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ABSTRACT 

I denna studie undersöks i vilken utsträckning som teknikföretaget Apple syns i 

storstadspressen. För att göra detta har produkten Iphone 4S och konkurrenten 

Samsungs produkt Samsung Galaxy S II valts ut, eftersom båda lanserats samma år och 

riktar sig till samma målgrupp, i egenskap av att båda är så kallade “smartphones” med 

fingerstyrning och i övrigt likvärdiga funktioner.  

 

De storstadstidningar som undersökts är DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, Göteborgs-

Posten, Metro och Dagens Industri, eftersom de är de största tidningarna inom den 

svenska storstadspressen. Med hjälp av en kvantitativ undersökning har mängden 

artiklar som publicerades för vardera produkten under fyra veckor i samband med 

deras respektive lanseringar på den svenska marknaden undersökts. Resultatet visar att 

Iphone 4S förekom i betydligt större utsträckning än Galaxy S II.  

 

Vidare undersöks hur texterna i storstadspressen förhåller sig till Pressens 

samarbetsnämnds spelregler, det vill säga kriterier för vad som kan anses vara 

textreklam. Resultaten visar att flera av texterna bryter mot kriterierna i spelreglerna 

och passerar gränsen för vad som kan anses vara opartisk journalistik. I 

undersökningens slutsats ställs resultaten mot tre teorier: dagordningsteorin, 

innovationsteorin samt Gartners hypekurva. 

 

När resultaten granskats utifrån genre på artiklarna så kan det noteras att merparten av 

de fällda artiklarna var antingen notiser eller krönikor. Vanliga nyhetsartiklar förhöll sig 

oftast till spelreglerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Apple, Iphone 4 S, Samsung, Galaxy S II, storstadspress, medieutrymme, 
favorisering, diffusion of innovations, dagordningsteorin, Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Dagens Industri, Metro, Göteborgs-Posten, Expressen, Aftonbladet 
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1. INLEDNING 
 

Som tidningsläsare är det inte svårt att undgå hur konsumentjournalistiken tar allt 

större plats bland sidorna. Idag går det knappt att öppna en dagstidning innan man möts 

artiklar om vilken som är den bästa solskyddskrämen eller en exklusiv titt på 

morgondagens miljöbil. Ett område som definitivt har fått ett uppsving inom 

konsumentjournalistiken är bevakningen av nya mobiltelefoner; Vilken är bäst? Hur 

smart är den här telefonen? Hur många megapixlar behöver du? 

 

Ända sedan Apple lanserade sin iPhone för drygt 5 år sedan har företaget varit ett av de 

ledande inom mobilbranschen. Telefonen var stilbildande med sin avsaknad av 

knappsats och används av många synonymt till ordet ”smartphone”. Att hajpen kring 

denna revolutionerade telefon var stor 2007 (Apple.com, 2007) är inte så svårt att räkna 

ut. Men hur ser det ut bland medierna i dag, nu när konkurrenterna har hunnit ikapp 

(Jenselius, 2012)? Hur stort utrymme får Apple när de lanserar en produkt och hur väl 

förhåller sig journalisterna mot textreklam i sin rapportering?   

 

För alla journalister verksamma inom svenska medier finns det etiska yrkesregler att 

förhålla sig efter. Reglerna är sammanställda av Pressens samarbetsnämnd och fungerar 

som en mall för hur journalister ska arbeta i enlighet med Svensk grundlag (Spelregler 

för Press, TV och Radio 2007, s. 3). Bland annat tar reglerna upp vad som gäller för just 

textreklam. I denna studie ställs rapporteringen kring Apples senaste mobiltelefon 

iPhone 4 S mot just dessa regler.  

 

Det är av största vikt att den här typen av undersökningar genomförs. Om vi i Sverige 

ska ha en fungerande oberoende journalistik, en rapportering som inte låter sig 

påverkas av yttre faktorer, måste reglerna i möjligaste mån efterföljas.   
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en av Apples produkter skildras i 

svensk storstadspress. Målet är att få fram information huruvida tidningarna i fråga 

förhåller sig till de pressetiska reglerna när de skriver om dessa produkter.  

Undersökningen skildrar även det publicistiska utrymmet som ges till Apple i samband 

med ett produktsläpp. För att skildra detta kommer en jämförelse av mängden artiklar 

att göras med en likvärdig (sett till prestanda och pris) produkt från konkurrerande 

företaget Samsung. 

 

Resultatet av undersökningen kommer att ställas mot två teorier: dagordningsteorin 

(McCombs 2004), innovationsteorin (Rogers 2012) samt Gartners hypekurva (Linden, 

Fess 2003). Detta i hopp om att kunna förklara varför verkligheten inom svensk 

storstadspress ser ut som den gör.  

 

Teserna för undersökningen ser ut som följande: 

 

1. Apple förekommer i storstadspress i större utsträckning i relation till sina 

konkurrenter (i denna studie Samsung) i samband med produktlanseringar. 

 

2. Storstadspressens rapportering av Apples produkter förhåller sig inte till Pressens 

samarbetsnämnds spelregler mot textreklam. 
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2. BAKGRUND 
 

2.1 Innovatören Apple 
 
Teknikbranschen befinner sig ständigt i rörelse, där de konkurrerande företagens 

existens beror mycket på deras förmåga att lansera nya, innovativa tekniker, och lyckas 

kommunicera ut dessa på bästa sätt genom sina produkter. Företag som Samsung, 

Google, Microsoft, Sony, LG och Asus deltar ständigt i en kapplöpning om vem som för 

stunden kan erbjuda bäst lösningar för lägsta kostnad. I det klimatet kan det tyckas 

märkligt att lansera dyra, exklusiva produkter, och ändå nå enorma 

försäljningsframgångar, men det är precis vad Apple gör. 2012 var Apple högre värderat 

än Sveriges BNP, värt mer än 460 miljarder dollar, och aktiekursen var i maj 2012 högre 

än konkurrenterna Microsofts och Googles börsvärden tillsammans (Fortune, 2012). 

 

Apple grundades redan 1976, då som ett företag som handtillverkade datorer.  De hade 

svårt att överleva i ett hårt branschklimat med stor konkurrens, och 1998 var företaget 

konkursmässigt. Det var vid denna tidpunkt som Steve Jobs, en av de ursprungliga 

grundarna av Apple, tog över rodret och lyckades göra Apple lönsamt igen. En stor del 

av den framgångsvåg som Apple ridit på under hela 2000-talet beror på att Apple 

breddat sina vyer, från datortillverkning till musikspelare, pekplattor och 

mobiltelefoner, och lyckats skapa innovativa produkter inom varje produktkategori de 

lanserat produkter inom (Strandberg, 2011). 

 

2.2 Iphone 4S bästsäljare 
 
Apples mobiltelefon Iphone har rönt enorma framgångar sedan dess lansering 2007, och 

modellerna i Iphone-serien toppar ofta försäljningslistorna (Telia, 2011). 

 

- Nya iPhone 4S hann bara finnas i butik i några få dagar i oktober, men krossar trots det 

fullständigt allt annat motstånd i oktober. Den är faktiskt helt ohotad på förstaplatsen, 

mobiler, säger Patrik Granström, försäljningschef på Telia. 
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När den första Iphone-telefonen lanserades av Apple så blev den kritiserad av 

konkurrenten Microsofts VD Steve Ballmer, som skrattade åt produkten bland annat för 

sitt höga pris och bristen av ett fysiskt tangentbord (YouTube, 2007). Apple hade 

lanserat en telefon som primärt styrdes med hjälp av fingerrörelser, och denna 

innovation, tillsammans med anpassad mjukvara, gjorde att marknaden var villig att 

betala ett högre pris för telefonen. Apples annorlunda synsätt gjorde att konkurrenterna 

togs på sängen, men idag domineras marknaden av så kallade “smartphones” av 

telefoner som styrs med fingerrörelser.  (Telia, 2011). 

 

2.3 Storstadspressens ansvar 
 
Apple blev världens största tillverkare av mobiltelefoner 2011, efter att ha passerat 

förbi den tidigare ledaren Nokia, detta trots att företaget enbart tillverkar sin Iphone-

serie, vilket bara blivit fem modeller totalt sedan den första Iphone-telefonen lanserades 

år 2007 (BBC, 2011). 

