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Sammanfattning 

Pressmeddelanden är en vital del av PR-arbetet och pressmeddelanden blir ofta publicerade som 

nyhetsartiklar i tidningar och på webben. Denna fallstudie riktar in sig på Telias 

pressmeddelanden och vad som händer med dessa. 

 

Syftet med den här fallstudien är att undersöka vad som karaktäriserar pressmeddelanden från 

Telia som får medieutrymme. Vidare avses att teoretiskt pröva generella mönster hos 

pressmeddelanden från Telia som blir publicerade i olika medier. Denna prövning utgår från 

teorierna om information subsidies och nyhetsvärdering och diskuteras i en kontext baserad på 

Castells teori om nätverkssamhället. En jämförelse av digitala och analoga mediers tendens att 

publicera PR-genererat material från Telia avses också att göras i studien.  

 

Studiens teoretiskt förankrade forskningsfrågor är följande: 

 Vilka ämnen (i pressmeddelanden) blir till nyhetsartiklar? 

 Vilka medier kopierar innehåll direkt från pressmeddelanden? 

 Påverkar källans prominens pressmeddelandets chanser till publicering? 

 Tenderar pressmeddelanden med lokal vinkling att generera fler artiklar än 

pressmeddelanden utan? 

 

Teoretiskt ramverk för denna studie är Castells teori om nätverkssamhället, Gandys teori om 

information subsidies vidareutvecklad av Turk och Galtung och Ruges teori om nyhetsvärde. 

Denna studie använder kvantitativ innehållsanalys som metod.  

 

Av 52 pressmeddelanden renderade 36 stycken till en eller flera nya artiklar. 16 pressmeddelanden 

skrevs det inte om. Av de 36 pressmeddelandena blev det 111 artiklar.  Pressmeddelanden som 

blir artiklar handlar oftast om konstruerade undersökningar, nylanseringar, nyetableringar och 

nöje. Artiklarna fanns i både papperstidningar och på webben. När en verksamhetschef uttalar sig 

i pressmeddelandet leder detta ofta publicerade artiklar. Slutsatsen för studien är att 

branschpressens webbplatser är av stor vikt för Telias pressmeddelanden. Det är främst i 

branschpressen webbplatser som pressmeddelandena blir artiklar och det är här som mest 

material kopieras rakt av och vidare in i artiklarna. 

Nyckelord: Pressmeddelande, information subsidies, nyhetsvärde, nätverkssamhället, 

branschpress. 
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Abstract 

Press releases are a vital part of the PR work and press releases are often published as news 

articles in newspapers and on the web. This case study focuses on press releases from Telia and 

what happens to them after they leave the hands of the public relations practitioner.  

 

Purpose 

The purpose of this case study is to investigate what characterizes press releases from Telia that 

are published in the media. Furthermore, we aim to elucidate general patterns in the published 

press releases from Telia, and asses these based on theories of information subsidies and 

newsworthiness. A comparison of analogue and digital mediums tendency to publish PR-

generated material from Telia will be made. Finally we will anchor our results in Castells's theory 

of the network society. 

 

Research questions 

• What topics (in press releases) are likely to generate news articles in the media? 

• Which mediums tend to copy content directly from press releases? 

• To what extent does the source's prominence in press releases influence the likelihood of 

getting the press releases published in the media? 

• Are press releases with a local angle more likely to generate media attention? 

 

Castells's theory of the Network society, Gandy's theory of Information subsidies, further 

developed by Turk, and Galtung and Ruges theory of Newsworthiness, serves as our theoretical 

framework in this study. 

A press release from Telia generates an average of 2.1 articles in the press. Published press 

releases tend to encircle Telia-constructed surveys, new product launches, business start-ups and 

entertainment. Quotation of managers in Telia’s press releases shows a positive correlation to 

published articles in the press.  

Web-based trade press is the medium where articles based upon Telia’s press releases is published 

the most. Also, web-based trade press tends to copy and use pre-packaged information generated 

by PR-practitioners more than any other medium. 

 

Keywords: Press releases, information subsidies, news, network society, trade press 
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1 Introduktion 

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the 

age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the 

season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter 

of despair, we had everything before us, we had nothing before us … (Charles Dickens, A Tale of two 

Cities). 

 

Under de senaste 30 åren har vår del av världen genomgått en digital revolution. Många forskare 

likställer detta teknikskifte med den enorma påverkan som introduktionen av ångmaskinen, 

elektriciteten och bensinmotorn fått på världen (Nygren, 2008). Sociologen Manuel Castells 

beskrivning går ännu längre och ser utvecklingen som ett nytt paradigm, en ny världsbild 

(Castells, 2010). 

 

Informationssamhällets framväxt har på kort tid radikalt förändrat vårt sätt att leva, kommunicera 

och arbeta. Den nya tekniken är numera ett självklart, och i det närmaste oersättligt, inslag i vår 

vardag. Informationssamhället har inte bara satt sin prägel på vår vardag, medieforskaren Gunnar 

Nygren menar att den digitala revolutionen även har förändrat hela mediesystemet i grunden. 

Kedjan från produktion av medieinnehåll till slutkonsumentens medieanvädning har kastats om. 

(Nygren, 2008). I kölvattnet av den teknologiska utvecklingen har även PR-branschen förändrats 

radikalt (Dalfelt, Falkheimer, 2001). Informationssamhällets framväxt har inneburit nya villkor för 

organisationer och företag att skapa, upprätthålla och utveckla publika relationer(Breakenridge, 

2009). 

 

Flera forskare menar att den nya informationsteknologin har lett till en konflikt mellan hastighet 

och kvalitet eftersom den medfört en ökad press på journalister att leverera nyheter (Karlsson, 

2006). Källornas möjlighet att påverka journalistiken har också ökat. De ökade 

produktionskraven på redaktionerna har bidragit till att "halvfabrikat", exempelvis 

pressmeddelanden, har fått större chans att publiceras (Nygren, 2008). Mot bakgrund av olika 

mediers strukturella, tekniska och ekonomiska förutsättningar så kommer den här fallstudien att 

användas för att skönja skillnader mellan hur de olika medierna använder PR-genererat material 

från Telia. Eventuella skillnader mellan de olika medierna kommer att diskuteras i analyskapitlet i 

slutet av den här uppsatsen. 
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“(…) the ability of public relations practitioners to influence 

news production has been given added impetus by 

a rapid decline in editorial resources and a growing media dependency on sources.” 

(Davis, 2000, s.39) 

 

Ovanstående citat från Aeron Davis sammanfattar studiens problemområde på ett stringent sätt. 

Mot bakgrund av den presenterade forskningen i introduktionskapitlet, kommer vi i den här 

studien att undersöka i vilken utsträckning pressmeddelanden får medieutrymme, samt vad som 

karaktäriserar dessa. Resultatet av studien kommer sedan att diskuteras i ljuset av 

informationssamhällets framväxt samt teorier om information subsidies och nyhetsvärdering.   
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1.1 Syfte 
Syftet med den här fallstudien är att undersöka vad som karaktäriserar pressmeddelanden från 

Telia som får medieutrymme. Vidare avses att teoretiskt pröva generella mönster hos 

pressmeddelanden från Telia som blir publicerade i olika medier. Denna teoretiska prövning 

utgår från teorierna om information subsidies och nyhetsvärdering och diskuteras i en kontext 

baserad på Castells teori om nätverkssamhället. Mot bakgrund av att strukturella förutsättningar 

präglar mediernas innehåll ämnar studien även att jämföra olika mediers benägenhet att publicera 

Telias pressmeddelanden. Jämförelsen görs mellan analoga och digitala dags-, lokal- och 

kvällstidningar, nischmedier och till viss del public service-medier. 

 

1.2 Problemformuleringar 

Utifrån syftet och teoridelen har ett antal övergripande forskningsfrågor framställts. 

 Vilka ämnen (i pressmeddelanden) blir till nyhetsartiklar? 

 Vilka medier kopierar innehåll direkt från pressmeddelanden? 

 Påverkar källans prominens pressmeddelandets chanser till publicering? 

 Tenderar pressmeddelanden med lokal vinkling att generera fler artiklar än 

pressmeddelanden utan lokal vinkling? 

 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Pressmeddelande 
Med ett pressmeddelande avses i den här studien en text som skickats ut eller gjorts tillgänglig för 

journalister, redaktioner eller allmänhet i syfte att skapa publicitet om ett ämne eller händelse som 

avsändaren (ofta ett företag eller organisation) av varierande skäl anser är av betydelse. 

