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VEM HAR ORDET I
ETT PRESSMEDDELANDE?
Jaana Puskala
Vasa universitet
The present paper discusses intertextuality of press releases about
an acquisition, written by professional writers and by future experts,
i.e. students of economics. The concept of intertextuality is seen
from two points of view: as horizontal and vertical intertextuality.
Horizontal or manifest intertextuality refers to the case where speciﬁc
other texts are overtly drawn upon within a text (e.g. by quotations),
whereas vertical intertextuality or interdiscursivity refers to the fact
that all genres have characteristics of other genres and every genre
belongs to a tradition and is more or less typical representing it.
Keywords: written business communication, intertextuality, press
releases, student texts

1 INLEDNING
Många undersökningar (t.ex. Müntzel & Tiittula 1994: 32, 39;
Louhiala-Salminen 1995: 23, 71; Lavón 1996: 24) har visat
att företagsledare i dag i högre grad än tidigare skriver sina
texter själva. Detta är en följd av datoriseringen och innebär
att företagsledarna vid sidan om fackområdesspecifik kognition också borde behärska en bred språklig repertoar både på
sitt förstaspråk och på andra språk.
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I min undersökning analyserar jag hur sammanlagt 26
blivande ekonomiska experter med svenska som förstaspråk
och 25 med svenska som andraspråk samt 22 professionella
skribenter skriver ett pressmeddelande 1. Till texterna hänvisas
med beteckningarna S1–S26, F1–F25 och A1–A22 i exemplen
nedan och exemplen presenteras oredigerade. Det övergripande
syftet med undersökningen är att beskriva samspelet mellan
skribenternas fackområdesspeciﬁka kognition, textuella kompetens och genrekompetens.
I detta föredrag skall jag presentera resultat av en delstudie
där jag har undersökt vem som har ordet i pressmeddelandena
i materialet. Jag utgår från begreppet ’intertextualitet’ som innebär att varje text bygger på andra texter och att man följaktligen kan skilja mellan olika inbäddade röster i en text (se
t.ex. Fairclough 1992: 84, begreppet ’textsamspel’ hos Ledin
1997: 70f.). Intertextualiteten innebär också att varje genre2 bär
inslag av andra genrer vilket återspeglas i en genre genom att
den har ﬂera konkurrerande mål (se Bhatia 1999: 24f., jfr begreppet ’normsamspel’ hos Ledin 1997: 72).

1

De studerande med ﬁnska som förstaspråk har redovisning som huvudeller biämne. De har hunnit längre i sina studier än de studerande med
svenska som förstaspråk, av vilka de ﬂesta inte ännu har hunnit välja sitt
huvudämne. Båda studentgrupperna har under en lektion i svenska skrivit
ett pressmeddelande om ett planerat företagsförvärv utgående från ett antal
givna faktauppgifter. De autentiska pressmeddelandena är valda på tidningen Affärsvärldens hemsidor (www.afv.se) under perioden 30.3 – 30.4.2001
så att de har samma makrotema som studenttexterna, alltså ett förestående
företagsköp