 

Att för medierna bevaka ett företag som de senaste åren rönt sådana stora framgångar 

som Apple har är komplicerat, av flera anledningar. Att Iphonen säljer bra visar att 

produkten är populär hos allmänheten, och är således ett tacksamt material att skriva 

om eftersom det finns ett stort intresse. Att artiklar om Iphone lockar till läsning får 

dock inte innebära att telefonen favoriseras av medierna jämtemot konkurrenterna. Det 

Svenska journalistförbundet (en del av Pressens samarbetsnämnd) har satt upp 

riktlinjer för sina medlemmar, yrkesverksamma journalister, där de varnar för att låta 

redaktionellt material övergå till textreklam. 

 

Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna 

står fria och är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos 

allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande 

över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt 

material och reklambudskap. (Svenska journalistförbundet 2012)  
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Textreklam är ett begrepp som är svårt att definiera eftersom det innefattar både 

utomstående påverkan, personliga värderingar och ekonomiska aspekter. Ett område 

som dock är enklare att studera är mängden artiklar som skrivs om respektive produkt. 

Det är givetvis motiverat att skriva mycket om en företeelse som är populär, och således 

kan anses ha ett stort intresse bland allmänheten. Det finns dock anledning att 

undersöka om Apples senaste lansering Iphone 4S får ett orimligt stort utrymme i 

medierna sett till sina konkurrenter. Om det visar sig att likvärdiga produkter hamnar i 

en medieskugga kan mediernas trovärdighet och integritet ifrågasättas. 

 

2.4 Begreppet ”Hype” 
 
Begreppet ”hype” i Svenska akademiens ordlista likställs med det svenska uttrycket ”att 

hajpa” något, vilket innebär att ”ge något överdriven uppmärksamhet el. reklam” 

(Svenska Akademiens ordlista, 2012). En anledning till att Apple lyckats så bra med sina 

produktlanseringar kan ha att göra med just begreppet hype, eftersom de jobbar på ett 

sätt som ter sig som en medveten strategi. De anordnar egna konferenser på stora 

teknikmässor som WWDC (World Wide Developers Conference) när de vill lansera en 

ny produkt, och fanssidor som www.appleinsider.com och www.macrumors.com 

rapporterar flitigt om de senaste nyheterna. Apple lanserar inte sina produkter så ofta, 

men när de väl lanseras blir det alltid ett stort genomslag, både i medier och bland deras 

fans. Att fenomenet ”hype” förekommer i och omkring Apples produkter är viktigt att ha 

i åtanke när man studerar orsakerna till varför de syns mycket i medierna.   

 

2.5 Behandling av textreklam 
 
Under cirka 30 år fanns Textreklamskommittén som tog emot och behandlade 

anmälningar mot textreklam. Denna kommitté bestod av medieorganisationerna 

Tidningsutgivarna, Journalistförbundet, Sveriges Tidsskrifter och Publicistklubben stod 

bakom den. Kommittén lades dock ned 2005 med motiveringen att frågor rörande 

textreklam var utgivarnas ansvar, och idag är det den ansvarige utgivaren på tidningar 

och webbplatser som man ska vända sig till. (Stiftelsen Institutet för mediestudier, 

2012) 

 

http://www.appleinsider.com/
http://www.macrumors.com/
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Ett stort problem att det i dag inte finns en instans motsvarande Textreklamkommittén 

som övervakar att reglerna efterlevs. Det går att vända sig till Journalistförbundets 

Yrkesetiska Nämnd (YEN) vid överträdelser, men nämnden kan på sin höjd utesluta 

ansvariga ur Journalistförbundet, vilket inte hindrar ett fortsatt utövande.  
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3. Tidigare forskning 
 
I dagens globaliserade värld, där företag som Apple och Samsung lanserar sina 

produkter internationellt, finns det likheter i hur medielandskapen världen över 

hanterar företagens framgångar. Den stora merparten tekniska innovationer som 

lanseras på den svenska marknaden, som Iphone 4S och Galaxy S II, har t.ex. föregåtts av 

lanseringar på den amerikanska marknaden, varför det är ett intressant medielandskap 

att studera. Fördelen med att granska det amerikanska medielandskapet, och fram för 

allt forskningen som gjorts där, kan bidra med värdefull kunskap om varför det svenska 

medielandskapet ser ut som det gör.  

 

Forskningsrapporten “Who are the tech press darlings?” (2010) av Morten Bay visar på 

en klar övervikt i antalet artiklar skrivna om de två teknikföretagen Apple och Google, 

jämfört med deras största konkurrenter. Studien inkluderar de tio största 

inkomstbringande företagen inom den amerikanska teknikbranschen. Eftersom Morten 

Bay inte fokuserar enbart på mobiltelefonmarknaden så finns inte den största 

konkurrenten bland så kallade “smartphones”, Samsung, representerad i studien, men 

den är fortfarande intressant att studera av flera anledningar.   

 

Morten Bay visar i sin studie att Apple är det företag som det skrevs flest artiklar om 

under tidsperioden 19 april-19 maj 2010, i de fem största amerikanska dagstidningarna 

(Morten Bay 2010, s. 8). Att Apple nämndes i totalt nära hundra artiklar, medan en stor 

konkurrent som Microsoft knappt nämndes i hälften så många artiklar är förvånansvärt. 

Andra stora teknikföretag som Intel, Motorola och HP förekom färre än trettio gånger 

vardera.  
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3.1 Antalet pressutskick 
 

Något som blir än mer förvånande med resultatet är när Morten Bay även studerar 

antalet pressutskick som skickades ut under tidsperioden (Morten Bay 2010, s. 9). Apple 

var, tillsammans med Google, det företag som skickade ut minst antal pressutskick, 

endast sju stycken till antalet, under tidsperioden. Detta kan jämföras med 

konkurrenterna Microsoft och HP, som skickade ut 34 respektive 41 pressmeddelanden 

vardera, men alltså ändå fick betydligt mindre utrymme i medierna. Företaget Cisco 

skickade ut hela 66 pressmeddelanden under tidsperioden, men fick trots det marginellt 

med utrymme inom dagstidningarna. Att Apple och Google lyckas få störst 

medieutrymme trots minst antal pressutskick tyder på en avvikande strategi från de 

båda företagen.  

 

Att Apple syns mycket mer än konkurrenterna i dagspressen kan det finnas flera 

anledningar till. Morten Bay spekulerar främst i fyra anledningar (Morten Bay 2010, s. 

9): 

 

 Att Apple (och Google) lyckas dra uppmärksamhet till sig utanför de 

traditionsenliga kommunikationsvägarna mellan medierna och företagen. 

 Bristen på information skapar en känsla av hemlighetsmakeri som motiverar 

journalisterna att studera dem extra noga. 

 Det finns ett generellt stort intresse för Apple (och Google) både inom 

journalistiska kretsar och bland allmänheten, som existerar oberoende av PR-

kampanjer eller publicistiska val.  

 Apple (och Google) råkade vid studiens tidpunkt vara involverad i stora 

produktlanseringar som motiverade ett större mediallt intresse. 

 

Morten Bay avskriver omedelbart sin fjärde teori som otänkbar eftersom han redan 

granskat tidsperioden och försett sig om att Apple inte lanserade några stora produkter, 

eller nyheter över huvud taget, inom den månad som studien pågick. Tvärtom så var 

företaget förhållandevis passivt jämfört med sina konkurrenter, som dels lanserade nya 

produkter och gjorde nya tillkännagivanden, och dels skickade ut betydligt fler 

pressutskick, som vi sett ovan.  
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3.2 Artikelkategorier 
 

Morten Bay fortsätter med att granska vilken typ av artiklar som skrivits om de olika 

företaget, och även där särskiljer sig Apple och Google från de övriga (Morten Bay 2010, 

s. 11-12).  Morten Bay delar upp texterna i tre kateogier; Företags-, Generella-, och 

Innovationsnyheter. Företagsnyheterna representeras av börsrapporter och 

kvartalsrapporter, medan innovationsnyheter inkluderar produktlanseringar och 

tekniska innovationer. Generella nyheter domineras av sådant som inte faller inom de 

övriga två kategorierna, som brottsutredningar eller kuriosa. Det intressanta är att 

uppdelningen visar att Apple och Google har en väldigt jämn fördelning av sin bevakning 

inom alla tre områdena, medan flera av konkurrenterna har en markant större del 

företagsartiklar eller innovationsartiklar. Att ha ett stor andel innovationsartiklar kan 

visserligen tyckas positivt för teknikföretag som driver innovation med sina produkter, 

men eftersom Apple och Google har ett så mycket större antal artiklar totalt sett så får 

de ändå en fördel av att synas i fler sammanhang än sina konkurrenter.  