Pressmeddelanden är i regel utformade som en artikel och innehåller ofta följande element: 

 

 Datum och ort 

 Information om avsändaren 

 Rubrik 

 Ingress 

 Brödtext 

 Citat 

 Kontaktuppgifter 
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1.3.2 Definition av PRbegreppet 

Med PR i den här studien används Robert L. Heaths vida tolkning av PR-begreppet. Heath 

menar att PR är ett verktyg som kan användas av en organisation för att skapa och upprätthålla 

en god relation till dess intressenter och publik (Heath, 1997). 

1.3.3 PRpraktiker 

Mot bakgrund av Heaths definition av PR så används begreppet "PR-praktiker" i den här 

uppsatsen som ett samlingsnamn för en yrkesverksam person, konsult eller anställd, som arbetar 

med medierelationer, strategisk planerad intern/extern kommunikation och andra 

kommunikationsinsatser för en uppdragsgivares räkning (företag eller organisation).  

(Heath, 1997) 

1.3.4 Nischmedier 

Med nischmedier avser den här studien medier med ett smalt innehåll avsett för en speciell publik 

eller målgrupp. I uppsatsen används ”branschpress” och nischmedier synonymt. Exempel på 

sådana medier är ekonomitidninar, telekomtidningar och tekniktidningar. 

1.3.8 Medier 
I denna studie avses med ”medier” digitala och analoga dagstidningar, kvällstidningar, 

lokaltidningar, public service-kanaler, nyhetsportaler och magasin/tidskrifter. 

1.3.5 Lokal vinkling 
I uppsatsen avser den lokala vinklingen en händelse eller nyhet som utspelar sig och/eller har 

betydelse för en lokal region.  

1.3.6 Prominens 
I studien har en direktöversättning gjorts av det engelska ordet prominence som också kan 

översättas till framstående. Prominence är vanligt förekommande när källor (personer som uttalar 

sig) bedöms (Zoch & Molleda, 2009). Källans prominens används i uppsatsen för att gradera 

källan. En VD har högre prominens än en verksamhetschef och en verksamhetschef har högre 

prominens än en medarbetare. Prominens används i uppsatsen för att se hur viktig källan är för 

pressmeddelandet och citat från det. 

1.3.7 Ämnen 
Telias pressmeddelanden och artiklar baserade på dessa handlar om olika saker. Vad de handlar 
om benämns som ämne i denna studie. Synonym till ämne är även händelse. Ämne har delats upp 
i olika kategorier:  

 Konstruerad undersökning: Undersökning framställd av Telia för att synas i media. 

 Nylansering: En ny produkt eller tjänst som lanseras av Telia. 
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 Nyetablering: Telia etablerar sig på en ny marknad eller i ett nytt land. 

 Ekonomisk nyhet: Årsredovisning eller ekonomisk information från Telia. 

 Nöje: Information med ett rent nöjesfokus. 

 Stororder: Telia får en stororder. 

 Statistik: Ren statistik över Telia  

Varje pressmeddelande och artikel som analyserats handlar om något av ovanstående ämnen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Den här studien har för avsikt att analysera samtliga Telias utskickade pressmeddelanden mellan 

datumen 2011-06-01 och 2011-12-01 (sex månader). Vidare kommer studien att analysera de 

artiklar som baserar sig på Telias pressmeddelanden under samma tidsperiod. De eventuella 

slutsatser som kommer att dras är baserade på studiens insamlade material och är alltså enbart 

valida utifrån ovan angivna granskningsperiod. Förutom en tidsmässig begränsning så avgränsas 

studien även i materialurval genom att endast analysera artiklar som är skrivna på svenska och 

publicerade i svensk press och/eller svenska Internetsidor. 

 

1.5 Disposition 

Läsaren kommer i inledningen av den här uppsatsen att ges en historisk tillbakablick av 

mediernas och informationssamhällets framväxt. Ett kort stycke med begreppsdefinitioner följer 

innan studiens syfte och frågeställningar kommer att presenteras för läsaren. Sedermera följer en 

kort redogörelse för relationen mellan kommersialism och medier, samt en passus om olika 

forskningstraditioner inom Medie- och kommunikationsvetenskapsområdet. Därefter 

introduceras läsaren för de teorier och den kontext som ligger till grund för den här uppsatsen, 

samt hur valet av dessa relaterar till studiens syfte och frågeställningar. Val av metod, 

operationalisering, urval och avgränsningar presenteras sedan för läsaren, återigen med koppling 

till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet av uppsatsens empiriska studie, följt av en analys 

och slutsats samt förslag på vidare forskning, avslutar denna uppsats och lämnar förhoppningsvis 

läsaren med ny kunskap, tankar och idéer. 
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2 Teori 

2.1 Teoretisk bakgrund 

1400-talets tryckkonst i Europa kom att möjliggöra reproduktionen av en text och detta lade 

grunden för massdistribution av information (Svensson, 1988). Under ett par hundra år var denna 

teknik till stor del i händerna på kyrkan som ville expandera den kristna läran globalt. Även 

monarkin använde spridningen av skriften och information som ett redskap för etableringen av 

nationalstater och nationella identiteter (Carey, 1989). Under 1500- och 1600-talet växte en 

borgerlig samhällsklass upp som kom att bli en inflytelserik grupp i samhället. För denna grupp 

var cirkulerandet av nyhetsblad och information av central betydelse eftersom de sysselsatte sig 

med handel och produktion. Borgarklassens utbyte av information blev sedermera föremål för  

kommersialisering när aktuell information introducerades som en vara på marknaden. (Berglez, 

Olausson, 2009) Idag lever vi i en värld där medierad information blivit en allt större del av 

ekonomin som helhet (Picard, 2002). 

 

2.2 Traditioner inom medieforskningen 

Det går att förklara och studera relationen mellan kommersialism och medier på framförallt tre 

olika sätt (Berglez, Olausson, 2009). Den första disciplinen är den medie-ekonomiska forskningen 

där man intresserar sig för medier utifrån skilda ekonomiska perspektiv där exempelvis 

ägarförhållandestrukturer analyseras. (Gustafsson, 2005). De andra två forskningstraditionerna är 

politisk-ekonomiska studier av kommunikation, samt kulturstudier. Inom politiskt-ekonomiska 

studier diskuteras det hur samhällets tillgångar ska hanteras och fördelas. Denna frågan diskuteras 

utifrån två teoretiska ytterligheter; Adam Smith:s liberala teori om den fria marknadens 

överlägsenhet, kontra Karl Marx:s teori om rättvis fördelning av samhällets resurser. (Berglez, 

Olausson, 2009) Enligt forskarna Herman & Chomsky ägnar sig politiska ekonomer åt att 

analysera huruvida innehållet är objektivt eller om vissa intressen särskilt gynnas, och i så fall hur 

detta hänger ihop med ägarstrukturerna. Samt hur jakten på annonsintäkter och det 

underliggande vinstsyftet styr medieinnehållet. (Berglez, Olausson, 2009). Kulturstudietraditionen 

inom medieforskningen har sitt ursprung i 1960-talets England och förknippas främst med 

forskaren Stuart Hall. En central utgångspunkt för kulturforskare är att studera allmänhetens 

kulturella praktiker i vardagen och luckra upp den gräns mellan ”finkultur” och ”masskultur” som 

Frankfurtskolan upprätthållit. (Berglez, Olausson, 2009). Kulturstudier bygger också vidare på 

den politisk-ekonomiska traditionen av marxistiskt tänkande, där man uppmärksammar 
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maktfrågor och ojämlika relationer i samhället och hur detta tar sig uttryck i medieinnehållet. 

Skillnaden mellan politisk-ekonomiska forskningstraditionen och kulturstudier är enligt Berglez 

att politiska ekonomer tenderar att överbetona den ideologiska effekten av kommersiella 

medieprodukter medan kulturstudieforskare menar att vi avkodar medieinnehållet olika och 

därmed inte är hjälplösa offer för medieprodukters ideologiska innehåll. (Berglez, Olausson, 

2009) 

 

Asp delar in medieforskningen i tre huvudområden: forskning kring mediernas innehåll, 

betydelse, samt de processer som leder fram till medieinnehållet (Asp, 1992). Medieforskaren 

Gunnar Nygren hävdar att det sistnämnda området med fokus på processerna som leder fram till 

medieinnehållet är ett relativt outforskat område (Nygren, 2008). Med processer avser Nygren i 

detta fall mediernas ekonomiska och tekniska villkor, samt redaktionella processer och 

journalistiska värderingar (Nygren, 2008). Den brittiske medieforskaren Simon Cottle menar att 

medierna och deras arbetsprocesser har förändrats radikalt och att många av förändringarna 

hänger ihop med den teknologiska utvecklingen. Cottle uppmanar till ny forskning om hur 

teknologiska förändringar påverkar arbetspraktiker, källornas roll och nyhetsutbudet. (Cottle, 

2003). Mot bakgrund av detta ämnar denna studie att diskutera resultatet av undersökning i ljuset 

av den teknologiska utvecklingens inverkan på de villkor som styr medieinnehållet. 

