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Sammanfattning 
Sverige anses vara en av världens mest avancerade IT-nationer, där användningen av IT ökar 

inom både den offentliga och privata sektorn. Företag inom IT branschen expanderar i en starkt 

föränderlig bransch. En rad olika faktorer har varit grunden till Sveriges position som IT-nation, 

bland annat en ingenjörs- och innovationstradition över en lång tid, även faktorer som den 

utbreda användningen av IT i samhället och en snabbhet att implementera nya innovationer.  IT-

branschen i Sverige utgör 4 % av de sysselsatta i Sverige där omsättning, såväl som antalet 

anställda, faktiskt ökat även under konjunktursvackor. 

Syftet med studien är att undersöka om svenska nyhetsmedier i större utsträckning publicerat 

nyheter om Apple än om deras konkurrenter på smartphone marknaden. For att lättare kunna 

genomföra studien ska dessa frågeställningar besvaras: Hur har Apple lyckats bygga upp en hajp 

kring sitt varumärke i Sverige? Har Apple exponerats mer i svenska nyhetsmedier än 

konkurrenterna på smartphone marknaden?  På vilket sätt påverkar svensk nyhetsmedia bilden 

av Apple? De teorier som används i studien är innovationsteorin, dagordningsteorin samt 

konsumentbeteendeteorin. Inledningsvis sker en fallstudie där det via sökmotorn på DN och SvD 

nätupplagor har summerats ihop antalet ordträffar på utvalda ord.  Baserat på resultaten av 

ordanalys utvecklas en semistrukturerad telefonintervju som genomförs med DN.  Parallellt sker 

en semistrukturerad intervju med en anställd på en reklambyrå inriktat mot hur specifikt Apple 

har gått tillväga för att skapa hajp. Utifrån vår undersökning och analys kom vi fram till att 

svenska nyhetsmedier inte styrs av bakomliggande faktorer när de offentliggör nyheter om 

företag. Publiceringar sker baserat på deras uppfattning om hur det allmänintresset ser ut hos 

läsarna. Apple är väldigt selektiva med att släppa ut information gällande företaget och runt 

deras produkter, detta resulterar i ett intresse från pressen att först publicera information från 

Apple, motiverat utifrån ett allmänintresse i samhället. 
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Abstract 
Sweden is considered as one of the world's most advanced IT nations, where the use of 

information technology has increased within both the public and private sector. Companies in the 

IT industry have expanded and is considered to be a shifting industry. A variety of factors have 

been the foundation of our country's position as an IT nation, including an engineering and 

innovation tradition over a long time, even factors that a broad use of IT in society and speed to 

accept new changes. The IT sector in Sweden accounts for 4% of those employed in Sweden 

where even the turnover, as well as the number of employees actually increased even during 

economic downturns. The purpose of this study is to investigate whether the Swedish 

newspapers published more news about Apple than about their competitors in the smartphone 

market.  

The following questions will be answered in this study: How Apple has managed to build up a 

hype around their brand in Sweden? Has Apple been exposed more in Swedish news media than 

their competitors in the smartphone market? In what way does this affect the image of Apple? 

The theories used in the study are innovation theory, agenda theory and consumer behavior 

theory. 

A case study is performed where it through the search engine on the website of Swedish news 

press DN and SvD, electronic versions summed up the word count hits on selected words. Based 

on the results of word analysis we developed a semi-structured telephone interview that took 

place with DN. 

Meanwhile there is a semi-structured interview with an employee at an advertising agency 

focused on how Apple has created hype. 

Based on our investigation and analysis, we concluded that the Swedish news media is not 

controlled by underlying factors when publishing news about the companies. Publications occurs 

based on their perception of the general interest of the readers. 

Apple is very selective regarding releasing information regarding the company and around their 

products, this results in an interest from the press to first publish information about Apple, this is 

founded from the perception of the public interest for these news. 
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Förklaring av väsentliga ord och beteckningar för uppsatsen  

_________________________________________________________________________ 

 

Ordlista Svenska Akademin 

 

Genterapi s. För att reparera skadade gener 

 

Hajpa el. Hypa v. -de. Mest i perf.part. Ge överdriven  

uppmärksamhet el. reklam; en hajpad artist  

 

Innovation s. -en -er.  

Införandet av nyhet; förnyelse 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Ordlista Oxford Dictionaries 

VoIP -  Voice over Internet Protocol, a form of technology that allows for speech 

communication via the Internet. 

_________________________________________________________________________ 

HTS - High-Temperature Superconductivity (Nowotny et al. 2002) 

 

TBWA - Reklambyrånätverk som jobbar bland annat med Apple, Adidas, Nissan och 

McDonald’s.
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(Företaget Apple Incorporated benämns härmed som Apple) 

(Tidningarna Dagens Nyheter benämns härmed som DN, Svenska Dagbladet som SvD och New 

York Times NYT i den fortsatta texten)            

 

1 Inledning   
 

Inledningsvis ges en introduktion till innovationer och Apples roll sett ur ett historiskt perspektiv 

undersöks. Bakgrunden leder in på hajpcykler samt hur Apple lyckats skapa hajp. Vidare 

introduceras studiens syfte samt utifrån valda frågeställningar beskrivs studiens inriktning. 

Avslutningsvis görs en avgränsning av uppsatsen där även studiens metod presenteras, sedan tas 

det upp tidigare forskning inom ämnet. 

 

1.1 Bakgrund 
 
En ny fas i industrisamhällena började ta form i mitten av 1900-talet när makten från att tidigare 

legat huvudsakligen hos producenterna allt mer började flyttades över till konsumenterna. 

Infrastrukturella utbyggnader gav incitament för en ökade konkurrens och specialiseringen som 

var betydelsefull för denna utveckling (Aaker 2011, 1). Detta ledde till en omvärderad syn på 

marknadsföringens funktion vilket i sin tur genererade nya teorier. Utifrån skolbildningen The 

Buyer Behavior School of Thought som växte fram i början av 1950 talet ville man främst förstå 

varför konsumenter beter sig som de gör (Sheth et al. 1988, 114-124). Bakomliggande faktorer 

var att öka förståelsen kring vad som styr konsumentbeteendet i val av varumärke, kvantitet, 

kvalitet på produkten eller prisklass (Uncles et al. 1995). 

För de företag som har varit verksamma under många decennier så har deras strategier varit 

tvungna att anpassas efter ständigt föränderliga förutsättningar. Att på bästa sätt hantera 

ändringar i marknadsläge, produktsortiment och implementeringen av nya innovationer är av 

yttersta vikt för att fortsätta sin existens. 

Innovationer kan både ha en direkt och indirekt påverkan (Besanko et al 2013, 1). Exempel på en 

direkt påverkan är när en innovation påverkar en produkt i sig. Ett exempel var när färgtekniken 

kom till tv:n och hur det påverkade den svartvita tv-apparaten (Gradvall 1996). I indirekta fall 

kan en innovation inom en annan sektor påverka en eller flera branscher. Möjligheterna Internet 

har skapat är ett bra exempel på detta (Rådmark 2014, 1-2). 
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Aaker delar in innovationer i tre olika kategorier efter hur stor genomslagskraft de har. 

“In general, substantial innovations have ten times the impact of incremental innovations; the 

impact of transformational innovations is ten times greater again.” (Aaker 2011, 50)  

 

När en innovation sker inom produktområden som kan konkretiseras till konsumentmarknader 

kan man i många fall se hur förutsättningar för en så kallad hajp uppstår.    

    

En hajp kan förenklat sammanfattas som ett ökat intresse i samhället för vissa begivenheter. Det 

tilltagande intresset kan uppmätas från nyhetsmedior, sociala nätverk och även i den fysiska 

integration mellan människor som ”word to word” marknadsföring mellan konsumenter. Denna 

genereras ofta i samverkan med den mediala rapporteringen (Bughin et al. 2010).  

 

Ett sätt att mäta fenomenet hajp är att titta på nyhetsmediers ökade bevakning av innovationer, 

produkter eller företag. Ett av nyhetsmediers mål är att behålla/öka antalet läsare av deras 

papperstidning eller webbsida, beroende på hur nyhetsmediet är förankrat i samhället. Därför kan 

slutsatsen dras att det som rapporteras om i nyhetsmedier härleds ur uppfattningen om ett 

allmänintresse från de tilltänkta respondenterna och ju mer det publiceras om ett specifikt 

område ju större torde allmänintresset vara. Det får inte glömmas att nyhetsmedier har skiftande 

politisk ståndpunkt, centrerade mot storstad eller landsbygd samt riktade mot olika geografiska 

områden. Andra väsentliga frågeställningar är hur objektiv kan nyhetsmedier egentligen vara när 

det är människor inom den som skapar innehållet. Det finns alltid risken för bakomliggande 

agendor. Hur härleder de sina ställningstagande att vi hellre läser om när nya Iphonen släpps än 

om den nya Samsung telefonen exempelvis? (Gans 1980)  

 

1.2 Innovationsperspektiv 
 

Utifrån den vetenskapliga artikeln Comparing technological hype cycles: Towards a theory 

(Lente et al. 2012) tas det upp hur tidningen NYT hanterat tre teknologiska innovationer. Dessa 

tre är VoIP, Genterapi och HTS och hur deras hajpkurvor sett ut baserat på hur ofta artiklar i 

tidning berört varje ämne. Artikelantal har summerats ihop från NYT hemsida och från 
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papperstidning. VoIP, Genterapi och HTS har alla kurvor som starkt skiljer sig från varandra. 

Det beror bland annat på att de tre har haft tidsmässig skillnad från uppkomst till att första 

produkt som nyttjar tekniken stått färdig. (Lente et al. 2012) 

Numbers of articles in NYT 

 

 

 

 

 

 

 

                       (bild 1.1) 

Marknadens möjlighet att konkretisera användningsområden för innovationerna har varierat 

stort. Artikeltätheten intensifieras ju närmare man kommer en färdig produkt eller efter en 

produkts implementering på marknaden.  Kurvan kan också öka när positiva och negativa 

offentliggöranden görs rörande innovationen. Vi kommer inte gå vidare in på HTS för denna 

teknik är komplex och okänd för oss, därmed finner vi att HTS inte är väsentligt för vår uppsats.  

Det finns aspekter av genterapi som kan revolutionera medicinsk behandling av vissa sjukdomar 

(Judson 2006, 40–47). Det finns även delar inom genterapi som är etiskt kontroversiella. Dessa 

har exempelvis belyst frågor som “hur långt ska man kunna styra över sina gener” (Andrén et al. 

2004). Genterapi mötte också på många bakslag i forskningen och det har tagit lång tid innan 

man har kunnat applicera tekniken för behandling av människor (Lente et al. 2012).  

 

Inom VoIP även kallat internettelefoni saknas denna kontroversiella sida. 

Mycket snabbt kom tjänster som använde sig av teknologin. Dessa nådde inte upp till 

marknadens förväntningar gällande ljudkvalitén i samtalen. De första aktörerna blev kortlivade 

och en nedgång av hajpen blev resultatet. Sedan lyckades Skype som grundades av den svenska 

IT entreprenören Niklas Zennström förfina tekniken med en betydligt bättre ljudkvalitet (Skype, 

2014).  Man kan lätt se hur Skypes intåg 2003 påverkar kurvan. Skype såldes 2005 till Ebay för 

25miljarder kronor (Froste 2009). 
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Bilden (bild 1.2) visar “Gartners hype 

cycle” som är en teoretisk modell av hur 

marknaden reagerar efter teknologiska 

innovationer.        

“Each Hype Cycle drills down into the 

five key phases of a technology's life 

cycle.” (Gartner, 2014)  

Den ger företag ett analytiskt verktyg till 

att kunna ta ställning till när ny teknik 

mest fördelaktigt appliceras med 

utgångspunkten ur fem stycken 

utvecklingssteg (Fenn et al. 2008).  

                                                                                                                                            (bild 1.2) 

I de tre som studeras i NYT är VoIP den enda som tagit sig igenom alla steg och stabiliseras i fas 

fem med en tydlig bild av vad innovationen bidrar med och till vilken kvalitet. De två andra är i 

steg tre där det inte än finns klarlagda användningsområden och kvalitetskrav. Där kan det 

företag som först tar fram en fungerande produkt göra samma resa som Skype gjort och skapa 

incitament för att bli marknadsledare.   