2

Begreppet genre kan deﬁnieras som en socialt förankrad textsort med en
uppsättning kommunikativa mål vilken identiﬁeras och förstås av medlemmar i den professionella gemenskap inom vilken den regelbundet förekommer (se Swales 1990: 45ff.).
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2 PRESSMEDDELANDETS
SYFTEN OCH RÖSTER
Genren pressmeddelande inom företagskommunikationen är
en del av ett företags externa kommunikation. Det faller sig
naturligt att sändaren har ordet i ett pressmeddelande. I samband med företagsförvärv är sändaren oftast det köpande
företaget, men pressmeddelandet kan också ges ut av båda förvärvsparterna. Den faktiska skribenten i företaget blir dock
osynlig i ett pressmeddelande, eftersom textproduktion i ett
företag vanligen sker i olika former av lagarbete där de individuella dragen knappast blir synliga (jfr Gunnarsson 1992: 135).
Detta är typiskt för institutionell diskurs, där texterna närmast
representerar företaget, dess värden och kultur (se också Odell
1985: 250; Selzer 1989: 178).
Företagets röst i ett pressmeddelande strävar efter neutralitet. Detta är en följd av att pressmeddelandenas primära syfte
sammanfaller med det primära syftet för nyhetsförmedlingen:
att förmedla information om det aktuella och intressanta på
ett opartiskt sätt (jfr t.ex. Findahl 1988: 83). Genren har följaktligen många gemensamma drag med genren nyhetsartikel/
nyhetsnotis inom den journalistiska diskursgemenskapen. Sändaren försöker t.ex. hålla sig i bakgrunden i ett pressmeddelande
genom att referera till sig själv i tredje person (företaget X i
stället för vi) och genom att citera personer i hög ställning i
företaget. Citaten ger också pressmeddelandena liv samt gör
att de uppfattas som pålitliga och objektiva. (Jfr Jacobs 1999:
183-200, 305.)
Genren pressmeddelande om ett förvärv har också innehållsliga inslag av andra genrer inom den ekonomiska diskursgemenskapen, närmast av genrerna årsredovisning och
delårsrapport, men också av genren intern rapport. Detta är en
följd av att ett pressmeddelande om ett förvärv också skall fyl-
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la vissa innehållsliga krav angivna av den lokala börsen 3. Enligt
Stockholmsbörsen skall ett pressmeddelande om ett förvärv
innehålla bl.a. information om förvärvets förväntade inverkan
på bolagets resultat och ställning, om förvärvsmotiv, pris, betalningsform och tidsplan för förvärvet (se Guide till börsregler
2001: 2 på adressen http://www.stockholmborsen.se).
Företagets röst i ett pressmeddelande kan dock också ha
vissa subjektiva inslag, som är mer typiska för de marknadsförande genrerna i ett företag. Pressmeddelandets primära
informativa syfte konkurrerar nämligen med det primära syftet
för all företagskommunikation: att befrämja företagets egna
mål (se t.ex. Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 1997:
8f.; se också Bhatia 1999: 25). Detta syfte kan förstås inte vara
lika synligt i en informerande genre som i de marknadsförande
genrerna, men kan skönjas i vissa uttryck. De subjektiva inslagen kan t.ex. diskret komma fram i citat, som traditionellt i
nyhetsförmedlingen innehåller något som skribenten tar avstånd
från (se t.ex. Ledin 1995: 83). Företagets egna mål kan också
befrämjas genom att utomstående experter citeras och på det
sättet stöds ett för företaget positivt påstående (Jacobs 1999:
211).

3 RÖSTER I AUTENTISKA
PRESSMEDDELANDEN
I de autentiska pressmeddelandena i materialet har jag definierat sändaren utgående från kontaktpersonerna som anges i
slutet av pressmeddelandet. Enligt definitionen har tretton av
3

Ett företag skall enligt lag informera om allt som har en inverkan på ett
värdepappers värde, t.ex. om ett förvärv (Lagen om börs- och clearingsverksamhet 1992/543 i Sverige). Den lagstadgade informationsplikten sköts
i Sverige genom genren pressmeddelande, i Finland genom genren börsmeddelande.
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de tjugotvå pressmeddelandena bara det köpande bolaget, nio
både köparen och köpobjektet som sändare.
Det traditionella sättet att deﬁniera sändaren på basis av
avsändaruppgifter i form av färdigtryckt logo och eventuell
annan färdigtryckt information på företagets eget brevpapper
fungerar inte i samband med Internetmaterial, där allt detta
saknas. Visserligen ingår det i många av pressmeddelandena i
materialet en länk till ett till innehåll identiskt pressmeddelande
med dylika avsändaruppgifter. Det är dock inte sannolikt att
många läsare klickar sig fram till det.
Företagets röst är övervägande neutral i alla de tjugotvå
pressmeddelandena. Till sändaren refereras i de ﬂesta fall
med företagets namn (exemplen 1 och 2). I några texter döljs
sändaren senare i texten bakom passiva konstruktioner utan
agent (exemplen 3 och 4) eller bakom konstruktioner med pronomenet man (exempel 5).
(1)
(2)

Konftel Group AB (publ) förvärvar londonbaserade MarCom Group [---] A15
SKF har förvärvat en av Europas ledande leverantörer av
spindlar och kulskruvar för verktygsmaskinsindustrin
[---] A20

Användningen av företagets namn i ett pressmeddelande i
stället för pronomenet vi ger texten en mer objektiv prägel.
Det känns som om skribenten betraktar företaget utifrån, även
om så inte är fallet i verkligheten. Detsamma gäller delvis
för de passiva konstruktionerna och konstruktionerna med
pronomenet man. (Jfr också Jacobs 1999: 122 f.)
(3)
(4)