 

2.3 Angränsande forskning 

Olika forskare har undersökt vilka faktorer som styr huruvida ett pressmeddelande får medialt 

utrymme eller inte. Å ena sidan visar Hales studie från 1978 att långa pressmeddelanden tenderar 

att få stort utrymme i medierna (Zoch & Molleda, 2009). Å andra sidan har senare forskning visat 

att journalister i högre utsträckning tar till sig kortare, mer kärnfulla pressmeddelanden (Törnevik, 

2009). I en studie från 2010 undersöktes hur stor genomslagskraft pressmeddelanden från 

Karlstads universitet hade i lokala medier. Resultatet av undersökningen visade att de 

pressmeddelanden där en nyhet förmedlades hade störst chans att publiceras i de lokala medierna 

(Dorward, Högenäs, 2010).    

 

2.4 Nätverkssamhället 

I den här studien har forskningsresultaten i analysdelen förankrats i framväxten av det 

informationssamhälle som genomsyrar både PR- och mediebranschen, och många andra delar av 
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det samhälle som vi lever i idag. Manuel Castells teori om Nätverkssamhället kommer därför att 

utgöra en teoretisk kontext som studien kommer att förhållas till.  

 

Manuel Castells menar att en ny typ av globalt nätverkssamhälle har växt fram i kölvattnet av den 
revolution av kommunikationsteknologier som sköljt över vår del världen de senaste årtiondena.  

”The Information Technology Revolution did not create the network society. But without 
Information Technology, the Network Society would not exist.” (Thornham, Bassett and Marris, 
2009, s.153). 

Citatet ovan belyser på ett förtjänstfullt sätt det symbiotiska förhållandet mellan 

informationsteknologin och nätverkssamhället. Nätverk i sig är enligt Castells en uråldrig form av 

organisering, emellertid har digitala nätverksteknologier gjort det möjligt att överbrygga 

nationsgränser, tid och rum, vilket aldrig tidigare varit möjligt. Detta genomsyrar enligt Castells 

stora delar av samhället och sättet vi lever på. Skiftet från traditionell massmedia till ett 

horisontellt kommunikationsnätverk organiserat runt Internet har bidragit till att en helt ny 

dimension av virtualitet blivit en del av vår verklighet. (Castells, 2010). 

 

Manuel Castells identifierar här nedan en rad förändringar på olika samhällsområden som han 

härleder till nätverkssamhällets framväxt: 

 

Transformeringen av arbetsmarknaden 

De huvudsakliga trenderna inom arbetsmarknaden är enligt Castells ökade krav på flexibilitet hos 

arbetstagarna, globalisering av arbetskraften, samt en ökning av entreprenörskap och 

egenföretagande. Det sistnämnda eftersom den teknologiska utvecklingen har gjort det lättare att 

kontrollera produktionsmedlen av kunskapsbaserade tjänster. (Castells, 2010). Som ett konkret 

exempel på de ökade kraven på flexibilitet hos arbetstagarna kan man nämna medieforskaren 

Gunnar Nygrens journalistundersökningar. Dessa visar bland annat på framväxten av så kallade 

”multireportrar”, journalister idag behöver alltså vara betydligt mer flexibla och behärska fler 

arbetsområden än tidigare. (Nygren, 2008).  

 

Transformeringen av tid och rum 

Castells hävdar att utvecklingen av avancerad informations- och kommunikationsteknologi har 

förändrat vår sociala interaktion som tidigare var begränsad i tid och rum. (Castells, 2010) Den 

nya formen av rumslighet refererar Castells till som ”Space of flows” vilket han definierar: 

 ”The material support of simultaneous social practices communicated at a distance. This involves the production, 

transmission and processing of flows of information.” (Castells, 2010, s.32).  
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Idag kan vi med informationsteknologins hjälp med enkelhet läsa China Daily till morgonkaffet 

istället för lokaltidningen. Att ta på sig tofflorna och gå ut och hälsa på grannen är både jobbigare 

och tar längre tid än att koppla upp ett videosamtal till någon på andra sidan jordklotet. 

Nedmonterandet av tid och rum är givetvis något som satt prägel på medierna. De konkurrerar 

inte längre om en lokal publik utan en global (Castells, 2010).    

Transformeringen av kommunikationen 

Under 1990-talet revolutionerades människans sätt att kommunicera genom Internet och 

mobiltelefonens explosionsartade utveckling. Under 2000-talet har en teknologisk konvergens 

mellan Internet och andra trådlösa kommunikationsmedel ägt rum och gränserna mellan alla olika 

former av kommunikation har mer och mer flutit ihop. Castells menar att Internet har blivit 

själva navet i vår kommunikation, för tjänster, underhållning, arbete, information och politik. 

Internet används också i stor utsträckning till att nå massmedier som TV, radio och tidningar och 

enligt Castells så har Internet förändrat massmediernas arbetssätt radikalt. Tidningar har blivit 

globala nätverksorganisationer som är sammankopplade med informationsnätverk på Internet. 

(Castells, 2010) 

 

Castells är samtidigt ödmjuk och medger att ”technology does not determine society” (Castells, 

2010, s.5) I samstämmighet med tidigare forskning är emellertid vår uppfattning att 

informationssamhällets framväxt förändrat de branscher vi i studien ämnar uttala oss om i så stor 

utsträckning att vi anser den teoretiska kontexten kring Nätverksamhället relevant för studien. 

(Castells, 2010, Carlsson, 2006, Nygren, 2008)    

 

2.5 Information Subsidies och nyhetsvärden 

För att kunna urskilja vad som karaktäriserar pressmeddelanden från Telia behövs teori om 

information subsidies och nyhetsvärden, då dessa teorier är fundamentala för pressmeddelanden 

och nyhetsartiklar. Nedan beskrivs information subsidies och dess bakgrund, samt begreppet 

nyhetsvärden. 

Information subsidies är färdigpaketerade nyheter, klara för journalister att använda. 

Nyhetspaketet, den subsiderade nyheten, skickas ofta ut som ett pressmeddelande och syftar till 

att publiceras i tidningar och andra medier. På så sätt får sändaren ut sitt eget material i 

tidningarna som då blir nyheter. På detta vis kan PR-praktiker föra fram sina åsikter och aspekter 

till interna och externa publiker (Zoch & Molleda, 2009). Information subsidies kan användas 

både proaktivt och reaktivt. Proaktivt är exempelvis ett pressmeddelande utsänt av en PR-
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praktiker. Reaktivt är initierat av en journalist, när PR-praktikern får svara på frågor i en intervju 

(Turk, 1985). Nedan förklaras enbart den proaktiva delen, eftersom studien endast belyser den. 

 

Information subsidies, förklarar Gandy på följande sätt: ”Information subsidies är paketerad 

information genererad av PR-proffs”. Gandy föreslår att de med makt att kontrollera priset på 

informationen – källorna – kontrollerar om informationen blir konsumerad eller ej. Ju billigare 

informationen är desto större är sannolikheten att den blir använd. Så källor som snabbt och 

billigt gör informationen tillgänglig för journalister genom vad Gandy kallar ”information 

subsidies”, ökar sina chanser att informationen används i media (Gandy, 1982). Enligt Zoch och 

Molleda använder PR-praktiker Information subsidies för att främja dess företag/organisations 

synvinkel på en händelse eller problem och sedan kommunicera den till en intern och extern 

publik (Zoch & Molleda, 2009).  

 

Vidare resonerar Zoch och Molleda att ekonomin är en avgörande faktor för Information 

subsidies. Det faktum att journalisterna får färdigpaketerade texter kostnadsfritt gör att 

tidningen/mediet slipper att slösa resurser på egen nyhetsproduktion och nyhetsinsamling (Zoch 

& Molleda, 2009). Mycket tidigare forskning har visat på detta. Bland annat menar Turk att källan 

(PR-praktikern) ökar sannolikheten att bli publicerad om informationen görs tillgänglig snabbt 

och kostnadsfritt till journalister genom Information subsidies (Turk, 1987) och Berkowitz 

förklarar att information subsidies är ”ansträngningar från nyhetskällan att avsiktligt forma 

nyhetsagendan genom att reducera journalisters kostnader vid informationsinsamlingen” 

(Berkowitz, 1989). Således läggs en stor vikt vid ekonomiska aspekter. 

