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Abstract

Den här uppsatsen jämför PR-genomslaget av två lanseringskampanjer i tolv dagstidningar. 

Lanseringskampanjerna gäller de två mobiltelefonerna, Xperia x10 och Iphone 4. PR-gen-

omslaget undersöks dels genom exponering av varumärken, dels genom antal publicerade 

artiklar. Av antalet publicerade artiklar undersöks också hur stor del av artiklarna som kan ses 

som textreklam. De tolv tidningarna är indelade i olika tidningstyper: morgontidningar, kväll-

stidningar och gratistidningar. För att undersöka PR-genomslaget och förekomsten av tex-

treklam har jag genomfört en kvantitativ innehållsanalys av 98 artiklar. Analysen består av ta-

beller, textutdrag och tolkningar av dessa. 

Resultatet visar att morgontidningar i storstadsområden är de tidningar som sammanlagt har 

publicerat flest artiklar om mobiltelefonerna och skrivit mest textreklam. Många artiklar har 

bara en källa och den största huvudkällan är reportrar. Genomslaget för lanseringskampanjen 

av Iphone 4 var betydligt större än för Xperia x10. Av de 22 artiklar som kan kategoriseras 

som textreklam handlar alla utom en om Iphone.

Nyckelord: PR, journalistik, textreklam, varumärken, dagspress, Xperia x10, Iphone 4.
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1 Inledning

Efter en dag på stan har jag bombarderats av intryck från reklampelare, planscher på bussar 

och flyers som säljare stoppar i min hand. Sedan kommer jag hem och läser tidningen, mor-

gontidningen som jag inte hann läsa till frukost. Det är lätt att bläddra förbi reklamen, förbi 

annonserna. Men slipper jag verkligen reklamen när jag läser nyhetsartiklar? 

Nyhetsartiklar kan vara skrivna utifrån andra intressen än rent journalistiska. Ett politiskt parti 

kanske vill väcka intresse för lärarnas arbetssituation. En myndighet kanske har i uppdrag att 

göra allmänheten medveten om risken med alkohol och bilkörning. Ett företag kanske vill 

skapa intresse för en ny mobiltelefon  och kanske använder de sig av PR.

PR-branschen har sökt sig in i journalistiken. Samtidigt som många tidningsredaktioner har 

svårt att få ihop resurser till granskande journalistik, så växer PR-byråernas omsättning och 

inflytande.1 Det blir allt vanligare med PR-konsulter som utför journalistisk arbete, till exem-

pel genom utredningar och granskningar, beställda av olika intresseorganisationer. Och ju mer 

pengar en organisation har desto större är chansen att deras budskap hamnar i medierna.2

När redaktionerna ökar produktionstakten riskerar journalisterna att bli beroende av material 

från källor. Källorna får då större möjlighet att få sina budskap publicerade.3 För ett företag 

som lanserar en ny produkt kan ett pressmeddelande bli till en nyhetsartikel. Att använda PR-

material som grund till nyhetstexter kan utmynna i textreklam och textreklam strider mot 

journalisternas yrkesmässiga etik.

Tidigare fanns Textreklamkommittén, som hade till uppgift att granska hur tidningarna följde 

de etiska reglerna mot textreklam. 2005 lades kommittén ner och i dag ligger ansvaret att följa 

reglerna på tidningsutgivare och redaktioner. I en vardag med stark tidspress och en syn på 
1Larsson, L (2005) Opinionsmakarna, s. 75
2Falkheimer, J (2004) Att gestalta en region, s. 75
3Falkheimer, J (2004) Att gestalta en region, s. 61

5



läsare som konsumenter kan de etiska reglerna vara svåra att följa. Hanna Lind på Tidningsut-

givarna har sagt: ”Tidningarna lever i en verklighet där man försöker tjäna pengar och hitta 

nya grepp som ibland ligger i gränslandet.”4

Flera internationella undersökningar visar att en stor del av allt nyhetsmaterial är PR-influerat. 

Siffrorna varierar mellan 25 och 80 procent.5  Få undersökningar har gjorts som visar hur det 

ser ut i Sverige. Genom att studera artiklar skrivna i samband med två produktlanseringar, vill 

jag ta reda på hur stort genomslag PR har i Sveriges största dagstidningar. Du kommer att få 

läsa om PR-inflytandet i de artiklar som skrivits om två mobiltelefoner, Iphone och Xperia.

Syfte och frågeställningar

Syftet med min uppsats är att studera PR-genomslag i nyhetstexter, textreklam och varu- 

märkesexponering i samband med produktlanseringar. Flera journalistiska reportage och 

böcker har skrivits de senaste åren om PR och journalistik, men få vetenskapliga under-

sökningar. De undersökningar som finns är fallstudier av enskilda kampanjer och de flesta 

kampanjernas syfte är att skapa opinion. Jag har inte hittat någon jämförande studie som 

undersöker PR från näringslivet eller exponeringen av varumärken vid produktlanseringar. 

Min hypotes är att lanseringskampanjer för produkter både skapar nyhetsartiklar och påverkar 

innehållet. Vidare tror jag att många artiklar gynnar enskilda varumärken, genom att utelämna 

konkurrenter. Jag tror också att PR-genomslaget för Iphone 4 var större än för Xperia x10. 

Min forskningsfråga är:

Hur påverkar PR-kampanjer nyhetstexter?

Jag har ställt mig följande underfrågor:

Hur stort genomslag fick PR-kampanjerna för Iphone 4 och Xperia x10?

Vilka var källorna och vilken typ av PR-strategier använde de sig av?

Hur stor del av artiklarna kan ses som textreklam?

Finns det skillnader mellan olika tidningstyper?

4Second Opinion (2009-02-11) Textreklamkommitén var otidsenlig
5Bacon, Macnamara, Reich, Larsson, Allern, Davies, Davis, Falkheimer
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2 Bakgrund 

PR och näringsliv 

Företagen har fått ett allt starkare behov av medierna, på grund av att företagens omvärld är 

medialiserad.6 Det betyder att medierna har makt över offentligheten. Medierna kan när som 

helst offentliggöra händelser, oavsett om de är positiva eller negativa för företagen. Företag 

arbetar därför  medvetet med de budskap som de vill förmedla till allmänheten. Ett vanligt sätt 

är att företagen tar hjälp av professionella PR-aktörer.

Många studier om PR och lobbying handlar om politik. Kommunikationsforskaren Zvi Reich 

menar att PR inom näringslivet är ännu vanligare, för näringslivsinitierade nyheter är det ock-

så vanligare att källorna kan vara anonyma.7 De företag som mest använder sig av PR för att 

bygga varumärken finns inom IT och elektronik, till exempel tillverkare av mobiltelefoner. 

2009 såldes 3,3 miljoner mobiltelefoner i Sverige. En siffra som enligt prognoser kommer att 

öka under 2010.8 Sony Ericsson sålde flest mobiler sammanlagt, men den typ av mobiler som 

tar över allt större del av mobilmarknaden är smartphones, datorliknande mobiltelefoner. Idag 

är andelen ca 30 procent av den totala försäljningen av mobiltelefoner. Apple har med sin 

Iphone absolut störst andel av den svenska marknaden. I oktober 2010 skrev tidningen IDG 

att 700 000 svenskar har en Iphone. 

Varannan svensk över 18 år köper en mobiltelefon varje år, dessutom finns fler mobilabon-

nemang än invånare i Sverige.9 Journalister har därför ett starkt motiv att skriva om mobiltele-

foner  allmänhetens intresse är stort. Förutom ett stort allmänintresse kan journalister se den 

6Pallas, J (2010) Företag och Medier
7Reich, Z (2010) Measuring the PR impact on published news, s. 799, Journalism studies
8It Research (2010-05-26) Sverige mobiltelefoner Q2 2010
9Post och telestyrelsen (2010) Svensk telemarknad PTS-ER 2010:13
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lokala anknytningen som ett skäl att skriva om något.10 Ett sätt att skapa lokal vinkel på den 

globala mobiltillverkningsindustrin är att uppmärksamma produkterna från ett svenskt 

företag. Sony Ericsson är den tillverkare som har svensk anknytning. Jag kommer därför att 

jämföra lanseringen av Apples Iphone med Sony Ericssons smartphone Xperia. 

Svensk dagspress 

Dagspressen är ett av företagens främsta verktyg för att förmedla budskap och skapa opinion 

hos allmänheten. Samtidigt är tidningarnas viktigaste inkomstskälla företag som köper annon-

ser. Omkring 2/3 av dagspressens inkomster kommer från annonsörer. Trots att annonsering 

är kostsamt för företagen är det ett enkelt sätt att synas.11 I utbyte når företagen tidningarnas 

läsare. Att få sina  budskap publicerade är ännu attraktivare för företagen än att annonsera. 

Dels har redaktionellt material större trovärdighet än reklam, dels är redaktionellt material 

gratis till skillnad från betalda annonsplatser. Pressens nyhetssidor är också mer lästa än an-

nonsutrymmena.12 

En betydande del av svenska befolkningen läser en dagstidning i pappersform. Ungefär 70 

procent i åldrarna 15  79 läser en morgontidning och drygt 30 procent läser en kvällstidning.13 

Det finns flera orsaker till att tidningar har en stark ställning trots att tv- och dataskärmar 

dominerar dagens medievärld. Dels finns det en tradition att kommunicera genom text i 

Sverige, dels skapar tidningar  en gemensam referensram i samhället. Varje läsare har möj-

lighet att välja sin läsning utifrån egna intressen eller favoritskribenter. Samtidigt så väljer alla 

läsare utifrån en gemensam och begränsad textmassa. Tidningar som avsändare har därför en 

viktig roll som skapare av debatter och folkbildning.14  

Antalet betalda dagstidningar har minskat de senaste tio åren, men det betyder inte att antalet 

läsare har minskat i samma utsträckning.15 Gratispressen har ökat, bland annat genom grat-

10Johansson; Nord och Strömbäck (2004 )Medierna och demokratin, s. 228
11Gustafsson, K (2005) Reklamens makt över medierna, s. 25
12Falkheimer, J (2004) Att gestalta en region, s. 72-74
13Nordicom, Mediebarometern 2009
14Weibull, Wadbring, Tryckt, s. 69-75
15Tidningsutgivarna, Svensk dagspress 2010
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istidningen Metro som har etablerat sig i stora delar av landet. Av betaltidningarna har kväll-

spressen minskat mest, men de har samtidigt lyckats få flest besökare till sina webbsidor. Af-

tonbladets webbupplaga hade drygt fyra och en halv miljon unika besökare under en vecka 

2010. Motsvarande siffra för Expressen var drygt två miljoner.

Jag kommer att studera innehållet i tolv tryckta dagstidningar. Tillsammans har de en 

läsekrets på  ca två miljoner dagligen.16 Tidningarna representerar både storstad och 

landsbygd, betaltidningar och gratispress, morgontidningar och kvällstidningar. De tolv 

tidningarna är:

Aftonbladet Stockholms City

Dagens Nyheter Svenska Dagbladet

Expressen Sydsvenska Dagbladet

Göteborgsposten Vestmanlands Läns Tidning

Linköpings-Posten Västerås Tidning

Metro Riks Östgöta Correspondenten

Textreklam

Renodlad textreklam är när en till synes redaktionell presentation innehåller ett mer eller 

mindre dolt reklambudskap.17 I spelreglerna för press finns tydlig angivet hur en journalist ska 

arbeta för att undvika textreklam. Ursprungligen arbetade tidningar emot textreklam för att 

inte ge bort gratis annonsplats.18 I dag är det främsta syftet att behålla journalistikens trovär-

dighet gentemot läsarna. 