Handelsbankskoncernens primärkapitalrelation sänks
initialt med ca 0,4 procentenheter när förvärvet av Midt
bank genomförs. A12
Verksamheten kommer att samordnas med [---]. Betydandande resultatseffekter kommer att uppnås under år 2002. A17
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Exemplen 3 och 4 med de passiva konstruktionerna kan också
anses innehålla spår av en annan genre, en intern rapport där
förvärvets inverkan på nyckeltal diskuteras. Liknande konstruktioner återfinns allmänt i texterna i samband med detta
tema. I en intern rapport är det självklart vem som handlar.
Användning av passiv utan agent är således motiverad, eftersom skribenten på det sättet inte behöver upprepa företagets
namn. När dylika konstruktioner används i en annan genre, i
ett pressmeddelande, skapar de dock distans, och enligt Jacobs
(1999: 123) låter informationen mer auktoritär när den presenteras i passiv.
(5)

[---] och till nytta för kunderna som kan utnyttja att man
är den enda riktigt pan-baltiska banken. A13

Pronomenet man i exempel 5 syftar på köparen, vilket avviker
från det sedvanliga bruket av pronomenet med en oklar syftning (jfr Thorell 1987: 97). Detta sätt att referera till ett företag är dock vanligt (se Reuter 1991: 35; jfr Jacobs 1999: 93),
men enligt Reuter (1991: 35) är satser med pronomenet man
ofta vaga och talspråkliga. Meningen i exempel 5 ingår också
i ett direkt citat, som genom det talspråkliga draget låter mera
autentiskt. Det förekommer inga andra fall med pronomenet
man i de autentiska pressmeddelandena i materialet.
Pronomenet vi förekommer i de autentiska pressmeddelandena i de ﬂesta fall i direkta citat, vilket är typiskt för
genren (jfr Jacobs 1999: 99). Då avser pronomenet antingen
köparen eller köpobjektet beroende på vem som citeras. I exempel 6 syftar vi t.ex. på köpobjektet. De enstaka fallen med pronomenet vi utanför citaten kan anses vara spår av andra genrer.
Så är fallet i exemplen 7 och 8.
(6)
(7)

– Att vi blir en del i ett större sammanhang är den bästa
tänkbara utvecklingen för Jerry Bergström Ab säger VD
Björn Vingård. A7
Syftet med nyemissionen är att [---] stärka den ﬁnansi
ella ställningen samt att öka trovärdigheten gentemot våra affärspartners. A21
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(8)

Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår
hemsida: www.atlascopco-group.com A2

I exempel 7 kan meningen med pronomenet vi mycket väl först
ha förekommit i en intern rapport om förvärvet och nyemissionen där pronomenet omfattar både läsaren och sändaren,
båda anställda i det köpande företaget. Meningen i exempel
8 kan man däremot hitta i slutet av en företagspresentation,
där pronomenet vi också ursprungligen syftar på företaget
och pronomenet ni på mottagarna. När liknande formuleringar
används i ett pressmeddelande bryter de mot genrens konventioner genom att sändaren på det sättet blir mer synlig. Pronomenet vi används ju typiskt inom marknadsförande genrer
(jfr t.ex. Fairclough 1992: 115; Ledin 1997: 78f.).
Sändarens representant får ordet i form av direkt citat i
totalt sexton av de tjugotvå pressmeddelandena. Följaktligen
saknar sex av de tjugotvå pressmeddelandena alla typer av
citat, vilket avviker från genrens konventioner (jfr Jacobs 1999:
305). Om enbart köparen är sändare, får endast dess representant ordet, om både köparen och köpobjektet fungerar som
sändare, får i regel bådas representanter ordet.
Den genretypiska användningen av så kallade pseudocitat,
dvs. citat där sändaren låter sin egen representant få ordet,
har undersökts av Jacobs (1999). Han visar med hjälp av ﬂera
exempel att de ﬂesta citat i pressmeddelandena är pseudocitat
och att de är formulerade av de faktiska skribenterna som
efteråt visar det påhittade citatet för den citerade personen
för att få dennes godkännande. Jag går inte närmare in
på diskussionen kring citatens autenticitet i materialet, men
åtminstone hänvisningen till en annan genre i anföringssatsen
i exempel 9 får läsarna att tro att det är fråga om ett äkta citat
(jfr Jacobs 1999: 218ff). Också citatet med det talspråkliga
man i stället för företagsnamnet i exempel 5 ovan har samma
inverkan.
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(9)