 

Kiousis, Kim, McDevitt och Ostrowski tar det hela ett steg längre och menar att journalisternas 

påskyndade arbetsrutiner, nedskärningar av redaktioner, ständiga deadlines, mångfalden av 

nyhetskanaler och splittringen bland nyhtespubliken har lett till att subsiderade information 

påverkar nyhetsinnehållet allt mer (Kiousis, Kim, McDevitt & Ostrowski, 2009). Det är alltså inte 

enbart ekonomin i sig som är en viktig faktor för om subsiderad information kommer in i 

tidningen eller ej.  

 

Journalister har fått mer att göra, det visar bland annat Curtin i sin studie Reevaluating Public 

Relations Information Subsidies. Hon intervjuar där 21 journalister om vad de tycker om PR-

material och om de använder sig av det. Curtin nämner McManus som menar att 

nyhetsproduktionen påverkas av konsumenter, annonsörer, källor och investerare. Hon har även 
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med McManus tankar om att den ekonomiska situationen gör att medier tar med PR-material i 

sitt eget material. Den ekonomiska situationen gör att exempelvis tidningar vill få ut material 

snabbt, för att vara först med nyheter. Den ekonomiska situationen har även lett till att det jobbar 

färre journalister på tidningarna. De som jobbar har således mer att göra och därför använder de 

PR-praktikernas material i större utsträckning än tidigare (Curtin, 1999). Curtin försöker sedan 

motbevisa detta, att journalister har genomskådat PR-praktikernas material, och hon lyckas. 

Hennes studie kan dock kritiseras för att hon enbart har intervjuat journalister och inte undersökt 

hur de arbetar i verkligheten. Journalisterna har genomskådat att det är PR-material de får ta del 

av men de använder sig av det ändå, i varierande grad. 

 

Information subsidies kan delas upp i direkt och indirekt information subsidies. Den direkta 

varianten innebär att informationen går direkt från källan/ursprungstexten till journalisten, i den 

indirekta varianten är kedjan längre. Här går informationen först från källan/ursprungstexten till 

journalisten, och sedan vidare till tidningen/mediet och till slut når den publiken. Informationen 

ses då som mer trovärdig eftersom den har passerat fler ”filter” på sin väg till publiken, 

informationen har blivit en nyhet i tidningen (Zoch & Molleda, 2009).  

 

Information subsidies har större chans att hamna i medierna om det uppfyller vissa kriterier, 

menar den tidigare forskningen. Berkowitz forskning tillsammans med Turks visade att 

information subsidies med ett lokalt fokus hade större sannolikhet att hamna i medier 

(Berkowitz, 1989; Turk, 1985). Nyhtesvärde, som är ett flytande begrepp enligt O’Neill och 

Harcup, (O’Neill & Harcup, 2008) visar sig också vara viktigt för om informationen publiceras 

eller ej, informationen måste ha nyhetsvärde för att publiceras (Turk, 1987.) Informationens 

aktualitet och effekt på publiken tillsammans med källans trovärdighet, attraktivitet och 

prominens är andra faktorer som är viktiga för att information subsidies ska bli publicerad (Zoch 

& Molleda, 2009). 

 

För studien är även teorier om nyhetsvärde nödvändiga. Vilka exakta komponenter som 

nyhetsvärden består av är svårt att egentligen säga. O’Neill och Harcup nämner Palmer som 

menar att nyhetsvärden är långt från en enad enhet eftersom de är delade mellan medium och 

format och även mellan titelidentiteten hos mediet och den lokala kontext där mediet verkar 

(O’Neill & Harcup, 2008). Hur som helst är tydliga punkter på nyhetsvärde önskvärda för denna 

studie, då den syftar att mäta information subsidies och dess förekomst. Galtung och Ruge 
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definierade en klassisk lista vad nyheter bör innehålla för att ha nyhetsvärde(Galtung & Ruge, 

1965). Nedan redovisas de som är av vikt för studien. 

 

 Frekvens: En händelse som avslöjas inom nyhetsmediets deadline har större sannolikhet 

att bli utvalt än en händelse som utspelar sig över en längre tid. 

 Tröskel: Händelser måste passera en tröskel eller gräns innan de blir dokumenterade 

överhuvudtaget; ju större intensitet (ju hemskare mordet är eller fler skadade i en olycka) 

desto större genomslag och större chans att händelsen blir vald. 

 Entydighet: Ju tydligare en händelse kan bli förstådd och tolkad utan multipla meningar, 

desto större är sannolikheten att händelsen blir vald. 

 Meningsfullhet: Det kulturellt familjära har större sannolikhet att bli valt. 

 Överensstämmelse: Nyhetsväljaren kan förutse (med hjälp av erfarenhet) händelser som 

kommer få nyhetsvärde, följaktligen skapas en ”pre-image” av händelsen, vilket i sin tur 

ökar chanserna för händelsen att bli en nyhet. 

 Det oväntade: Bland händelser som är meningsfulla och/eller överensstämmande, har de 

oväntade eller de ovanliga händelserna större chans att bli valda. 

 Kontinuitet: En händelse i nyheterna har en god chans att stanna i nyheterna (även om 

dess genomslagskraft har minskat) därför att den har blivit känd och lättare att tolka. 

 Komposition: En händelse kan bli inkluderad som nyhet, mindre på grund av sitt verkliga 

nyhetsvärde men mer på grund av att den passar in i den generella kompositionen eller 

balansen hos en tidning eller nyhetssändning. 

 Referenser till elitnationer: Handlingar från elitnationer ses som mer betydande än 

handlingar från andra nationer. 

 Referenser till elitpersoner: Handlingar från elitpersoner (kändisar, politiker, etc.) kan 

nyhetsväljare se som att de får mer konsekvenser än andra, och nyhetspubliken 

identifierar sig kanske med dem. 

 Referenser till personer: Nyheter som kan bli presenterade i termer av individuella 

människor väljs ut snarare än abstraktioner. 

 Referenser till någonting negativt: Dåliga nyheter är ofta entydiga och nyhetsvärda. 

 

Ovanstående teorier kommer att användas i analysenheten. Det är även utifrån dessa teorier som 

forskningsfrågorna operationaliserats. De gör också att studien med hjälp av kvantitativ 

innehållsanalys kan mäta förekomsten av tydliga variabler utifrån ovanstående teorier. 
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3 Val av studieobjekt 

Anledningen till varför Telia valts som studieobjekt i undersökning beror på framförallt två 

faktorer: 

1) Tillgänglighet. Telia gör samtliga pressmeddelanden som företaget skickar ut tillgängliga på 

deras webbplats. På webbplatsen återfinns även samtliga artiklar i vilka Telia omnämns. 

Artiklarna är dessutom i orginalformat (inscannade artiklar från tryckt press och orginallänkar för 

webbpublicerad press). Detta faktum har gett goda förutsättningar att samla in data på ett 

systematiskt sätt och med god kvalitet, vilket ökar studiens reliabilitet.  

2) Telia är ett intressant studieobjekt mot bakgrund av den kontext studien förankrar 

forskningsresultat i. Castells pekar ut telekombranschen som ledande i utvecklingen av 

nätverkssamhället eftersom de drivit på utvecklingen av kommunikation- och 

informationsteknologier (Castells, 2010). Telia är även ett lysande exempel på ett 

marknadskonvergerande företag som gått från ett renodlat telefonibolag till att även inkludera 

digital-TV, bredband, mobiltelefoni i sin verksamhet 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Telia_Sonera_Sverige). Marknadskonvergens innebär att tidigare 

åtskilda verksamhetsområden eller medieindustrier går ihop och levererar olika typer av tjänster, 

men under samma företagsnamn (Karlsson, 2006).  

Konvergensbegreppet är något som ofta diskuteras i nära anslutning till informationsteknologin 

och nätverkssamhället (Nygren, 2008). Mot bakgrund av detta motiveras användandet av Telia 

som studieobjekt i den här uppsatsen. 
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4 Metod 

I denna studie används metoden kvantitativ innehållsanalys. Anledningen till detta är att studien 

ämnar undersöka ett relativt stort antal analysenheter (52 pressmeddelanden och 111 artiklar). 