 

1.3 Lanseringsperspektivet 
 

Det finns en annan infallsvinkel till fenomenet hajp att man studerar det ur 

lanseringsperspektivet. Då tittar man enbart på hur marknaden reagerat före och efter 

produktlanseringar av företag.  Detta är mycket vanligt inom vissa branscher. I exempelvis 

underhållningsbranschen för exempelvis film, tv-serie, tv-spel och böcker har de visat sig ha en 

ökad förutsättning för att skapa hajp och även att hajp skapas genom dess kommunikation med 

marknaden (Story 2008). Ett annat exempel inom detta var när modeföretaget H&M år 2011 

gjorde en kollaboration tillsammans med Versace. Samarbetet gick ut på att Versace skulle 

designa en kollektion som skulle produceras i stora upplagor och sedan säljas via H&M. Koncept 

hade prövats tidigare av H&M (Granlund 2014). Varje ny kollaboration kan på sätt och vis ses 

som en form av innovation. Kvalitet till ett lågt pris är vad H&M alltid stått för men för Versace 

som är mer av ett premium märke med exklusiv profil var massproduktion i dessa proportioner 

något som var nytt. Det fanns på förhand oro över att det kunde minska bilden av Versaces 
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exklusivitet på marknaden. För H&M fanns det inga sådana risker då det snarare kunde höja 

deras anseende. I många avseenden framkallades hajpen medvetet av aktörerna via interaktion 

med marknaden. Inför lanseringen anordnade märkena en förfest med inbjudna kändisar som 

visade upp kollektionen. Detta spred företagen i sociala medier. I samband med lanseringen fick 

företagen mycket publicitet från oberoende nyhetsmedier. Rapportering var centrerad runt hur 

konsumenter hade agerat. Bilder på folk som sov utanför butikerna, köer som sträckte sig ut på 

gatan spreds och att H&Ms hemsida kraschat på grund av ett så enormt köptryck. Även 

kollektionens utseende visades upp av nyhetsmedierna. (Arthurs 2011) 

Samarbetet blev en succé och varorna såldes slut snabbt. Versace fick 33,000 flera följare på 

sociala medier och H&M fick 255,000. Dessa två blev också bland de 20 mest omtalade 

företagen det året. Aktiekurserna steg för dem båda. (Smith 2011) 

 

Produktlanseringen framkallar i det ovannämnda fallet en kurva av marknadsintresse som går att 

liknas vid den teknologiska innovationerna frambringar enligt “The Gartner hype cycle”. 

Hajpen intensifieras oproportionerligt i fas ett via en marknadsstrategi som uppnår eftersträvat 

resultat. Tv-reklam, annonser och radioreklam som når eftersträvade segment. En efterfrågan 

byggs upp på marknaden som resulterar i att nyhetsmedier börjar rapportera då det skapats ett 

allmänintresse. Sen i fas två sker en nedgång, antigen för att produkten är slutsåld och en 

medveten avtrappning påbörjats. Nedgången skulle också kunna bero på orimligt höga 

förväntningar från marknaden som inte helt införlivades. I fas tre stabiliseras värdet på en högre 

utgångspunkt än tidigare. H&M och Versace ökade båda antalet följare i sociala medier och 

konsumenters kännedom om företagen. Detta ger på sikt en möjlighet att öka sin närvaro i 

nyhetsmedier överlag. (Smith 2011) 

 

1.4 Företagsperspektivet 
 

När företag har lyckats skapa hajp runt sitt varumärke finns flera gynnsamma omständigheter 

som ofta sammanfallit. Vi har huvudsakligen hittat företag med produkter som har kopplingar till 

konsumentmarknader. Detta tyder enligt oss på ett samband däremellan. Ju större marknaden är 

mätt i potentiella konsumenter ju mer ökar möjligheterna. Hur produkten brukas, individuellt 

eller gemensamt har visat sig ha betydelse. En annan faktor som uppvisat korrelation med hajp är 

att möjligheten ökar ju mer företag kan differentiera produkterna på en specifik marknad mot 

varandra (Hoye et al. 2012, 388).   
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Vilken marknadskommunikationsstrategi som varit mest gynnsam för att skapa hajp varierar 

mellan olika branscher och företag. The Buyer Behavior School of Thought tar inom skolan upp 

teorier om styrkan som finns att få konsumenter att sinsemellan marknadsföra produkter “word 

to word” (Sheth et al. 1988, 114-120). Hur företag lyckas få konsumenter att göra det har skett 

mångfasetterat men det finns några ofta sammanfallande orsaker. Att leva upp till konsumenters 

förväntningar är en startpunkt och ju bättre man gör det i jämförelse med konkurrenten ju mer 

ökar förutsättningen. Vissa produktområden har en större acceptans och genererar ett högre 

allmänintresse på marknaden. Dessa omnämns oftare i den vardagliga integrationen mellan 

människor då produkterna riktar sig emot ett oidentifierbart segment och ofta är könsneutrala. 

Exempelvis, att nämna för andra människor att man sett en ny film på bio sker i stor utsträckning 

i det vardagliga mötet mellan människor. Inom produktområden med ett mer definierat segment 

på marknaden förs produkterna oftare på tal efter att människor identifierat ett gemensamt 

intresse. Exempelvis att två mammor börjar pratar om vilken barnmat de föredrar efter att båda 

uppmärksammat att de har barn i samma ålder (Bughin et al. 2010). 

 

Inom skolan tas det även upp teorier som visar på att trovärdigheten hos konsumenter starkt 

varierar i synen på ”vanlig” kommersiell reklam genom tv eller tidningar jämfört med 

trovärdigheten gentemot det man tar del av från nyhetsmedier (Sheth et al. 1988, 114-120). I 

kommersiell reklam finns en tydlig distinktion som skiljer reklamen från det andra innehållet, 

vilket gör det lättare för respondenter att ignorera. Denna distinktion är inte lika tydlig när 

företag omskrivs i nyhetsmedier och tas därför emot med större reliabilitet av respondenterna 

(Trusted reviews, 2014). Alltså finns det stora fördelar med att få positiva saker skrivna om sig i 

nyhetsmedier. Men även negativ publicitet har ibland också visat sig vara positiv. Som i fallet 

med ICA efter köttskandalen 2008. Trots all den negativa publicitet detta resultera i ökade deras 

vinst detta år. Vilket överensstämmer med uttrycket “no publicity is bad publicity”. (Di, 2008) 

 

Vissa företag har genom att minska kommunikation med marknaden gällande specifika områden 

ökat nyhetsmedier bevakning. Vi har märkt en markant ökning av företag som håller 

lanseringsdatum hemliga i elektronikbranschen. Produkternas attribut och design delges 

eftertänksamt för att höja förväntningar (Phonearena, 2012). I vissa fall har detta ökat hajpen 

som när man studerar flertalet av Apples produktlanseringar medan de för konkurrenter som 

Samsung inte lett till samma effekt (Svd, 2012). 
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Det mest förekommande sättet som vi har observerat är att företag ökar sin kommunikation med 

marknaden för att uppnå hajp. Företagen använder då en eller flera kommunikationskanaler för 

att skapa alternativt öka efterfrågan. Ett intressant exempel är hur Apples lyckades skapa en 

efterfrågan efter sin Ipad. Här fanns det nästintill en obefintlig efterfrågan som sedan ökade 

lavinartat (Skarin 2010).   

 

1.5 Apple och Hajp 
 

Delvis har mobiltelefonen blivit den vanligaste elektroniska produkten bland svenska 

konsumenter. I Sverige bland de som är 12år eller äldre använder hela 96 % en mobiltelefon och 

av dem är 65 % smartphones, taget från data år 2013 (Se bilaga bild 6). Produkten har också en 

hög omsättningsgrad (Se bilaga bild 5). Detta tror vi till största del är på grund av skador som 

kan uppstå av det dagliga användandet och medförande av mobilen. Även ett intresse att 

uppdatera till den senaste modellen påverkar (Uvhagen 2012). Andra incitament som varit 

gynnsamma för smartphone segmentet tillväxt är att abonnemangspriserna fallit på grund av 

priskriget mellan operatörerna (Gripenberg 2012). Utbyggnad av 3g nätet i Sverige har varit 

viktig. År 2010 var det bara Malta i Europa som hade högre befolkningstäckning med 3g än 

Sverige och när det kom till utbyggnad av mobilt bredband var Sverige etta i världen. 3G 

tekniken kan ses som själva kärnan för att ge en smartphones tillgång till internet mobilt (Lewan 

2010).  

 

Mobilen har också till skillnad från många andra elektronikprodukter gynnsamma attributet för 

ett individuellt ägande. Både för sin storlek men mest på grund av dess användningsområden 

inom den sociala interaktionen mellan människor. Mobilen blir ens viktigaste ägodel i den 

ständiga kontakten med omvärlden vilket har ökat dess betydelse för konsumenter i takt med att 

man kan göra fler och fler saker med en smartphone (Appel 2012). Denna graf visar hur 

försäljning av smartphones helt kommit att dominera mobilmarknaden efter det att Iphonen 

introducerats. (Se bilaga bild 3) 

 

Apple var först med en smartphonen som lyckades kombinera ett välfungerade operativsystem 

med en pekskärmsteknik som var nyskapande. Utöver dessa omständigheter var detta upplägg 

också användarvänligt och lätt att lära sig. Till och med små barn har lärt sig använda 
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smartphones (Sydsvenskan, 2012). Designen på Iphonen kändes revolutionerad i en tid då 

designen blev mer och mer betydelsefull i valet av mobil (Gripenberg 2007). 

 

Iphonen satte också en helt ny standard för hur man synkar och sparar innehållet på mobilen. 

Man kopplade bara upp sig mot deras tjänst Itunes där man skapade en säkerhetskopia så kunde 

man lätt få tillbaka nummer och sms om mobilen gick förlorad. Detta har skapat många lojala 

konsumenter. Konsumenter vill helst hålla sig till produkter som de känner sig säkra med och vet 

hur de fungerar. (Jurevicius 2014) 

De introducerade också fenomenet med appar i mobilen som har blivit standard i smartphones. 

Apple har lyckats bli en av de stora aktörerna på mobilmarknaden på bara ett antal år (Jurevicius 

2014). Allt detta har givit dem förutsättningar att kunna ta ut ett högre pris på sina produkter än 

konkurrenterna och därigenom uppnå exceptionella vinstmarginaler. Apple stod 2010 för 2,8 % 

av mobilmarknaden men hela 39 % av den totala vinsten som gjordes inom sektorn (DeWitt 

2010). Företaget är effektivt genom att de har de lägsta SG & A-kostnaderna (Selling General 

Administration) högsta lageromsättning (Heracleous 2013, 92-99). Allmänheten vill veta när de 

kommer att släppa nya produkter, vilka komponenter och utseende den kommer att ha 

(Heracleous 2013, 92-99). Apple har en strategi att inte delge marknaden någon som helst 

information innan de släpper en ny produkt. Detta ökar på intresset från marknaden. Apple får på 

så sätt gratis marknadsföring och en ökad efterfråga för deras produkter samt för företaget 

(Kaputa 2012). 

 

Detta stärker relationen med konsumenterna och framförallt med media. Ett effektivt sätt att 

marknadsföra sin produkt är att låta andra göra det åt en (SvD, 2012). Det förstärker varumärket 

och gör det mer hållbart. Både allmänheten, konsumenter och nya potentiella kunder får en stark 

bild av företaget (Kaputa 2012). 
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1.6 Problemdiskussion 
 

Ett starkt varumärke ökar mervärdet hos intressenter och hjälper till att motivera personalen till 

att representera varumärket.  

Framför allt inom branscher där konkurrensen är hög och företag allt mer är beroende av lojala 

kunder som uppvisar lojalitet till varumärket (Hoeffler et al. 2003). Litteraturen beskriver att 

förändringen på vissa marknader har lett till att det krävs mer än produktdifferentiering för att 

positionera sig och att det numera krävs hela företagens involvering (Abratt et al. 2012, 1048-

1063).  

Författarna Hatch och Schultz gör en skillnad mellan corporate brand och product brand, som 

fortsättningsvis benämns företagsvarumärke respektive produktvarumärke. För att skapa ett 

företagsvarumärke krävs ett arbete med att involvera hela företaget och funktionsenheterna för 

att bygga företagets varumärke, som tillsammans med medarbetarna är tänkt att attrahera och 

engagera intressenter. Ett produktvarumärke verkar som en enskild produktfunktion och kan 

hanteras enskilt inom marknadsavdelningen på ett företag med egen marknadsföring och 

försäljning. (Hatch et al. 2003, 1041-1064) 

Produktvarumärken tenderar att bli heterogena över tid medan ett företagsvarumärke kan finna 

differentiering i företagens karaktäristiker som är kopplade till värden och identitet som delas av 

hela företaget (Aaker 2011, 6-18). Resultatet kan bidra till att konsumenter kan bli mer bekväma 

i att föredra ett företag framför ett annat (Abratt et al. 2012, 1048-1063).  