[---] säger Stefan Nomark, VD Snapcat AB, i en kom
mentar till förvärvet A21

Den citerade källan, alltså vem som citeras, sägs vara viktigare än själva citatet för nyheten (se Bell 1991). De citerade
har i regel höga poster i företagen, vilket tydligt framgår av
anföringssatsen. Deras titlar upprepas också ofta om de citeras
flera gånger i texten. Denna teknik ger citaten mer tyngd och
auktoritet (jfr Jacobs 1999: 211).
(10) Jouko Karvinen, vice vd i ABB och ansvarig för division
Automationsprodukter säger att:”[---]” A1
(11) - [---] säger Annika Wijkström, vVD i Förenings Sparbanken och
ansvarig för Internationella Bankallianser. A13

I ett av pressmeddelandena får en utomstående expert, vice
verkställande direktör för ett riskkapitalbolag, ordet. I det
direkta citatet i exempel 12 uttalar han sig i positiva ordalag
om köparens möjligheter att efter förvärvet bli ett börsnoterat
bolag, ett tema som för övrigt inte alls diskuteras i pressmeddelandet. Citatet bygger således upp en positiv bild av
företaget.
(12) “Genom förvärvet av Magnet tar Nobia ytterligare ett steg
mot en börsnotering. Med en positiv resultatutveckling, god till
växt och stark företagsledning bör Nobia utgöra en attraktiv
investeringsmöjlighet på börsen. Noteringen kan bli aktuell tidigast under andra halvåret 2001. Börs- och konjunkturutvecklingen blir avgörande för val av tidpunkt”, säger Harald Mix, vice
VD i Industri Kapital. A18

Det ingår också några indirekta citat och andra inbäddningskonstruktioner i de autentiska pressmeddelandena. Köparens
egen röst ingår i meningarna i exemplen 13 och 14, medan
köpobjektets styrelse får ordet i det indirekta citatet i exempel
15, där enbart köparen fungerar som sändare.
(13) Med anledning av artiklar i brittisk press bekräftar Capios styrelse att [---] A6

246

(14) Enligt ABB är affären inte föremål för ﬁnansiering. A1
(15) Villkoret för förslaget har godkänts av Entrelecs styrelse,
som enhälligt rekommenderade erbjudandet som skäligt och i
Entrelecs aktieägares bästa intresse. A1

Jacobs (1999: 245ff) konstaterar att den typen av indirekta citat
som återfinns i exempel 13 (x meddelar/bekräftar att…) och
som i det aktuella fallet inleder texten ofta används som inledande meningar i ett pressmeddelande. Dessa är enligt honom
egentligen inga citat trots formen utan endast ett sätt att sammanfatta det centrala innehållet och göra det på ett sätt som
också är typiskt för nyheter. Meningen i exempel 13 är dock det
enda fallet bland de autentiska pressmeddelandena i mitt material där denna typ av inledning förekommer.
Det ﬁnns några få subjektiva inslag oftast i form av
nominalfraser men också som bisatser i de annars neutrala
texterna. De förekommer såväl i direkta citat (exemplen 16 och
17) som utanför citaten (exemplen 18 och 19).
(16) - Med [---] Hansabankgruppens redan tidigare mycket
starka ställning i både Estland och Lettland kommer
vi att [---] säger Annica Wijkström [---] A13
(17) Vi har tidigare upprepade gånger visat att vi kan växa
med vinst. [---] säger Ted Samuelsson, Konftel Group. A15
(18) Förvärvet stärker ytterligare Nobias ledande position på den
europeiska köksinteriörmarknaden. A18
(19) Världens näst största IT-företag, EDS, förvärvar Drift bolaget
från Framfab. A8