 

Google är visserligen inte en del av vår studie, men resultaten som Morten Bay har tagit 

fram visar att åtminstone Apple tycks ha ett starkt förhållande till den amerikanska 

pressen. Det kan därför vara intressant att studera huruvida samma förhållande tycks 

existera på det svenska medielandskapet, i synnerhet inom den skrivna 

storstadspressen.  
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4. TEORI 

 

4.1 Dagordningsteorin 
 

Medier berättigar ofta sin rapportering i olika frågor med argumentet att det finns ett 

allmänintresse hos publiken (Häger 2009, s. 287). Det betyder att nyhetsagendan sätts 

utifrån vad allmänheten är intresserad av och vad de anser är viktigt. Men med 

dagordningsteorin ser man på denna projiceringsriktning ur ett omvänt perspektiv, 

nämligen att agendan som sätts av medierna är vad som allmänheten i slutändan anser 

vara viktigt (McCombs 2004, s. 24). Eftersom människor inte har någon erfarenhet av 

den omgivning som de inte har någon direkt anknytning till, skapar de en bild av den 

omgivningen utifrån vad medierna rapporterar – en så kallad ”pseudoomgivning”. 

(McCombs 2004, s. 25)  

 

Teorin kring huruvida i vilken ände som nyhetsagendan byggs ifrån är främst kopplad 

till tradtionell nyhetsjournalistik. Men teorins principer kan även översättas på 

konsumentjournalistik. Rapporteras det flitigt kring en särskild produkt för att det finns 

ett starkt intresse hos publiken, eller skapas det ett allmänintresse kring en produkt för 

att exponeringen är så pass omfattande?  

 

Hur formas då mediernas dagordning? Ursprunget till dagordningen återfinns oftast 

bland statliga eller utomstående organisationer, beroende på vilken fråga man 

undersöker. Politiska frågor kommer ofta ifrån lagstiftande organ eller offentliga 

myndigheter (McCombs 2004, s. 131). Inom konsumentjournalistiken är det istället 

företagen och deras PR-kampanjer som är med och formar mediernas dagordning. 

Förhållandet mellan de olika parterna beskrivs ofta som de olika lagrena i en lök. Om 

kärnan i löken är mediernas dagordning, representerar de omgivande lagrena 

utomstående parter som bistår medierna med information. Det yttersta lagret 

representerar nyhetskällor (till exempel statliga organisationer, PR-byråer m.fl). Nästa 

lager består av andra nyhetsmedier. Lagret närmast kärnan kategoriseras som 

”nyhetsnormer”, d.v.s. normer, traditioner och regler som medierna utgår ifrån då de 

skapar sin dagordning (McCombs 2004, s. 132-133).    
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4.2 Innovationsteorin 
 

I boken Diffusion of innovations (2012) diskuterar författaren Everett M. Rogers sin 

innovationsteori, som handlar om hur kommunikation påverkar en 

innovation/produkts framgångar. Han menar att produkter ibland kan misslyckas med 

att etablera sig trots sin överlägsenhet om inte aktören förstår målgruppens 

förutsättningar och anpassar sin kommunikation därefter. 

 

I ett exempel beskriver Everett M. Rogers (2012, s. 1-5) hur en hälsoarbetare i Peru, vid 

namn Nelida,  åker till en bergsby för att lära invånarna att koka vatten. Hon spenderar 

två år på att försöka lära invånarna om bakterierna som trivs i deras dricksvatten, och 

försöker förklara varför de blir sjuka. Problemet, menar Rogers, var att Nelida 

spenderade tid på att lära ut något som invånarna varken kunde eller behövde förstå 

(2012, s. 5) 

 

In spite of Nelida’s repeated explanations, Mrs. C does not understand germ theory. How, 

she argues, can microbes survive in water that would drown people? Are they fish? If germs 

are so small that they cannot be seen or felt, how can they hurt a grown person? (Rogers 

2012, s. 4) 

 

 

Eftersom invånarna saknade utbildning och betraktade Nelida som en utomstående så 

valde de istället att fortsätta följa sina gamla traditioner. Det visade sig senare att 

invånarna hade en uppfattning om att kokt vatten innehåller “varm energi”, vilket 

lämpar sig väl för sjuka och gamla, men dåligt för friska individer. Om Nelida hade 

förstått sin målgrupps förutsättningar bättre och kommunicerat med invånarna utifrån 

deras traditionella tankar och idéer, så hade det varit ett effektivare sätt att nå målet; att 

få hela byn att koka sitt vatten.  

 

Med vad Rogers innovationsteori egentligen handlar om är att nå rätt grupp individer 

inom en tilltänkt målgrupp. I byn så lyckades Nelida att övertyga de nyinflyttade 

eftersom de hade en låg status i byn, och därför inte hade något att förlora på att pröva 

de råd som Nelida gav dem. Hon lyckades också “övertyga” de gamla om att koka sitt 
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vatten eftersom de, i enlighet med deras traditioner kring “varm energi”, redan kokade 

sitt vatten. De hon däremot inte lyckades nå, och de som hon verkigen skulle ha behövt 

övertyga, var den grupp inflytelserika kvinnor i byn som de övriga anpassar sig till. Hade 

hon lyckats få dessa kvinnor, så kallade “opinion leaders” (Rogers 2012, s. 362), att 

koka sitt vatten så hade troligen resten av invånarna följt efter. 

 

Opinion leadership is the degree to which an individual is able to influence informally other 

individuals’ attitudes or overt behaviour in a desired way with relative frequency. (Rogers 

2012, s. 632) 

 

Genom att bara övertyga de gamla och nyinflyttade så lyckades aldrig Nelida med att få 

merparten av byn att koka sitt vatten, och 95% av byn fortsatte istället dricka sitt vatten 

okokt. (Rogers 2012, s. 4) 

 

Rogers pratar också om så kallad “critical mass” (2012, s. 343), kristisk massa, det vill 

säga den tidpunkt då en innovation har börjat sprida sig själv. Hade Nelida lyckats nå ut 

till byns “opinion leaders” och övertygat dessa om att koka sitt vatten, hade 

innovationen kunnat nå en “critical mass” och spridningen bland invånarna hade lyckats 

bättre.  

 

4.3 De fyra stegen i innovationsteorin 
 

Rogers (2012, s. 36) sammanfattar processen genom att förklara de fyra stegen i teorin.  

 

The main elements in the diffusion of new ideas are: (1) an innovation (2) that is 

communicated  through certain channels (3) over time (4) among the members of a 

social system. (Rogers 2012, s. 36) 

 

En innovation är precis som det låter, en ny produkt eller ett fenomen som den tilltänkta 

målgruppen är tänkt att anamma. Hur pass bra innovationen lyckas beror delvis (i fallet 

teknologi) på dess “hardware”, själva verktyget, och “software”, resurserna till att 

använda verktyget (Rogers 2012, s. 36). 
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Nästa steg är kommunikationskanalerna (Rogers 2012, s. 36), vilket är de kanaler 

genom informationen når målgruppen. Massmedier är effektiva för att sprida 

information kring en ny innovation eller produkt, medan det personliga kontaktnätet är 

mer effektivt för att ändra attityder.  

 

Det tredje steget är tiden (Rogers 2012, s. 37), som man kan se som en kedjereaktion i 

fem steg;  

 

(1) från upptäckten av idén  

(2) till en attitydförändring,  

(3) vidare till ett ställningstagande 

(4) för att sedan implementera idén  

(5)  till att slutligen bekräfta ställningstagandet.  

 

Detta är en process som alla individer i en målgrupp går igenom när de utsätts för ett 

nytt fenomen eller introduceras för en ny produkt. Hur snabbt denna process går till är 

vad Rogers kallar för “rate of adoption”. 