 

1.7 Frågeställningar 
 

Hur har Apple lyckats bygga upp en hajp kring sitt varumärke i Sverige? 

 

Har Apple exponerats mer i svenska nyhetsmedier än konkurrenterna på 

smartphonemarknaden?  

 

På vilket sätt påverkar svensk nyhetsmedia bilden av Apple? 
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1.8 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att studera hur svenska nyhetsmedier publicerar artiklar kopplade 

till innovationer och företag samt nyhetsmediers roll i hajp. Företaget Apple används som en 

utgångspunkt för analysen av hajp ur ett företagsperspektiv i nyhetsmedier. 

 

1.9 Avgränsning  
 

Studien kommer avgränsa sig till den svenska mobilmarknaden och undersöka hur intresset i 

nyhetsmedier sett ut. Vi kommer att titta på Apple och deras konkurrenter samt på smartphonen 

som innovation. Motiven till val av svenska marknaden är att användningen av antalet 

smartphones har ökat markant under senaste fem åren (Se bilaga bild 3). Den svenska marknaden 

ligger i topp i Europa gällande många IT-områden bland annat användningen av internet i 

hushållen (Se bilaga bild 7).  

Vi motiverar vår val av Apple som vårt forskningsobjekt för att vi anser att företaget har ett 

starkt och hållbart varumärke i nyhetsmedier. Hur detta värde skapats i vår alltmer integrerade 

värld vill vi försöka bringa klarhet i.   

  

1.9.1 Tidigare forskning  
Här presenterar vi tidigare forskning som har framförts för att hjälpa oss skapa en bättre 
förståelse för Apple och hypen kring dem, framförallt utifrån andra forskares perspektiv.    
       
           

1.9.2 Macintosh som religion och kult   
      
Det Russel Belk är väldigt bestämd med och specificerar i hans studie är att kulten kring 

Macintosh kan mycket väl jämföras med en religion. Efter flera års studier gällande olika Mac-

communities producerade han även dokumentären ”The Cult of Macintosh”. En stor del av 

dokumentären bestod av intervjuer med Mac-användare och det han kommer fram till är att 

denna Mac-kult har aggregerade trosuppfattningar om Apple och Mac. Detta är gemensamt för 

alla medlemmar. Detta kan man konkret se i citatet nedan; 

      

"The Mac and its fans constitute the equivalent of a religion (...)This religion is based on an 
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origin myth for Apple Computer, heroic and savior legends surrounding its co-founder and 

current CEO Steve Jobs, the devout faith of its follower congregation, their belief in the 

righteousness of the Macintosh, the existence of one or more Satanic opponents, Mac believers 

proselytizing and converting nonbelievers, and the hope among cult members that salvation can 

be achieved by transcending corporate capitalism."  (Belk 2002) 

           

1.9.3 Who are the tech press darlings? 
 
Morten Bay berättar i hans forskningsstudie att det finns en tydlig överrepresentation av antalet 

artiklar skrivna om de två teknikföretagen Apple och Google, jämfört med deras största 

konkurrenter. 

 

Morten Bays forsknings innehåll kretsar kring de tio största inkomstbringande företagen inom 

den amerikanska teknikbranschen. Därmed skrivs det inte mycket just om smartphones, men 

studien är väldigt intressant för oss eftersom den visar att Apple är det företag som det skrevs 

flest artiklar om under tidsperioden 19 april-19 maj 2010, i de fem största amerikanska 

dagstidningarna (Bay 2010, 8). 

Deras siffror skiljer sig markant jämfört med stora konkurrenten Microsoft som knappt nämndes 

i hälften så många artiklar, medan andra stora teknikföretag som Intel, Motorola och HP förekom 

ännu färre. 
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2 Teoretisk referensram     
I kapitlet förklaras inledningsvis innovationsteorin och dagordningsteorin för att få inblick i hur 
en innovation påverkas av kommunikation. Vidare beskrivs konsumentbeteende för en djupare 
inblick i hur konsumenter beter sig gentemot innovationer. Slutligen berörs skolbildningen The 
Buyer Behavior School of Thought. 
 

 

2.1 Innovationsteorin    
   

Utifrån Everett M. Rogers bok Diffusion off innovations från 2012 diskuterar författaren sin 

innovationsteori, som handlar om hur kommunikation påverkar en innovations framgång. Det 

han hävdar är att även om innovation i sig är överlägsen och banbrytande kan den i vissa fall 

misslyckas med att etablera sig.  Det gäller att förstå målgruppens egenskaper och därefter 

anpassa kommunikation på ett lämpligt sätt. Rogers innovationsteori går ut på att ha förmågan att 

nå ut till rätt grupp inom sin målgrupp. Han pratar om en “critical mass” (Rogers 2012, 343). 

Detta visar tidpunkten när en innovation börjar sprida sig själv. Då är det viktigt att “opinion 

leaders” inom innovationens samhällsområde uppmärksammar styrkan och förmedlar den vidare 

till massan: ”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, 632)  

 

2.1.1 De fyra stegen i innovationsteorin 
 

Rogers plockar ut fyra steg från teorin som ger en bra bild av hela processen. 

“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, 36)  

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

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

på̊ dess “hardware”, själva verktyget, och “software”, resurserna till att använda verktyget 

(Rogers 2012, 36).  

Man kan dela in och definiera vad en innovation är i flera delar, en innovation är en ny produkt 

eller alternativt ett fenomen som ens planerade målgrupp ska ta emot.  
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Nästkommande steg är kommunikationskanalerna (Rogers 2012, 36). Det är genom kanaler som 

informationen når till tilltänkta målgruppen. Det personliga kontaktnätet är också en 

kommunikationskanal, den är däremot effektiv för att ändra attityder, men vill man snabbt sprida 

information om en ny produkt eller innovation är massmedia det effektiva sättet. 

 

Det tredje steget är tiden (Rogers 2012, 37). Detta består av fem steg som presenteras nedan: 

 

(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. 

 

Steg för steg följs denna process av alla från målgruppen när de introduceras för en ny 

innovation. Tidsmässigt hur snabbt processen går till väga har Rogers definierat som “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, 37)  

           

Fjärde steget som är det sista är det sociala systemet, som kan räknas som en positiv eller negativ 

attribut till hur pass mottaglig innovationen blir av individerna i gruppen.   

     

 

2.1.2 Adoptionskategorier 
 

Tidsramen att anammas en innovation varierar. Man kan observera olika grupper av människor 

och kategorisera dem i olika adoptionskategorier.   
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                                         (bild 2.1)   

 

Första mottagaren av en ny innovation kallas för “innovators” eller på svenska innovatörer. 

Dessa är mer riskbenägna samt välutbildade jämfört med resterande. (Rogers 2012, 282) 

      

“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, 283)  

     

Den andra gruppen, early adopters (tidiga adoptörer) är oftast stora initiativtagare och orsaken till 

att andra upptäcker produkten, de är även väl respekterade av den övriga målgruppen. Early 

adopters är inte rädda till att testa nya produkter. De kan göra det genom att använda sig av olika 

marknadsföringskanaler som sedan stimulerar ”word to mouth”, där denna sortens 

marknadsföring förlitar sig på att nöjda kunder sprider budskapet vidare. 

Den tredje late majority (den tidiga majoriteten) denna grupp kräver försäkran om att produkten 

är användbar och acceptabel i marknaden. Dessa har hög inkomst är äldre och har hög utbildning 

och social status. 

Näst sista Late majority (sena majoriteten) Late majority väntar oftast till flera av deras bekanta 

gjort valet, för att på så sätt kunna utvärdera resultatet. De väntar tills det blir en nödvändighet att 

ta till sig innovationen alternativt att grupptrycket blir för hög. Dessa är skeptiska gentemot nya 

idéer och därför ta emot produkten på grund av sociala och ekonomiska skäl. De läser inte 

mycket tidningar och är under genomsnittet när det kommer till utbildning, social status och 

inkomst. 
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Sista gruppen “Laggards” (eftersläntrarna), dessa är isolerade i sociala sammanhang och har 

svårt att ta till sig nya produkter och ändra på deras åsikter. Det tar lång tid tills de vänjer sig vid 

den nya innovationen. Vissa av dem har inte råd till att testa innovationen. (Rogers 2012) 

       

 

2.2 Dagordningsteorin  
     

Medias uppfattning om hur det allmänna intresset ser ut lägger grunden för deras rapportering 

rörande olika frågor (Häger 2009, 287). De som förmedlas är deras bild av en händelse, en så 

kallad ”pseudo-omgivning” (McCombs 2004, 25).  

                 

”Den grundläggande idén bakom teorin om mediernas dagordningsfunktion är att medierna har 

makt att påverka vad människor anser är viktiga frågor. De har måhända inte makt över våra 

åsikter, men över vad vi har åsikter om”. (Strömbäck 2004, 150)  

     

Dagordningsteorin kan ordnas inom tre olika delar, den politiska dagordningen, den mediala 

dagordningen samt medborgarnas dagordning. Dessa tre är kopplade till varandra, men det som 

skiljer dem åt är hur de påverkar varandra. Mediernas dagordning påverkar både medborgarnas 

och den politiska dagordningen. Medborgarnas dagordning påverkar den politiska dagordningen, 

medan den inte påverkar mediernas dagordning. Den politiska dagordningen påverkas både av 

mediernas samt medborgarnas dagordning, däremot påverkar den inte medborgarnas dagordning, 

mer än indirekt via medierna. (Strömbäck 2004, 54)      

Dagordningsteorin har även två nivåer, i första nivån observerats vad som sker när medierna 

skriver om ett objekt och placerar objektet i sin dagordning. Vilket i sin tur leder till att objektet 

hamnar även på medborgarnas dagordning. Medierna har en stor maktfördel att de kan påverka 

medborgarna vilka frågor de skall ha åsikter om. (Strömbäck 2004, 112)   
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2.3 Konsumentbeteende  
 

Det finns fyra grundfaktorer som påverkar konsumentens köpbeteende nämligen kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska (Kotler et al. 2006, 174). Konsumentbeteendet utgör ett 

antal faktorer som definierar konsumenters beteende och förklarar varför de beter sig på visst 

sätt. Den viktigaste faktorn enligt Kotler och Keller är dock kulturella aspekten som är 

grundläggande för individens beteende och påverkar konsumenten redan tidigt i barndomen. Till 

största del blir vi människor påverkade av familj, vänner, kända personer som man vill efterlikna 

och många gör även samma val som sina föräldrar. (Kotler et al. 2006, 174) 

 

Sociala faktorer kan delas upp i tre underfaktorer: referensgrupper, familj och sociala roller och 

status. I denna studie har fokus på sociala roller och status eliminerats bort eftersom det kan vara 

ett känsligt ämne för många. Social roll och status kan bero på en rad olika faktorer som till 

exempel inkomst, tjänst och så vidare. Därför prioriteras detta bort. En persons referensgrupp 

består av alla de grupper som har en direkt eller indirekt påverkan på dennes beteende eller 

attityd. Dessa grupper kan vara familj, vänner, kollegor samt människor med samma 

religionstillhörighet. Konsumenter har lätt att bli påverkade av det de får höra runt omkring 

vilket gör att många på så vis bestämmer sig utefter vad de får höra. Det sägs att negativ 

information har större påverkan på konsumentens beslut, den har större spridning samt effekt än 

vad positiv information har.  

 

I denna forskningsstudie läggs fokus på den sociala faktorn då konsumenter blir påverkade av en 

mängd små grupper: 

Första gruppen är medlemsgrupper exempelvis familj, sociala roller och status.    

Referensgrupp – fungerar som jämförelse eller referens utan att personen själv behöver tillhöra 

gruppen.  

Aspirantgrupp är grupper som personen vill tillhöra och därmed jämför sig med. (Kotler et al. 