När ett påstående presenteras inbäddat, i form av en nominalfras som i exemplen 16, 18 och 19 eller i en explikativ bisats
som i exempel 17 blir det ett obestridligt faktum som antas vara
bekant för läsaren från tidigare (jfr t.ex. Beaugrande 1984: 81f.;
Fairclough 1992: 120f.). Det serveras läsaren i förbigående, det
smyger in i läsarens medvetande utan att han kanske lägger
märke till det. De subjektiva inslagen förekommer oftast i samband med diskussionen kring förvärvets inverkan som i exemplen 16-19. Det enda fallet där köparen beskrivs genom ett
substantivattribut i början av texten återfinns i exempel 20.
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4 RÖSTER I STUDENTTEXTER
I studenttexterna är det svårare än i de autentiska pressmeddelandena att ange vem som är sändare. Det är t.o.m. tvivelaktigt om några av studenttexterna alls kan anses representera
genren pressmeddelande. Därför utgår analysen av rösterna i
studenttexterna från de formella genremarkörerna (dokumentnamn, en genretypisk avslutning osv.).
De genretypiska kontaktuppgifterna som har använts vid
bedömning av sändare i samband med de autentiska pressmeddelandena saknas i alla studenttexterna. Utgående från dokumentnamnet före den egentliga texten kan sammanlagt sexton
studenttexter anses vara pressmeddelanden. Bland dessa har tre
texter också övriga formella genremarkörer som är typiska för
pressmeddelanden. Två texter avslutas med sändarangivelsen
(köparens representanter), en text inleds på det sättet. Därutöver
avslutas en text med en distributionsangivelse (exempel 20)
och en text med en hänvisning till bilaga (exempel 21).
(20) Distribution: De största dagstidningarna i Finland F20
(21) Övrig information o data om företaget ﬁnns bifogad som
bilaga i detta meddelande. S23

Av de totalt aderton studenttexterna med dessa formella genretypiska drag har elva texter en neutral röst, några av dem
dock med ett inslag av osäkerhet (exemplen 22, 23) och en där
bl.a. köparens aktieägare har ordet (exempel 24). I sju av texterna ingår skribenternas subjektiva tolkningar och kommentarer (exemplen 24 och 25). Ingen av de aderton texterna med
formella genremarkörer innehåller direkta eller indirekta citat
trots att citaten är typiska för genren.
(22) Affären väntar bli och kosta 61,6 miljoner svenska kronor. S9

Meningen i exempel 22 innehåller vid sidan om sina språkliga
brister (den aktiva formen av verbet vänta i stället för den pas248

siva, finlandismen bli att kosta med det talspråkliga och i stället för komma att kosta) också en osäkerhetsmarkör i samband
med predikatsverbet. Detta antyder att en annan röst än företagets har smugit sig med i texten. Företaget kan knappast börja
spekulera kring förvärvspriset, utan det skall ge ut det exakta
priset. I övrigt dominerar en neutral röst i skribent S9:s text.
(23) På Aqua of Sweden Abp:s extra bolagsstämma den 13
augusti har vi aktieägare, efter att vi har tagit del av
delårsbokslutet maj – juli 2000, diskuterat och planerat
ett eventuellt företagsförvärv av två bolag, www booking ltd och
www travel TV p.l.c., utgående från diverse uppgifter.
[---] Vår huvudägare och tillfälliga VD är Mats Friberg.
[---]
På bolagsstämman redogjordes för en företagsgrupp med två
bolag [---]
Vid ett eventuellt företagsförvärv skulle vår omsättning
stiga, ifall utvecklingen fortsätter att vara gynnsam. [---] S14

Avsnittet med text ur flera stycken i texten i exempel 23 visar
hur rösten i skribent S14:s text växlar mellan aktieägarnas röst
och företagets röst. I texten förekommer också en tredje röst
som förblir anonym och döljer sig bakom den passiva konstruktionen (På bolagsstämman redogjordes). Dessutom refererar skribenten både till aktieägarna och till företaget med
pronomenet vi, vilket i sig orsakar förvirring. Det senare strider
också mot genrens konventioner.
Det är också ovanligt att aktieägarna har ordet i ett pressmeddelande om ett förvärv, eftersom dylika informativa texter
i regel skrivs inom ett företags operativa verksamhet och
aktieägarna hör till texternas viktigaste mottagare (jfr t.ex.
Mars,Virtanen & Virtanen 2000: 93-104, 213). Det är också
ovanligt att man i ett pressmeddelande uttryckligen visar sin
osäkerhet såsom skribenten i den sista meningen i exemplet
gör. Speciellt den konditionala bisatsen passar innehållsligt illa
249

