göteborg var polisen avsändare i minst 40 % av artiklarna.
Här hamnar ungdomsarbetare runt 10 %
Räknar man med artiklar där informationen hämtats från andra medier eller där man inte 
angett avsändare och texten ändå pekar på att det är sannolikt att polisen är källan så blir 
siffran 70 % för polisen.

Kvällstidningen låter oftare ungdomar komma till tals – på gott och ont?
I GT var polisen avsändare i minst 49 % av artiklarna.
Här fick ungdomar komma till tals i sammanhanget i 12 % av artiklarna. Det är ovanligt många. 
I exempelvis GP är motsvarande siffra 3,6 %.
Räknar man med artiklar där informationen hämtats från andra medier eller där man inte 
angett avsändare och texten ändå pekar på att det är sannolikt att polisen är källan så blir 
siffran 72 % för polisen.

Sett över alla tidningar och artiklar om ungdomar och brott under mätperioden var social
arbetare avsändare i 7 % av fallen.
I Punkt.se var polisen avsändare i 38 % av artiklarna.
I 2 % av artiklarna fick politiker komma till tals.
Räknar man med artiklar där informationen hämtats från andra medier eller där man inte 
angett avsändare och texten ändå pekar på att det är sannolikt att polisen är källan så blir 
siffran 77 % för polisen.

Visste du förresten också att…
Bara 5 % av alla artiklar i tidningen handlar om brott.

95 % handlar om helt andra saker.

1,5 % handlar om ungdomsbrott.

Några promille handlar om ungdomsbrott i nordost.

Kvällstidningen GT skriver mindre om brott än de andra tidningarna i Göteborg. 
I alla fall färre artiklar.
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Så mycket skriver tidningarna om 
brott i genomsnitt:

 GT GP Metro City Punkt.se
    Göteborg

Brott      
allmänt 4,8 % 5,6 % 6,6 % 5,4 % 6,5 %

Ungdoms- 
brott 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,6 %

Lokala nyheter

Olyckor/brott

Utrikesnyheter

Radio/TVmaterial

Familjenyheter

Insändare

Lokala affärsannonser

Nöjesartiklar

Sport

Debattartiklar

Ekonominyheter

Ledare/kommentarer

Riksdag/regering

Kulturartiklar

Artiklar om EU

Detta väljer läsarna att fokusera på, 
det visar SOM-institutets mätning. 

Tillfrågade: GPläsare.

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Läser i stort sett allt

Läser ganska mycket
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Du behövs 
Det behövs fler bilder i medierna. Hur kan vi själva bidra med dessa? Tidningarna behöver 
all hjälp de kan få att fördjupa informationen kring komplexa frågor och skeenden.

– Vi behöver fler källor i förorterna. Om det händer något i Örgryte så har vi minst 20 
källor direkt som vi kan vända oss till för att få information. Om det händer i nordöstra 
Göteborg så har vi kanske ingen.

– Vi på GP får kanske uppemot 500 pressmeddelanden om dagen. För att bli bättre på 
att nå ut via massmedia så är det nödvändigt att skaffa sig personliga kontakter på redak-
tionerna och bland enskilda journalister. 

Så förklarade GP:s biträdande redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare, 
Kenth Andreasson, sin syn på läget när det gäller vikten av mångfald i medierna på ett semi
narium hösten 2007.

»Med en långsiktig, systematisk och förtroendefull relation till medi-
erna så går det att påverka mediebilden av brottsligheten så att den 
blir mer nyanserad. Jag skulle önska att både polisen och de lokala 
brottsförebyggande råden hade en mer medveten mediepolicy.« 

Jerzy Sarnecki, professor kriminologi (Källa: Brås Idéskrift om trygghetsvandringar.)

Hur kommer nyheterna fram? Så här 
mycket spelrum finns det för dig…

Tillfrågade: GP, GT, TV4, Västnytt samt enskilda nyhetsreportrar.
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– Alla typer av källor, 
exempelvis när vi 
tipsar medierna.

Nyhetsjakt
– Journalisten söker 

bland offentliga hand-
lingar och går vidare 

med ett ärende.

Grävande journalistik
– Journalisten jobbar 
utifrån en tes för att se 

om den stämmer.

»Nyhetsreportrar erkänner att man inte klarar av att beskriva allt 
som händer inom kommunen på egen hand. Information om för-
ändringar, olika projekt och annat som berör medborgare är man 
tacksam att få hjälp med.«

Jens Lisell, kommunikations och medierådgivare och tidigare journalist, om kommunika-
tionsenhetens enkät.
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Att fundera vidare kring

• Hur viktig är källan/avsändaren i en artikel för att vi ska ta till oss budskapet i texten?