2006, 174)  

 

I denna studie är sociala aspekten relevant då den ger en överblick på vilken typ av konsumenter 

som konsumerar en smartphone och framför allt Iphone, vilka förutsättningar och mål har dessa 

konsumenter. Samt belyses faktorer som vilken inkomst konsumenter har, vilken social grupp 

tillhörighet eftersträvas, vilken status konsumenter vill uppnå med deras köp samt även vem eller 



 17 

vilka individer de försöker efterlikna. Med hjälp av konsumentbeteende samt dess sociala 

faktorer ökas förståelsen på hur konsumenter reagerar.      

    

2.3.1 The Buyer Behavior School of Thought 
 

Denna skola växte fram i början av 1950 talet, den utgör en stor del av marknadsförings 

disciplinen och går främst ut på att förstå varför konsumenter beter sig som de gör. Andra 

faktorer som styr konsumentbeteendet har studerats som val av varumärke, kvantitet, kvalitet på 

produkten eller prisklass.  Anledningen till varför skolan växte snabbt och blev en central del 

beror också på att marknadsföringsutövare såg ett behov av att förstå kunden, skapa en närmre 

relation och förstå vilka behov och förutsättningar konsumenter har. Användandet utav kunskap 

från andra forskningsdiscipliner som exempelvis psykologi, klinisk psykologi, och sociologi är 

påtaglig. 

  

Utifrån boken Marketing Theory, evolution and evaluation tar Sheth et al upp två stora orsaker 

till utvecklingen av skolan. ”The emergence of the marketing concept” samt “the established 

body of knowledge in behavioral science”. 

Man började frångå den traditionella utbudsorienterade marknadsföringen och istället gå mer in 

på den kundorienterade marknadsföringen som är mer lämplig för att förstå kundbeteende.   

Under senare tid började lojaliteten bland kunderna studerades, vilka faktorer gör dem lojala och 

över hur lång tid. Under 1980-talet studerades the “new dawn of consumer behavior”. 

Undersökningen av hur olika symboler, ritualer, traditioner och religion påverkade ens val. 

Kvalitativ forskning började användas mer. 

  

Sheth et al tar upp tre faktorer som började lägga grund för skolan. Det första området är 

“emotional and irrational psychological determinants of consumer behavior”. Denna metod går 

ut på konsumenter väljer varor och varumärken efter gömda motivationer som de inte är 

medvetna om. Att med hjälp av olika metoder och psykologiska faktorer förstå människans 

motivationer. Detta har blivit kritiserat eftersom man anser att konsumentbeteendet till större del 

består av medvetna motivationer snarare än omedvetna. 

Det andra forskningsområdet är “social determinants of consumer behavior”. Här studeras 

sociala faktorer som hur varumärket får sin image som klassymbol och hur viktigt det är med 
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word of mouth. Det tredje området är “household descision making” där studeras köp beteendet 

inom enskilda familjer. (Sheth et al. 1988) 

  

Howard och Sheth har beskrivit fundamentala teorier inom konsumentbeteende. Nedan beskrivs 

följande av deras påståenden: 

  

1. Konsumenter förenklar val genom lärande över tiden 

2. Konsumenter komplicerar val när det är rutin och icke utmanande val 

3. Erfarenhet är viktigare än information 

4. Information från fysiska produkter filtreras mindre än från reklam och säljarinfo 

5. Information från sociala filtreras mindre än från kommersiella källor 

6. Konsumenternas tillfredsställelse beror på psykologiska faktorer och även tidiga erfarenheter 

(Sheth et al. 1988) 

 

 

2.4 Val av teorier  
 

Utifrån innovationsteorin, dagordningsteorin samt konsumentbeteende ska det empiriska 

materialet som presenterats i studien analyseras. Innovationsteorin grundar sig på sambandet 

mellan kommunikation och innovationens framgång. Målet är att anpassa sin kommunikation 

efter målgruppen på ett korrekt sätt. Inom dagordningsteorin är medias uppfattning om hur det 

allmänna intresset ser ut vägledande.  

Konsumentbeteendet används för att framföra grundfaktorer som påverkar konsumentens 

köpbeteende. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur vi har genomfört studien, hur data samlats in samt vilket urval vi har 

haft. Vi har inledningsvis beskrivit vilken forskningsstrategi och forskningsdesign studien har. 

Därefter redogör vi för tillvägagångssättet och motiverar val av fallstudie i fas ett. Sedan i fas 

två användning av kvalitativa intervjuer och innehållsanalysen. Vidare beskrivs 

urvalsprocessens av de företag som deltagit i undersökningen. Slutligen finns metoddiskussion 

där studiens data och tillförlitlighet beskrivs samt diskuteras.  

 

 

3.1 Forskningsstrategi  
 

För att en studie ska kunna genomföras krävs det ett val av forskningsstrategi som exempelvis en 

kvalitativ eller kvantitativ metod (Bryman et al. 2013, 49). En metodtriangulering kan användas, 

vilket är en kombination av kvantitativ och kvalitativ datainsamling (Bryman et al. 2013, 39). 

Fördelar med metodtriangulering är att dubbelkontrollering av resultatet sker genom att både 

kvantitativa och kvalitativa metod används parallellt eller longitudinellt, vilket ökar reliabiliteten 

av studien (Bryman et al. 2013, 634).  

Det som en kvalitativ forskningsstrategi har som grund är tolkningen av data samt att ge en 

beskrivning av den data som har samlats in (Bryman et al. 2013, 390-391). I den kvantitativa 

metoden genomförde vi en fallstudie där arkivmaterial var primär källa och hämtades från 

svenska nyhetsmedierna DN:s och SvD:s nätupplagor.  

Studiens kvalitativa data kommer att inhämtas från telefonintervjuer och e-post intervjuer. 

 

Syftet med analysen är att se en tydlig koppling mellan teorin och empirin (Bryman et al. 2013, 

34).  Det är just utifrån empirin och teorin som analysen beskriver huruvida syftet har uppfyllts, 

samt vilka slutsatser som har dragits. Avslutningsvis skapas en diskussion som sammanfattar 

studien. (Denscombe 2009, 367-369) 
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3.2 Datainsamling 
 

Kvalitativa intervjuer erhåller vid korrekt användning enkla och innehållsrika svar, därmed är 

kvalitativa intervjuer passande för studien. Den kvalitativa metoden som förekommer vanligtvis i 

den samhällsvetenskapliga forskningen finner lätt mönster mellan informanters svar där studien 

använt sig av intervjuer (Trost 2010, 27).  

Som resultat från intervjuerna erhålls en stor mängd av värdefullt material att utgå ifrån och med 

rätt tillvägagångssätt finner man intressanta mönster. (Trost 2010, 25). 

Telefonintervjuer har utförts vid tre olika tillfällen med en anonym källa från DN, och det 

grundar sig i att företaget har brist på tid för att kunna anordna personliga möten. Några fördelar 

med telefonintervjuer är att det är billigare och tar mindre tid i anspråk för både intervjuaren och 

intervjupersonen (Bryman et al. 2013, 220). I denna studie är just tid och kostnad anledningen till 

att telefonintervjuer kommer att användas samt att man undviker att intervjuarens närvaro 

inverkar på urvalspersonens svar (Bryman et al. 2013). 

 

Populationen anses vara centralt för undersökningen och innefattar samtliga individer eller 

objekt som förekommer i studien (Bryman et al. 2013, 111). Inom forskningsmetoder görs det ett 

urval från hela populationen som ska representera populationen, det är viktigt att urvalet bidrar 

med relevant information som är gynnsam för studien (Bryman et al. 2013, 111).  Urvalet som 

har valts att representera populationen i studiens är en anonym journalist från DN och Kristofer 

Dalin tidigare anställd på DN som projectmanager i nio år och nu aktiv inom strategic innovation 

management på reklambyrån Holy Diver i Stockholm. 

De som blivit kontaktade för eventuell intervju är följande: DN, SvD, Aftonbladet, Array och 

Kristofer Dalin, varav Aftonbladet, Array och SvD nekade eller inte svarade angående ett 

deltagande i studien.  

 

 

3.3 Fallstudien som forskningsstrategi  
 

När en fallstudie genomförs är målet att studera djupare en specifik händelse, plats, organisation 

eller en person/grupp.  

Forskaren vill då belysa de unika dragen utifrån det fallet som observerats (Bryman et al. 2013, 

71-72).  
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Fallstudiemetoden kommer till nytta i förhållanden där avsikten är att bidra till den samlade 

kunskapen. Målet är att designa fallstudier av god kvalitet och att samla in, presentera och 

analysera data.  

Arkivmaterial utgör en del av fallstudiemetoden, oftast förekommer arkivmaterial i form av 

datafiler, register, kartor och förteckningar. Som forskare bör/ska man med noggrannhet ta reda 

på under vilka omständigheter materialet skapades och hur pass tillförlitligt det är.   

Arkivmaterial som datakälla har många starka sidor och anses vara väldigt tillförlitlig, den täcker 

mycket information såsom miljö och tidsmässigt. Den är även stabil och kan granskas flera 

gånger och är därmed exakt och kvantitativ. (Yin 2007)  

 

3.4 Innehållsanalys  
 

En innehållsanalys genomförs där det analyseras dokument och texter som är 

tryckta, elektroniska eller organiserade i visuell struktur (Bryman et al. 2013, 299). I studien 

kommer dokumenten att vara elektroniska och analysen består 

av summerade ordträffar på DN.se/sök samt SvD.se/sök som har används som en kontrollfaktor 

mot resultaten från DN för att öka reliabiliteten om de korrelerar med varandra. Sedan går vi 

vidare med att intervjua DN, SvD ville inte delta. Vi erhöll en positiv korrelation i fallstudien 

mellan DN och SvD, därmed ökar reliabiliteten av undersökningen.  

Syftet med innehållsanalys är att dubbelkontrollera intervjumaterialet och att utvidga empirin för 

då ökar hållfastheten av analysen.  

 

 

 

3.5 Forskningsetik  
 

Under studieprocessen har vi eftersträvat att följa det etiska förhållningssättet i 

forskningsprocessen efter vetenskapsrådets etiska forsknings-regler och värderingar. 

Grunden för etiska förhållanden är att individer inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk ohälsa, kränkning eller förödmjukelse. Inför undersökningar bör man som 

forskare kritisera värdet av kunskapstillskottet mot potentiella risker som sedan kan medföra 

negativa följder. (Vetenskapsrådet, 2002, 5) 



 22 

Vetenskapsrådet (2002, 6-14) har tagit fram fyra allmänna huvudkrav med generella regler och 

värderingar som ska följas i den svenska forskningsprocessen. Först har vi informationskravet 

där forskaren måste informera de berörda parterna om den berörda forskningen och 

undersökningens syfte. 

 

Vid första kontakten med den tilltänkta företagen har vi med noggrannhet beskrivit vilka vi är, 

syftet med uppsatsen och konkret varför vi kontaktar företaget.  

Andra kravet i forskningsprocessen är samtyckeskravet som går ut på att samtliga deltagare i 

undersökningen har rätt att bestämma över dess medverkan. Konfidentialitetskravets uppgift är 

att skydda berörda personers konfidentialitet samt att hanteringen av deras personuppgifter ska 

säkras så att inte obehöriga inte kan ta del av. Samtliga som har kontaktats har fått informationen 

om anonymitet och hur de föredrar hanteringen av deras personliga information samt om de 

finner något som de helst inte vill svara på. 

Sista kravet är nyttjandekravet som upplyser samtliga tillfrågade att det insamlade materialet 

endast kommer att användas för forskningsändamålet. I denna forskningsprocess blev samtliga 

intervjupersonerna informerade gällande nyttjandekravet.  

Som forskningsledare har man fullt ansvar att dessa krav uppfylls av samtliga involverade i 

studien. (Vetenskapsrådet, 2002, 16) 

 

 

3.6 Tillvägagångssätt 
 

3.6.1 Fallstudie, telefonintervju samt epost-intervju 
 
Vi har summerat ihop ordträffar på DN.se/sök. SvD.se/sök har använts som en kontrollfaktor 

mot resultaten från DN för att öka reliabiliteten. 

Vi har kontaktat DN och SvD via telefon samt e-post och frågat vilket material man kommer åt 

via sökmotorn på deras hemsidor. Svaret vi fick var att allt som läggs upp på webben går att 

komma åt via sökmotorn. Vissa artiklar finns bara i den printade tidningen och vissa artiklar 

publiceras bara på webben. Här fick vi inte något entydigt svar på varför vissa artiklar bara står i 

papperstidning eller på webben. Vissa artiklar som stått i papperstidningen läggs i ett senare 

skede upp på webben. 
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En telefonintervju genomfördes med DN på grund av tidsbrist för genomförandet av personlig 

intervju. Den genomfördes med högtalarfunktion samt gjordes anteckningar under intervjun. E-

post intervju genomfördes eftersom respondenten från Holy Diver föredrog att svara via e-post. 