i genren, där förvärvets inverkan alltid presenteras i positiva
ordalag. Om inverkan vore negativ skulle köparen utan tvekan
ha avstått från förvärvet.
(24) Resultat efter skatt under samma period var –1 400 000
SEK och eget kapital 24,6 miljoner kronor. Så, Aquas eget
kapital mår bra. När man tänker på resultatet, måste man
minnas, att kapital investering –verksamheten är lönsam i den
långa sikten. Man får vinster först efter säljningar.
Köpobjekter heter www booking ltd och www travel TV
p.l.c. Båda är från Malta. Det första bolagets affärsidee
är att ha en reseportal på Internet för reseinformation och
realtidsbokningar av resor, hotell och kringtjänster. Www
booking Scandinavia från Sverige äger bolaget. [---]
Vi tror, att den här lösningen hjälper alla oss som parter att
ha ännu bättre framgång i vårt affärsområde. Mats Friberg, representant och huvudägare av Aqua of Sweden Abp Eskil Johannesson, representant av www booking ltd och www travel TV
p.l.c. F3

I exempel 24 blandas företagets neutrala röst samt företagsledningens personliga röst hos köparen och köpobjekten i det
avslutande stycket med en utomstående ”besserwissers”, eventuellt en lärares, röst som tolkar, förklarar och påpekar sammanhang. Gränsen mellan lärarrösten och företagets neutrala
röst markeras i texten med ordet så enligt engelskans modell
(se Quirk & Greenbaum 1980: 248).
Återkomsten till företagets röst sker vid styckegränsen utan
någon speciell markering. Det sista talarbytet kommer överraskande. Läsaren får veta att pronomenet vi syftar på de båda parternas representanter först i slutet av stycket. Skribent F3:s text
gör ett förvirrande intryck med de många starka konkurrerande
rösterna.
(25) Priset på de två bolagen är 61,6 miljoner kronor, vilket
således överstiger klart de maltesiska bolagens sammansatta
eget kapital, som var ca 15 miljoner kronor 1998. F15
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Meningen i exempel 25 innehåller en diskret kommentar till
förvärvspriset som antyder att priset är för högt i relation till
köpobjektens eget kapital. I den annars neutrala texten där
köparen enligt sändarangivelsen har ordet passar en dylik kommentar knappast in. Det är en utomstående expert, eventuellt
en börsanalytiker som utan förvarning har fått ordet i skribent
F15:s text.
De ﬂesta av de övriga 33 studenttexterna (10 i grupp F,
23 i grupp S) kan också trots avsaknad av de formella dragen
representera genren pressmeddelande. Av dem har 20 texter en
neutral röst, men i den neutrala rösten blandas olika osäkerhetsmarkörer i 5 av texterna (exempel 26). I en av texterna
har köparen uttryckligen ordet, och rösten bär vissa subjektiva
inslag (exempel 27). I resten av texterna ingår skribenternas
egna kommentarer i de annars neutrala texterna (exempel 28).
Bland de 33 texterna ﬁnns ett par texter med direkta citat och
några ﬂer med indirekta citat.
(26) Ifall köparna och säljarna ställer sig bakom affären,
som avgörs på respektive parters bolagsstämma 28.9.2000, köps
företagsgruppen för 61,6 MSEK. S12

I meningen i exempel 26 intar skribenten en tvekande ställning
inför förvärvet genom att använda en konditional bisats. Detta
är inte vanligt i de autentiska pressmeddelandena, där köparen
knappast vill signalera att det är osäkert om affären blir av (se
Puskala under utgivning). En dylik röst hör närmast till en journalist. Bland studenttexterna är det enstaka skribenter bland
dem med svenska som förstaspråk som har använt denna konstruktion.
(27) Idag måndag, 12.8.2000, anmälde företaget Aqua of Sweden att
de skall köpa [---]
Huvudägare och tf VD Mats Friberg berättar om Aqua
of Sweden bl.a. att deras omsättning var i delårsbokslutet, maj – juli 2000 , ca 0,2 MSEK och resultatet efter
skatt –1,4 MSEK. [---]
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Affären måste ännu godkännas av de tre företagens bolagsstämmor som hålls 28.9.2000, men detta är bara en formalitet.
S24