 

The rate of adoption is the relative speed with which an innovation is adopted by members 

of a social system.  (Rogers 2012, s. 37) 

 

Det sista fjärde steget är det sociala systemet, förutsättningarna i det nätverk av 

relationer som en ny innovation skall fortplanta sig i. Det sociala systemet kan antingen 

vara en fördel eller en nackdel för innovationens chanser att lyckas anammas av dess 

medlemmar. I fallet med den peruanska byn så motarbetades hälsoarbetaren Nelida av 

att invånarna trodde på gammal skrock som “varm energi” i dricksvattnet, vilket bara 

gamla och sjuka skulle dricka.   
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4.4 Adoptionskategorier 
 

Inom tidsramen för att en innovation anammas av målgruppen brukar man se på olika 

kategorier av människor, adoptionskategorier, beroende på hur snabbt en innovation 

anammas av olika grupper inom målgruppen.  

 

 

FIGUR 1: Everett M. Rogers fördelning av adoptionskategorier. 

 

De första som anammar en ny innovation kallas för “innovators”(Rogers 2012, s. 282), 

innovatörer, dessa är mer riskbenägna och har oftast ett större kunnande än den övriga 

målgruppen.  

 

The salient value of the innovator is venturesomeness, due to a desire for the rash, the 

daring, and the risky. (…) the innovator plays an important role in the diffusion process: 

that of launching the new idea in the system by importing the innovation from outside of 

the system’s boundaries.  (Rogers 2012, s. 283) 

 

Den andra gruppen, early adopters (tidiga adoptörer) är oftast respekterade av den 

övriga målgruppen. De är vana vid att ta initiativ till förändringar, varför de oftast tidigt 

kommer i kontakt med nya produkter eller fenomen. Dessa är avgörande för att fler än 

de allra mest insatta (innovators)faktiskt upptäcker produkten.  

2,50% 

13,50% 

34% 

34% 

16% 

Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards

Grupper av individer inom 
målgruppen 

  Kurva över en produktlanserings spridning
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Den tredje och fjärde gruppen kan båda sammanfattas i samma stycke, early majority 

och late majority (den tidiga respektive sena majoriteten). Skillnaderna dem emellan är 

att den förstnämnda oftast är steget före att anamma en ny produkt, och är en stor 

kategori (34%) eftersom den övertygar en stor del av den övriga majoriteten. Late 

majority är den skeptiska delen av majoriteten (också runt 34%), som väntar ända tills 

det blir en ekonomisk nödvändighet att anamma något nytt, eller grupptrycket ökat 

tillräckligt. Late majority väntar oftast till flera av deras bekanta gjort valet, för att på så 

sätt kunna utvärdera resultatet. 

 

I den sista kategorien kommer så kallade “Laggards” (eftersläntrarna), som är väldigt 

traditionsenliga av sig. Många av dem är väldigt isolerade i sociala sammanhang, och har 

det som varit som referens, innan de anammar något som är nytt för dem. Ibland kan en 

“laggard” även vara det av rent rationella anledningar, till exempel om personen står på 

en väldigt svag ekonomisk grund, och inte har råd att “chansa” med nya innovationer. 

 
 
 

4.5 Gartners hypekurva  
 

Gartner är ett amerikanskt företag som jobbar med att analysera trender inom 

teknikbranschen. Analyserna säjer de senare vidare till andra företag så de i sin tur kan 

avgöra vilka trender som är värda att investera i (Linden, Fenn 2003, s. 5) Till sin hjälp 

för att sälja sina analyser har de tagit fram ett verktyg som de kallar för ”hype curve”, 

hypekurvan. Kurvan används för att beskriva olika stadier av den hype som kretsar 

kring de olika teknologiska trenderna. 

 

 

 

Kurvan kan kategoriseras in i tre steg. Den första delen kan visar på den positiva hype 

som en produkt eller teknologi för med sig då den lanseras. Denna del av hypen står till 

största del media för då de spekulerar kring potentialen produkten eller teknologin 

besitter. När den positiva hypen har nått sin kulm går kurvan över till nästa stadium, 
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den negativa hypen. Denna typ av hype föranleds oftast på grund av att produkten eller 

teknologin i fråga inte lever upp till alla förväntningar som byggts upp. Så småningom 

mattas kritiken av och planas till sist ut i kurvans sista del (Linden, Fenn 2003, s. 5).  

Figur 2 visar hur hypekurvan ser ut i sin enklaste form. 

 

 

 

 

FIGUR 2: Gartners hypekurva. 
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5. METOD 
 

Undersökningen är uppbyggd kring två olika moment; först en kortare kvantitativ del, 

följt av en längre kvalitativ genomgång. Genom att kombinera delar av bägge metoder 

kan slutsatser dras från både det utrymme som Apple ges i svensk storstadspress, samt 

hur varje enskild text förhåller sig till vad som etiskt korrekt. 

 

Den kvantitativa analysmetoden används i regel i undersökningar då ett större utbud av 

material ska analyseras. Svaren som forskning med denna metod ger härleds ofta till 

frekvensen och utrymmet, hur ofta och hur mycket, av en särskild förekomst (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2012, s. 197). Då materialet är så pass stort kan 

svaren från metoden analyseras och visas i form av siffror. Fördelen med detta är att 

generaliserande slutsatser kan dras med hjälp av diagram och tabeller. I den här studien 

används endast den del av metoden som belyser frekvens, d.v.s. ”hur mycket”.  

 

Då den kvantitativa innehållsanalysen är effektiv när en stor mängd material ska 

behandlas, är den kvalitativa textanalysen ofta mer användbart verktyg då ett mindre 

material ska analyseras. Naturligtvis måste inte materialet vara mindre, men då denna 

metod öppnar upp mer för att göra egna tolkningar är ett mindre utbud ofta nödvändigt 

på grund av tidsbrist. Fördelen med den kvalitativa metoden är att det är lättare att 

särskåda helheten i en text.  

 

Grundprincipen med den kvalitativa textanalysen går ut på att forskaren läser texterna i 

fråga på ett aktivt sätt, samt hela tiden ställer frågor till materialet (Eliasson et al. 2012, 

s. 210). Svaren på dessa frågor är i slutändan vad forskare kan dra sina slutsatser ifrån. 

Vanligtvis används denna metod för att komma ner djupare i en text, att se sammanhang 

och mönster utifrån de minsta detaljerna. Tillexempel undersöks innebörden av 

enskilda ord som i sin tur ställs i relation till texten som helhet.  

 

För att undersöka huruvida artiklarna som ingår i studien förhåller sig till pressetiska 

riktlinjerna, har den kvalitativa metodens sätt att ställa frågor till materialet tagits 

tillvara på.  
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5.1 Genomförande av metod 
 

Det första steget i tillvägagångssättet för denna uppsats metod är en undersökning av 

frekvensomfånget av artiklar på två likvärdiga produkter, Apples iPhone 4s samt 

Samsungs Galaxy S II. Den förstnämnda lanserades den 28 oktober 2011 och den andra 

den 12 maj samma år. Bägge telefoner hade ett likartat försäljningspris varpå en 

jämförelse mellan de två är relevant. Dessutom räknas Samsung numera som den 

ledande tillverkaren av mobiltelefoner med operativsystemet Android (Apple drivs 

genom iOS), vilket gör företaget till den i dag ledande konkurrenten jämte Apple 

(Jenselius, 2012).   

 

En sökning har gjorts i Retrievers Mediearkiv på två veckor före samt två veckor efter 

respektive releasedatum. Vardera sökningen har gjorts enbart på produkternas namn. I 

detta steg av genomförandet är målet helt och hållet att undersöka antalet artiklar som 

respektive produkt förekommer i.  

 

Steg två i utförandet är en kvalitativ undersökning av samtliga texter för att utreda till 

vilken grad de präglas av textreklam. Utifrån Pressens samarbetsnämnds spelregler mot 

textreklam (Spelregler för press, TV och radio, 2007, s. 12) har tre kriterier tagits fram 

som texterna har analyserats efter. Anledningen till att spelreglerna inte används utifrån 

sin ursprungliga form beror på att de är skrivna på ett sätt som gör dem svåra att ställa 

som frågor till texterna. För att öka den kvalitativa analysens reliabilitet har alltså 

reglerna skrivits om till en mer simpel och koncis form.  