Om en tidning är beroende av reklam kan det skapa misstankar om att annonsörer har förmån-

er som motverkar tidningens självständighet. De här misstankarna har bidragit till att dags-

pressen har  regler mot textreklam. Reglerna ska motverka sammanblandning av reklam och 

redaktionellt material. 2006 antog Pressens samarbetsnämnd en checklista med nya riktlinjer 

mot textreklam.19 Nedan följer ett utdrag som är relevant för uppsatsens forskningsområde:

16Tidningsutgivarna, Svensk dagspress 2010
17Månson, H (2010) Spelet bakom rubrikerna, s. 135  136
18Gustafsson, K.E (2005) Reklams makt över medierna, s. 90
19Svenska journalistförbundet (2006) Checklista mot textreklam 
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Var särskilt vaksam och kritisk vid följande situationer:

  när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur 
urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är 
avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att ett otillbörligt gynnande 
inte sker.

  när utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller 
organisationer, bidrar med information och upplysningar.

  vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller 
andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker.

  vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang.

  när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacer-
ing.

Uppsatsens disposition

I första delen presenterar jag tidigare forskning och teori om nyhetsmarknaden. Efter teorin 

presenterar  jag  metod,  urval  och  beskrivning  av  genomförandet.  Resultatet  är  framställt 

genom  tabeller  och  tolkning  av  dessa.  Sedan  följer  en  resultatdiskussion  kopplad  till 

teoriavsnittet.  Slutligen  sammanfattar  jag  undersökningen  och  ger  förslag  på  fortsatt 

forskning.
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3 Tidigare forskning

PR-genomslag

1992 genomförde kommunikationsprofessorn Jim Macnamara en kvantitativ innehållsanalys 

av australiensisk dagspress. Han kom fram till att drygt 30 procent av artiklarna helt eller 

delvis var skrivna utifrån pressmeddelanden. 2010 gjorde den israeliske kommunikationsfors-

karen Zvi Reich en studie där han undersökte PR-genomslag i dagstidningar.20 Resultatet vis-

ade att nästan alla nyhetsartiklar var PR-influerade. Studien var en utveckling av tidigare met-

oder. Den tog hänsyn till vilka personer som uttalade sig i texterna. Zvi Reich visade att det 

idag är väldigt ovanligt med nyheter som inte är påverkade av PR. Jag tycker därför att det är 

extra intressant att undersöka PR-genomslag i svenska dagstidningar.

Källstrategier och textreklam

1997 gjorde medieforskaren Sigurd Allern en analys av källorganisationers mediestrategier 

och nyhetsinflytande. Han undersökte hur nyheterna såg ut vid lanseringen av en ny bank. Al-

lern menar att en banklansering inte är en nyhet i vanlig mening. Det är en kommersiell 

händelse. Studiens resultat visade att en koncern som tar ett ekonomiskt nyhetsinitiativ har 

stora möjligheter att få gratis publicitet genom redaktionell reklam av en kommersiell hand-

ling.21 2004 gjorde medieforskaren, Jesper Falkheimer,  en studie av källstrategier och medier 

i Öresundsregionen. Resultatet visade att de boende i Öresund var helt utelämnade från nyhet-

srapporteringen. De som låg bakom allt material i nyhetsrapporteringen var ett nätverk av så 

kallade elitkällor. Rapporteringen hade svårt att nå ut till allmänheten, trots att källorna gjorde 

stora satsningar på marknadsföring och PR. Jag har använt Sigurds Allerns och Jesper 

Falkheimers studier som grund för analysen i min uppsats.

20Reich, Z (2010) Measuring the of PR on published news 
21Allern, S (1997) Når kildene byr opp til dans
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4 Teori

Public relations och News management

PR kan beskrivas som en medveten strategi för att påverka allmänheten och som information 

styrd av organisatoriska intressen.22 En stor del av all PR går ut på att nå allmänheten genom 

medierna. Mycket bra information kan komma från PR, men det finns också missledande och 

oetisk PR som journalister bör lära sig att känna igen.23 

PR-branschen växer i Sverige, framförallt den del som arbetar med news management. News 

management är alla de tekniker och strategier som används för att försöka påverka vad som 

blir nyheter och hur dessa utformas. Det är de professionella källornas strategier att styra 

nyhetsinnehållet i medierna. PR-branschen arbetar med news management på olika sätt. I en 

och samma kampanj kan konsulter skriva artiklar, ordna events och samtidigt skapa kon-

struerade expertisutlåtanden och statistik för att ge intrycket av objektiv information.24 

Orsakerna till att användningen av news management ökar är bland annat avreglering av olika 

marknader som skapat ökad konkurrens och fler mediekanaler. Avregleringarna har också 

skapat hårdare marknadskrav och en ökad produktionstakt för medierna. Det höga produk-

tionskravet på medierna gör att det är lättare för källor att påverka nyheternas innehåll.25 Men 

för att påverka krävs rätt strategier, vilket gör att  företagen har fått ett ökat behov av special-

iserade kommunikatörer. Dessa kommunikatörer eller PR-aktörer är ofta specialiserade mot 

olika branscher, som till exempel IT-industrin.26

22Falkheimer, J (2004) Att gestalta en region, s. 81
23Macnamara, J (2001) Pr impact on the media, s. 3
24Larsson, L (2005) Opinionsmakarna, s. 34
25Falkheimer, J (2005) Att gestalta en region, s. 61
26Larsson, L (2005) Upplysning och propaganda, s. 115
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Samspelet mellan journalister och källor

Nyhetsproduktion betraktas ofta som något som utförs av enskilda, granskande journalister. I 

själva verket produceras nyheter genom ett samspel mellan journalister och källor. Journalist-

erna får information och nyheter av källorna, medan källorna får en kanal till läsarna av journ-

alisterna. Företagsinformatörer, finansanalytiker, nyhetsförmedlare och journalister samarbet-

ar i produktionen, trots att de har olika intressen och tillhör olika organisationer.27

Det finns olika sätt att se på samspelet mellan journalister och källor.28 Journalistskolan utgår 

från att journalisterna styr och har makten över vad som publiceras. Den institutionella skolan 

menar att det är institutionerna och deras aktörer som styr över medierna. Den tredje så kalla-

de mellanskolan utgår från att styrkan är jämn och att parterna utövar byteshandel. Båda 

parter kan ta initiativ till det som blir nyheter. 

Journalistskolan: Journalisterna styr och har makten över vad som publiceras. 

Institutionella skolan: Institutionerna och deras aktörer styr över medierna.

Mellanskolan: Styrkan är jämn. Båda parter kan ta initiativ till det som blir nyheter. 

Journalistikforskaren Anders Sahlstrand bygger sina teorier på mellanskolan, medan Sigurd 

Allern utgår från den institutionella skolan. Allern menar att det är källorna som har störst in-

flytande och ”bjuder upp till dans”.29 Kommunikationsforskaren Jesper Falkheimer argument-

erar för att en kombination av mellanskolan och den institutionella skolan är den mest realist- 

iska synen. Båda parter kan ta initiativ till nyheter, samtidigt som kapitalstarka intressen kan 

styra mediernas innehåll. Uppsatsen är byggd på en kombination av mellanskolan och den 

institutionella skolan. Jag tycker att Falkheimers argumentation är rimlig, att styrkan mellan 

parterna är jämn, men att PR-kampanjer med stark ekonomi kan styra mediernas innehåll.

Journalister har idag ett ökat behov av råmaterial från källor utanför redaktionerna. Det beror 

på vikande annonsintäkter, minskade redaktioner och ökade produktionskrav på de enskilda 

27Pallas, J (2010) Företag och medier, s. 41
28Falkheimer, J (2004) Att gestalta en region, s. 77
29Allern, S (1997) Når kildena byr opp till dans
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journalisterna. När journalister har för lite tid att sätta sig in i specialiserade ämnen finns det 

risk att de blir beroende av den information de får av informatörer och PR-konsulter.30

Material från informatörer och PR-konsulter kan vara informerande eller påverkande. Det är 

svårt att ta reda på hur materialet fungerar, eftersom få journalister vill erkänna att de blir 

påverkade.31 Dessutom kan journalisterna kan ha användning av PR genom att de får nyhet-

sidéer. Idéerna är ofta färdiga texter som kan användas i artiklar. PR-aktörer hävdar ofta att 

den journalistiska nyhetsvärderingen garanterar att nyheter som inte håller måttet gallras bort. 

Nyhetsvärdering

Att värdera nyheter är att ta ställning till om en händelse är viktig och intressant. Journalister 

gör vanligtvis identiska bedömningar av vilka händelser som har ett högt nyhetsvärde. Detta 

motsäger ett romatiskt ideal om att journalister har så kallad nyhetsnäsa och intuitivt kan 

bedöma vad som blir en bra nyhet.32

Henk Prakkes klassiska modell av nyhetsvärdering tar hänsyn till tre dimensioner.33 Dimen-

sionern mäter avstånd i tid, rum och kultur. Modellen visar att ju närmare en händelse sker i 

tid, rum eller kultur, desto större blir nyhetsvärdet. En färsk händelse får ett högt nyhetsvärde.

Genom en enkätundersökning har Marina Ghersetti visat vilka faktorer som har betydelse för-

journalistkårens nyhetsvärdering.34 Journalisterna i undersökningen hade en enhetlig upp- 

fattning om vad som är en nyhet och om vilka faktorer som påverkar nyhetsvärderingen. 

Faktorerna går att dela in i tre grupper:

• Händelser som är viktiga för publiken. 

• Händelser som är intressanta för publiken. 

• Redaktionella rutiner.