I skribent S24:s text som står för ett längre avsnitt i exempel
27 kan köparen anses ha ordet. Texten inleds på ett för pressmeddelandena typiskt sätt (trots det misslyckade ordvalet), den
citerar en person i hög ställning i företaget (dock i form av
indirekt citat) och den har en positiv inställning till förvärvet
(jfr Jacobs 1999: 211, 245ff). Det är dock högst osannolikt att
köparens chef skulle redogöra för sina nyckeltal i ett autentiskt
pressmeddelande om ett förvärv. Ännu mer osannolikt blir det
hela när Friberg också nämner det negativa resultatet. Skribent
S24 har alltså lyckats formulera sin text som om köparen hade
ordet men delvis förbisett den innehållsliga aspekten.
(28) Delårsbokslutet för maj – juli 2000 visar en förlust på
1,4 MSEK, men företaget har ännu gott om eget kapital och planerar nu därför att köpa en företagsgrupp, som man
hoppas kan ge stora vinster inom en snar fram tid för företaget.
S25

Också skribent S25 i meningen i exempel 28 har lyft fram
köparens negativa resultat på ett sätt som knappast vore möjligt
om köparen hade ordet. Trots att resten av meningen är ur
köparens synvinkel positivt formulerad och texten i övrigt har
en neutral röst kan dock en utomstående skribent, eventuellt en
journalist, anses ha ordet i texten.
Bland studenttexterna utan de typiska formella dragen för
ett pressmeddelande ﬁnns tre texter som på basis av sin inledning eller avslutning kan anses representera en annan genre.
Följaktligen har någon annan aktör än företaget ordet i dem.
(29) Antalet ägarbyten av IT-företag har under de senaste månaderna
skjutit i höjden katastrofalt. S11

I textens inledande mening i exempel 29 är rösten subjektiv och
betraktar IT-branschen utifrån. Rösten hör till en journalist eller
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en kolumnist i en tidning, inte till ett företag som informerar
om ett enskilt förvärv. Genren kan dock knappast heller vara
nyhetsartikel på grund av det subjektiva inslaget.
(30) Det är nu bara att vänta och se hur resultatet blir. Kommer vi att
få se en sammanslagning mellan dessa bolag? Följ med utvecklingen i Hufvudstadsbladet. S18
(31) Nu är det bara för allmänheten att vänta tills 28.9.2000
för att se ifall det blir något köp och hur det köpet kommer att
inﬂuera börsen och aktiehandeln. S22

Att skribenten i exempel 30 nämner en tidning vid namn och i
exempel 31 hänvisar till mottagarna (allmänheten) antyder att
texterna enligt skribenterna hör ihop med massmedier, eventuellt båda med tidningar. Frågan och uppmaningen i exempel 30
är typiska marknadsförande uttryck som man t.ex. kan hitta i
löpsedlar. Då kan det anses vara Hufvudstadsbladets löpsedelsmakare som har ordet i avslutningen.
Meningen i exempel 31 samt också den första meningen i
exempel 30 utgör inte heller någon genretypisk avslutning för
en nyhetsartikel eller pressmeddelande. De för snarast tankarna
till en tredje genre, en kolumn 4 på en tidnings ekonomisidor
där börs och aktier diskuteras. Följaktligen kan ett köpande
företag i dessa två texter knappast heller ha ordet tidigare i
texten utan snarast en journalist eller en kolumnist i skribent
S18:s text eller en kolumnist i skribent S22:s text.
En närmare analys av rösterna i en av de tre texterna visar
att text S11 har en genomgående subjektiv, kritisk inställning
till förvärvet. Detta framgår av bl.a. hennes val av anföringsverb i samband med de indirekta citaten (se exempel 33) och
hennes sätt att koppla ihop köparens negativa resultat och
förvärvet (exempel 33).

4

En kolumn deﬁnieras t.ex. i Norstedts svenska ordbok (1997) som personlig spalt i tidning.
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(32) Friberg påstår sig dock inte vara bekymrad över dessa
villkor som ställs, eftersom han menar att alla parter har ställt sig
positivt till affären. – Vi har vid förhandlingarna kommit bra överens, så själva affären borde inte vara något problem, säger Aqua
of Sweden Abp:s VD Mats Friberg.
(33) Trots att företaget enligt delårsbokslutet gick med förlust
under maj - juli 2000, planerar man nu ett företagsköp med två
bolag. S11