• Det är inte så konstigt att polisen är med initialt eftersom det handlar om brott. Tvärtom 
kan man säga att polisen klarar sin uppgift att nå ut medialt väldigt bra. Men hur påverkas 
den totala bilden när det så gott som hela tiden är en och samma yrkesgrupp som i 
huvudsak också står för analysen av ungdomsbrotten?

• Hur viktig tror du att layouten av en artikel och placeringen i tidningen är för att vi ska 
uppmärksamma och minnas innehållet?

• Det räcker med enstaka artiklar för att få oss att reagera starkt? För även om nu inte 
tidningarna skriver så mycket om brott som vi ibland tror så fokuserar de ordentligt på 
just dessa artiklar. Kan det vara så att vi som läsare har en tendens att ta till oss det vi 
läser om brott i hög utsträckning. Vi minns också gärna om exempelvis en händelse varit 
stort uppslagen på en förstasida. Det gör det inte mindre viktigt att vara med och påverka 
mediernas bilder av ungdomar och brottslighet.

• På nyhetsplats i massmedierna är det inte särskilt ofta (egentligen aldrig) som det är 
journalisterna själva som står som källor för det som beskrivs i artiklar, reportage och 
notiser. Istället är det andra grupper som fungerar som sakkunniga och talesmän/kvinnor. 
Kan det vara så att det delvis handlar om attitydfrågor om man är särskilt aktiv eller inte 
när det gäller att använda massmedierna för att nå ut med information och erfarenheter?

• Vad är det som gör att vissa yrkesgrupper sällan kommer till tals i tidningarna? Är det 
rädsla för att bli felciterad? Är det ovilja att sticka ut? Saknas erfarenhet och kunskap 
kring hur man går tillväga och behövs det bättre kontaktnät med journalister? Hur skaffar 
man sig i så fall kontakter bland journalister?

• Inte sällan talas det allmänt om så kallade ungdomsbrott. Frågan är vad man egentligen 
menar med det. Kan det rentav vara så att ungdomar emellanåt får klä skott för andra 
gruppers brottslighet på grund av våra förutfattade meningar?

• I den allmänna debatten kan man emellanåt få uppfattningen att förortsområden i allmän-
het och de nordöstra stadsdelarna i Göteborg i synnerhet är särskilt otrygga områden 
med hög brottslighet, när det gäller ungdomsbrottsligheten. Kan den bilden påverkas? I 
så fall hur?

MäTNINgEN I 
bIlDER
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VISSTE DU ATT…
Bakom nästan varje journalist 
som skriver om ungdomsbrott 

står en polisman som källa.

Politiker och forskare kommer 
sällan till tals i spalterna i 

dessa sammanhang.

Ungdomsarbetare av olika 
slag förekommer, men det är 

onekligen glest mellan gångerna.

Kvällstidningen låter oftare 
ungdomarna komma fram 

– på gott och ont?

Räknat på alla artiklar om 
ungdomar och brott under mät-
perioden var ungdomsarbetare 
avsändare i 7% av fallen i alla 

tidningar sammantagna.

 UNgDoMAR 
RÅNAR och 

MISShANDlAR!
– det har jag läst i tidningen…

UNgDoMS-
bRoTTEN och 

loKAlPRESSEN
Ett arbetsmaterial att diskutera kring

Hur ser bilderna ut 
– vem sätter agendan?

Hur skapas bilderna 
– har vi fördomar?

Har vi själva ett ansvar 
– hur kan vi påverka?

VEM gER oSS 
bIlDERNA I 

TIDNINgARNA?
Vi tittade närmare på 

GP, GT, Metro, Punkt.se 
och City Göteborg.

Under 2,5 månader och fick 
fram några intressanta saker som 
vi anser väl värda en diskussion. 

I GP var polisen avsändare i 
minst 60 % av artiklarna. 

Ungdomsarbetare var avsändare 
i 6 % av tidningens texter.

Räknar man med ytterligare 
fler artiklar där polisen på 
goda grunder kan antas ha 
varit avsändare blir siffran 

87 % för polisen.

Det är kanske inte så konstigt 
att polisen är med initialt 

eftersom det handlar om brott. 

Tvärtom kan man kanske säga 
att polisen klarar sin uppgift 
att nå ut medialt väldigt bra.