Därför förefaller den kvantitativa innehållsanalysen vara det enda rimliga valet av metod. Vidare 

avser studien att redogöra för sambanden mellan olika variabler i avseende pressmeddelandens 

mediala genomslagskraft, och mot bakgrund av det sammantaget med Östbye, Knapskog, 

Helland, & Larsens tankar om innehållsanalys, anses den kvantitativa innehållsanalysen lämpa sig 

bäst utifrån vårt syfte, för studien. Kvantitativ innehållsanalys innebär att man analyserar material 

som låter sig hanteras i form av siffror som kan kvantifieras. Målet med den kvantitativa 

innehållsanalysen är att hitta samband och strukturer, eller testa hypoteser utifrån 

frågeställningarna. (Östbye et al, 2008). 

 

Den amerikanske medieforskaren Bernard Berelson menade att forskaren enbart bör koda den 

ytliga betydelsen, det uppenbara, i sin insamlade data och inte tolka budskapet eller 

bakomliggande faktorer (Östbye et al, 2008) Detta synsätt mötte emellertid skarp kritik från 

framförallt den tyskamerikanske filmteoretikern Siegfried Kracauer som angrep Berelsons krav på 

att det enbart manifesta innehållet skulle registreras. Kracauer menade att det visst går att skönja 

latenta meningar i det insamlade materialet. (Östbye et al, 2008). Även Ekström och Larsson 

hävdar att den kvantitativa innehållsanalysen kan omfatta ansatser av såväl deskriptiv som 

explanativ karaktär (Ekström, Larsson, 2000).  

 

Resultatet kommer därför att presenteras i både en deskriptiv och explanativ ansats där det 

manifesta resultatet förankras i en teoretisk kontext. Metodvalet känns naturligt eftersom studien 

ämnar bearbeta det insamlade material på ett systematiskt och siffermässigt sätt och dessutom 

finna samband mellan de olika variablerna. 

 

Ekström och Larsson menar att undersökningens teoretiska utgångspunkt och forskningsfrågor 

är helt avgörande för analysens upplägg (Ekström, Larsson, 2000). De menar vidare att ett 

systematiskt och formaliserat upplägg är en förutsättning om man på statistiska grunder vill 

kunna dra slutsatser av den insamlade datan (Ekström, Larsson, 2000). Ekström och Larsson 

beskriver hur systematiken ökar möjligheten till välgrundade jämförelser mellan exempelvis olika 

medier och genrer (Ekström, Larsson, 2000). Mot bakgrund av ovanstående resonemang har en 

strävan efter att systematisera undersökning i största möjliga mån gjorts. En systematisk analys 

bygger på generella regler för hur materialet ska behandlas (Östbye et al, 2008). Därför har ett 
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kodschema utformats som använts i datainsamlingen. Ekström och Larsson skriver om vikten att 

uppnå en så hög interkodarreliablitet som möjligt när man använder ett kodschema som 

analysverktyg. Detta innebär att när två eller fler kodare kodar samma material så ska de kunna 

komma fram till samma resultat. (Ekström, Larsson, 2000) 

 

4.1 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att hitta mätbara indikatorer på de begrepp man vill studera 

(Ekström, Larsson, 2000). Utifrån syftet och teoridelen har ett antal övergripande 

forskningsfrågor framställts. 

 Vilka ämnen (i pressmeddelanden) blir till nyhetsartiklar? 

 Vilka medier kopierar innehåll direkt från pressmeddelanden? 

 Påverkar källans prominens pressmeddelandets chanser till publicering? 

 Tenderar pressmeddelanden med lokal vinkling att generera fler artiklar än 

pressmeddelanden utan lokal vinkling? 

 

Dessa övergripande frågor finns med i kodschemat, som börjar med några enkla punkter som 

registrerar ”medium” (dagstidning, branschpress osv.), ”månad”, ”veckodag” och ”typ” 

(pressmeddelande/artikel), (se bilaga 1, Kodschema). Variabeln medium delas upp i olika 

kategorier av tidningar och webbsidor som förundersökningen gav. Dessa är för ”medium”: 

 Dagstidning papper: Tidning som utkommer dagligen, DN, SVD. 

 Dagstidning webb: Ovanstående tidingars webbar. 

 Kvällstidning papper: Tidning som exempelvis Aftonbladet, Expressen. 

 Kvällstidining webb: Ovanstående tidningars webbar. 

 Lokaltidning papper: Tidning som Nya Wermlandstidningen, Helsingborgs Dagblad osv. 

 Lokaltidning webb: Ovanstående tidningar webbar. 

 Public service webb: Exempelvis sveriges radio ekots webb, SVTs Rapport och Aktuellts 

webbar. 

 Branschpress papper: Branschtidningars pappersupplaga. Till branschpress räknar vi 

ekonomitidninar, telekomtidningar, tekniktidningar, osv. Alla tidningar som har en 

branschnisch. 

 Branschpress webb: Ovanstående tidningars webbar. 

 Nyhetsportal webb: Ren nyhetsportal som inte har en branschnisch. 
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 Tidsskrift/Magasin papper: Tidning som inte har branschnisch och som inte utkommer 

lika ofta som dagstidning, kvällstidning och lokaltidning. 

 

Därefter riktade kodschemat in sig på ämne och källans prominens. Vad artikeln och 

pressmeddelandena handlade om kryssades då i under ”ämne”. Flera av Galtung och Ruges 

punkter från listan om nyhetsvärde kan appliceras på variabeln ”ämne”, bland annat entydighet, 

meningsfullhet och kompositionen (Galtung & Ruge, 1965). Ett entydigt ämne har större chanser 

till publicering, det meningsfulla, kulturellt familjära, har större chanser till publicering och 

kompositionen, mediets innehåll i övrigt kan göra att ett ämne har större chanser till publicering. 

Variabeln ”Ämne” finfördelades i följande kategorier:  

 Konstruerad undersökning: Undersökning framställd av Telia för att synas i media. 

 Nylansering: En ny produkt eller tjänst som lanseras av Telia. 

 Nyetablering: Telia etablerar sig på en ny marknad eller i ett nytt land. 

 Ekonomisk nyhet: Årsredovisning eller ekonomisk information från Telia. 

 Nöje: Information med ett nöjesfokus. 

 Stororder: Telia får en stororder. 

 Statistik: Statistik över Telia  

 

Hur denna kategorisering gick till berättar vi mer om i avsnittet ”Förstudie” på nästföljande sida. 

 

Under förstudien hade ämnena valts ut. För att kunna mäta tecken på information subsidies är 

variablerna ”ämne”, ”citat”, ”källans prominens” och ”lokal vinkling” med, då dessa visat sig vara 

viktiga för att få med information subsidies i tidigare forskning (Berkowitz, 1989; Turk, 1985; 

Zoch & Molleda, 2009) . På detta sätt kan olika saker pekas ut som är viktiga för att få med 

information subsidies och även belysa hur mycket av den som kommer med i artikeln. 

Nyhetsvärde visar den tidigare forskningen vara viktigt för att få med pressmeddelanden i medier 

(Turk, 1987). Klassiska tecken på nyhetsvärde är citat från prominenta källor (elitpersoner) och 

ämnen (händelser) som passerar ett vist tröskelvärde för att uppnå nyhetsvärde (Galtung & Ruge, 

1965). Med en variabel för ämne kan studien således peka ut vilka ämnen som når över 

tröskelvärdet, alltså de som blir publicerade som artiklar. 

 

Variablerna ”rubrik”, ”artikelbild”, ”andel kopierat innehåll”, och ”faktaruta” används utifrån 

teori om information subsidies och används för att mäta förekomsten av denna (Zoch & 

Molleda, 2009). Varje av dessa variabler jämfört med medium svarar exempelvis på vilka medier 
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som kopierar innehåll direkt ifrån pressmeddelanden. Med hjälp av dem kan även urskiljas vad 

som tas med och vad som inte tas med. 

 

Variablerna ”skribentens namn” och ”källhänvisning” är variabler vi anser viktiga för om 

journalisten öppet redovisar varifrån hon/han fått informationen. 

 

4.2 Förstudie 

Innan vi inledde vår insamling av data gjorde vi en förstudie där vårt kodschema testades i 

”skarpt läge”. I förstudien kodade vi tio pressmeddelanden från Telia och tio artiklar baserade på 

dem, vardera. Det sedan tidigare utformade kodschemat användes som analysverktyg, och för att 

bedöma kvaliteten på kodschemat så bytte vi material med varandra och kodade om materialet 

igen. Resultatet av förstudien visade att vi gjorde olika kodningar av variabeln ”Medium”. Vi 

upptäckte att vi hade delade uppfattningar om huruvida en artikel var publicerad i kategorin 

”Branschpress” eller inte. Detta kodningsproblem ledde till att vi fick specificera och diskutera 

fram vilka typer av tidningar/sajter som hörde till vilken mediumkategori för att säkerställa att 

materialet kodades in på ett likadant sätt. Förstudien var även nödvändig att genomföra i 

avseendet att kunna ta fram olika kategorier för variabeln ”Ämne”. Genom att läsa ett urval av 

Telias pressmeddelanden och artiklar baserade på dem, kunde vi ta fram olika ämneskategorier. 