Av de tre anföringsverben i exempel 32 är endast verbet säga
neutralt, i verben påstå och mena ingår en litet negativ nyans.
Trots att köparens representant alltså får ordet i två indirekta
och i ett direkt citat kan också den egentliga sändarens subjektiva röst höras genom verbval. Sändarens negativa tonfall är
ännu tydligare i meningen i exempel 33 där skribenten motiverar sin kritik genom att hänvisa till genren delårsbokslut, en
genre med ekonomiska, obestridliga fakta. Hennes uppfattning
om företagsledningens inkompetens framgår också av subjektsvalet. Rösten i skribent S11:s text är övervägande kritisk. Den
tillhör en journalist eller en kolumnist.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att köparen åtminstone har ordet i de nio neutrala studenttexterna med formella
genremarkörer och i en studenttext utan de formella markörerna. Sändaren i en av texterna med formella genremarkörer
anges vara köparens aktieägare, men köparen har trots detta
ordet i största delen av texten utan att gränsen på något sätt
markerats. Köparen förväntas också ha ordet i de övriga åtta
texterna med formella genremarkörer, men i texternas neutrala
röst blandas andra röster i varierande utsträckning.
I de femton neutrala texterna utan de formella genremarkörerna framgår inte vem som har ordet. Det kan vara
köparen men också en journalist. I tre av texterna utan formella
genremarkörer har massmediernas representanter, en journalist, en kolumnist eller en löpsedelsmakare, säkert ordet. I de
övriga fjorton texterna utan formella genremarkörer tyder konstruktioner där skribenten t.ex. visar sin tvekan eller kritiska
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inställning på att köparen inte kan ha ordet i dem. Det mest
sannolika alternativet är att en journalist har ordet också i dem.

5 DISKUSSION
De autentiska pressmeddelandena i materialet är samstämmiga
och rätt typiska representanter för genren. Det är sändaren,
antingen köparen eller köparen och köpobjektet tillsammans,
som har ordet i dem. Sändaren har en övervägande objektiv
röst. Till företaget refereras med namn och inte med pronomenet vi, och det ingår direkta citat i texterna. Sändaren har
en subjektiv röst i bara ett fåtal presupponerade nominalfraser.
I de autentiska pressmeddelandena ingår också bara ett direkt
citat där köparens image framhävs av en utomstående expert.
Det krävs dock en noggrannare analys av bl.a. det innehåll
som ingår i de direkta citaten för att se om de innehåller flera
subjektiva, marknadsföringsaktiga inslag. Jag kommer också
senare att diskutera de enskilda texterna, när jag nu har haft
fokus på de autentiska pressmeddelandena som helhet.
Studenttexterna i materialet är däremot mångstämmigare.
Man kan snarast tala om kakofoni i några av dem, även om
de neutrala rösterna dominerar också i studenttexterna. I studenttexterna är det också svårare än i de autentiska pressmeddelandena att ange vem som är sändare och vem som
följaktligen har ordet.
I litet över hälften av studenttexterna kan köparen anses
ha ordet trots några motstridiga drag. Ett extremt exempel på
dessa drag är en text där företagets neutrala röst och dess
representanters personliga röst byts oväntat ut mot en påpekande lärarröst. Företagets subjektiva röst kan eventuellt höras
i en text, och det är inte heller då fråga om en presupponerad
nominalfras av typ ’det internationella storföretaget’ (se Jacobs
1999: 131). I tre av texterna hör den dominerande rösten utan
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tvekan till massmediernas representant, i resten av texterna är
en journalist också det mest sannolika alternativet. Den nästan
totala avsaknaden av direkta citat i studenttexterna tyder på att
skribenterna har haft svårt att skapa konstgjorda citat.
Orsaken till skillnaderna mellan de autentiska pressmeddelandena och studenttexterna kan sökas i den yttre kontexten,
skrivsituationen. De autentiska texterna har kommit till som en
del av ett företags verksamhet där de professionella skribenterna med antingen ekonomisk utbildning eller informatörsutbildning känner till sitt företag, dess image och verksamhet,
dess chefer och strategier. Studenttexterna är däremot skrivna
av ekonomie studerande under en lektion i förstaspråk eller
andraspråk. De känner knappast till de inblandade företagen
från förut, utan de har baserat sina texter på de fakta som de
har fått framför sig med en uppmaning att skriva ett pressmeddelande.
Kommunikationssituationen har således aktualiserat motstridiga kontexter, för att låna Ledins (1997: 70) formulering.
En del har lyckats bättre, en del sämre i att sätta sig in i situationen. Några har varit inkonsekventa och har blandat in
ﬂera konkurrerande röster i sin text. Några har varit så neutrala
att det knappast går att säga vem som har ordet i texten. Det
kanske är den enskilda studerandens röst som hörs överst, han
som skriver en övningstext för sin lärare för att få sina studieveckor?
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