30Larsson, L (2005) Opinionsmakarna, s. 75
31Larsson, L (2005) Opinionsmakarna, s. 87
32Falkheimer, J (2004) Att gestalta en region, s. 65
33Johansson; Nord och Strömbäck (2004) Medierna och demokratin, s. 225
34Ghersetti; Asp (2008) Vem bestämmer nyhetsvärdet? s. 99
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Journalisterna ansåg att händelser som är intressanta för publiken hade högst nyhetsvärde. Ex-

empelvis genom att vara oväntade eller dramatiska.35 I andra hand kom redaktionella faktorer, 

som ett bra pressmeddelande eller en kunnig medarbetare. Minst påverkan för nyhetsvärderin-

gen var om händelsen var viktigt för publiken. Nedan följer ett urval av några viktiga faktorer.

1. Händelser som är intressanta för publiken:

• sensationella och oväntade

• dramatiska och spännande

• intresserar många människor

2. Reaktionella faktorer: 

• Uppgifterna kommer från en trovärdig källa.

• En enskild journalist är starkt engagerad och kunnig i ämnet.

• Det finns bra bildmaterial.

• Händelsen intresserar redaktionsledningen.

• Det finns ett bra pressmeddelande.

• Lämpliga medarbetare finns på redaktionen.

3. Händelser som är viktiga för publiken:

   • har konsekvenser i människors vardagsliv

   • gör människor medvetna om missförhållanden

Dagordningsteorin

Eftersom något som intresserar många läsare är viktigt för nyhetsvärderingen, så kan en pop-

ulär konsumtionsprodukt leda till många artiklar. Men omvänt kan stor publicitet leda till att 

en produkt blir populär hos allmänheten enligt dagordningsteorin. Dagordningsteorin visar att 

ämnen som dominerar medierna förs över till att bli ämnen som allmänheten tycker är 

viktiga.36 Det innebär att om tidningarna skriver mycket om exempelvis miljö, så kommer all-

mänheten efter en tid anse att miljö är en viktig samhällsfråga. De nyheter som har 

framträdande plats, storlek och tilltalande bilder lockar fler läsare.

35Ghersetti; Asp (2008) Vem bestämmer nyhetsvärdet? s. 102
36McCombs, M (2006) Makten över dagordningen, s. 27

15



Dagordningsteorin har två olika nivåer. Den första nivån överför medierna en prioritering av 

ett objekt. Objekten kan till exempel vara olika partiledare. Andra nivån överför medierna en 

prioritering av de attribut som är sammankopplade med objektet. I fallet partiledare kan det 

vara personens egenskaper och kännetecken. Genom överföringarna så kan medierna påverka 

vilka partiledare som allmänheten föredrar och vilka egenskaper som uppfattas som mest 

framträdande. De bilder som dominerar blir så småningom de bilder som samhällets individer 

uppfattar som sin verklighet.37

En vidgad syn på dagordningsmakten innefattar även intresseorganisationer, politiska kam-

panjer och PR. Genomn PR går det att påverka mediernas dagordning och därigenom påverka 

allmänheten i nästa steg.   

Redan 1968 utformade forskarna McCombs och Shaw teorin om dagordning. Det visade sig 

genom en undersökning några år senare att sambandet stämde perfekt mellan de händelser 

som tidningarna skrev mest om och vad allmänheten tyckte var viktigast.38 Något som det ofta 

skrivs om kan alltså bli mer intressant för läsarna. 

Elitkällor

Källor som tillhandahåller information vid produktlanseringar är främst professionella källor 

som arbetar för företag. En definition av professionella källor är att se dem som elitkällor. 

37McCombs, M (2006) Makten över dagordningen, s. 99
38Strömbäck, J, (2000) Makt och medier, s. 151
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Anders Sahlstrand beskriver att källor blir elit genom politisk makt, myndighetsutövning, 

kunskap eller kapital. Typiska elitkällor är ministrar, chefer och ordföranden i stora organisa-

tioner.39 Källor som arbetar med information och PR blir elit genom att vara välutbildade och 

ha tillgång till kapital från företag. Enligt Sahlstrand så gäller tesen, ju fler elitkällor, desto 

mindre journalistiskt inflytande över innehållet.40 En övervikt av elitkällor kan ses som ett 

mått på bristande oberoende hos journalisterna. Elitkällor använder ofta rutinkanaler som 

pressmeddelanden och presskonferenser. 

PR-aktörer och deras strategier

Inom PR-området finns flera olika yrkesgrupper. En del arbetar som informatörer på företag, 

andra arbetar som konsulter på PR-byråer eller som kommunikationskonsulter. Jag kallar 

yrkesgrupperna  för PR-aktörer. De har gemensamt att den viktigaste uppgiften är att hjälpa 

uppdragsgivarna att synas i medierna. Många har erfarenhet av tidigare arbete som journal-

ister. De vet därför hur informationsmaterial ska utformas för att de ska passa som nyheter.41 

Svenska PR-byråer arbetar främst med mediefrågor, varumärkesarbete och produkt-

lanseringar. Motsvarande områden för informatörer är strategisk planering, massmediekontak-

ter och varumärkeshantering.42 Företagsinformatörernas arbete handlar bland annat om att 

skriva pressreleaser, ordna presskonferenser och anordna visningsresor. I en enkätunder-

sökning bland informatörer säger alla att de har god kontakt med journalister. En del av in-

formatörerna säger att de inte har några svårigheter alls att få in material på nyhetsplats. En 

teknik är att ge en tidning exklusiva nyheter, då kan materialet ofta bli en förstasidesnyhet 

istället för en notis.43 De handlingar som utförs av PR-aktörer kan delas upp i olika strategier:

Faktastrategi: Material som passar journalistikens objektivitetsnorm, fakta, data och mätningar.

Journalistisk strategi: Trycksaker som går direkt ut till offentligheten utan att gå genom medierna.

Direkt PR-strategi: Påverkan av journalister genom pressmeddelanden, resor och undersökningar.44

39Sahlstrand, A (2000) De synliga, s. 11
40Sahlstrand, A (2000) De synliga, s. 95
41Pallas, J (2010) Företag och Medier, s. 198
42Larsson, L (2005) Opinionsmakarna, s. 47-50
43Larsson, L (2005) Upplysning och propaganda, s. 153-155
44Larsson, L (2005) Opinionsmakarna, s. 63
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PR-aktörer kan dölja sin inverkan genom att anlita andra som får föra fram informationen. 

Det kan vara ett respekterat institut som genomför en opinionsundersökning, en expert som 

skriver en debattartikel eller en skapad organisation.45 PR-aktörerna kan också agera på mot-

parters presskonferenser, haka på avslöjanden i medierna, tipsa om konkurrenters misstag 

eller skapa spektakulära events. Dessa events kan kallas skenhändelser.

Skenhändelser: En skenhändelse är en händelse som är planerad.46 Eftersom nyhetsproduktionens 

råvara är händelser, har skapade händelser stora möjligheter att få uppmärksamhet i medierna. Bland 

annat för att de har egenskaper som är av betydelse vid nyhetsvärderingen.

Figur 2: Skenhändelser Planerad händelse Icke planerad händelse

Förmedlad av händelseskaparen RUTIN SLUMP

Förmedlad av någon annan aktör SKANDAL OLYCKA

Enligt Falkheimer är rutiner och skandaler skenhändelser.47 Skenhändelse är alltså alla 

planerade händelser, oavsett om de blir förmedlade av den som skapat händelsen eller av 

någon annan. Dessa händelser blir allt oftare underlag för nyheter, på grund av att produk-

tionstakten inom medierna har ökat. Exempel på en skenhändelse kan vara invigningen av ett 

nytt sjukhus.

Varumärken

Varumärken används av företag för att kommunicera med sina konsumenter. För konsumen-

terna kan varumärken stå för funktionella och emotionella mervärden, som status och image. 

Om ett varumärket tydligt skiljer sig från andra varumärken inom samma produktgrupp, kan 

det vara ett starkt konkurrensmedel för företaget. Varumärket kan användas av företaget på 

flera sätt:48

45Hadenius, mfl (2008) Massmedier, s. 323
46Falkheimer, J (2004) Att gestalta en region, s. 69
47Falkheimer, J (2004) Att gestalta en region, s. 71-72
48Melin, F (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s. 146
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Symbol: Varumärket symboliserar en viss produkt och är ett sätt att urskilja företagets produkter från 

andra tillverkares motsvarande produkter. En symbol kan visa att alla produkter med ett gemensamt 

namn har något med varandra att göra. Till exempel i-, som kopplar samman Apples produktnamn 

Iphone, Ipad och Ipod.

Garanti: Varumärken kan ge konsumenter association till en viss kvalitetsnivå eller vissa egenskaper, 

som livslängd, design, tålighet mm.

Reklam: Varumärken kan skapa förväntningar och associationer som är fristående från själva produk-

ten. Ett exempel är Nike. Nike förvandlade sportskomarknaden från lågstatus, till en marknad där kon-

sumenter betalar stora summor för upplevda mervärden.49

Image: Image kan skapa ett känslomässigt mervärde. Varumärkets image blir en förlängning

av konsumentens personlighet, identitet, status och ett sätt att få social acceptans.

Degenererade varumärken

Varumärken som slutar att vara kännetecken för en specifik produkt och istället blir en allmän 

beteckning för en sak, kallas degenererade varumärken. Ett starkt varumärke gör att det blir 

svårare för nya aktörer att ta sig in på en marknad. Samtidigt är risken störst för de starkaste 

varumärkena att bli degenererade, speciellt de som är mest kända och kraftigt dominerar en ny 

produktgrupp. Varumärket riskerar att bli en beteckning för alla liknande varor, oavsett vilket 

företag som tillverkar de enskilda produkterna.50 Exempel på degenererade varumärken är ter-

mos, galon och dynamit. Termos står numer för värmeflaska, galon för platsbelagd väv och 

dynamit för sprängmedel.51 

49Nilsson, T (2000) Ladda ditt varumärke, s. 45
50SOU 1958:10, s. 161
51Melin, F (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s. 23
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5 Metod

Jag har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys. Efter diskussion om metodvalet, förklarar 

jag undersökningens urval, genomförande, reliabilitet och begreppsvaliditet. Reliabiliteten är 

hög om jag har undvikit slumpmässiga fel. Begreppsvaliditeten beror på hur väl jag har över-

satt teori till praktik och därmed undvikit systematiska fel.