Mail-intervjuer kan anses vara icke-informativa men förloppet genomfördes väl. 

 

3.7 Metodkritik 
 

När en metodtriangulering genomförs kan det vara tidskrävande och därför krävs en prioritering 

(Denscombe 2009, 191), därmed la vi fokus på att besvara studiens syfte och frågeställningar och 

koncentrerade oss på att samla in omfattande empiri. En nackdel med en intervjuer är att även de 

är tidskrävande eftersom det krävs en stor bearbetning av material (Bryman et al. 2013, 491). 

 

Svaga sidor gällande arkivmaterial kan vara att informationen kan bli svår att finna, samt att det 

kan bli förbjudet och inte tillåtet för vissa alternativt allmänheten att ta del av särpräglat material. 

Urvalet kan även bli skevt i fallet om insamlingen är ofullständig. (Yin 2007) 

Vid val av intervju som forskningsstrategi uppkommer det en rad nackdelar och svagheter som 

forskaren stöter på. Det kan bero på dåligt formulerade frågor, skevheter hos respondenterna 

samt brister på grund av minnesluckor. (Bryman et al. 2013, 491) 

 

Under vår utförda telefonintervju upplevde vi en tidsbrist, men försökte vara noga med våra 

frågor. Kritik riktad mot e-post intervjun var att varken vi eller respondenterna kunde ställa 

följdfrågor, därför fick vi skriva igen vid oklarheter.  

 

3.7.1 Källkritik 
 

I studien utgick vi ifrån sekundärdata i form av litteratur, elektroniska källor och vetenskapliga 

artiklar. De vetenskapliga källor som har används anser vi är tillförlitliga och av hög kvalitet. 

Innan de publicerades har de även blivit granskade och recenserade av många forskare. Vi har 

studerat våra vetenskapliga artiklar noga och de har bidragit och förbättrat vår undersökning.  

Under intervjun kan det förekomma tekniska svårigheter när det kommer till att spela 

in och samt att det finns risk för störningar ”på linjen” (Bryman et al. 2013, 495). Under 

intervjun ställde en av oss frågorna samtidigt som den andra tog anteckningar. Strukturen på våra 
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frågor var en viktig faktor för att få så bra respons som möjligt ifrån de tillfrågade. Vi var 

medvetna om att informanterna som jobbade för företaget inte skulle avslöja allt för mycket om 

deras strategier samt att det skulle försköna det egna företaget, därför granskade vi det material 

vi samla in kritiskt.  

 

3.8 Reliabilitet & Validitet  
 

Reliabilitet redogör för måttet av pålitlighet, medan validitetens syfte är att klargöra om de mått 

som används faktiskt mäter det som planerats att mätas (Bryman et al. 2013, 93-95).  

Inom kvalitativ forskning finns det många forskare som anser att mätbarhet inte är väsentligt då 

man inte eftersträvar att kunna generalisera resultaten. Tillförlitlighet och överförbarhet är två 

kriterier som mäter validiteten inom kvalitativ forskning och detta kan jämföras med intern och 

extern validitet inom den kvantitativa forskningen (Bryman et al. 2013, 401-402). 

Genom respondentvalidering ökas tillförlitligheten och detta kan göras genom att forskningen 

säkerställs då man låter informanterna ta del av det insamlade materialet (Bryman et al. 2013, 

403). Därmed har informanterna möjligheten att ta del av resultatet för att bekräfta att vi 

uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Detta förstärker reliabiliteten då tyngd på ord och tolkning 

görs i analysen (Bryman et al. 2013, 390-391). 

I vår studie har vi försökt att ge en så klar bild som möjligt och med noggrannhet beskriva hur vi 

har genomfört studien, därför har vi även använt informanternas egna ord i empirin. Vårt 

huvudsakliga mål var då att göra studien så transparent som möjligt. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras insamlad data från vår fallstudie samt våra intervjuer. Först 

presenteras tidningarna DN och SvD lite kort. SvD används som en kontrollfaktor i fallstudien 

för att öka reliabiliteten av resultaten från DN.  Vi presenterar vår fallstudie, där vi genom att 

använda oss av sökmotorn på respektive tidnings hemsida analyserar antalet träffar vi fått från 

utvalda ord.  För att kunna analysera korrelationen mellan nyhetsmedier och hajp bygger vi på 

det med en anonym telefonintervju som görs med DN.  Intervjufrågorna är till stor del baserade 

på svaren från fallstudien. Vi gör också en mailintervju med Kristofer Dalin centrerat runt hur 

specifikt Apple lyckats skapa hajp. Kristofer är en före detta anställd på DN där han jobbade 

som Project manager i 9 år och som nu jobbar inom strategic innovation management på 

reklambyrån Holy Diver i Stockholm.  

 

4.1 Dagens Nyheter 
 

DN är Sveriges största abonnerade morgontidning och grundades 1864 i Stockholm där den 

fortfarande är belägen (Mattsson 2014). Mätningar från 2012 uppmätte att DN pappersutgåva når 

810000 läsare på vardagar i riket och av dem är 535000 bosatta i Stockholm. I samma mätning 

hade de 541000 läsare i Stockholm under hela veckan vilket innebar att det var den största 

dagstidning i huvudstaden vid tillfället. (Björklund 2013) 

Tidningen är oberoende liberal och har ett fokus mot Stockholms region. Den har byggt upp en 

hög trovärdighet i samhället för en objektiv nyhetsskildring (DN, 2014). Sedan flera år tillbaks 

finns tidningen också i en nätupplaga på internetdomänen DN.se. Där hade de 2013 1.769.000  

besökare vecka 11 vilket var flest av medierna aktiva inom morgonpressen (DN, 2013, 21mars).  

Av tidningens läsare är en majoritet av högskoleutbildad karaktär (DN, 2014). På hemsidan finns 

en sökmotor där all material som publicerats i nätupplagan kan synliggöras samt även ett urval 

av artiklar som publicerats i pappersutgåvan och som i efterhand blivit digitaliserade. 

 

Svenska Dagbladet är Sveriges tredje största abonnerade morgontidning, också den startad och 

aktiv i huvudstaden. Tidningens politiska orientering är obunden moderat vilket skiljer den och 

DN åt. SvD:s nätupplaga nås genom SvD.se och har en liknande sökfunktion som den på DN. 

(SvD, 1960) 
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När vi utgick ifrån innovationsperspektivet i fallstudien hade vi först tänkt att ordanalysen bara 

skulle innefatta artiklar underskrivna av tidningarna själva, alltså med DN eller SvD och även 

filter ”Direkt” som också består av SvD egna publiceringar. På grund av att detta genererade ett 

för litet urval i DN:s fall utökade vi resultat genom användandet av fler filter i sökningarna. Vi 

tog då även med artiklar som var underskrivna av tidningens olika journalister. Detta gjorde vi 

för att vi ville öka antalet träffar för att få en kurva som bättre visar Smartphones(Smarttelefon, 

Smarta Mobiler) utveckling relaterat till modellen av marknadens reaktion av teknologiska 

innovationer ”The Gatner hype cykle” (Se bilaga bild 2).  

 

I företagsperspektivet filtrerade vi bara fram artiklar signerade av respektive tidning. Detta gav 

en klar bild av hur stor exponering specifika företag, produktnamn fått i de båda tidningarna. 
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4.2 Fallstudier 
Fallstudie 1 
Innovationsperspektivet presenteras i två diagram som sammanställts baserat på resultaten från 

de båda tidningarna och visar vilken hajpkurva innovationen Smartphone (Smarttelefon, Smarta 

Mobiler) genererat baserat på antalet ordträffar. Antalet ordträffar i artiklar representeras på 

lodrät axel och vågrät axel består av årtal i diagrammen. 

 

Sökord DN: Smartphone (Smarttelefon, Smarta Mobiler)  

(Vi har räknat bort dubbletter bland i sökresultaten och även granskat att hela ordet står i 

artikeln) 

Resultat 

diagram: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(bild 4.1) 
Kontrollstudie på SvD 
Sökord SvD: Smartphone (Smarttelefon, Smarta Mobiler)  

Resultat 

diagram: 
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(bild 4.2) 

Fallstudie 2 

Företagsperspektivet presenteras genom att resultaten efter antalet träffar på utvalda ord 

summeras ihop för att studera hajp kopplat till olika företag och produktnamn. Även i detta fall 

presenteras detta genom två diagram som är strukturerade med ordträffar i antalet artiklar på 

lodrät axel och vågrät axel bestående av årtal.  

 

Sökord:  

Iphone 

Namn på Apples mobiltelefoner. 

 

Android mobil  

Det är det största operativsystem i mobiltelefoner i världen. I Sverige bestod 

smartphonemarknaden 2013 av ungefär 55 % Android användare och 35 % Iphone enligt Global 

World Index (Karlsten 2013). Det är utvecklat av Google. Mobiltillverkare som använder eller 

använt sig av Android är Samsung, HTC, LG, Sony, vissa Nokia modeller och naturligtvis 

Google själva. Anledningen till att vi valde att lägga till mobil var att utan tillägget dök resultat 

kopplade till surfplattor upp, de använder sig också av Android.   

 

Samsung Galaxy S 

Denna är Samsungs flaggskeppstelefon på smartphone marknaden och största konkurrenten till 

Iphone (DN, 2013, 25januari). Vi observerade att Nokia hade många träffar i sökmotorn både 

hos DN och SvD. Nokia är grundat i Sveriges grannland Finland och var baserat där fram till 

uppköpet av Microsoft 2013 (Carp 2013). Vi valde bort dem på grund av artiklarna till stor del 

handlade om krisen Nokia hamnat i efter att ha utvecklat smartphones som hade dåliga 

försäljningssiffror efter att smartphones segmentet bara växt sig större och viktigare på den 

globala mobilmarknaden. Vidare handlade många artiklar om fallande marknadsandelar och 

aktiekurs. Detta stämmer inte in med vår infallsvinkel mot hajp. 

Vi har valt att filtrera sökning bara med antingen filter DN i Dagens nyheters fall och i SvD har 

vi valt tidningens egna publiceringar antingen Direkt+Nyhet, Svd näringsliv+ Nyhet eller 

SvD.se. Vi uppfattar det som ännu mer objektiv journalistik när tidningen själva står som 

utgivare än när publiceringen är underskriven av en journalist.  
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Sökord DN: Iphone, Android mobil, Samsung Galaxy S 

Resultat diagram: 

(bild 4.3) 

Kontrollstudie på SvD 
Sökord SvD: Iphone, Android mobil, Samsung Galaxy S 

 

Resultat diagram: 

(bild 4.4) 
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Kurvorna har signifikanta likheter mellan tidningarna vilket styrker uppfattningen om att Apple 

med Iphone fått större exponering i oberoende nyhetsmedier i Sverige överlag.  

 

4.3 Semi- strukturerade intervjuer 
 

Efter att fallstudiens resultat färdigställs utvecklades 11 frågor som vi ville att DN skulle svara 

på för att öka förståelsen av resultatet från fallstudien.  

 

4.3.1 Telefonintervju med DN 
 

Vem har det slutgiltiga ansvaret av vad som publiceras i DN och till vilka måste den 

personen svara emot?  

Svar: Ansvarig utgivare, Peter Wolodarski, Bonnier Ägare. Familjen Bonnier, utser vd och 

ansvarig utgivare.  

 

Bilden av DN som oberoende i sin journalistik ses som en kvalitetsstämpel, konkretisera 

några exempel hur DN jobbar med denna fråga i sin bevakning av exempelvis företag?  

Svar: Vi ska ha en oberoende profil.  Tidningen väljer vad som ska publiceras. Vi har en väldigt 

strikt hållning till exempelvis sponsring av olika områden i samhället. För att ta ett exempel så 

sponsrar vi inte enskilda idrottslag och föreningar för att inte påverka våra oberoende ställning. 

Ett av få event vi sponsrar i sport är DN-galan där friidrottare tävlar mot varandra och inga av 

enskilda idrottarna får separat stöd från DN utan tävling i sig sponsras. 