 

Vare sig produkterna nämns på ett sätt som bryter mot spelreglerna eller inte, är det 

även relevant att undersöka journalisternas förmodade syfte med varje enskild artikel. 

Därför har en fjärde regel som inte är kopplad till spelreglerna lagts till i 

undersökningen. Denna punkt är istället baserad på Håkan Hvitfelts resonemang kring 

vilken typ av händelser som utgör en journalistiskt godtagbar nyhet (Nyheterna och 

verkligheten, 1989, s. 64).  

 

 



 22 

5.2 Applikation av Spelreglerna 
 

Som tidigare nämnt utgör Pressens samarbetsnämnds spelregler mot textreklam (2007, 

s. 12) grunden för de kriterier som använts i den kvalitativa textanalysen. Från den 

checklistan har följande punkter tagits fasta på för att bygga upp undersökningens 

kriterier (de som är utvalda för denna studie är markerade med fet stil): 

 

När utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med 

motprestationer i någon form. 

 

När erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt 

subventionerade. 

 

När förhandslöfte om publicitet efterfrågas. 

 

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 otillbörligt gynnande inte sker. 

 

När utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter 

eller organisationer, bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom 

områden där lagen inskränker rätten att publicera reklam, till exempel för läkemedel, 

tobak, alkohol och reklam riktad till barn. 

 

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 arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, 

framgår med vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet. 
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När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra 

produktplacering. (2007, s. 12) 

 

Varför de fetmarkerade punkterna är de mest relevanta för studien beror på att de 

belyser hur en produkt bör och får synas i nyhetstexter. Men för att kunna använda 

kriterierna som kvalitativa frågor i analysen av texterna, har dessa punkter översatts till 

ett tre kortfattade regler: 

 

En text är enligt studien vinklad/partisk när följande sker 

1) Likvärdiga produkter ej nämns 

2) När det inte framkommer vart informationen kommer ifrån 

3) När en produkt nämns i ett sammanhang där den saknar relevans 

 

Utöver dessa kriterier har även en fjärde regel att appliceras. Denna regel är inte 
kopplad till Svenska journalistförbundets spelregler, utan istället till Håkan Hvitfelts 
(1989, s. 64) resonemang kring vilka egenskaper en händelse bör ha för att klassas som 
en nyhet. Den fjärde regeln lyder:  
 
 
       4) När texten saknar nyhetsvärde 

 

Egenskaperna som den fjärde regeln är baserad på är alltså följande (Hvitfelt 1989, s. 

64): 

 

§ Händelserna handlar om politik, ekonomi, brott eller olyckor.  

§ Händelserna är viktiga eller relevanta.  

§ Händelserna handlar om olika slag av avvikelser.  

§ Händelserna utspelar sig på kort avstånd i olika dimensioner till mediernas 

spridningsområden.  

§ Händelserna är konsonanta med journalisternas och publikens värderingar.  

§ Händelserna handlar om eliter.  

§ Händelserna är begripliga för mediets publik.  

§ Händelserna berör enskilda personer. 
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Hvitfelts regler är väldigt oprecist formulerade. Att kräva att samtliga punkter måste 

uppfyllas skulle vara att hårddra reglerna alltför långt. Det skulle till exempel vara 

orimligt att kräva att alla nyheter ska handla om eliter, eller beröra enskilda personer. 

Däremot är det rimligt att kräva att varje artikel uppfyller fler än hälften av kriterierna 

eftersom de är så pass oprecist formulerade. Kriteriet är därför att varje artikel skall 

uppfylla 5 av de totalt 8 punkterna Hvitfelt tar upp.  

 

5.3 Urval 
 

Studien har gjorts på artiklar publicerade i svensk storstadspress: Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgsposten, Dagens 

industri och Metro.  

Sökningen har genomförts i Retriever Researchs mediearkiv. Då undersökningen endast 

avser företagens produkter har sökningen enbart gjorts på produktnamnen: iPhone 4s 

och Galaxy S II. För att få ett lagom stort antal artiklar har ett sökspann på totalt fyra 

veckor använts; två veckor innan samt två veckor efter att vardera produkten 

lanserades på den Svenska marknaden. Då Apples telefon släpptes den 28 oktober 2011, 

blev följaktligen sökspannet den 14 oktober till och med den 10 november. Samsung 

Galaxy S II kom ut på marknaden den 12 maj samma år, därmed blev det spannet den 28 

april till den25 maj. Då målet med studien delvis är att undersöka produkternas totala 

utrymme i en dagstidning, har därför ingen hänsyn tagits till vilka genrer som 

representerats inom sökningens ramar. 

 

 

Resultatet av sökningen på ”iPhone 4S” gav 44 träffar. Efter en genomgång artiklarna 

stod det klart att två utav dessa träffar var felaktiga. Dessa två så kallade ”påannonser”, 

d.v.s. korta introduktioner av artiklar på en tidnings framsida (Häger 2009, s. 247), och 

sorterades därför bort. Resultatet hamnade tillslut på totalt 42 texter.  

 

Den andra sökningen gav tre träffar. Efter en genomgång utav dessa texter förefaller det 

att en av träffarna är felaktig (den visar bildtexten till den ena artikeln som en egen 

träff). Resultatet för ”Galaxy S II ” hamnade därför slutligen på två texter.  
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5.4 Undersökningens trovärdighet 
 

För att underlätta den kvalitativa innehållsanalysen har som tidigare nämnt de 

spelregler mot textreklam som använts samt Håkan Hvitfelts nyhetsvärdering skrivits 

om till fyra enkla kriterier. Detta med anledningen för att kunna använda kriterierna 

som enkla och koncisa frågor till varje enskild text i enlighet med ett kvalitativt 

tillvägagångssätt, vilket även är till förmån att styrka reliabiliteten (Eliasson et al 2012, 

s. 57) av resultatet då frågorna ger entydiga svar. Självklart är i slutändan tolkningen av 

svaren subjektiv och andra forskare kanske inte får samma resultat. Därför har vi även i 

största möjliga mån försökt att förklara varför resultaten i studien ser ut som det gör. 

 

Det finns även en fråga i hur hög trovärdigheten är i och med kriteriernas utformning 

eftersom spelreglerna och Håkan Hvitfelts nyhetsvärdering kan omskrivas och förenklar 

på flera olika sätt. Därför kan de artiklar som fälls för överträdelse av kriterierna endast 

anses fällda inom ramarna för denna studie. 

 

Den kvantitativa delen av undersökning anses vara av delvis hög reliabilitet då den helt 

och hållet bygger på artikelsökning i Retrievers mediearkiv. Anledningen till att 

reliabiliteten anses som delvis hög, beror på att viss kritik mot Retriever ibland kommer 

fram inom forskarkretsar. Vissa röster menar att sökningar i detta arkiv ibland är 

oregelbunden, dvs. att det ibland kan saknas artiklar. Denna studie visar alltså endast 

medieutrymmet utifrån Retrievers perspektiv. Det finns alltså en risk att resultatet från 

denna sökning inte speglar verkligheten helt och hållet.  

 

Undersökningens validitet (Eliasson et al 2012, s. 57) kan till viss del ifrågasättas då 

undersökningen är baserad på totalt 8 veckor under ett helt år. Denna studie visar alltså 

endast på ett verklighetsförhållande som ter sig under en bråkdel av ett helt år, 

slutsatserna som dras kan därför inte helt översättas till hur storstadspressen 

förhållningssätt mot Apple är. Dock visar denna studie på tendenser över hur 

verkligheten för år 2011 i sammanhanget produktlansering. 
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5.5 Att ”fälla” artiklar 
 
Viktigt att tillägga är också att då det i undersökningen skrivs att en artikel har ”fällts” 

för regelöverträdelse, innebär detta inget annat att artikeln i fråga är fälld inom de 

kriterier som är uppsatta för just denna undersökning.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

 

6.1 Kvantitativ undersökning 
 

I studien undersöktes totalt 44 artiklar framtagna med hjälp av Retrievers mediearkiv. 