Kvantitativ innehållsanalys

I valet av metod har jag utgått från syftet att studera PR-genomslaget i nyhetsartiklar. De met-

oder som används vid innehållsanalys är antingen kvalitativ eller kvantitativ metod.  Min am-

bition är att kunna generalisera kring lanseringar av produkter inom ny teknik. För att kunna 

dra generaliserande slutsatser krävs ett stort material. Den kvantitativa innehållsanalysen är 

därför mer lämplig än den kvalitativa. Dessutom vill jag uttrycka resultatet i siffror, vilket 

också gör den kvantitativa metoden mer passande. Den kvantitativa analysen beskriver vad 

som är viktigt och centralt genom att utforska hur ofta och hur mycket något förekommer. Ex-

empelvis kan händelser som får stort utrymme i nyhetsrapportering ses som viktiga.52 Kritik 

mot den kvantitativa analysen är att den inte tar hänsyn till underliggande orsaker. Metoden 

kan bara beskriva textens manifesta innebörd, den direkta betydelsen.53 

Jag har tagit fram textutdrag från olika artiklar för att visa exempel på de direkta budskap som 

finns i analysens olika kategorier. I vissa fall har jag även tolkat latenta budskap. Det innebär 

att jag har undersökt betydelser utöver det direkta budskapet. Genom tolkningen har jag bland 

annat undersökt hur skribenterna har förhållit sig till de regler som finns emot textreklam. Jag 

har också kompletterat analysen med telefonsamtal och e-mail till tidningarna, för att under-

söka vilka arbetsmobiler som används på redaktionerna. Svaren har jag fått från telefonians-

variga, it-avdelningar och reportrar.

52Esiasson mfl. (2004) Metodpraktikan, s. 219-232
53Østbye mfl. (2004) Metodbok för medievetenskap, s. 64
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Urval dagstidningar  

För att få ett hanterligt material har jag valt att studera artiklar i tolv dagstidningar. I mitt 

urval har jag utgått från att få med tidningar i storstad och på landsbygd, kvällspress och mor-

gonpress samt betaltidningar och gratistidningar. Valet är baserat på Tidningsutgivarnas rap-

port över de dagstidningar som har störst upplagor. För att kunna göra jämförelser har jag valt 

några orter där det finns både betalda tidningar och gratistidningar. Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet räknas i vissa fall som rikstäckande, varför jag lagt till Metro Riks. Jag 

har valt bort specialtidningar, som till exempel Dagens Industri, eftersom de publicerar mer 

näringslivsinitierat material. Utgångspunkten för undersökningen är att se hur mycket som 

skrivits i dagspress med en mer allmän nyhetsvärdering.

Betalda tidningar Gratistidningar         Betalda tidningar       Gratistidningar 
storstad:            storstad:          landsort:           landsort: 

Dagens Nyheter (riks) Stockholm City          Östgöta Correspondenten       LinköpingsPosten

Svenska Dagbladet (riks) Metro Riks (riks)       Västmanlands Läns Tidning    Västeråstidning

Sydsvenska Dagbladet

Göteborgsposten          Kvällstidningar:  Expressen och Aftonbladet

Urval artiklar

Artiklarna är publicerade under perioden 1 februari till 3 oktober 2010. De tolv tidningarna 

innehåller 1024 artiklar med varumärket Iphone och/eller Xperia. Under perioden lanserades 

två versioner av Xperia. Till sökningarna av dessa artiklar har jag använt mig av verktyget 

Retriever research.

 

Av de 1024 artiklarna har jag valt att analysera 98 stycken. Dessa är publicerade tio dagar före 

och tio dagar efter säljstarten för de två mobiltelefonerna. Artiklarna är framtagna genom sök-

verktygen Retriever research och Presstext. Som sökord har jag använt: Iphone, Iphone4, 

Xperia och x10. Alla artiklar har skrivits ut på papper och jämförts med pdf-versioner av tid-

ningarna. I några fall har delar av artiklar saknats. Jag har då kompletterat artiklarna genom 

att söka rätt på dessa sidor.
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Urval bransch

Enligt en australiensisk studie är nyheter inom ny teknik mest PR-influerade. Nästan 80 pro-

cent av dessa artiklar var influerade av PR, medan genomsnittet för samtliga områden låg på 

55 procent.54 En annan rapport visar också att PR har stor betydelse för varumärket inom IT 

och elektronik. Nästan hälften av varumärkets värde beror på av hur ofta och på vilket sätt det 

förekommer i redaktionell text. Motsvarande siffra för hygienartiklar är bara två procent.55 

Urval produkter och lanseringsperioder 

I analysen har jag jämfört lanseringarna av två mobiltelefoner. Dagen för lanseringen har jag 

satt till det datum produkten släpptes i butik. Både Xperia och Iphone har funnits i ett par år 

och lanseringarna gäller nya modeller. Modellerna är så kallade smartphones. Lanseringarna 

sker vid olika perioder på året. Xperia släpptes i butik 31 mars, medan Iphone 4 började säljas 

31 juli. För att eliminera möjligheten att semestertiderna har påverkat artikelantalet för 

Iphone, har jag gjort en veckoöversikt där även lanseringen av Xperiamodellen X8 är med. 

Denna lansering skedde också under sommaren.

Variabler och koder

De variabler jag har studerat är till största delen konstruerade från två tidigare studier.56 Jag 

har tagit fram fler variabler under analysen. De är främst olika typer av källor och ämnen som 

förekommer i artiklarna. En variabel som tillkommit är kategorin huvudkälla. Källan ska stå 

för minst 50 procent av innehållet. Valet 50 procent har jag gjort utifrån en ny studie som 

mäter PR-genomslag.57 Forskaren förklarar att tidigare studier ofta undersökt artiklar där det 

endast förekommer en källa. Han menar att det i dag är få reportrar som släpper igenom en-

skilda källor utan att lägga till egna perspektiv. Däremot är det många som låter källor domin-

era artiklar, genom att PR får stå för mer än 50 procent av innehållet. Som komplement har 

jag också räknat antalet gånger mobiltelefonernas varumärken förekommer. För att underlätta 

för liknande undersökningar i framtiden har jag utarbetat en kodningsinstruktion, där det 

framkommer hur olika variabler ska kategoriseras. Instruktionen finns som bilaga.

54Bacon, W (2009) Spinning the media, Crikey/AICJ
55Context analysis (2009) Media prominence study
56Allern, S (1997) Når kildene byr opp till dans; Falkheimer, J (2005) Att gestalta en region
57Reich, Z (2010) Measuring the PR impact on published news; Journalism studies, s. 799
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Reliabilitet

I kvantitativ metod är det viktigt att få hög grad av intersubjektivitet.58 Det innebär att oavsett 

vem som utför undersökningen så ska resultatet bli så likt som möjligt. För att uppnå hög in-

tersubjektivitet har jag kodat om artiklarna tre gånger. Jag har upptäckt i vilka fall det fanns 

utrymme för tolkning. Efter varje kodning har jag förtydligat instruktionerna om hur artik-

larna ska kategoriseras. För att öka reliabiliteten ytterligare, valde jag ut fem artiklar som var 

svåra att kategorisera. En annan student fick koda dessa och sedan jämförde jag resultatet med 

mitt eget. Resultaten överensstämde förutom på en punkt. Efter diskussion med den studen-

ten,  förtydligade jag kodningsinstruktionen igen. Jag anser därmed att reliabiliteten är god. 

För de tolkningar som gjorts av olika textutdrag gäller inte samma höga reliabilitet. Dessa 

tolkningar är högst personliga och skulle säkert se annorlunda ut med en annan forskare. 

Tolkningarna utgör endast en liten del av undersökningen.

Sökningsverktyget Retriever research har i vissa fall gett felaktiga resultat. Jag gjorde därför 

sökningar på flera olika sätt i databasen. Dels använde jag sökorden på varje enskild tidning, 

dels på alla tidningar samtidigt. Jag jämförde sedan dessa två resultat med varandra, för att 

upptäcka eventuella fel. Jag gjorde också sökningar på varje enskild dag, samt på hela lanser-

ingsperioden. Efter det jämförde jag resultaten på de tidningar som även finns i söktjänsten 

Presstext. Genom Presstext hittade jag två artiklar som inte kom med i sökningarna på Re-

triever research.

Begreppsvaliditet

De teorier jag har byggt min undersökning på är beprövade inom området PR och journalistik. 

För att översätta teorin till operationella indikatorer har jag därför kunnat välja liknande till-

vägagångssätt som flera etablerade forskare. Jag har däremot inte hittat någon tidigare forsk- 

ning på förekomsten av varumärken. För att mäta varumärkenas förekomst har jag räknat ant-

al artiklar som innehåller Xperia eller Iphone under perioden 1 februari till 3 oktober 2010. 

Jag vill genom detta studera om mängden artiklar ökade i samband med att mobilerna 

lanserades. Dessutom har jag räknat antalet gånger varumärkena förekom i varje enskild 

artikel under lanseringsperioderna.
58Esiasson, mfl. (2004) Metodpraktikan, s. 234
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6 Resultat och analys 

Artiklar per vecka

Från 1 februari till 3 oktober 2010 publicerades 1024 artiklar som innehöll orden Iphone och 

Xperia. De tre lodräta fälten I tabellen visar lanseringarna av Xperia x10, x8 och  Iphone 4.

Sex veckor före lanseringen av Xperia x10 publicerades ett tiotal artiklar om Xperia. Men 

veckan före och samma vecka som telefonen släpptes i butik, skrev tidningarna väldigt lite, 

bara tre respektive två artiklar. Däremot ökade antalet artiklar som publicerades om Iphone 

veckan före lanseringen av Xperia. De tolv tidningarna hade då sammanlagt 37 artiklar om 

Iphone. Vid lanseringen av Xperia x8 skrev tidningarna något mer om Xperia veckorna före 

butikssläppet. Även här ökade artiklarna om Iphone.

När Iphone 4 lanserades ökade antalet artiklar som innehöll varumärket Iphone kraftigt. Vec-

kan före mobilen släpptes i butik skrev de tolv tidningarna 48 artiklar om Iphone och två 

stycken om Xperia. Antalet artiklar om Xperia minskade något i samband med lanseringen av 

Iphone 4.
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Lansering av Iphone 4 och Xperia x10

Under de två lanseringsperioderna publicerades 98 artiklar som innehöll Xperia eller Iphone. 

Iphone förekom i 91 artiklar, medan Xperia förekom i sju. Llanseringsperioden för Iphone 4 

var 22 juli till 10 augusti 2010 och för Xperia x10 från 22 mars till 10 april 2010.  

Gratistidningarna är den typ av tidning som har skrivit minst om både Xperia och Iphone. 