Handlade exempelvis ett pressmeddelande om att Telia etablerar ett 4G-nät i Övertorneå, så 

kategoriserade vi in det under ämnet ”Nyetablering”. På samma sätt kategoriserade vi in artiklar 

som bygger på Telias egnas undersökningar, exempelvis om vilka filmer som Telias digital-TV 

kunder hyrt mest under en viss period, under ämnet ”Konstruerad undersökning”. Överlag 

präglades förstudien av ett induktivt förhållningssätt genom att försöka observera verkligheten – i 

detta fall innehållet i pressmeddelanden och artiklar. Och utifrån våra iakttagelser kunde vi sedan 

sätta namn på, och finjustera kodschemats variabler för att därigenom öka studiens reliabilitet.  

 

Östbye m.fl beskriver även hur objektivitet bör prägla bearbetningen av materialet och att den 

enskilda forskarens värderingar skall hållas utanför. Målet är att andra forskare ska kunna gå 

igenom samma material ska kunna komma fram till samma resultat, men huruvida det 

överensstämmer med ”verkligheten” är en desto mer komplex fråga. (Östbye et al, 2008). Därför 

lät vi två, av varandra oberoende personer använda vårt kodschema för att koda in två 

pressmeddelanden och två artiklar. Tillsammans med kodschemat gavs en kodanvisning där de 

olika variablerna förklarades för att minska tolkningsutrymmet. Intersubjektivitetstestet visade 

försvinnande små skillnader i inkodningen av materialet, vilket är positivt. En kritik mot 
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intersubjektivitetstestet är att det bara innefattade inkodningen av två pressmeddelanden och två 

artiklar, felkodningsmarginalen var alltså relativt liten i jämförelse med det totala urvalet om 55 

pressmeddelanden och 111 artiklar. Utfallet av intersubjektivitetstestet hade alltså varit mer 

reliabel om ett större antal analysenheter hade kodats in. 

 

4.3 Validitet och Reliabilitet 

Inom vetenskapen ställs det krav på att kunna underbygga sina påståenden och slutsatser med 

argument. Argument behöver vara giltiga (valida) och tillförlitliga (reliabla) för att kunna påstås 

vara sanna. (Ekström, Larsson, 2000). En undersökning uppnår hög validitet om man mäter det 

man avser att mäta, det vill säga hur pass relevant den insamlade datan är i förhållande till 

forskningsproblemet. (Östbye et al, 2008) 

Reliabilitet avser kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av data (Östbye et al, 2008).  

Inom den empiriskt inriktade vetenskapen underbygger vi våra slutsatser med hjälp av empiriska data. (..) 

Empiriska data blir de argument forskaren hänvisar till för att kunna påstå något med tillräckliga krav på 

vetenskaplighet. (Ekström, Larsson, s.13, 2000) 

I vår undersökning är det resultatet av vår granskning av Telias pressmeddelanden, och artiklarna 

baserade på dem, som utgör den empiriska datan. Har vi använt rätt mätinstrument? Har vi 

lyckats studera det vi uppger att vi ska göra i vårt syfte och frågeställning, och med tillräckligt god 

kvalité? Har vi lyckats fånga och belysa våra teoretiska begrepp och antaganden i vår insamling 

och analys av datan? Är svaret "Ja" på dessa frågor så uppnår vår studie en hög validitet och 

reliabilitet enligt metodlitteraturen. 

 

4.4 Urval 

I vår studie har vi använt oss av ett strategiskt urval. Vi har valt att göra en tidsmässig 

begränsning av vårt urval eftersom vi anser att vi då har fått ett rimligt antal pressmeddelanden 

och artiklar att analysera utifrån vårt syfte och studiens tidsram. Mot bakgrund av det har vi valt 

att granska samtliga Telias pressmeddelanden och artiklar baserade på dem, mellan juni och 

december 2011, alltså under ett halvårs tid. Ekström och Larsson menar å ena sidan att 

forskningsproblemet ska styra valet av vilka medier man väljer att studera i sin analys (Ekström, 

Larsson, 2000). Å andra sidan gör vi i vår studie inte anspråk på att uttala oss om Telias 

pressmeddelandens genomslagskraft i ett specifikt medium. Hade vi velat uttala oss om Telias 
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pressmeddelandes genomslagskraft i internetbaserade medier så hade vi givetvis inte granskat 

artiklar publicerade i pappersmedium. Därför har vi inte baserat vårt urval av medier utifrån 

principen om normgivande urval som Ekström och Larsson beskriver som de medier som i 

något avseende anses åtnjuta störst prestige bland mediekonsumenter och/eller 

medieproducenter (Ekström, Larsson, 2000). Med hjälp av Telias egen mediebevakning ”Telia i 

media” har vi fått tillgång till både tryckta och internetpublicerade artiklar från en mängd olika 

källor. 

 

4.5 Tillvägagångssätt  

Syftet med vår studie är att undersöka vad som karaktäriserar pressmeddelanden från Telia som 

blir publicerade i media. För att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar behövde vi således 

få tillgång till dels pressmeddelanden från Telia, men också publicerade artiklar baserade på 

pressmeddelanden från Telia. På Telia.se under fliken ”pressinformation” fann vi ett arkiv vid 

namn ”Nyhetsarkiv” som innehöll samtliga pressmeddelanden som Telia skickat ut sedan 2005. 

Intill fann vi ett arkiv vid namn ”Telia i media” som är Telias egen mediebevakning där de lägger 

upp samtliga artiklar, positiva som negativa, som behandlar Telia i någon form. För att kunna 

avgöra vilka artiklar som baserats på vilka pressmeddelanden gick vi igenom de båda arkiven dag 

för dag och läste varje pressmeddelande och artikel för att undersöka om de hörde ihop. 

Påfallande ofta var artiklarna som var baserade på pressmeddelandet publicerade samma dag och 

var rubriksatta på ett liknande sätt som det ursprungliga pressmeddelandet. I resterande fall fick 

vi detaljgranska texten i artikeln och jämföra det sida vid sida med pressmeddelandet för att 

fastslå att artikeln var baserad på pressmeddelandet i fråga. När vi fann en ”match” mellan ett 

pressmeddelande och en artikel så använde vi vårt kodschema för att koda in materialet. I de fall 

där vi inte fann någon artikel baserad på ett pressmeddelande kodade vi enbart in 

pressmeddelandet för att kunna dra intressanta slutsatser av vad som karaktäriserar ett 

pressmeddelande som inte publiceras i media. Totalt kodade vi in 55 pressmeddelanden och 111 

artiklar under perioden 2011-06-01 – 2011-12-01 (sex månader). 

 

4.6 Forskningsetisk diskussion 

Mot bakgrund av vårt val av metod och forskningsproblem så anser vi att en forskningsetisk 

diskussion förefaller vara överflödig. I den här studien förekommer ingen kontakt med 

människor eller känsligt material, utan offentliga pressmeddelanden och publicerade artiklar. 

Inget av vårt insamlade material har exkluderats eller redigerats för att det eventuellt inte 
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överensstämt med våra personliga åsikter, värderingar eller preferenser. Emellertid finner vi det 

nödvändigt att uppmärksamma det faktum att Telia genom sina presstjänster ”Telia i media” och 

”Nyhetsarkiv” har möjligheten att selektera det urval som vår studie bygger på. För att gardera 

oss mot detta potentiella problem så kontaktades Telias pressavdelning och deras garanti gavs på 

att alla nyheter – oavsett om de är av kritisk eller okritisk karaktär – läggs upp på hemsidan, samt 

att alla deras pressmeddelanden görs tillgängliga på densamma. Trots denna garanti funderade vi 

inledningsvis på att själva leta upp artiklar om Telia för att komma ett steg närmare empirin. Ett 

pilottest genomfördes där vi letade upp artiklar om Telia i de olika mediernas egna nyhetsarkiv. 

Denna idé föll delvis på att nyhetsarkivens funktionalitet och omfång skiljde sig kraftigt åt mellan 

de olika medierna. Det skulle ofrånkomligen resultera i en begränsning av vårt urval vilket i sin 

tur skulle försämra studiens validitet då studiens syfte är att uttala sig om ”olika medier” och inte 

ett specifikt medium. 