Genom att göra en kvantitativ undersökning över mängden texter skrivna om Apples 

Iphone 4S och Samsungs Galaxy S II jämfördes utrymmet som medierna gav de två 

konkurrerande produkterna. 

 

Tabell 1: Antalet artiklar för respektive produkt. 

Produkt Lansering Tidsintervall Artiklar 

Iphone 4S 27 oktober 14 oktober- 10 november 42 

Galaxy S II 11 maj 28 april- 5 maj 2 

 
 
 
Tabell 1 visar att det skrevs 42 artiklar om Iphone 4S under de fyra veckorna som 

passerade i samband med den mobiltelefonens lansering, men bara 2 artiklar skrevs 

under de fyra veckor som passerade i samband med lanseringen av Galaxy S II. 

 

6.2 Kvalitativ undersökning 
 

I den slutgiltiga sammanställningen av resultatet var det totalt 12 artiklar som inte levde 

upp till studiens krav på hur en objektivt skriven text skall vara författad. Sammanlagt 

stod de 12 fällda artiklarna för 14 överträdelser enligt de för studien utformade 

regelkriterierna. 

 

Bland de artiklar som fälldes var det två artiklar som fälldes för kriterium nummer 1, 

likvärdiga konkurrenter nämns ej; två artiklar som fälldes för kriterium nummer 2, att 

det inte framkom varifrån informationen var tagen; tre artiklar som fälldes för kriterium 

nummer 3, att produkten nämns i ett sammanhang där den saknar relevans; sju artiklar 

som fälldes för att de saknade nyhetsvärde. 
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Tabell 2: Artiklar som fälldes inom undersökningens ramar. 

Rubrik Sid nr Tidning Regel 

Släpp fram lastbilen 8 Göteborgs-Posten 1 

Siri, I am in love 15 Göteborgs-Posten 1 

Hongkong-hysteri kring… 47 Dagens Industri 4 

Hongkong-hysteri kring… 49 Göteborgs-Posten 4 

Pia Gripenberg: En färdig… 50 Dagens Nyheter 3 

Rapportperioden startar 52 Dagens Industri 3 

Rusning efter Iphone 4S 54 SvD 4 

Nya Iphone 4S släppt i sju… 55 Dagens Industri 2, 4 

Nya Iphone 4S släppt i sju… 56 Göteborgs-Posten 2, 4 

Köer när Iphone “for Steve”.. 57 Dagens Nyheter 4 

Inte Nobel – men Facebook... 62 SvD 3 

Nu kommer Siri-skämten 63 Göteborgs-Posten 4 

 

Tabell 2 visar att regel 4, att texten saknar nyhetsvärde, var den vanligaste regeln som 

bröts. Enligt studiens kriterier innefattar det artiklar som handlar om Iphone 4S, men 

där man kan ifrågasätta om det finns ett nyhetsvärde för målgruppen. Det är viktigt att 

artiklar om specifika produkter skrivs för att det finns en relevant nyhet att rapportera 

om, och inte bara för att produktnamnet i sig lockar till läsning. Nedan följer ett citat ur 

en av de fällda texterna (Göteborgs-Posten, 2011-10-17): 

 

Hongkong-hysteri kring Iphone 4S (TT-AFP) 

En närmast hysterisk efterfrågan på nya Iphone 4S rapporteras från Kina. Apple Daily News 

berättar att en kines i Hongkong betalat 861 000 dollar för 82 exemplar - motsvarande 9 000 

kronor styck - av telefonen, för vidareförsäljning på fastlandet.  

 

4S som började säljas i en del länder i fredags, ska släppas ibland annat Sverige om några 

veckor, men väntas inte officiellt till Kina förrän om flera månader.  
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Texten publicerades i Göteborgs-Posten den 17 oktober, 10 dagar före den svenska 

lanseringen av Iphone 4S. Avsändaren är TT-AFP. Texten kan kritiseras på flera punkter. 

Den berör i huvudsak en person i Kina som på eget bevåg betalat motsvarande 6 

miljoner kronor för att importera flera exemplar av mobiltelefonen, och använder denna 

person för att beskriva “en närmast hysterisk efterfrågan” efter Iphone 4S i Kina. Den 

enda kopplingen till Göteborgs-Postens läsare att telefonen lanseras på den svenska 

marknaden 10 dagar senare. Enligt Hvitfelts kriterier, som diskuteras mer ingående i 

metoddelen, så lever inte texten upp till flera av kriterierna(Hvitfelt 1989, s. 64): 

 

§ Händelserna handlar om politik, ekonomi, brott eller olyckor.  

§ Händelserna är viktiga eller relevanta 

§ Händelserna utspelar sig på kort avstånd i olika dimensioner till mediernas 

spridningsområden 

§ Händelserna handlar om eliter.  

§ Händelserna är konsonanta med journalisternas och publikens värderingar.  

 

Är det motiverat att en svensk dagstidning som Göteborgs-Posten skriver om en 

kinesisk medborgares, visserligen avvikande, köpvanor bara för att produkten är på väg 

till den svenska marknaden? Texten uppfyller endast 3 av Hvitfelts kriterier: 

 

§ Händelserna handlar om olika slag av avvikelser.  

§ Händelserna berör enskilda personer. 

§ Händelserna är begripliga för mediets publik 
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6.3 Antal överträdelser per regel 
 

 
n=14 

FIGUR 3: Fördelningen av regelöverträdelser. 

 

I studien framkommer att regel nummer 2, att det inte framkom vart informationen var 

tagen, bara var aktuell i artiklar från nyhetsbyråer. 

I artiklar från nyhetsbyråer som TT och Reuters-AFP skrivs det sällan ut textförfattare i 

byline. I flera fall så kan det misstänkas att ursprungskällan är pressmaterial från Apple 

Inc, detta har dock inte kunnat bli bekräftat under arbetet med denna studie. Nedan 

följer ett exempel ur en notis från TT-Reuters (Dagens Industri, 2011-10-15): 

 

 

Nya Iphone 4S släppt i sju länder (TT-Reuters) 

Apples nya telefonmodell Iphone 4S släpptes i affärerna i USA och ytterligare sex länder på 

fredagen. Förbeställningarna har slagit alla rekord, mycket på grund av grundaren Steve 

Jobs död. Apple räknar med att sälja fyra miljoner enheter nu i helgen. I Sverige släpps den 

om två veckor.  

 

Regel 1 
14% 

Regel 2 
14% 

Regel 3 
22% 

Regel 4 
50% 
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I texten ovan saknas en källa till hur “förbeställningarna har slagit alla rekord”.  TT-

Reuters är avsändaren, som tidigare nämnt presenterar nyhetsbyråer oftast sitt material 

annorlunda gentemot vanliga redaktioner, men skall bedömas lika hårt som övriga 

redaktionella texter eftersom de publiceras under samma förutsättningar i tidningarna. 

 

 

6.4 Antal regelöverträdelser per tidning 
 

När de medverkande sju tidningarna ställs upp i en tabell sett till antalet gånger vardera 

regel bryts så ser man att regel 4 överträds flest gånger, i sju olika texter.  

Den tidning vars texter fälls flest gånger är Göteborgs-Posten, sex gånger till antalet. 

Gratistidningen Metro, samt de två kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, klarar 

sig alla helt utan några fällda texter. 

 

 

 

Tabell 3: Vilka tidningar som bröt mot vilka regler. 

Tidning Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Total 

Dagens Nyheter   1 1 2 

Svenska Dagbladet   1 1 2 

Aftonbladet      

Expressen      

Göteborgs-Posten 2 1  3 6 

Metro      

Dagens Industri  1 1 2 4 

n=14 

 

Göteborgs-Posten är den tidning som fällts flest gånger, och har störst spridning bland 

de fyra reglerna. En tänkbar anledning till detta kan vara att Göteborgs-Posten i sin 

sektion “Teknik och trender” har valt att publicera många kortare notiser, vilket skapar 

en känsla av att urvalet domineras av “strönyheter”. Allt tidningsutrymme bör dock 

granskas lika hårt enligt spelreglerna, varför de toppar statistiken över fällda artiklar. 



 32 

Noterbart är att kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen aldrig bröt mot någon av 

uppsatsens definierade kriterier för textreklam. En anledning till detta är troligtvis 

eftersom kvällstidningarna skrev väldigt lite om Iphone 4S, endast 3 artiklar i 

Aftonbladet och 2 i Expressen under den tidsperiod studien innefattar.  