Stockholm City, Västerås Tidning och Linköpings-Posten har inte skrivit något alls. Metro 

Riks har publicerat två artiklar om Xperia. Kvällstidningarna har inte skrivit något om Xperia, 

men däremot mycket om Iphone. Aftonbladet har sex artiklar där Iphone förekommer och Ex-

pressen är en av de tidningar som skrivit mest med 20 artiklar på 20 dagar.  Av morgon-

tidningarna är det DN som har publicerat flest artiklar om Iphone. Om konkurrenten Xperia 

har DN skrivit en artikel. Sydsvenskan har publicerat 18 artiklar om Iphone, men inget om 

Xperia. Svenska Dagbladet och Göteborgsposten har elva artiklar vardera om Iphone och en 

respektive två artiklar om Xperia. De betalda morgontidningar som skrivit minst om mobil- 

telefonerna är Vestmanlands Läns Tidning och Östgöta Correspondenten, alltså två landsorts-

tidningar.
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Antal källor

Antal källor är de källor som är synliga i texten. Källorna kan vara muntliga eller dokument.

Tabell 1: Antal källor Iphone Xperia Totalt

En källa 56 5 61

Två källor 11 1 12

Tre källor eller fler 24 1 25

Totalt 91 7 98

Antal källor för samtliga artiklar visar att artiklar med en källa är starkt dominerande. Ca 63 

procent av artiklarna är skrivna med endast en synlig källa. För Iphone har 26 procent av text-

erna tre källor eller fler. Texterna med flera källor har oftast en huvudkälla, som står för minst 

50 procent av innehållet. De artiklar som har flera små källor, istället för en dominerande 

huvudkälla, står endast för 5 procent av samtliga artiklar.

Huvudkälla

Huvudkälla är den synliga källa som står för minst 50 procent av innehållet. Eftersom det i 

många fall bara finns en synlig källa står huvudkällan ofta för hela innehållet. 

Tabell 2: Huvudkälla Iphone Xperia Totalt

Reporter 30 5 35

Tidning/nyhetsbyrå 19 1 20

Samarb. företag 13 1 14

Artist/politiker 9 - 9

Bransch 8 - 8

Privatperson 4 - 4

Flera olika källor 5 - 5

Övrigt 3 - 3

Summa 91 7 98

Av samtliga källor är 52 procent elitkällor. Som elitkällor räknar jag andra tidningar och 

nyhetsbyråer, företag, artister och politiker. Tidningar och nyhetsbyråer räknar jag som 
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elitkällor på grund av att förekommande pressmeddelanden och tidningsreferenser har 

ursprungskällor som är elit.

Den vanligaste enskilda huvudkällan är en reporter. Den näst vanligaste är en nyhetsbyrå eller 

annan tidning. Den tredje vanligaste källa är vad jag kallar samarbetande företag. Dessa säljer 

produkter eller tjänster, som passar ihop med Iphone eller Xperia, till exempel en säkerhets- 

tjänst eller en applikation. 

De artiklar där reportern är huvudkälla är främst tester, krönikor, recensioner, debattartiklar 

och ledare. Ett mindre antal är kommentarer som redaktionen skrivit utan att någon reporter 

signerat. Ett par av av texterna är skrivna under kategorier som kallas analys och perspektiv.

Expressen och DN har flest artiklar med en reporter som huvudkälla, åtta artiklar vardera som 

handlar om Iphone. En artikel i Expressen är publicerad precis före säljstarten av Iphone 4:

BLI MIN I NATT? Nattöppna butiker när Iphone 4 släpps. Inatt kommer Iphone 4 till Sverige 

– flera butiker kommer ha nattöppet. Efter midnatt ikväll kommer det för första gången vara 

möjligt att köpa Iphone 4 i Sverige. Telia kommer att ha nattöppet i butiker i Stockholm, Malmö 

och Göteborg och räknar med långa köer.59

Nyhetsbyråer och andra tidningar är den andra stora gruppen huvudkällor. Det är övervägande 

pressmeddelanden från nyhetsbyråer som publicerats i sin helhet. Ett pressmeddelande 

förekommer fyra gånger. Upphovet är svårt att identifiera, men informationen kommer från 

USA och har liten relevans för användare av svenska mobiler. Olika varumärken är marker-

ade med fet text: 

Iphone-användare får låsa upp. Apple och andra tillverkare av datorliknande mobiler kan inte 

längre stoppa personer som vill byta abonnemang eller ladda ned egna program, har USA:s up-

phovsrättsmyndighet beslutat. Idag går det endast att installera mobilprogram – applikationer – 

till Iphone via Apples egna program Itunes eller App Store. Men nu kan Apple inte längre 

stoppa så kallad jailbreaking, eller byte av operatör.60 

59Expressen (2010-07-29) Bli min i natt?
60Dagens Nyheter (2010-07-28) Lagligt låsa upp Iphone
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I denna korta text nämns Apple tre gånger samt tre andra av företagets varumärken. Trots att 

det står Apple och andra tillverkare, finns inga andra varumärken i texten. Texten skulle 

kunna skrivas neutralt genom att använda orden mobiltillverkare och mobiloperatörer istället. 

En artikel är en utveckling av pressmeddelandet och är signerad av en reporter. Reportern har 

lagt till en svensk källa. I ingressen står att händelsen har liten effekt i Sverige, vilket enligt 

traditionell nyhetsvärdering innebär att nyheten har liten relevans, ändå fyller artikeln nästan 

en halv sida i DN:s ekonomidel. Där finns också en stor bild på mobilen Iphone. Ytterligare 

två notiser och en nyhetsartikel bygger på ett pressmeddelande direkt från Apple.

Den tredje stora huvudkällan är samarbetande företag som presenterar produkter eller tjänster. 

De flesta av dessa artiklar handlar om applikationer och tjänster som passar till Iphone. Två 

artiklar presenterar tjänster som passar till både Iphone och Xperia.

Typ av artikel 

Artiklarna är skrivna i olika genrer. Jag har kategoriserat texterna för att undersöka om någon 

typ av artikel förekommer oftare.

Tabell 3: Typ av artikel Iphone Xperia Totalt

Nyhetsartikel 34 6 40

Notis 26 - 26

Krönika/recension 9 - 9

Fråga-svar/Lista 8 1 9

Puff 8 - 8

Ledare/debatt 3 - 3

Övrigt 3 - 3

Summa 91 7 98

Den artikeltyp som dominerar är nyhetsartikeln. Nyhetsartiklar är texter som har ingress, bild 

och är signerade av en reporter. Efter nyhetsartikeln är notisen vanligast. Nästan tio procent 

av artiklarna är krönikor eller recensioner, men det gäller bara för Iphone. Alla artiklar där 

Xperia förekommer är nyhetsartiklar, förutom en då Xperia nämns i en lista över mest lästa 

teknikartiklar.
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Något som är intressant är att Iphone förekommer i en stor artikel på en ledarsida och i en de-

battartikel i Expressen. Tre gånger nämns Iphone i ledaren61 och åtta gånger i debattartikeln, 

som tar upp en helsida.62 På SvDs debattsida Brännpunkt finns en artikel med titeln ”Vem har 

behov av Iphone 4?”.63 Artikeln handlar om klimat, elektronikskrot och konsumentansvar. I 

artikeln nämns Iphone 4 fyra gånger, men det står inget om någon konkurrent.

Idag släpps Iphone 4 i Sverige. Otaliga konsumenter har väntat otåligt. Nyheterna om telefonens 

finesser har läckt ut sedan månader tillbaka. För många är säkert nya tillämpningar det som drar 

mest – en bättre kamera, bildtelefon, häftiga spel och så vidare. För andra är det nyheten i sig 

som lockar. Den genomsnittliga tiden för mobilinnehav har sjunkit drastiskt. Ständigt nya 

produkter och ny design gör att jakten fortsätter. Att äga den senaste modellen har blivit ett 

måste, en del av imagen.

Debattartikeln är skriven av Anders Wijkman, på en organisation som heter Tällberg Founda-

tion. Trots att texten är kritisk mot överkonsumtion av elektronik, så förekommer endast varu- 

märket Iphone från IT-branschen och varumärket är med både i rubrik och ingress.

Placering

Följande tabell visar var i tidningarna de olika artiklarna har påträffats.

Tabell 4: Placering Iphone Xperia Totalt

Ekonomi/teknik 32 5 37

Inrikes/utrikes 25 - 25

Kultur/Nöje 24 1 25

Övrigt 5 1 6

1:a sida 5 - 5

Summa 91 7 98

Den största delen av artiklarna är naturligt placerade i tidningarnas avdelningar för ekonomi 

och teknik. Där finns också fem av sju artiklar om Xperia. Mer intressant är däremot att 

61Expressen (2010-08-06) Din mobil är blodbesudlad 
62Expressen (2010-08-01) Iphonekillar är lika osexiga som lajvare
63Svenska Dagbladet (2010-07-30) Vem har behov av Iphone 4?
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många artiklar om Iphone finns i inrikes- och utrikesdelarna eller inom kultur och nöje. Syds-

venskan har publicerat en krönika av en amerikansk skribent på kultursidorna:

I fredags köade hundratals svenskar natten igenom för att lägga vantarna på nya Iphone 4. Gary 

Shteyngart var inte en av dem, dels för att han är författare bosatt i New York, dels för att han 

redan har en Iphone, och den har gjort honom till en idiot. Så blev jag en iFåne.64

Ämne

Ämnet beskriver artiklarnas centrala tema och står för mer än 50 procent av innehållet.

Tabell 5: Ämne Iphone Xperia Totalt

Mobiltelefon 19 - 19

Bolag 16 - 16

Annan prod/tjänst 12 1 13

Appar 12 - 12

Mobiltest 7 5 12

Säljstart 11 - 11

Person 9 - 9

Övrigt 5 1 6

Summa 91 7 98

En mobiltelefon är det centrala i 21 procent av artiklarna om Iphone. Texterna handlar om allt 

från relationer till tekniska felaktigheter med antenner. En helsida i Expressen avhandlar rela-

tionsbekymmer på grund av Iphone. Texten nämner Iphone 15 gånger, utan att konkurrerande 

mobiler förekommer. Åtta  privatpersoner uttalar sig om användandet av Iphone och en rela-

tionsexpert tipsar om hur familjen slipper bråka om den. I ingressen står:

Har du svårt att låta bli din Iphone på semestern? Din partner vill umgås, men du måste kolla 

mejlen, gå in på Facebook, se efter vad det blir för väder eller bara surfa runt lite. För många par 

blir telefonen en källa till tjafs på semestern.65

Andra stora ämnen är bolagsinformation, produkter eller tjänster som går att använda till mo-

bilerna, applikationer främst till Iphone och mobiltester. Artiklar där Iphone förekommer 

64Sydsvenska dagbladet (2010-08-01) Så blev jag en iFåne
65 Expressen (2010-08-06) Har du svårt att slita dig från din Iphone
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handlar om  varierade ämnen, medan Xperia nästan uteslutet förekommer i mobiltester. Fem 

av sju artiklar om Xperia är just mobiltester. Bara en artikel är ett test av enbart Xperia, annars 

jämförs mobilen med andra. Av de sju mobiltester där Iphone förekommer däremot, är fem 

artiklar test av enbart Iphone.