 

4.7 Kritik mot metoden 

En allmän kritik mot den kvantitativa innehållsanalysen som forskningsmetod är att den 

begränsar forskningen till att ställa de frågor som man klarar av att mäta svaren på. Utifrån detta 

resonemang riskeras viktiga aspekter av innehållet och dess betydelse att gå förlorade. (Ekström, 

Larsson, 2000). Det säger sig självt att en metod aldrig ensam kan förklara ett fenomen utifrån 

samtliga perspektiv. En metodtriangulering kan givetvis öppna upp för fler angreppsvinklar kring 

ett fenomen, men utifrån vårt syfte att kartlägga generella mönster hos pressmeddelanden som 

leder till publicerade artiklar, så anser vi att den kvantitativa innehållsanalysen är en ändamålsenlig 

metod för vår studie. 

 

Mot bakgrund av det faktum att en fallstudie genomfördes så anser vi det adekvat att diskutera 

några av metodens för- och nackdelar. Ekström och Larsson menar att all vetenskap har 

generaliserande anspråk, det innebär att även resultaten från en enskild studie ska kunna ge 

kunskap av mer generell karaktär. De menar vidare att vetenskapen bara är intresserad av ett visst 

fall i den utsträckning som detta fall ger kunskap om mer generella förhållanden. (Ekström, 

Larsson, 2000) 

 

En fallstudie beskrivs av Östbye et al. som en ”(...) intensiv och detaljerad undersökning av ett 

enskilt fall, antingen för sin egen skull, eller för att man menar att fallet belyser ett generellt 

fenomen eller problem.” (Östbye et al., 2008 s. 240). Ekström och Larsson för ett liknande 

resonemang då de å ena sidan menar att fallstudier inte kan göra anspråk på att vara statistiskt 
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representativa i förhållande till en stor population, men kan å andra sidan kan ge generell kunskap 

om grundläggande egenskaper (Ekström, Larsson, 2000). 

 

En fallstudie av Telia kan alltså utifrån ovanstående resonemang inte användas för att dra några 

statistiskt säkerställda slutsatser om olika mediers benägenhet att publicera PR-genererat innehåll 

från telekombranchen, vilket är en svaghet. En klar fördel med att genomföra en fallstudie av 

Telia är emellertid att en möjlighet ges att belysa generella mönster och strukturer i branschen 

genom att studera en del av den. Östbye et al. menar vidare att om det finns en bra teori på 

fallstudiens område så kan man genom ett genomtänkt studieobjekt bidra till att pröva teorin 

(Östbye et al, 2008). Mot bakgrund av studiens syfte att pröva teoretiska antaganden, så anser vi 

att de fördelarna som följer med fallstudien som metodval klart väger upp nackdelarna 
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5 Resultat 

Nedan redogörs för de resultat som används för att besvara forskningsfrågorna. Resultat av 

större vikt för studiens syfte och forskningsfrågor är fetmarkerade i tabellerna. Resultatdelen 

diskuteras sedan mer ingående mot bakgrund av teorier i analysavsnittet. Nedan visas först hur 

många pressmeddelanden som blev artiklar och vad dessa handlade om. Därefter visas resultatet 

för de olika forskningsfrågorna.  

 

Tabell 1 – Antal pressmeddelanden som publicerades som artikel/artiklar 

 Blev artikel Blev inte artikel Totalt 

Pressmeddelande 36 16 52 

 

Av 52 pressmeddelanden renderade 36 stycken till en eller flera nya artiklar. 16 pressmeddelanden 

skrevs det inte om. De 36 pressmeddelanden som det blev artiklar av, blev det 111 artiklar av. 36 

pressmeddelanden ledde alltså slutligen till 111 artiklar.  Artiklarna fanns i både papperstidningar 

och på webben. 
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5.1 Ämne 

På förhand hade vissa ämnen satts upp som förundersökningen visat att pressmeddelandena 

handlade om. Dessa var konstruerad undersökning, nylansering, nyetablering, ekonomisk nyhet, 

nöje, stororder och statistik.  

 

En av våra forskningsfrågor är:  

 Vilka ämnen (i pressmeddelanden) blir till nyhetsartiklar? 

 

Tabell 2 – Pressmeddelanden fördelade på ämne och antal genererade artiklar 

Ämne Antal 

pressmeddelanden 

Antal artiklar 

Konstruerad 

undersökning 

18 28 

Nylansering 11 31 

Nyetablering 6 25 

Ekonomisk nyhet 1 4 

Nöje 3 12 

Stororder 5 9 

Statistik 7 2 

Totalt 52 111 

 

 

Telia skriver pressmeddelanden mer om vissa ämnen än om andra, vilket framgår av tabell 2 

ovan. Konstruerade undersökningar, undersökningar som Telia själva gjort för att synas i media, 

och nylanseringar, ny tjänst eller vara, är de två största ämnena som de skriver om, se figuren 

nedan. Dessa ämnen blir det också artiklar av i stor utsträckning. 18 pressmeddelanden om 

konstruerade undersökningar blev 28 artiklar och elva pressmeddelanden om nylanseringar skrevs 

31 artiklar. Statistik och nyetablering, Telia etablerar sig inom ett nytt område eller land, kommer 

sedan med sina 13,5 % respektive 11,5 % av Telias 52 pressmeddelanden. Nyetablering skrev 

Telia sex pressmeddelanden om, vilket ledde till 25 artiklar. Statistik skrev de sju 

pressmeddelanden om men detta ledde bara till två artiklar. Nöje är ett ämne som Telia skriver 

ganska få pressmeddelanden om, endast tre stycken. Dessa tre pressmeddelanden leder dock till 

tolv artiklar.  
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Figur 1 – Ämnen som Telias 52 pressmeddelanden handlade om 

 

 

Figur 2 – Ämnen som de 111 artiklarna handlade om 
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Det ovanstående diagrammet, figur 2, visar att de mest populära ämnena att göra artiklar om är 

konstruerade undersökningar, nylanseringar och nyetableringar. Av den totala mängden artiklar 

på 111 stycken, handlade 25,2 % om Telias konstruerade undersökningar, 27,9 % om 

nylanseringar och 22,5 % om nyetableringar. Det är också dessa ämnen som Telia skriver flest 

pressmeddelanden om. Av de 52 pressmeddelandena handlar 34,6 % om konstruerade 

undersökningar, 21,2 % om nylanseringar och 11,5 % om nyetableringar. Statistik var ett ämne 

som det skrevs fler pressmeddelanden om än nyetableringar. 13,5 % av pressmeddelandena 

handlade om statistik. Statistik var dock något som artiklarna inte handlade om i någon större 

utsträckning, endast två artiklar, 1,8 %, handlade om statistik från Telia. 10,8 % av artiklarna 

handlade om nöje, som Telia skrev relativt få pressmeddelanden om.   

 

Resultatet visar tydligt hur media publicerar information från Telia. Tydligt är att Telias 

information subsidies i form av konstruerade undersökningar, nylanseringar och nyetableringar 

fungerar bäst, tätt följt av nöje. Telia skriver också många pressmeddelanden om statistik men det 

är något som medierna inte nappar på. Statistik är ett ämne som medierna inte intresserar sig av. 

 

5.2 Medium 

Frågan var pressmeddelandena blev artiklar ställdes i syftet. Närmare bestämt: 

 Vilka medier kopierar innehåll direkt från pressmeddelanden? 