 

6.5 Fördelning över genre 
 
Texterna som studerats i studien har varit av genretypen notiser, krönikor och 

nyhetsartiklar. Det är ett klart övertag för antalet notiser och nyhetsartiklar, med 16 

respektive 17, vilket tabell 4 visar nedan. Det förekom totalt 9 stycken krönikor i 

materialet som granskats. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Regelöverträdelser inom respektive genre. 

Genre Totalt antal Antal fällda 

Notis 16 6 

Krönika 9 5 

Nyhetsartikel 17 1 

 

 

Krönikor var den genre som förekom minst antal gånger, men var å andra sidan den 

kategori som hade störst procentandel fällda artiklar sett till den totala mängden texter 

inom genren. Figur 4 visar förhållandet på ett tydligare sätt.  
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FIGUR 4: Regelöverträdelser för respektive genre angivet i procent. 

 

 

En anledning till att krönikorna har en större andel fällda artiklar kan vara för att 

krönikor till sin natur är skrivna på ett subjektivt sätt, där textförfattaren inte 

prioriterar spelreglernas syn på opartiskhet i samma utsträckning som i övrig 

nyhetstext. Detta tankesätt skulle kunna vara en förklaring till varför de vanliga 

nyhetsartiklarna var de som oftast blev godkända efter studiens kriterier. Nyhetstexter 

tycks vara den genre där journalisten tar störst hänsyn till spelreglerna. Att notiser är en 

genre som också fälls kontinuerligt kan ha ett samband med att flertalet notiser är 

skrivna av nyhetsbyråer som TT och AFP. Texter som är författade utanför den egna 

redaktionella sfären kan tänkas bli mindre kritiskt granskade innan publicering, 

antagligen för att de är så korta, och ses som “strönyheter” att fylla ut tidningsplats med.  
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6.6 Fallet krönikor och produktplacering 
 
Krönikan Inte Nobel – men Facebook tar priset av Sam Sundberg fälls utifrån 

undersöknings kriterier, eftersom det fortfarande ligger i det journalistiska uppdraget 

att ej utöva produktplacering som kan anses vara till ett otillbörligt gynnande för 

produkten. Nedan följer ett utdrag ur en kröniketext där Spelreglerna inte efterlevs (Inte 

Nobel – men Facebook tar priset, SvD 2011, s. 62): 

 

 

“Från och med den senaste Facebook-uppdateringen kompletteras det långsamma strilet 

av uppdateringar om dina vänners förehavanden av en “ticker”, som visar alla deras mest 

obetydliga knapptryckningar. Erla gillar Jonas status, Kristin har kommenterat sin egen 

status, och Henrik är besviken på sin nya Iphone 4S. Allt är ryckt ur okända sammanhang 

och min hjärna försöker förgäves pussla ihop det till någon sorts begripligt narrativ.” 

 

 

I utdraget ovan dyker produktnamnet Iphone upp i en text som i övrigt handlar om 

Facebook. Enligt studiens kriterier är detta är ett exempel på när produktnamnet nämns 

i ett sammanhang där det saknar relevans, och därför blir produktplacering. 

Textförfattaren skulle i det här fallet kunna använda en neutral formulering istället, som 

“Henrik är besviken på sin nya mobil” för att undvika att utöva produktplacering.   
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6.7 Före och efter 
 
När man vill undersöka hur storstadspressen sätter olika produkter på dagordningen är 

det relevant att undersöka under vilken tidsrymd flest artiklar blev publicerade. Ser 

man till förhållandet mellan mängden artiklar publicerade före- respektive efter 

lanseringsdatumet för vardera produkten visar tabell 5 att det i fallet Iphone 4S var en 

klar övervikt för mängden artiklar som publicerades före den 27 oktober.  

 
 

Tabell 5: Antalet artiklar för respektive produkt före och efter lanseringsdatum.   

Produkt Artiklar före lansering Artiklar efter 

Iphone 4 S 32 10 

Galaxy S II 0 2 

 

 

Apples Iphone 4S domineras i antalet artiklar publicerade före lanseringsdatumet, vilket 

visar att storstadspressen satte produkten på dagordningen, till skillnad mot Samsungs 

Galaxy S II. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION  
 

7.1 Den kvantitativa analysen 
 

Resultaten från den kvantitativa delen av undersökningen talar ett fullkomligt entydigt 

språk; jämfört med konkurrenten Samsungs telefon gynnas Apples produkt markant 

bland den svenska storstadspressen. Vardera mobiltelefon fick ett sökspann på fyra 

veckor, två veckor innan samt två veckor efter lanseringsdatumet, varpå resultatet blev 

42 artiklar för iPhone 4S följt av endast 2 stycken för Galaxy S II, alltså en skillnad på 40 

artiklar. Detta är en markant skillnad i utrymme mellan produkterna som på papper bör 

ses i allra största mån som likvärdiga. Då svensk storstadspress ska eftersträva 

neutralitet och oberoende i sin rapportering, är denna skillnad telefonerna emellan inte 

motiverad. Sett till försäljningsstatistik för bägge modeller finns det inte heller någon 

anledning att ge Apple detta gynnande. Enligt Telias årliga statistik över 

mobiltelefonförsäljningen låg iPhone 4S på en förstaplats och Samsungs Galaxy S II på 

en fjärdeplats (Telia 2012). Visserligen visar statistiken på att Apples telefon var mer 

populär bland kunderna detta år. Men i förhållande till en fjärdeplats är det inte 

motiverat att det en förstaplats ska ge ett 95 % större publiceringsutrymme.  

 

7.2 Apple ligger högre på dagordningen 
 

Vad beror då denna överexponering av Apple i tidningarna på? Den enda rimliga 

förklaringen är att Apple har ett betydligt högre nyhetsvärde och befinner sig mycket 

längre upp på redaktionernas dagordning. Tidningarna skulle mycket väl kunna peka på 

Telias försäljningsstatistik och berättiga artikelfördelningen med att iPhone 4S är mer 

populär bland allmänheten, att de har för avsikt att tillgodose ett allmänintresse. 

Undersökningen visar dock på ett problem för denna typ av motivering. Av alla 42 

artiklar publicerades 32 stycken, en klar majoritet, innan telefonen ens hade kommit ut 

på den svenska marknaden. Därmed kan försäljningsstatistiken inte ha styrt 

artikelomfånget. Dock kan förhållandet mycket väl vara det motsatta. I och med att 

tidningarna skriver så pass mycket kring en produkt kan detta skapa en så kallad 

”pseudoomgivning” hos publiken (McCombs 2004, s: 25). Med andra ord skapas en 
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världsbild hos läsarna där iPhone 4S är den i särklass mest framstående telefonen på 

marknaden, vilket i sin tur leder till att allt fler väljer den framför någon av 

konkurrenternas modeller.  

 

Om det nu inte är allmänheten som styr mediernas dagordning, hur kommer det då sig 

att den ser ut som den gör? Förklaringen måste ligga i att Apple i det här fallet är 

avsevärt skickligare på att bygga upp sin marknadsföring i och med ett produktsläpp än 

vad Samsung är. Intressant i det här fallet är att Apple inte alls gör lika många PR-

utskick till pressen som sina konkurrenter. I undersökningen gjord av Innovation 

Journalism (Morten Bay, 2010) har man tittat på förhållandet mellan antalet artiklar i 

amerikanska nyhetstidningar kontra antalet PR-utskick från ett flertal olika 

teknikföretag. I denna undersökning visade det sig att Apple var ett av de företag som 

det skrevs om allra mest, trots att de endast hade gjort en handfull PR-utskick. För 

majoriteten av de andra företagen var förhållande det motsatta. Den enda rimliga 

slutsats man kan dra utifrån detta är att Apple är mycket skickligare än sina 

konkurrenter på att bygga upp en positiv hype kring sina produkter. Sett till Gartners 

hypekurva skulle ett potentiellt scenario vara att Apples produkt rör sig mycket 

snabbare upp längs kurvans första del (stigningen för den positiva hypen) än vad 

Samsungs produkt gjort under varderas lanseringsveckor. Som det även beskrivs utav 

Gartner (Linden, Fess 2003, s. 5) beror det första stadiet av hypekurvan på vad just 

medier uttalar sig om en produkt eller teknologi.  