Ett stort ämne för Iphone är säljstarten. Om Xperias säljstart finns inga artiklar alls. De flesta 

artiklar om Iphones säljstart handlar om att återförsäljarna hade nattöppet och att många kon-

sumenter stod I kö. En helsida i Expressen är en av de få artiklar där en konsument uttalar sig. 

I...FAN, JAG ÅNGRADE MIG. Niklas köade 21 timmar för Iphone 4 – gick hem tomhänt. I 

21 timmar köade Niklas Elofson för att bli först i Sverige med att köpa Iphone 4. När det väl 

blev hans tur ångrade han sig. - Den är rätt dyr, jag kommer nog att vänta ett tag, säger han.66

Rubriken är en ordlek med i, som i I-phone. Liknande konstruktioner av ord finns i flera artik-

lar, exempel är App-arater, som i ”appar” - applikationer, ”phonigt”, som fånigt och I-fåne, i 

betydelsen en tönt som gillar Apple. Varumärket används av reportrarna med utgångspunkten 

att de flesta läsare ska förstå innebörden av de tekniska termer och förvrängningar av var-

umärket som förekommer i artiklarna.

Varumärkesexponering

Exponeringen är det antal gånger ett varumärke nämns i de artiklar som publicerades under 

lanseringsperioderna. Tabellen är kompletterad med de varumärken som redaktionerna har på 

sina arbetsmobiler.

De redaktioner som använder Iphone stämmer i de flesta fallen överens med vilka tidningar 

som publicerat artiklar om varumärket. Däremot har Vestmanlands Läns Tidning och Stock-

holm City inte skrivit något om Xperia, trots att de använder sig av Sony Ericsson. Gratistid-

ningarna på landsbygden har inte skrivit något om vare sig Xperia eller Iphone.

66Expressen (2010-07-30) I...fan, jag ångrade mig
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Tabell 6: Varumärkesexponering 

Tidning
Antal ggr 
Iphone

Antal 
artiklar

Antal ggr 
Xperia

Antal 
artiklar 

Arbetsmobiler

Expressen 82 20 - - Iphone, tidigare blandat

Sydsvenska Dagbladet 52 18 - - Iphone (90%)

Dagens Nyheter 45 20 8 1 Iphone, Nokia

Svenska Dagbladet 38 11 2 1 Iphone

Göteborgsposten 33 11 3 2 Iphone, Nokia

Aftonbladet 20 6 - - Iphone

Östgöta Correspondenten 7 3 2 1 HTC, Nokia, Sony Ericsson

Vestmanlands Läns Tidning 6 2 - - HTC, Iphone, Sony Ericsson mfl

Metro Riks 4 - 4 2 HTC, Nokia

Västerås Tidning - - - - Inga arbetsmobiler

Linköpings-Posten - - - - HTC i framtiden, idag blandat

Stockholm City - - - - Sony Ericsson

Summa 270 91 19 7

Det finns 20 artiklar om Iphone i både DN och Expressen. Varumärket Iphone exponeras 45 

gånger i DN och 82 gånger i Expressen. I Sydsvenska Dagbladet nämns Iphone 52 gånger. I 

en artikel som handlar om amerikanska garantier för Iphone 4, nämns varumärket nämns 17 

gånger, utan att några konkurrenter nämns. På samma sida finns en notis, som handlar om att 

Apple kan ta mer betalt än Sony Ericsson på grund av varumärket:

Apple kan ta nästan tre gånger så mycket betalt för sina mobiler jämfört med Sony Ericsson. 

Det starka varumärket tillsammans med strategin att vara en nischad mobiltillverkare i det över 

prissegmentet gör att Apple får ett betydligt högre snittpris per såld mobil.67

I många artiklar förekommer varumärket Iphone eller Xperia endast en gång. En skillnad mel-

lan Iphone och Xperia, är att varumärket Iphone används i sammanhang där det kan ersättas 

med ordet mobiltelefon. Exempel är två notiser om brott. I notiserna nämns varumärket i tex-

ten, trots att det är inte är nödvändigt att skriva vilket märke mobiltelefonen har:

Den 42-åriga kvinnan budade hem en Iphone på auktionssajten Tradera.se i början av sommar-

en. Hon satte in 4.500 kronor på det angivna bankkontonumret, men telefonen levererades ald-

rig till henne. Nu är en malmöbo misstänkt för bedrägeri.68

67Sydsvenska Dagbladet (2010-07-30) Oklart om garantierna för Iphone 4
68 Sydsvenskan (2010-07-27) Vann budgivning – fick aldrig varan
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Textreklam

I genomgången av artiklarna har jag hittat flera texter som kan ses som textreklam, men som 

inte  direkt gynnar Iphone eller Xperia. Texterna kan exempelvis handla om applikationer 

som passar till enbart Iphone. Eftersom undersökningen handlar om PR för Iphone och Xperia 

har de texter som främst kan ses som reklam för andra produkter eller tjänster uteslutits ur res-

ultatet. Även puffar har uteslutits ur resultatet, eftersom en puff på förstasidan innehåller en 

liten mängd information.

Utifrån Svenska journalistförbundets checklista har jag definierat följande som textreklam:69

  Mobiltester där endast en mobiltelefon testas, utan att konkurrenter nämns.

  När huvudkällan är tillverkare som informerar om sin produkt, utan att konkurrenter nämns.

  När huvudkällan är en elitkälla som endast diskuterar en viss produkt eller varumärke.

  När huvudkällan är anonym, men ett varumärke exponeras utan att konkurrenter nämns.

  När mobiltelefonens varumärke förekommer i samma artikel mer än fem gånger, utan att

  konkurrenter nämns. 

Tabell 7: Textreklam
Tidning

Artiklar 
Iphone

Varav
textreklam

Artiklar 
Xperia

Varav 
textreklam

Arbetsmobiler

Expressen 20 5 - - Iphone, tidigare blandat

Sydsvenska Dagbladet 18 5 - - Iphone (90%)

Dagens Nyheter 20 3 1 - Iphone, Nokia

Svenska Dagbladet 11 2 1 - Iphone

Göteborgsposten 11 2 2 - Iphone, Nokia

Aftonbladet 6 2 - - Iphone

Östgöta Correspondenten 3 - 1 - HTC, Nokia, Sony Ericsson

Västmanlands Läns Tidning 2 2 - - HTC, Iphone, Sony Ericsson mfl

Metro Riks - - 2 1 HTC, Nokia

Västerås Tidning - - - - Inga arbetsmobiler

Linköpings-Posten - - - - HTC i framtiden, idag blandat

Stockholm City - - - - Sony Ericsson

Summa 91 21 7 1

69Svenska journalistförbundet (2006) Checklista mot textreklam 
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22 procent av samtliga artiklar hamnar inom ramen för textreklam. Alla texter utom en hand-

lar om Iphone. Åtta texter handlar om Iphones säljstart och sju texter handlar om själva mobi-

len, utan att det är ett test. Av gratistidningarna har Metro Riks publicerat en artikel som kan 

ses som textreklam, det är ett test av Xperia. Expressen och Sydsvenskan är de tidningar som 

skrivit mest textreklam. På tredje plats hamnar DN. En nyhetsartikel i Aftonbladet handlar 

uteslutande om Iphone 4:

Iphone 4 här på fredag. På fredag är det högtidsdag för Iphoneälskarna. Den nya modellen 

Iphone 4 börjar säljas i Sverige och redan nu börjar sugna köpare köa. Men är det vettigt? Kan 

en mobil vara så intressant? Uppenbarligen kan den det. Och för dem som är intresserade av 

smarta mobiler och den senaste tekniken är Iphone 4 värd att vänta på. Den är häftigast i klassen 

i dag.70

Resultatet av antal publicerade artiklar och exponering av varumärken, visar att Iphone gyn-

nades av nyhetsrapporteringen. Ungefär hälften av de artiklar som kan ses som textreklam var 

publicerade på ekonomi eller tekniksidor. Den andra hälften publicerades som inrikes- eller 

utrikesnyheter. 2/3 av texterna hade bara en källa. Av de texter som hade fler källor var unge-

fär hälften av källorna teleoperatörer och återförsäljare. 2/3 av textreklamen om Iphone publi-

cerade en till tre dagar före säljstarten och två texter publicerades på själva lanseringsdagen. 

2/3 hade också elitkällor som huvudkälla och flertalet hade en reporter som huvudkälla. Av 

elitkällorna var de flesta nyhetsbyråer.

70Aftonbladet (2010-07-28) Iphone 4 här på fredag
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7 Slutsatser

Hur påverkar PR-kampanjer nyhetstexter?

En produktlansering är en kommersiell händelse. Enligt forskaren Sigurd Allern ska det inte 

jämställas med en nyhetshändelse. Men en medialiserad omvärld för företagen och en pressad 

ekonomi för redaktionerna, gör produktlanseringar till en del av nyhetsflödet. Svenska folket 

konsumerar dessutom ca 3,5 miljon mobiltelefoner per år. Läsarnas intresse ger därför nyhets-

värde till artiklar om mobillanseringar. Analysens resultat visar att hypotesen stämmer att PR-

kampajer ger upphov till nyhetsartiklar och påverkar artiklarnas innehåll. Stämmer gör även 

att lanseringen av Iphone 4 fick ett kraftigare genomslag än lanseringen av Xperia x10. 

Iphone fick dessutom ökad publicitet i samband med Xperias lansering. Ett stort antal artiklar 

gynnande varumärket Iphone.

Hur stort genomslag fick PR-kampanjerna för Iphone 4 och Xperia x10?

Litet genomslag för Xperia

Tolv dagstidningar publicerade sju artiklar om Xperia på 20 dagar. Det är svårt att identi- 

fiera några tydliga PR-strategier. De flesta artiklarna var mobiltester, där telefonen jämförts 

med andra mobiler. En anledning till att genomslaget var litet kan vara svårigheter att hitta in-

formation om när Xperia x10 skulle släppas i svenska butiker. Trots att Sony Ericsson har 

svensk anknytning, hade det inte någon positiv inverkan på publiciteten. För att få högt 

nyhetsvärde krävs även bra pressmeddelanden, bra bildmaterial och händelser som är ovänt-

ade och dramatiska. Tydligt och lättillgängligt material saknades på Sony Ericssons hemsida. 