Men hur påverkas den 
totala bilden när det så gott 

som hela tiden är en och samma 
yrkesgrupp  som i huvudsak 

också står för analysen av 
ungdomsbrotten?
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Du behövs för 
motbilder och nyansering

Utnyttja den rätten

Medierna behöver din hjälp

»Vi behöver fler källor i 
förorterna. Om det händer något i 
Örgryte så har vi minst 20 källor 

direkt som vi kan vända oss till för 
att få information.«

»Om det händer något i 
nordöstra Göteborg så har 

vi kanske ingen.«

Kenth Andréasson, 
biträdande redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare GP.

Hur kommer nyheterna fram? 
Så här mycket spelrum 

finns det för dig…
Tillfrågade: GP, GT, TV4, Västnytt samt enskilda nyhetsreportrar.
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Nyhetsjakt Grävande journalistik

   
»Nyhetsreportrar erkänner att 
man inte klarar av att beskriva 

allt som händer inom kommunen 
på egen hand. Information om för-
ändringar, olika projekt och annat 

som berör medborgare är man 
tacksam att få hjälp med.«

Jens Lisell, 
informations och medierådgivare och tidigare journalist, 

om kommunikationsenhetens enkät. 

VISSTE DU 
DESSUToM ATT:

Bara 5 % av alla artiklar i tidningen 
handlar om brott.

95 % handlar om helt andra saker.

1,5 % handlar om ungdomsbrott.

Några promille handlar om 
ungdomsbrott i nordost.

Kvällstidningen GT skriver mindre om 
brott än de andra tidningarna i Göteborg.

Polisen är nästan ensam om att i tidningen 
beskriva ungdomars brottslighet. 

Så mycket skriver tidningarna 
om brott i genomsnitt:

 GT GP Metro City Punkt.se
    Göteborg

Brott      
allmänt 4,8 % 5,6 % 6,6 % 5,4 % 6,5 %

Ungdoms- 
brott 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,6 %

NÅgRA AxPlocK 
bARA…

Under 2,5 månad skrev City Göteborg två artiklar 
om misshandel, hot, rån och stöld i nordöstra 

Göteborg där ungdomar var inblandade.

Under samma period skrev GP fyra 
artiklar om skadegörelse i nordost där 

ungdomar var inblandade.

GT publicerade en artikel om misshandel i 
nordost där ungdomar var inblandade 

under samma 2,5 månader.

Sexualbrott med ungdomar inblandade 
förekommer knappast i nordöstra Göteborg 
– i varje fall skriver inte tidningarna om det.

och 
yTTERlIgARE 

NÅgRA…
Ungdomar begår aldrig narkotikabrott! 
I alla fall om man får tro på tidningarna.

Varför är tjejer rädda i centrala stan? 
På 2,5 månader skrevs det totalt två artiklar 

om våldtäkt i centrum i lokalpressen.

Skadegörelse är ett stort problem i 
Göteborg – men knappast i tidningarna. 

De skriver nästan aldrig om det.

Av de ungdomsbrott som lokalpressen 
skriver om handlar ungefär hälften om 

händelser i andra delar av landet.
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Men om det nu skrivs mindre 
än vi trodde, behöver vi 

verkligen bry oss då?

Ja, många gånger räcker det 
säkert med enstaka artiklar för 

att få oss att reagera starkt.

För även om tidningarna 
inte skriver så mycket om brott 

som vi ibland kanske tror så 
fokuserar de ordentligt 
på just dessa artiklar.

Detta väljer läsarna att 
fokusera på, det visar 

SOM-institutets mätning. 
Tillfrågade: GPläsare.
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Det gör det viktigt att vara med 
och påverka mediernas bilder av 

ungdomar och brottslighet.

   
»Med en långsiktig, systematisk 
och förtroendefull relation till 
medierna går det att påverka 

mediebilden av brottsligheten så 
att den blir nyanserad. Jag skulle 

önska att både polisen och de lokala 
brottsförebyggande råden hade 

en mer medveten policy.«

Jerzy Sarneckiprofessor i kriminologi
Källa: Brå-rapport/idéskrift om trygghetsvandringar

   
  »För att bli bättre på att nå ut 

via massmedia så är det nödvändigt 
att skaffa sig personliga kontakter 

på redaktionerna och bland 
enskilda journalister.«

Kenth Andréasson, 
biträdande redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare GP.

VARA PRoAKTIV 
– INTE DEFENSIV

Struktur – skapa en arbetsgrupp

Utbildning – tips

Inventera den mediala bilden av din 
stadsdel

Strategi – presentera intressanta 
exempel, konkretisera bilden

Kontakta journalister – skapa nätverk

Kontinuitet – avstämning

Beredskap
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