  

Har information varit mer lättillgänglig rörande konkurrenterna jämfört med Apple på 

mobilmarknaden, om det finns skillnader har detta inneburit olika approacher från DN? 

Svar: Apple var första aktören på mobilmarknaden där lansering, datum och design hölls 

hemliga i stor utsträckning, vilket gjorde att DN gärna publicerade nyheter när det blev 

tillgängliga runt datum och design för det fanns ett stort allmänintresse att veta. Även 

spekulativa nyheter runt dessa områden har publicerats i DN för att det fanns ett stort allmänt 

intresse för sådana nyheter.  
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Det finns marknadsföringsstrategier för att uppnå hajpmarknadsföring. Då får man bland 

annat nyhetsmedier att publicera information genom företagets marknadskommunikation. 

(Minska/öka information) Hur tar DN som oberoende nyhetsmedia ställning till detta 

fenomen?  

Svar: Det är inget vi på DN direkt tar ställning till. Vi skriver om det vi anser ha allmänt intresse 

och ingen kan lägga ord i “munnen på oss”. Vi publicerar inget i företags favör. Vi får 

hundratals pressmeddelanden skickade till oss årligen från företag men väljer ut de vi anser 

lämpliga för våra läsare.  

 

Reagerar konkurrerande nyhetsmedier annorlunda gällande information ni publicerat om 

Apple jämfört med det ni publicerat om konkurrenter på mobilmarknaden?  

Svar: Publiceringar vi varit först med om Apple har i större utsträckning delats och citerats av 

andra medier, det är en märkbar trend faktiskt.  Vi har även citerat andra nyhetskällor runt 

Apple i större utsträckning än om deras konkurrenter på mobilmarknaden. 

 

Får ni mer positiv eller negativ feedback från läsare när ni skriver om Apple respektive ex 

Samsung? Varför?  

Svar: Vi mäter hur många som klickar på varje enskild publicering och länkar online.  

Publiceringar om Apple har genererat fler klick överlag än publicering om deras konkurrenter 

inom telekom.   

 

Skulle antal inlägg påverkas om Apple hade varit ett svenskt företag? 

Svar: De skulle kunna påverka antalet publiceringar. Vi får i betydligt högre utsträckning 

pressmeddelanden från svenska företag skickade till oss vilket är naturligt.  Tittar man utifrån ett 

geografiskt perspektiv så har DN såklart publicerat fler nyheter om händelser i geografiskt 

närliggande områden för att det relateras lättare av läsarna och känns därför mer aktuella. 

Världen blir mer och mer global genom utveckling av bland annat internet, så den geografiska 

aspekten inom många områden minskar.    
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Finns det vissa fall då ni väljer att inte skriva om Apple?  

Svar: När det cirkulerar nyheter från obekräftade källor är vi alltid vaksamma. 

 

 

Bidrar DN och allmänt svensk nyhetsmedia till mycket gratisreklam åt Apple?  

Svar: Ur ett perspektiv kan man se det så. Samtidigt finns en efterfrågan att läsa om Apple. 

Eftersom ägandet och användandet av mobiltelefoner är så otroligt utbrett i samhället med en 

enorm marknad, så lockar nyheter runt mobiltelefoner och när Iphone varit den populäraste hos 

läsarna har det resulterat i en bra respons när vi publicerat nyheter om den.  

          

Varför har man tagit en Iphone där man uppmanar folk att ladda ner och 

läsa DN appen istället för en Samsung telefon?  (Förklarade bild 4.5 över 

telefon) 

Svar: När Iphone lanserades på den svenska marknaden blev var det en produkt 

som på sätt och vis la grunden till uppfattning om hur en Smartphone ska se ut.  

De var även först med en fungerande app-plattform och det var där igenom den 

första DN appen släpptes. Därför blev det ganska naturligt att Iphone hamnade 

som modell i tidningen för nedladdning av vår app.    

(bild 4.5) 

 

 

Android gick ikapp Iphone på den 

svenska mobilmarknaden under första 

kvartalet 2011, det visar siffror från 

analysföretaget Mediavision. Ändå ser 

våra resultat av ordträffar på DN.se/sök 

ut som följande nedan, varför? 

(Förklarade bild 4.3 över telefon) 

     

(bild 4.3) 

 

Det är helt klart intressanta uppgifter. Vi har alltid policyn att vara oberoende som jag tidigare 

sagt vilket jag inte tycker detta resultat motsäger. Vi rapporterar om det som tidningen anser 
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vara av allmänintresse. Att det blivit dessa resultat kan ha flera tänkbara orsaker. En jag direkt 

kommer och tänka på är att genom egna mätningar och oberoende sådana har de uppmäts att 

Iphone används i en högre utsträckning än Android telefoner till att koppla upp sig mot dn.se.   

Apples enkelhet i produktnamn och få modeller kan också ha hjälp till att generera fler träffar 

och även dyka upp i flera sammanhang. Det ju på sätt och vis blivit Iphone mot Android. 

Android som inhyser flera företag så som Samsung, Sony, HTC, LG vilket säkert kan påverka 

träffresultaten.  

 

4.4 E-post intervju  
 

För att ytterligare ge en djupare inblick i företagsperspektivet och hajp skicka vi frågor via mejl 

till Kristofer Dalin en tidigare anställd på DN som Project manager i nio år och nu aktiv inom 

strategic innovation management på reklambyrån Holy Diver i Stockholm.för att bredda synen 

över hur Apples hajp på den svenska marknaden och inom nyhetsmedier tagit form.  
 
 
Hur har Apple byggt upp en hajp kring sitt varumärke på smartphonemarknaden i 

Sverige? 

Svar: Med hjälp av samma strategi som i övriga världen. Nämligen med en nyskapande produkt i 

absolut framkant, design som sticker ut samt en genomtänkt pr-strategi. På alla punkter har de 

gjort rätt. Att gå sin egen väg på alla håll, deskriptivt tänkande, dvs utmana det etablerade. Allt 

de gör utstrålar och stärker varumärket. Från web, förpackning, Applestores och reklam. De 

satsar inte mycket i traditionell reklam i Sverige, utan samarbetar med operatörerna. Alla vill ha 

och betala ett premiumpris för en överlägsen produkt som dessutom är snygg att visa upp=hög 

status. Appstore är en annan anledning, även där helt ny strategi. Andra producerar appar och 

Apple erbjuder en plattform för försäljning, med ett arvode på 30 %. 

 

Beror Apples begränsade marknadsföring i Sverige på att de fått mycket exponering 

genom svensk nyhetsmedia? Varför gäller inte det även konkurrenterna? 

Svar: De var först och banbrytande. “Alla” journalister är vana att jobba med Macintosh, därav 

en liten förkärlek till Apple. Dessutom levererar produkterna. ”Bäst i test”. Det ger spridning. 

Däremot vinner de inte alltid tester. Eftersom Iphone har en superhög m-andel behöver de inte 
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göra super mycket marknadsföring. Apple satsar mer på större marknader. All egen reklam 

kommer från TBWA i LA. 

De är också väldigt återhållsamma med nya modeller. Vilket gör att nyhetsvärdet ökar rejält när 

det väl kommer nya modeller. 

 

På vilket sätt påverkar detta Apple som företag samt som varumärke? 

Svar: Så länge de säljer så bra så får de ändå ut sin story. Men vad de står för är det nog inte 

många som vet. Skulle deras produktionsmetoder och hållbarhetsarbete granskas hårdare skulle 

de nog det lite svettigare. Det är inte ett jättetillgängligt företag, förutom deras service. 
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5 Analys 
I detta kapitel har de valda teorierna innovationsteorin, dagordningsteorin samt 
konsumentbeteende analyserats tillsammans med empirin 
 

Utgår man från innovationsperspektivet och jämför resultaten från vår studie och den Lente et al 

gjorde finns signifikanta likheter mellan den kurva VoIP frammana och den 

Smartphone(Smarttelefon, Smarta Mobiler) har genererat. Båda innovationerna är inom snarlika 

tekniska fält jämfört med de andra två ur Lente et al studie. Begreppet smartphone introducerats 

redan under slutet av 1990talet. Vad som inkluderades i konceptionen rörande kvalitet och 

funktioner var till en början odefinierat och levde inte upp till marknadens förväntningar. Här 

kan man titta på innovationsteorins fyra steg i adoptionsprocessen och observera att när en 

innovation misslyckas att övertyga steg två (early adopters) har den väldigt svårt att få fäste på 

marknaden i sin befintliga form. En anledning till detta är att de olika kategorierna i 

adoptionsprocessen har inflyttande över varandra och marknadsför innovationen sinsemellan. 

Lyckas inte innovationen övertyga steg två bromsas den från att nå ut till den stora massan som 

finns i steg tre. Det tog ända till 2007 då Apple lanserade Iphonen som marknaden återigen fick 

upp ögonen för tekniken och en helt ny standard sattes för vad mobiltelefoner kunde användas 

till.  

Det finns även olikheter mellan innovationerna. Storleken på segmenten är väldigt påtagliga då 

hela 96 % av befolkning över 12år använde en mobiltelefon i Sverige 2013 (Se bilaga bild 6), 

jämfört med VoIP som enligt analysföretaget Telegeography stod för cirka 25 % av den totala 

internationella samtalstrafiken 2012 (Ogelid 2012). VoIP är baserad inom mjukvara och 

smartphones inom hårdvaruprodukter. Ena baseras till stora delar på att vara en gratis tjänst 

vilket Smartphonen inte är, vilket gör att de skiljer sig stort i hur de generar intäkter. De 

utmärkande parallellerna finns i hur de båda fått marknaden att reagera. 

 

Ur företagsperspektivet kan man också hitta paralleller då Apple intåg frammana en reaktion hos 

DN och SvD som starkt påminner om den som lanseringen av Skype frammana i NYT.  

Utifrån ordanalysen i DN och SvD blev resultatet en signifikant överrepresentation av ordet 

Iphone jämfört med deras konkurrenter inom telekom. I telefonintervjun med DN säger de att 

ingen bakomliggande företagspåverkan finns utifrån tidningens perspektiv vilket var ett svar som 
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var ganska väntat. Dagordningsteorin behandlar medias roll som opinions bildande. Media har 

makten att kunna påverka samhällets uppfattning om vad som är av allmänintresse. Här kan DN 

och SvD överrepresentation av ordet Iphone påverka samhällsbilden och grunda en uppfattning 

om ett högre nyhetsvärde i publiceringar om Apple än om deras konkurrenter. 

Svaren från telefonintervjun med DN gav tänkbara anledningar över utfallet av fallstudien. Ett 

var att Iphone används i större utsträckning till att surfa med än de som har Android. Detta hitta 

vi också stöd för i studien av analysföretaget Mediavison från 2011. 

 

“Nyttjandet av innehållstjänster, såsom mobil-Tv-tittande, att ladda hem appar, läsa mail och 

lyssna på musik, är däremot fortsatt vanligare bland Iphone-ägare än bland Android-ägare.” 

(Mediavision, 2011) 

 

Andra mätningar från 2013 kom fram till liknande resultat: 

 

“Aftonbladet.se uppger att 70 procent av den mobila trafiken kommer från Iphones och bara 29 

procent från Android. Svd.se bekräftar trenden, men att gapet är ännu större hos dem – 80/20.” 

(Karlsten 2013) 

 

Baserat på uppgifter från KIA-index 2013 hade DN.se under vecka 11, 1.769.000 unika besökare 

(DN, 2013, 21mars). Jämför man med siffrorna fem veckor senare då KIA-index summerade 

ihop antalet unika mobilanvändare hade Aftonbladet högst på 2.677.897 följt av Expressen på  

677.653 och strax efter kom SvD och DN (Färdigh el al. 2013). Detta ger oss efter att ha bedömt 

siffrorna för DN.se över en miljon unika besökare i veckan som kopplar upp sig på andra sätt än 

via mobilen, alltså en majoritet av de som besöker hemsidan. Enligt analysföretaget Widespace 

stod Android år 2011 för 51 % av svenska marknaden medan Iphone ”bara” stod för 36 % (Se 

bilaga bild 8). Överexponering av ordet Iphone kan verkligen diskuteras då antalet som kopplar 

upp sig via mobilen säkerligen också ökat kontinuerligt och bör ha varit lägre under åren 2011 

och 2012.  Detta innebära att större delen av besökarna som kopplar upp sig mot hemsidan har 

använt andra plattformar än mobiltelefonen. Här kan ägandestrukturen av mobiltelefoner mycket 

väl ha varit till Androids favör baserat på bland annat Widespace mätning av hur 

marknadsandelarna är fördelade på svenska marknaden.  
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Kristofer Dalin som tidigare jobbat på DN med deras marknadsföring är inne på att ett utbrett 

användande av Apples produkter inom journalistkåren kan påverka deras ställningstaganden. 