Det var också svårt att hitta pressmeddelanden om modellen. Lanseringen av Xperia x10 var 

inte heller sammankopplad med någon dramatisk händelse. 
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Varumärket Xperia

Varumärket Xperia är inte starkt och väletablerat, trots att mobilen funnits i ett par år. Xperia 

är inte heller tydligt förknippat med Sony Ericsson. Företaget har haft en rad olika varu- 

märken och beteckningar på tidigare mobiltelefoner och produkter. Genom att Xperia är rela- 

tivt okänt kan det ha varit svårt för Sony Ericsson att skapa en image som bygger mervärden 

och personlig identitet. Den främsta huvudkällan vid lanseringen var reportrar som har gen-

omfört tester av telefonen. Dessa reportrar intresserade sig inte särskilt för Xperia, utan jäm-

förde den med andra varumärken. Eventuella PR-budskap hamnade inte på nyhetsplats.

Stort genomslag för Iphone

De tolv dagstidningarna publicerade tillsammans 91 artiklar om Iphone 4 i samband med 

lanseringen. Artiklarna rörde vitt skilda ämnen. Många artiklar handlade om Iphone 4 ur ett 

amerikanskt perspektiv, trots att dessa händelser inte var relevanta för svenska användare. 

Varumärket Iphone och degeneration

Publiceringen av artiklar med amerikanska nyheter kan delvis förklaras genom Iphones starka 

varumärke. Apple är rankat som nr 14 av världens mest värdefulla varumärken.71 Under 2010 

var Apple också det varumärke som ökade mest i värde. Iphone etablerade sig tidigt på 

marknaden för smartphones och har den största marknadsandelen i Sverige. Detta kan göra 

det svårt för konkurrenter. Varumärket är starkt symboliskt genom att höra ihop med andra 

produkter från Apple, som Ipad och Ipod. Iphone kan associeras till innovativt, design, kval-

itet och har genom sin image en stark förmåga att skapa identitet och status. Konsumenter är 

villiga att betala för mervärden. Priset för en Iphone är högt och det finns billigare alternativ 

med liknande teknik. Varumärket används ibland synonymt med mobiltelefon och förekom-

mer ofta i samband med artiklar om smartphones. Men genom att konkurrenter har börjat eta-

blera sig på marknaden minskar risken för degeneration av varumärket Iphone.

Skenhändelse

I kampanjen för Iphone 4 fanns en starkt uppmärksammad skenhändelse. Långt före telefonen 

släpptes i butik, informerades konsumenter och medier om när telefonen skulle kunna köpas 

för första gången i Sverige. Vid säljstarten hade återförsäljare nattöppet och köerna blev 

71Interbrand, Best Global Brands 2010
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långa. Det var en kommersiellt skapad händelse som blev en bra grund för nyheter. Händelsen 

var oväntad och dramatisk.

PR-material

Informationen från Apple var i flera fall färdigförpackad och lättillgängligt. Apples hemsida 

innehöll tydliga pressmeddelanden och en variation av fria pressbilder. Det var enkelt att hitta 

information om när telefonen skulle släppas i svenska butiker. Apple lyckades skapa ett sug 

efter den nya modellen, som gjorde att efterfrågan blev större än tillgången vid lanseringen. 

Återförsäljarna skrev på sina hemsidor att telefonen endast fanns i ett begränsat antal, vilket 

möjligtvis gällde för en kort period. Det fanns då möjlighet att förbeställa Iphone 4, för att 

inte riskera att bli utan. Att någon svensk konsument skulle bli utan en telefon är osannolikt 

och var troligtvis en del av PR-kampanjen. Att informationen var lättillgänglig och välanpas-

sad till mediernas format och nyhetsvärdering, kan vara bidragande orsaker till att Iphone fick 

större publicitet än Xperia.

Reportrar och redaktioner

Reportrar var den vanligaste huvudkällan. Den mängd artiklar som skrevs med journalister 

som huvudkälla är ett exempel på när journalister lanserar en produkt. En möjlig förklaring 

till den stora andelen reportrar som huvudkälla är att de personligen gillar Iphone eller anser 

att det är en bra produkt och därför vill skriva om mobilen. Redaktionella faktorer som in-

verkar på nyhetsvärderingen är att enskilda journalister är engagerade eller kunniga i ett 

ämne. En annan möjlig förklaring är att hälften av redaktionerna använder Apples produkter i 

arbetet. Det var också de redaktioner som skrev mest om Iphone. Det finns en tradition att an-

vända Mac-datorer inom tidningar,  radio och tv. Om man tidigare är en användare av Apples 

produkter, är det naturligt att fortsätta vara det, eftersom de är kompatibla med varandra. Inför 

den kommande lanseringen av läsplattan Ipad i Sverige väljer många redaktioner att anpassa 

sina tidningar till just Apples läsplatta.72 Läsarnas önskemål ligger troligtvis inte bakom valet. 

På till exempel Sydsvenskans hemsida kan man läsa följande:

72Resume (2010-12-01) Ett tillfälle att testa nya betalningsmodeller 
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Fråga:”Varför släpper ni inte tidningen till Android? Då hade det funkat redan nu samt att ni 

hade sluppit att vara i händerna på Apple hela tiden!”

Svar: ”Vi börjar med Ipad eftersom det är den produkt som definierat och skapat den nya 

marknaden.”73

Samarbetande företag och elitkällor 

Många artiklars upphov låg hos företag som säljer kompletterande produkter eller tjänster. De 

hade gemensamt intresse med Apple att öka försäljningen av Iphone. Fler sålda Iphone in-

nebar möjlighet att sälja mer av de egna produkterna eller tjänsterna. Nyhetsbyråerna var ock-

så delaktiga i att ta fram ensidiga notiser och artiklar som gynnade Iphone. Dessa texter publi-

cerades många gånger i sin helhet. Jag anser att lanseringen av Iphone 4 gjordes genom sam-

verkan av många elitkällor. Källorna bestod främst av företag och nyhetsbyråer. 

PR-Strategier

De strategier som användes av företagen var den direkta PR-strategin genom pressmed-

delanden, pressresor och skenhändelser. Strategierna var en stor del av lanseringens 

framgång. Kampanjen var också kompletterad med faktastrategin, genom att material om 

marknadsandelar, tekniska problem och försäljningssiffror hamnade på nyhetsplats. Till synes 

negativa nyheter om Apple och Iphone användes i PR-syfte. Till exempel gick Apple själva ut 

med att en chef fick sparken efter att han hade gjort ett misstag. Texten handlade om Iphone 4 

som nämndes många gånger och artikeln förmedlade ett reklambudskap istället för att förklara 

varför chefen blev avskedad.

Genom flera återkommande lanseringskampanjer av olika Iphone-modeller har Apple lyckats 

påverka mediernas dagordning. Under lanseringskampanjen var Iphone 4 det objekt som pri-

oriterades av flest tidningar. Även Iphones attribut har överförts till medierna. I de flesta test 

om mobiltelefonen hyllade reportrarna Iphones egenskaper och prioriterade dessa före 

egenskaper hos konkurrerande varumärken. Genom överraskande händelser och ett kontinuer-

ligt exponerande av varumärket i bland annat redaktionella texter har allmänhetens intresse 

blivit enormt. 

73Sydsvenskan (2010-11-24) Chatt om Ipad
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Tidigare undersökningar PR 

Resultaten stämmer väl överens med tidigare undersökningar. De flesta artiklarna har elitkäl-

lor som huvudkällor vilket indikerar journalistiskt oberoende. Dessutom överskrider andelen 

PR-influerade artiklar de 22 procent som kan ses som textreklam. Detta stämmer också över-

ens med internationell forskning och visar att svensk press använder en stor del PR-material i 

produktionen av nyheter.

Hur stor del av artiklarna kan ses som textreklam?

För att med säkerhet kunna svara på hur stor del av artiklarna som är PR-influerade, skulle det 

krävas insyn i enskilda reportrars arbete med texterna. En artikel skriven av en reporter, kan 

ha initieras genom ett pressmeddelande från ett företag eller en PR-byrå. Vad jag har däremot 

kan uttala mig om är hur stor del av artiklarna som kan ses som textreklam. Utgångspunkten 

är artiklar med en elitkälla som huvudkälla eller med anonyma källor där innehållet är så en- 

sidigt att det tydligt framkommer att kommersiella intressen ligger bakom materialet. Många 

av artiklarna som publicerades i samband med lanseringarna av Iphone och Xperia var tro-

ligtvis PR-material, men eftersom de uppfyller journalistiska normer om neutral och balans- 

erad rapportering med motparter som kommer till tals, kan de inte kallas textreklam.

Varumärket Iphone som textreklam

Ibland användes varumärket Iphone som synonym till mobiltelefon. Det kan handla om 

omedvetet exponerande av varumärket. Men med vetskap om att PR-aktörer mäter ett var-

umärkes värde bland annat genom studier av hur frekvent ett produktnamn är synligt i redak-

tionella texter, så kan jag se det som motiverat att kalla den typen av användande för text- 

reklam. Trots det har jag valt att inte kategorisera dessa texter som reklam. Detta främst på 

grund av att varumärken idag är vanligt förekommande i redaktionella texter och många artik-

lar skulle bli svåra att skriva utan dem. De etiska reglerna som finns för journalister är dock 

tydliga med att texter ska undvika otillbörligt gynnande och produktplacering. 

Lite textreklam för Xperia

Av de 22 artiklar kan ses som textreklam, handlade endast en om Xperia. Det var ett mobiltest 

som gjordes av tidningen Metro. Texten var publicerad på en tekniksida, där tester av enskilda 
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produkter förekom flera gånger. Publicering av tester med enstaka produkter förekom också 

flertalet gånger i tidningarnas ekonomidelar. I reglerna mot textreklam står:

Var särskilt vaksam och kritisk när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redo-

visas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller test-

ade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att 

ett otillbörligt gynnande inte sker.

Mycket textreklam för Iphone

De artiklar om Iphone som kan ses som textreklam handlade främst om säljstarten och om 

själva mobiltelefonen. Drygt 3/4 av artiklarna publicerades i nära anslutning till att telefonen 

släpptes i butik. Nästan 30 procent har en reporter som huvudkälla och för 67 procent är det 

en elitkälla. Många elitkällor tyder på oberoende journalister. Att dessutom reportrarna är 

huvudkälla för många artiklar visar att journalisterna har bidragit med redaktionell reklam vid 

lanseringen av Iphone 4.