 

7.3 Den kvalitativa analysen 
 

Resultatet från den kvalitativa undersökningen är inte lika entydigt som resultatet från 

den kvantitativa. Utifrån den här studiens kriterier fälldes 12 artiklar av 42, alltså en 

ungefär fjärdedel av allt som publicerats kring iPhone 4S. Vanligaste regelöverträdelsen 

stod regel nr 4 för: När texten saknar nyhetsvärde. Den mest utmärkande genren inom 

denna regelöverträdelse var notiser, vilket kan vara en förklaring till att överträdelsen 

på detta kriterium var överrepresenterat. Många av notiserna handlade om att telefonen 

hade börjat släppas runt om i världen och att det fanns en hysteri kring detta. 

Visserligen kan det påpekas att en sådan hysteri är någonting ovanligt, och därför har ett 
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nyhetsvärde i sig. Dock är det inget som är relevant för den svenska publiken. Istället 

hjälper denna form av nyheter till att bygga upp hypen på den svenska marknaden mer 

och mer, vilket inte är storstadspressens jobb.  

 

Göteborgs-Posten var den tidning som stod för flest artiklar som inte ansågs följa 

pressetikens regler. Av de 12 artiklar som fälldes i undersökning, hade de publicerat 

hälften utav dessa. I flera av fallen rörde det sig om en sektion i tidningen som heter 

Teknik & trender. Sektionen är utformad som en spalt där en och samma journalist 

återkommande skrev recensioner, artiklar och krönikeliknande texter. Bland annat 

fälldes här en recension av iPhone 4S då inga konkurrerande produkter nämndes. För 

någon som är insatt i hur marknaden för mobiltelefoner ser ut kan detta kanske tyckas 

vara hårt att fälla texten för textreklam. Dock måste man ta hänsyn till de läsare som 

inte är insatta. För någon som inte vet vad det finns för alternativ till Apples telefon kan 

bilden av verkligheten bli förvrängd, återigen en pseudoomgivning, och denne person 

kan då känna sig manad till att köpa just den produkten. Intressant i det här fallet är att 

en av de två artiklarna som dök upp i sökningen på Samsungs Galaxy S II var en 

recension från samma spalt i Göteborgs-Posten. I det fallet nämnde dock journalisten 

andra konkurrerande modeller, precis som spelreglerna mot textreklam 

rekommenderar journalister att göra. 

 

7.4 Krönikor och publiken 
 

En genre som dök upp vid ett par tillfällen i samband med regelöverträdelser var 

krönikor. Just när det gäller krönikor kan det tyckas vara problematiskt att analysera 

texterna efter samma kriterier eftersom att krönikor är en genre där det är en 

journalists egna tankar och åsikter som återspeglas (Häger 2009, s: 415). Det kan tyckas 

vara okej att krönikören i detta sammanhang kan nämna en produkt för att göra en 

poäng av sina egna åsikter. Dock måste en sådan här undersökning utgå från ett 

läsarperspektiv, och för en läsare kan olika genrer i en tidning vara något abstrakt. För 

en person som inte vet vad det är för skillnad på olika sektioner i en tidning är 

textreklamen alltid lika farlig. 
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7.5 Kvällstidningarna är felfria 
 

En intressant detalj i den kvalitativa undersökningen är att varken Aftonbladet eller 

Expressen fälldes för någon regelöverträdelse. Dessa är kvällstidningar som behöver 

sensationsnyheter till större grad än de andra tidningarna eftersom att de i princip är 

beroende av att sälja lösnummer. På förhand skulle nog de flesta gissa att dessa två 

tidningar, med den bakgrunden, skulle utgöra störst del av antalet fällda artiklar. Istället 

är det dagstidningarna DN, Svenska dagbladet, Dagens industri och Göteborgs-Posten 

som stod för samtliga överträdelser. 

 

 

 

 

7.6 Pressen agerar Opinion leaders  
 

Vilka paralleller kan då dras till storstadspressens favorisering av Apple? Relationen 

mellan tidningarna och publiken kan förklaras med hjälp av innovationsteorin. Som 

tidigare nämnt i teoriavsnittet förklarar Everett Rogers i sin bok Diffusion of innovation 

vad som krävs för att en innovation, i det här fallet en mobiltelefon, ska nå ut till 

allmänheten på ett effektivt sätt. Han förklarar att en innovation behöver presenteras till 

en mindre grupp människor inom ett samhälle. För att innovation ska få genomslag till 

den större gruppen, måste den mindre gruppen i viss mån vara statusbärande så att de 

andra kan följa efter. Denna lilla grupp människor kallar Rogers för ”Opinion leaders”, 

opinionsledare (Rogers 2012, s. 362). Den större massan går under benämningen 

”Adopters”, den grupp som senare adopterar idén. I fallet med Apples iPhone 4S skulle 

man kunna se det som att storstadspressen fungerar som Opinion leaders och läsarna 

som Adopters. Genom att Apple lyckas plantera sin produkt på ett effektivt sätt hos 

pressen, som i sin roll leder opinionen utifrån vad de skriver, får produkten automatiskt 

ett starkt genomslag hos allmänheten. Även här går det att titta på 

försäljningsstatistiken för 2011 som ett led utav detta. Apples telefon hamnade på en 
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förstaplats och blev också betydligt mer omskriven bland tidningarna. Huruvida detta 

faktiskt står i direkt relation till innovationsteorin går endast att spekulera i, eftersom 

en korrekt slutsats från detta endast kan skapas om man får reda på hur alla som köpte 

iPhone 4S resonerade. En intressant aspekt är dock att Apples telefon lanserades på 

hösten medan Samsungs telefon, som kom på en fjärdeplats och endast blev omskriven i 

två artiklar, hade funnits på marknaden sedan ett par månader tidigare.  

 

 

7.7 Apple är favoriten 
 

Utifrån den här undersökningen kan det klart konstateras att Apples mobiltelefon 

favoriseras till hög grad bland storstadspressen. I en fjärdedel av artiklarna rörde det sig 

om textreklam, dock endast bland fyra av de sju tidningarna som undersöktes. Värt att 

fundera kring är dock att endast två av dessa sju, Göteborgs-Posten och Svenska 

dagbladet, hade publicerat varsin artikel om konkurrenten Samsungs telefon. I viss mån 

skulle det därför gå att fälla resterande tidningar för textreklam, även om majoriteten av 

texterna var korrekt skrivna enligt de pressetiska reglerna, eftersom att Apples telefon 

gavs ett betydligt större utrymme där förutsättningarna för bägge produkter var 

likartade. Dock skall inte allt för höga växlar dras utifrån vad den här studien har 

kommit fram till. Som tidigare nämnt i metoddelen visar inte undersökningen hur hela 

verkligheten ser ut då endast en bråkdel av ett år har undersökts. Studien visar endast 

storstadspressens förhållningssätt i samband med en produktlansering.  
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8. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 

Denna studie har kunnat konstatera att det finns ett missförhållande i hur det 

rapporteras kring Apple jämte deras konkurrenter. Orsakerna till detta är vad vidare 

forskning behöver undersöka vidare. 

 

Det finns två aspekter för vidare forskning utifrån denna undersökning. Intressant vore 

att göra en liknande studie som den som omnämns i den här undersökningens avsnitt 

för tidigare forskning. Där har Morten Bay i forskningsrapporten ”Who are the tech 

press darlings?” (2010) undersökt förhållandet mellan teknikföretagens 

publiceringsutrymme i den amerikanska dagspressen kontra antalet pressmeddelanden 

som skickas ut. Där kommer han fram till att Apple är det företag som minst antal 

pressmeddelanden, men samtidigt får störst utrymme hos pressen. En liknande 

undersökning av det svenska medielandskapet vore därför intressant att genomföra för 

att se om förhållandet ser likadant ut och vad det i så fall beror på. 

 

Den andra aspekten av vidare forskning är att ta vid där den här undersökningen slutar, 

d.v.s. att göra samtalsintervjuer med respektive redaktion eller journalist för att 

undersöka deras förhållningssätt till Apple och deras produkter. 
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