Konsumentbeteendet har också en inverkan till överrepresentation av Iphone. Nyheter om Apple 

har generat ett stort intresse på DNs hemsida.  Fler klickar på länkar och nyheter rörande Apple 

och Iphone än om deras konkurrenter vilket indikerar att det funnits en efterfråga att läsa artiklar 

om Apple. Denna efterfrågan har skapats via en produkt som vunnit många ”bäst i test” tester 

enligt Kristofer Dalin. 
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6 Slutsats  
I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsats, här försöker vi även besvara våra 

frågeställningar, sedan följs det av förslag till fortsatta studier. 

 

Syftet med studien var att studera hur svenska nyhetsmedier publicerar artiklar kring 

innovationer och företag samt nyhetsmediers roll till hajp. Vi har försökt att besvara syftet med 

hjälp av följande frågeställningar: Hur har Apple lyckats bygga upp en hajp kring sitt varumärke 

i Sverige? 

Har Apple exponerats mer i svenska nyhetsmedier än konkurrenterna på 

smartphonemarknaden? På vilket sätt påverkar svensk nyhetsmedia bilden av Apple? 

 

När det gäller Apples marknadsföringsstrategi så använder de sig av samma strategi som i övriga 

världen. Nämligen med en nyskapande produkt, design som sticker ut samt en genomtänkt PR-

strategi. På alla punkter har Apple tänkt rätt. Att gå sin egen väg, deskriptivt tänkande, alltså att 

utmana de etablerade. Allt de gör utstrålar och stärker varumärket. Från deras hemsida, 

förpackning, Applestores och till reklam. De satsar inte mycket på traditionell reklam i Sverige, 

utan samarbetar med operatörerna. Konsumenterna är villiga att betala ett premium pris för en 

produkt som är snygg att och medför en hög status från omgivningen. Vi hävdar att hajpen runt 

Apples Iphone måste anses som unik, då den har pågått under flera år och sträcker sig längre än 

till enskilda lanseringar och innovativa genombrott. Denna process har utkristalliserats från flera 

omständigheter som delvis infallit oberoende av varandra. 

En anledning till varför Apple inte är i behov av större marknadsföring är att de täcker en stor del 

av marknaden. All egen reklam från Apple kommer från TBWA i LA. De är väldigt 

återhållsamma med nya modeller. Vilket gör att nyhetsvärdet ökar rejält när det väl kommer nya 

modeller. Den interna organisationen inom Apple utgör en stor del av deras framgång. Genom att 

rekrytera personal som producerar unika produkter har Apple fångat marknadens 

uppmärksamhet och övertygat många kunder. Faktum är att Apple har jobbat hårt för att skapa 

en strategi för att kunna tilltala kunder, deras produkter är lätta att synka med varandra och gör 

beslutet enklare för kunden att fortsättningsvis köpa Apples produkter. 

En viktig faktor som gör Apple framgångsrika är att de anses vara ett vertikalt integrerat företag, 

alltså att företaget sköter allt under samma tak. Apple är återhållsamma med att släppa ut 
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information gällande företaget i sig och om deras produkter, det mesta sköts bakom ”lyckta 

dörrar”. Detta resulterar i ett allmänintresse på marknaden vars storlek är kopplad till tidigare 

varumärkesexponering, kundnöjdhet över redan befintliga produkter och till stor del styrd av 

segmentets storlek. I Iphones fall har och är kundnöjdheten väldigt hög och mobilsegmetet 

enormt vilket gör att nyhetsmedier vill vara först att publicera ny informationen för detta generar 

respondenter.  

 

“Apple is one vertically integrated company, a fact that makes Jobs proud. Apple is the last 

company in the industry that creates the whole widget.” (Kahney 2008) 

 

Utifrån vår undersökning och analys kom vi fram till att svenska nyhetsmedier inte styrs av 

bakomliggande företagsägande eller publicerar nyheter i företags favör. Publiceringar styrs efter 

uppfattning om ett allmänintresse i samhället. Hur det allmänna intresset ser ut och har skapats är 

en komplex process, startpunkt är en efterfrågan som byggts upp. I Apples fall var de först med 

en smarthphone med nya funktioner och en ny kvalitetsstandard. Denna nyhet spred sig via 

medier till svenska marknaden. En efterfrågan byggdes upp och efter att produkten lanserats i 

Sverige och visade sig överträffade marknadens förväntningar skapades ett stort allmänintresse i 

produkten. Med allmänintresset som bas har det sedan publicerats artiklar i nyhetsmedierna.  Det 

går inte att diskutera bort att DN och SvD har publicerat nyheter om Apple i större utsträckning 

än om deras konkurrenter på smartphonemarknaden men samtidigt så var det Iphonen som 

skapade den nya uppfattning om hur en smartphone skulle se ut och fungera. Det i samverkan 

med att smartphone segmentet bara växte sig större och större i Sverige. Dock är det värt att 

diskutera varför Iphones dominans i nyhetsmedier fortsatt när operativsystemet Android blivit en 

stor aktör och faktiskt växt sig för en större i marknadsandelar än Apples operativsystem IOS 

som finns i Iphone. Eftersom det som publiceras i nyhetsmedier tas emot av respondenter med 

större trovärdighet än exempelvis traditionell reklam så kan företag som lyckas skapa ett högt 

allmänintresse stärka sitt varumärke igenom att bli omnämnd i nyhetsmedier. Risker med medialt 

intresse är att man inte styr över det som skrivs. Men lyckas man hantera nyhetsmedier så som 

Apple gjort med sin Iphone går det att göra stora besparingar när det kommer 

marknadsföringskostnader för företaget. Apple lyckades genom att först skapa en stor efterfrågan 

och sedan minska kommunikation att få gratis marknadsföring vid lanseringar och annat för 

nyhetsmedier publicerar den information åt Apple.   
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7. Diskussion  
Under följande kapitel kommer vi ta upp vad som kunde har gjorts bättre och annorlunda i 
forskningsprocessen men även vad vi finner intressant för framtida forskning. 
 

Studien har utgått ifrån vår problemdiskussion att det krävs mer än endast produktdifferentiering 

för att positionera sig, tanken är att hela företaget ska involveras med ett gemensamt mål.  

(Abratt et al. 2012, 1048-1063). Ju starkare ett varumärke blir desto mer motivation sprids bland 

de anställda. Det är precis dessa kriterier som Apple lyckats med förtillfället. 

 

Undersökningen har fokuserat sig på den svenska marknaden och på svenska nyhetsmedier, dock 

har det varit ofrånkomligt att förbise det externa perspektivet mer på global nivå om hur Apple 

uppfattas av allmänheten och av andra medier världen över. Därmed har en del av innehållet som 

beskriver Apple på internationell nivå bortsetts ifrån studien. Att få inblick utifrån konsumenters 

perspektiv hade förbättrat vårt resultat och gett en annan synvinkel, då skulle vi kunna se hur 

konsumenter uppfattar Apple och media, samt hur mycket nyhetsinlägg påverkar dem.  

 

 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Som sagt ovan finner vi visa förbättringar som kan förbättra vår studie och föreslår vissa förslag. 

En kvantitativ metod skulle kunna man genomföras via en enkätundersökning riktad till 

konsumenter för att få en synvinkel på hur de uppfattar Apple, hur Apple marknadsförs sig samt 

vilken påverkan nyhetsinlägg har. Anställda från Apple skulle kunna intervjuas för att se hur de 

själva uppfattar all typ av reklam och hur nyhetsinlägg påverkar företaget både internt och 

externt och vilken relation de har till nyhetsmedier.   

 

 



 41 

 

 

8 Käll- och litteraturförteckning(A-Ö) 
 

Aaker, David. 2011. Strategic market management. Upplaga 9. Hoboken, New Jersey: Wiley. 

 

Abratt, Kleyn. 2012. European Journal of Marketing - Corporate identity, corporate branding 

and corporate reputations: Reconciliation and integration. Vol. 46. Issue 7/8. Pages 1048-1063. 

 

Andrén, Görman. 2004. Etik och genteknik: Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, 

stamcellsforskning och kloning. Lund: Nordicacademicpress. 

 

Appel, Martin. 2012. Android Skolan Del 1 - Så kommer du igång med din smartphone. 

PCFörAlla. 13maj. 

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.446442/sa-kommer-du-igang-med-din-smartphone 

(Hämtad 2014-12-27) 

 

Arthurs, Deborah. 2011. 24-hour queue... sold out in 30 minutes - shoppers go wild for Versace's 

collection at H&M (but website crashes under the strain). Dailymail. 18november. 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2062599/Versace-H-M-collection-Donatella-greets-

desperate-shoppers-website-crashes.html 

(Hämtad 2014-12-16) 

 

Bay, Morten. 2010. Innovation Journalism - Who Are The Tech Press Darlings?. 

Vol 7. No 7. 21november. 

http://www.innovationjournalism.org/archive/INJO-7-7.pdf 

(Hämtad 2015-01-05) 

 

Belk, Tumbat. 2005. Consumption Markets & Culture - The Cult of Macintosh. Volume 8. Issue 

3. Pages 205-217. 

 



 42 

Besanko, Dranove, Shanley, Schaefer. 2013. Economics of Strategy. Upplaga 6. Hoboken, New 

Jersey: Wiley. 

 

Björklund, Marianne. 2013. Dagens Nyheter vinnare på tuff tidningsmarknad. 31december.  

http://www.dn.se/ekonomi/dagens-nyheter-vinnare-pa-tuff-tidningsmarknad/ 

(Hämtad 2015-01-03) 

 

Bryman, Bell. 2013 Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 2. Stockholm: Liber. 

 

Bughin, Doogan, Vetvik. 2010. A new way to measure word-of-mouth marketing assessing its 

impact as well as its volume will help companies take better advantage of buzz. McKinsey 

Quarterly. April.  

 

Carp, Ossi. 2013. Microsoft köper Nokia. DN. 3september.  

http://www.dn.se/ekonomi/microsoft-koper-nokia/ 

(Hämtad 2014-12-31) 

 

Denscombe, M. 2009. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Polen: Pozkal. 

 

DeWitt, Philip. 2010. Apple 2.0 - Pie chart - Apple's outrageous share of the mobile industry's 

profits. Fortune. 21september. 

http://fortune.com/2010/09/21/pie-chart-apples-outrageous-share-of-the-mobile-industrys-

profits/ 

(Hämtad 2014-12-28) 

 

DI. 2008. Vinstlyft för Ica trots köttskandal. TT. 20februari.  

http://www.di.se/artiklar/2008/2/20/vinstlyft-for-ica-trots-kottskandal 

(Hämtad 2014-12-10) 

 

DN. 2014. Annonsera - Nyhetsdelen - Märkesvara&Detaljist - 2015. DN. 25december. 

http://dn.annonsberaknaren.se/Tidningar.aspx 

(Hämtad 2014-12-25) 



 43 

 

DN. 2013. DN.se stärker sin ställning. DN. 21mars. 

http://www.dn.se/ekonomi/dnse-starker-sin-stallning/ 

(Hämtad 2014-12-23) 

 

DN. 2013. Samsung är mobilkungen. TT. 25januari. 

http://www.dn.se/ekonomi/samsung-ar-mobilkungen/ 

(Hämtade 2014-12-23)  

 

Fenn, Raskino. 2008. Mastering the hype cycle: how to choose the right innovation at the right 

time. Boston: Harvard Business press.  

 

Froste, Calle. 2009. Sålde Skype för 25 miljarder. Affärsvärlden. 7september. 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2593045.ece 

(Hämtad 2014-12-16) 

 

Färdigh, Westlund. 2013. Vägskäl - fyrtiotre kapitel om politik, medier och samhälle - SOM-

undersökningen 2012 - Från kvällspress till kvällsmedia. Pages 443-455. Göteborg: University of 

Gothenburg.  

 

Gans, Herbert. 1980. Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, 

Newsweek and Time: Vintage Books. 

 

Gartner. 2014. Gartner hype Cycle. 

http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp  

(Hämtad 2014-12-10) 

 

Gradval, Jan. 1996. TV! nedslag i Sveriges televisions historia. Stockholm: Sveriges Radio 

förlag. 