2007 uppskattade professor David Yoffie vid Harvard Business School att Iphone hade fått 

textreklam som motsvarar ett värde på 2,8 miljarder kronor. Han sa att inget att företag lycka-

ts få så mycket redaktionell reklam. David Yoffie menade att en av förklaringarna är att Apple 

lyckades överraska både media och kunder genom sina lanseringsevent, som kan liknas vid ett 

”väckelsemöte”.74 

Finns det skillnader mellan olika tidningstyper?

De tidningar som publicerade flest artiklar om mobilerna var Expressen, Dagens Nyheter och 

Sydsvenskan. Dessa tre tidningar var också de som exponerade varumärket Iphone flitigast 

och bidrog till redaktionell reklam med flera texter. Expressen och Dagens Nyheter var också 

de tidningar som hade flest reportrar som huvudkälla, på nästan hälften av artiklarna. 

Betalda tidningar storstad 

Att tidningar i storstad var de som publicerade mest artiklar om Iphone och Xperia kan bero 

på att nya trender ofta sprider sig snabbare i storstäder. En annan förklaring kan vara att per-

74Resume (2007-03-12) Iphone har fått textreklam för 2,8 miljarder
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soner med vissa yrkestillhörighet har ett större intresse för ny teknik och att det ofta finns fler 

av dessa yrkesgrupper i storstäder. En annan möjlig orsak till att tidningar i storstad har skrivit 

mer, är att reportrarna värderar försäljningsstarten av nya mobiltelefoner högre än reportrar på 

landsbygden. De nattöppna butikerna som sålde Iphone låg också i storstadsområden. Samt-

liga tidningar i storstadsområdena har publicerat flertalet artiklar om Iphone. Undantag är 

Stockholm City, som inte har skrivit något om vare sig Iphone eller Xperia. Stockholm City 

skiljer sig från de övriga tidningarna genom att vara en gratistidning. Det är troligt att produk-

terna är för dyra för att tilltala Stockholms Citys läsare. 

Betalda tidningar landsort

Morgontidningarna på landsbygden, Vestmanlands Läns Tidning och Östgöta Corresponden-

ten publicerade ett fåtal artiklar om telefonerna i samband med lanseringsperioderna. En möj-

lig förklaring är att lokaltidningar inte har samma utrymme att fylla som storstadstidningar. 

Nyheterna är ofta lokala och en rikslansering av en ny produkt får inte lika högt nyhetsvärde 

som exempelvis öppnandet av en ny butik i närområdet.

Gratistidningar och kvällstidningar 

Av gratistidningarna var det bara Metro Riks som publicerade två artiklar om Xperia. Övriga 

gratistidningar skrev inte något alls om telefonerna. Eftersom båda mobilerna är relativt ex-

klusiva, är en möjlig förklaring att Apple och Sony Ericsson valt att inte annonsera i gratis-

press. Kanske vill de vända sig till mer köpstarka konsumenter och förutsätter att dessa inte 

läser gratistidningar. Att ingen av gratistidningarna använder Iphone som arbetsmobil kanske 

också leder till att publicering uteblir. Kvällstidningarna utmärkte sig inte som grupp från an-

dra betalda tidningarna i storstadsområdena. Däremot publicerade Aftonbladet färre artiklar 

om Iphone än de övriga storstadstidningarna.

41



8 Fortsattt forskning

Reportrar som huvudkälla 

I de texter som publicerades om Iphone och Xperia var andelen elitkällor drygt 50 procent. 

Men dessa 50 procent innebär inte att resterande källor var icke-elit källor. 36 procent av 

huvudkällorna var reportrar. Resultatet är intressant och det finns anledning att vidare under-

söka reportrars betydelse som huvudkälla. De har liknande makt som en elitkälla och kan 

påverka tidningarnas läsare. Reportrar påverkar allmänhetens dagordning genom att de är med 

och bestämmer vilka ämnen som dominerar medierna.

Textreklam 

Efter den här undersökningen skulle det vara intressant att gå vidare med att studera hur 

mycket textreklam Iphone 4 sammanlagt har fått i svensk press och vad publiciteten är värd i 

pengar. Studien skulle kunna baseras på professor David Yoffies undersökning av värdet för 

Iphones redaktionella reklam i USA.75

Varumärken  

Utifrån den stora andelen reportrar som huvudkälla för artiklarna skrivna om Iphone, så är det 

inte uteslutet att det finns ett samband med redaktionens egna värderingar och användande av 

Iphone. Samtliga redaktioner med hög publiceringsgrad av varumärket, använder också 

Iphone som arbetsredskap. Motsatt så har de redaktioner som skrivit lite om varumärket andra 

eller blandade varumärken på sina arbetsmobiler, alternativt inga arbetsmobiler alls. Fortsatt 

forskning inom området skulle kunna undersöka om samband finns mellan redaktionell 

reklam och de varumärken som används på redaktioner.

75Resume (2007-03-12) Iphone har fått textreklam för 2,8 miljarder
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Kodninginstruktion – Iphone och Xperia:

Artikel: Som en artikel räknas en sammanhängande text. Faktarutor, enkät

frågor, expertutlåtande som är kopplade till ämnet räknas in i 

samma artikel.

Antal synliga källor: Antal källor som texten refererar till. Källor kan vara muntliga 

eller dokument.

1, 2, >3 1.Som en källa räknas när endast pressmeddelande eller en 

organisation eller person får komma till tals. Recensioner och test

er av en eller flera produkter/tjänster, där bara en reporter skriver 

sitt omdöme, räknas som en källa.

2. Som två källor räknas även när det förutom en huvudkälla finns 

en synlig reporter, som är berättare eller uttrycker sina åsikter.

>3. När tre eller fler än tre källor är synliga. Här räknas också mo

biltester som innehåller omdömen från flera konsumenter.

Huvudkälla: Den källa vars information står för mer än 50% av artikelns innehåll.

Reporter När en reporter är synlig som berättare och uttrycker sina åsikter.

Som reporter räknas också när redaktionen skrivit egen informa

tion eller kommentar, utan någon annan synlig källa. Om en re-

porter skriver en självständig historia utan att källorna refereras 

tydligt, exempelvis en kronologisk berättelse eller analys om ett 

företag eller en person på ett företag/organisation, så räknas report-

ern som huvudkällan. Detta eftersom företaget/personen inte har 

initierat berättelsen. Om däremot källor är tydligt angivna i texten 

räknas huvudkällan som flera källor, alternativt bransch. Se nedan.
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Flera olika källor När det inte finns någon tydlig huvudkälla och källorna inte är 

företag verksamma inom telecom-branschen. Om alla källor är 

företag inom telecom/it eller på annat sätt kopplade till branschen, 

räknas huvudkällan som bransch. För alla ledare, debatter, recen

sioner, tester och krönikor räknas reportern som huvudkälla.

Privatperson Privatperson eller yrkesperson som inte är känd för allmänheten 

och saknar kunskap om branschen.

Artist/politiker Personer som uppträder eller medverkar i tv; politiker

Bransch Tillverkare av mobiltelefoner, personer på koncernnivå inom 

telecom/it; börsinformation eller årsredovisningar. Däremot 

företag som säljer tjänster/produkter som passar till Iphone/Xperia 

räknas som samarbetande företag. Detta gäller även teleoperatörer 

och återförsäljare av mobiltelefoner. Se även reporter. Som bran

sch gäller även om andra elitkällor förekommer, som till exempel 

branschtidningar, universitetsanställda eller andra experter.

Övriga företag Återförsäljare av iphone/xperia; företag som tillverkar produkter 

eller tjänster som passar till iphone/xperia; kan även vara tidningen 

själv om den informerar om en applikation som passar till

Iphone/Xperia

Tidning/nyhetsbyrå Annan tidning eller pressmeddelanden från nyhetsbyrå. I vissa fall 

är pressmeddelandet signerat av en reporter, men har kategoriser-

ats som nyhetsbyrå då det är identiskt med annat pressmeddelande 

som signerats av nyhetsbyrå.

Övrigt Källa som inte överensstämmer med kategorierna ovan
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Typ av artikel: Artikelns genre.

Ledare/debatt Texter på ledarsidor eller debattartiklar.

Krönika/recension Krönika eller recension av något som ej är en mobil eller mo

biltjänst

Nyhetsartikel Reportage och signerade artiklar, men inte signerade notiser.  

Notis Signerade och osignerade notiser. Som notis räknas även små 

nyhetsartiklar, texter som saknar ingress eller bild och har max två 

spalter, med max 25 rader. Texter som saknar både ingress och 

bild räknas också som notis, oavsett storlek. Notisliknande texter 

som har både bild och ingress räknas som nyhetsartikel. Krönikor, 

tester och recensioner räknas aldrig som notis oavsett storlek.

Puff Liten fristående info om var vidare läsning/info går att hitta eller 

reklam för exempelvis tidningens egna tjänster.

Fråga-svar/listor Personer svarar på frågor; listor på populära saker etc.

Övrigt Artikeltyp som inte ingår i kategorierna ovan

Placering: I vilken avdelning av tidningen texten finns.

1:a sida På förstasidan.

Inrikes/utrikes Ledarsidor, inrikes, utrikes och nyhetssidor.

Kultur/nöje Kultur, nöje, resor, helg- och tv-bilagor.

Ekonomi/teknik Ekonomi, näringsliv och tekniksidor.
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Övrigt Placering som ej överensstämmer med ovan nämnda kategorier

Ämne: Ämne som rör mer än 50% av innehållet.

Kö/säljstart Händelse direkt kopplad till start av försäljning

Mobiltelefon En mobiltelefon är det centrala. Artikelns får inte handla mer   

om tillverkningsföretagets hela ekonomi och situation, då räknas 

ämnet som bolag.

Appar Applikationer som passar till Iphone/Xperia

Annan prod/tjänst Produkter och tjänster kopplade till mobilerna, tex spel eller säker-

het, men ej information om personer hos tillverkare eller 

företagsinfo, då räknas ämnet som bolag

Mobiltest Test av mobil genomfört av tidningen

Bolag Ett eller flera företag inom it/telecom, återförsäljare eller koncern-

er och när artikeln handlar om personer i dessa företag, kan även 

innehålla mindre delar om en mobiltelefon.

Person Privatperson, artist, politiker, expert, ej personer anställda av 

mobilföretag eller företag med koppling till branschen

Övrigt Ämnen som inte ingår i kategorierna ovan

Antal ggr Iphone/xperia: Antal gånger som ”Iphone/Xperia” nämns i texten.

1, 2, 3, 4, 5, >5ggr

Antal ggr Iphone 4/x10: Antal gånger som ”Iphone 4/x10” nämns i texten.
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