 

Granlund, Viktor. 2014. Här är alla H&M:s designsamarbeten. Expressen. 13april. 

http://www.expressen.se/mode/har-ar-alla-hampms-designsamarbeten/ 

(Hämtad 2014-12-179 



 44 

 

Gripenberg, Pia. 2007. Designen avgör mobilköp - Utseendet har blivit en del av det personliga 

uttrycket. Finesserna näst viktigast - Utseendet är det absolut viktigaste för de flesta som köper 

en ny mobil - När Apple nu är på väg att lansera sin Iphone ökar det pressen på 

telekombranschen. DN. 19februari. 

http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/designen-avgor-mobilkop-utseendet-har-blivit-en-del-av-det 

(Hämtad 2014-12-22) 

 

Gripenberg, Pia. 2012. Priskriget tär på vinsten för teleoperatörerna. DN. 23april. 

http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/pia-gripenberg-priskriget-tar-pa-vinsten-for-teleoperatorerna 

(Hämtad 2014-12-12) 

 

Hatch, Schultz. 2003. European Journal of Marketing - Bringing the corporation into corporate 

branding. Vol 37. Issue 7/8. 1041-1064. 

 

Häger, Björn. 2009. Reporter - En grundbok i journalistik. Stockholm: Norstedts. 

 

Judson, H-F. 2006. The glimmering promise of gene therapy. Technol. Rev. Volume 109. Issue 

5. Pages 40-47. 

 

Jurevicius, Ovidijus. 2014. Apple SWOT analysis 2014. 16februari 

http://www.strategicmanagementinsight.com/products/swot-analyses/apple-swot-analysis-

2014.html 

(Hämtad 2014-12-12) 

 

Kahney, Leander. 2008. How Apple Got Everything Right By Doing Everything Wrong. Wired 

Magazine. 18mars.  

http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-04/bz_apple?currentPage=3 081108  

(Hämtade 2015-01-05) 

 

Kaputa, Catherine. 2012.  Breakthrough Branding: How Smart Entrepreneurs and Intrapreneurs 

Transform a Small Idea into a Big Brand. Boston: Nicholas Brealey Publishing.  

 



 45 

Karlsten, Emanuel. 2013. Android vanligaste smartphone i Sverige – men vi surfar med Iphone. 

Ajour. 1mars. 

http://www.ajour.se/android-vanligaste-smartphone-i-sverige-men-vi-surfar-med-

iphone/?PageSpeed=noscript 

(Hämtad 2015-01-02) 

 

Kotler, Keller. 2006. Marketing Management. Upplaga 12. Upper Saddle River, New Jersey: 

Pearson/Prentice Hall. 

 

Kristofer Dalin. Holy Diver Stockholm (Intervjuperson) 

 

Lente, Spitters, Peine. 2013. Comparing technological hype cycles, towards a theory. Volume 

80. Issue 8. Pages 1615-1628. 

 

Lewan, Mats. 2010. Svensk 3g-utbyggnad en supersuccé. Nyteknik. 8september. 

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/bredband/article2468830.ece 

(Hämtad 2014-10-10) 

 

Heracleous, Loizos. 2013. Strategy Research - Quantum strategy at Apple Inc - Organizational 

Dynamics. 42. 92-99. 

http://www.heracleous.org/uploads/1/1/2/9/11299865/quantum_strategy_-_org_dynamics.pdf 

(Hämtad 2014-09-03) 

 

Hoeffler, Keller. 2003. The Journal of Brand Management - The marketing advantages of strong 

brands. Volume 10. Number 6. 421-44: Palgrave Macmillan. 

 

Mattsson, Thomas. 2014. DN har mycket att vara stolt över i dag. Expressen. 22december. 

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/dn-har-mycket-att-vara-stolt-over-i-dag/ 

(2015-01-03) 

 

McCombs, Maxwell-E. 2004. Setting the agenda - The Mass Media and Public Opinion. New 

York. John Wiley and Sons. 

 



 46 

Mediavision. 2011. Mobiltelefoni Sverige - Android ikapp iPhone under Q1 2011. Mediavision. 

11maj. 

http://www.mediavision.se/nyhet/mobiltelefoni-sverige-android-ikapp-iphone-under-q1-2011/ 

(Hämtad 2014-12-25) 

 

Nowotny, Felt. 2002. After the Breakthrough-The Emergence of High-Temperature 

Superconductivity as a Research Field. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Ogelid, Håkan. 2012. Skype - detta har hänt. IDG. 30mars 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.440892/skype---detta-har-hant  

 (Hämtad 2015-01-06) 

 

Phonearena. 2014. Release dates news - Reviews and phones.   

http://www.phonearena.com/release+dates 

(Hämtad 2014-21-17) 

 

Rogers, Everett-M. 2003. Diffusion of Innovations. Upplaga 5. New York: Simon & Schuster 

International. 

 

Rådmark, Henrik. 2014. Rätt väg till lyckad e-handel - Vad är e-handel?. Iis. 

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ratt-vag-till-lyckad-e-handel/vad-ar-e-handel/2/                   

(Hämtad 2014-12-17) 

 

Sheth, Gardner, Garrett. 1988. Marketing Theory, evolution and evaluation. New York: John 

Wiley. 

 

Skype. 2014. What is Skype?.  

http://www.skype.com/sv/what-is-skype 

(Hämtad 2014-09-04) 

 

Skarin, Thellenberg. 2010. I natt släpptes iPad i Sverige. Expressen. 29november. 

http://www.expressen.se/nyheter/i-natt-slapptes-ipad-i-sverige  

(Hämtad 2014-09-22) 



 47 

 

Smith, Katie. 2011. Hype collaboration: on H&M and Versace. Journal. 1december. 

http://editd.com/blog/2011/12/hype-collaboration-on-hm-and-versace/ 

(Hämtad 2014-09-04) 

 

Story, Matt. 2008. Leverage the Hype before a Video Game's Release. Clickz. 20oktober. 

http://www.clickz.com/clickz/column/1710258/leverage-hype-video-games-release  

(Hämtad 2014-12-10) 

 

Strömbäck, J. 2004. Makt och medier - samspelet mellan medborgarna, medierna och de 

politiska makthavarna. Lund: Studentlitteratur. 

 

SvD. 2012. Apple får gratisreklam för miljoner. 17september. 

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/teknik-och-telekom/apple-far-gratisreklam-for-

miljoner_7505628.svd 

(Hämtad 2014-10-06) 

 

SvD. 1960. Svenska Dagbladets historia. SvD. 24oktober. 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/svenska-dagbladets-historia_3879317.svd 

(Hämtad 2015-01-05) 

 

Sydsvenskan. 2012. Smartphonen kan göra små barn smarta.12augusti. 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/smartphonen-kan-gora-sma-barn-smarta/ 

(Hämtad 2014-12-22) 

 

Trost, J. 2010. Kvalitativa Intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Uncles, Mark. 1995. Patterns of Buyer Behavior – Regularities - Models and Extensions. Volym 

14: Informs. 

 

Uvhagen, Erik. 2012. Ny Iphone lanseras – då ökar bedrägerierna. Svt. 11september. 

http://www.svt.se/nyheter/ny-iphone-lanseras-da-okar-forsakringsbedragerierna  

(Hämtad 2014-09-04)  



 48 

 

Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska Principer i Humanistisk-samhällsvetenskaplig 

Forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Yin, Robert-K. 2007. Originaltitel - Case study research - Fallstudier: design och genomförande. 

Malmö: Liber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

Bilaga  
 

Bilder: 

 

Bild 1 

Källa: Lente et al. 2012 

 

Numbers of articles in NYT 

 

 

 
 

Bild 2 

Källa: Gartner, 2014 

 

 
 

 
 



 50 

Bild 3 

Källa: MTB MobilTeleBranschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4-7  

Källa: Hämtade från PDF: Svenskarna och internet 2013 - http://www.soi2013.se/ 

 

Bild 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 

Bild 5 

 
 

 

Bild 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

Bild 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 

Källa: Widespace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

Fallstudie: 

Vi har räknat bort när samma artikel står två gånger i resultaten efter filter. Även när artiklar 

hamnat på två ställen då exempelvis två journalister publicerat en artikel tillsammans och den 

hamnar under båda.  

 

Del 1: Innovationsperspektivet (Gatner hype cykle) 

 

(SvD) Sökord: Smartphone, Smarttelefon och Smarta mobiler  

 

(Filter SvD.se) = 0; 0; 0 

(Filter SvD Näringsliv + Nyhet) = 5; 0; 10 

(Filter Direkt+Nyhet) = 145; 4; 30 

(Filter Nyheter + 2011) = 9; 0; 8 

 

Totalt: 211st 

 

2005:2 

2006:2 

2007:0 

2008:0 

2009:6 

2010:30 

2011:20 

2012:57 

2013:66 

2014: 25 
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(DN) Sökord: Smartphone, Smarttelefon och Smarta mobiler  

 

(Filter DN) = 23; 5; 15   

Totalt:43st 

 

Smartphone: 

(Filter DN Journalist Omar Daham) = 12st 

(Filter DN Journalist Thomas Lerner) = 7st 

(Filter DN Journalist Emanuel Karlsten) = 5st 

(Filter DN Journalist Emma Löfgren) = 4st 

(Filter DN Journalist Rebecca Haimi) = 4st 

(Filter DN Journalist Thorbjörn Spängs) = 4st 

(Filter DN Journalist Linus Fremin) = 3st  

(Filter DN Journalist Joakim Sundberg) = 3st 

 

Smarttelefon: 

(Filter DN Journalist Robert Holender) = 5st 

(Filter DN Journalist Ossi Carp) = 1st 

(Filter DN Journalist Omar Daham) = 1st 

(Filter DN Journalist Lasse Mannheimer) = 1st 

(Filter DN Journalist Stefan Lundberg) = 1st 

(Filter DN Journalist Jannike Kihlberg) = 1st 

(Filter DN Journalist Johan Smitt) = 1st 

 

Smarta mobiler:  

(Filter DN Journalist Pia Gripenberg) = 51st 

(Filter DN Journalist Yvonne Edenholm) = 21st 

(Filter DN Journalist Thorbjörn Spängs) = 13st 

(Filter DN Journalist Johan Smitt) = 9st 

(Filter DN Journalist Hans Arbman) = 7st 

(Filter DN Journalist Anders Bolling) = 5st 

(Filter DN Journalist Omar Daham) = 5st 
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(Filter DN Journalist Jacques Wallner) = 4st 

 

Totalt:160st 

 

 

Summa: 203st 

1996:1 

1997:0 

1998:0 

1999:0 

2000:0 

2001:0 

2002:0 

2003: 1 

2004: 1 

2006: 3 

2007:4 

2008:7 

2009: 16 

2010: 13 

2011: 37 

2012: 47 

2013: 52 

2014:22 
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Del 2: Företagsperspektivet  

Svd.se/sök 

 

Sökord: Iphone 

 

(Filter SvD.se) = 8 

(Filter SvD Näringsliv+Nyhet) = 22 

(FIlter Direkt+Nyhet) = 187 

 

Totalt: 217st 

 

2007:1   

2008:2 

2009:10 

2010:20 

2011:5 

2012:65 

2013:71 

2014:43 

 

 

Sökord: Android mobil 

 

(Filter SvD.se) = 2 

(Filter SvD Näringsliv + Nyhet) = 7 

(FIlter Direkt+Nyhet) = 55 

 

Totalt: 64st 

 

2009: 3 

2010: 17 

2011:5 
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2012:22 

2013:11 

2014:6 

 

 

Sökord: Samsung Galaxy S 

 

(Filter SvD.se) = 0 

(Filter SvD Näringsliv + Nyhet) = 4 

(Filter Direkt+Nyhet) = 29 

 

Totalt: 33st 

 

2010:1 

2011:0 

2012:20  

2013:9 

2014:3 
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DN.se/sök 

 

Sökord: Iphone  

 

(Filter DN) = 161st 

2007: 3 

2008: 6 

2009: 18 

2010: 12 

2011: 34 

2012: 41 

2013:23 

2014:24 

 

Sökord: Android mobil    

 

(Filter DN) = 10st 

 

2009: 2 

2010: 3 

2011: 3 

2012: 0 

2013:1 

2014:1 

 

Sökord: Samsung Galaxy S   

 

(Filter DN) = 5st 

 

2012: 1 

2013: 3 

2014: 1 