 

 Med medium menas dagstidning papper, dagstidning webb, kvällstidning papper, kvällstidning 

webb, lokaltidning papper, lokaltidning webb, public service webb, branschpress papper, 

branschpress webb, nyhetsportal webb, tidskrift/magasin papper. Förundersökningen visade att 

det var inom dessa olika medium som artiklar på Telias pressmeddelanden hamnade. Se tabellen 

3 nedan för i vilket medium de olika ämnena hamnade. 
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Tabell 3 – De olika artiklarna fördelade på ämne och medium 

Medium Konstruerad 

under-

sökning 

Ny-

lansering 

Ny-

etablering 

Eko-

nomisk 

nyhet 

Nöje Stor-

order 

Statistik Totalt

Dagstidning 

papper 

0 1 1 0 0 0 0 4 

Dagstidning 

webb 

0 0 2 2 2 1 0 7 

Kvällstidning 

webb 

2 0 0 0 0 0 0 2 

Lokaltidning 

papper 

7 0 8 0 0 2 0 17 

Lokaltidning 

webb 

3 2 4 0 3 0 0 12 

Public 

service webb 

2 1 2 1 0 0 0 6 

Branschpress 

papper 

0 0 0 0 0 1 2 1 

Bransch-

press webb 

10 24 6 0 7 5 2 54 

Nyhetsportal 

webb 

1 1 0 1 0 0 0 3 

Tidsskrift/ 

magasin 

papper 

3 2 2 0 0 0 0 7 

Totalt 28 31 25 4 12 9 2 111 

 

Av tabell 3 ovan framgår tydligt att branschpress webb är det medium som skriver mest artiklar 

baserade på pressmeddelanden från Telia. Branschpress webb skriver om alla ämnen undantaget 

ekonomisk nyhet.  Mest skriver de om nylanseringar, konstruerad undersökningar, nöje och 

nyetableringar. Lokaltidning papper och lokaltidning webb är de medium som efter branschpress 

webb skriver flest artiklar baserade på Telias pressmeddelanden. Lokaltidning papper skriver mest 

om nyetableringar, konstruerad undersökningar och storordrar, medan lokaltidning webb 
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huvudsakligen skriver om nyetableringar, konstruerad undersökningar, nöje och nylanseringar. 

Dagstidning webb skriver fler artiklar baserade på Telias pressmeddelanden än tryckta 

dagstidningar. 

 

Nästan hälften av alla 111 artiklar, baserade på pressmeddelanden från Telia, publicerades av 

branschpress på webben, se tabell 4 nedan. 48,6  %, 54 stycken, var artiklar i Branschpress webb. 

15,3 % av artiklarna var från Lokaltidning papper och 10,8 % från Lokaltidning webb. Därefter är 

artiklarna utspridda på de olika medierna. Det är alltså på branschpressens webbsidor och i 

lokaltidningar som den största delen av Telias pressmeddelanden reproduceras som artiklar. I 

dagstidning papper, kvällstidning webb och branschpress papper publiceras få artiklar baserade 

på pressmeddelandena, se tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4 – Artiklar fördelat på medium 

Medium Antal artiklar Procent 

Dagstidning papper 2 1,8% 

Dagstidning webb 7 6,3% 

Kvällstidning webb 2 1,8% 

Lokaltidning papper 17 15,3% 

Lokaltidning webb 12 10,8% 

Public service webb 6 5,4% 

Branschpress papper 1 0,9% 

Branschpress webb 54 48,6% 

Nyhetsportal webb 3 2,7% 

Tidskrift/magasin papper 7 6,3% 

Totalt 111 100% 
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Av artiklarna var det inte många som kopierade pressmeddelandet rakt av, endast fyra stycken. 

Nio artiklar kopierade mer än 50 % av pressmeddelandet, se tabell 5 nedan. Dessa var till allra 

största del artiklar som återfanns i Branschpress webb. Åtta stycken artiklar i Branschpress webb 

hade kopierat mer än 50 % av pressmeddelandet, och tre stycken artiklar hade kopierat hela 

pressmeddelandet, se tabell 6. 

 

Av 111 artiklar har alltså 13 stycken, cirka 12 %, kopierat en mycket stor del eller hela 

pressmeddelandet. Den största delen av artiklarna, 60,4 %, har däremot kopierat mindre än 

hälften av det ursprungliga pressmeddelandet, se tabell 5. 

 

Tabell 5 – Antal artiklar fördelat på kopierat innehåll från pressmeddelanden 

 Antal artiklar Procent 

< 50% av pressmeddelandet 

kopierat 

67 60,4% 

> 50% av pressmeddelandet 

kopierat 

9 8,1% 

Hela pressmeddelandet 

kopierat 

4 3,6% 

Inget kopierat innehåll 31 27,9% 

Totalt 111 100% 
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Tabell 6 – De medium som kopierade mest av innehållet från pressmeddelandena 

Medium < 50% av 

pressmeddelandet 

kopierat 

> 50% av 

pressmeddelandet 

kopierat 

Hela 

pressmeddelandet 

kopierat 

Inget kopierat 

innehåll 

Dagstidning 

papper 

1 0 0 1 

Dagstidning 

webb 

5 0 0 2 

Kvällstidning 

webb 

2 0 0 0 

Lokaltidning 

papper 

11 0 0 6 

Lokaltidning 

webb 

5 1 0 6 

Public service 

webb 

2 0 1 3 

Branschpress 

papper 

1 0 0 0 

Branschpress 

webb 

35 8 3 8 

Nyhetsportal 

webb 

1 0 0 2 

Tidskrift/magasin 

papper 

4 0 0 3 

 

Av tabell 6 ovan framgår att branschpress webb är det medium som kopierar mest innehåll direkt 

från pressmeddelanden. Lokaltidning webb kopierar innehåll i hälften av sina artiklar och även 

lokaltidning papper kopierar pressmeddelanden i hög grad. Tydligt är att dagstidning papper, 

dagstidning webb och kvällstidning webb inte kopierar i så stor utsträckning. I dessa medium 

fanns väldigt få artiklar baserade på pressmeddelanden från Telia. Vad detta kan bero på 

diskuteras vidare i analysen.  
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Branschpress webb är det medium som har med flest oredigerade citat. De olika citaten redovisas 

i tabell 7 på nästa sida. 54 av de totalt 111 artiklarna är från branschpress webb. 21 stycken av de 

54 branschpress artiklarna har med oredigerade citat, alltså nästan 40 %. Totalt sett fanns det 24 

artiklar med oredigerade citat, 13 artiklar med redigerade citat, 30 artiklar med eget citat, fem 

artiklar utan citat där det heller inte fanns något i det ursprungliga pressmeddelandet och 38 

artiklar utan citat men där det fanns citat i det ursprungliga pressmeddelandet. Några tydliga 

samband går inte att urskilja för var de redigerade citaten hamnar. De egna citaten finns främst i 

dagstidning webb, lokaltidning papper, lokaltidning webb och branschpress webb. Av de 38 

artiklar utan citat med ett citat i det ursprungliga pressmeddelandet, är 22 artiklar från 

branschpress webb. Branschpress webb använder sig alltså av oredigerade citat i vissa artiklar 

samtidigt som de utesluter citat i andra.  
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Tabell 7 – Citat i olika medium  

Medium Oredigerat 

citat 

Redigerat 

citat 

Eget 

citat 

Inget citat i 

pressmedd. 

Citat i 

pressmedd. 

men inte i 

artikeln 

Dagstidning 

papper 

0 0 0 0 2 

Dagstidning webb 0 0 6 0 1 

Kvällstidning 

webb 

0 2 0 0 0 

Lokaltidning 

papper 

1 2 10 0 4 

Lokaltidning webb 1 2 5 0 4 

Public service 

webb 

1 1 2 1 1 

Branschpress 

papper 

0 0 0 0 1 

Branschpress 

webb 

21 4 4 2 23 

Nyhetsportal 

webb 

0 0 0 2 1 

Tidskrift/magasin 

papper 

0 2 3 0 2 

Totalt 24 13 30 5 38 

 

Lokaltidning och dagstidning väljer att använda sig av egna citat i stor utsträckning. Branschpress 

webb gör inte det, antingen använder de oredigerade citat direkt från pressmeddelandet, eller så 

har de inte med något citat alls, trots att det finns citat i pressmeddelandet. Public service gör på 

olika sätt i sina få artiklar baserade på Telias pressmeddelanden. Public service har i sina artiklar 

ett oredigerat citat, ett redigerat citat, två egna citat, en artikel utan citat i pressmeddelandet och 

en artikel utan citat där det fanns citat i pressmeddelandet. 
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Rubriker är också en variabel vi valde att undersöka, se tabell 8 nedan. Av de 111 artiklarna hade 

sex artiklar samma rubrik som i pressmeddelandet. 21 artiklar hade en snarlik rubrik som den i 

pressmeddelandet och 84 artiklar hade en annan rubrik. De snarlika rubrikerna tillsammans med 

de likadana ger 27 stycken, 24 % av de totalt 111 hade alltså samma eller en snarlik rubrik som 

pressmeddelandet. 

 

Tabell 8 – Rubriker i artiklarna 

 Antal artiklar Procent 

Samma rubrik som i 

pressmeddelandet 

6 5,4% 

Annan rubrik än det i 

pressmeddelandet 

84 75,7% 

Snarlik rubrik som den i 

pressmeddelandet 

21 18,9% 

Totalt 111 100% 

 

En fördelning på medierna och deras rubriker gjordes även, se tabell 9 på nästa sida. 
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Tabell 9 – Rubriker i de olika medierna   

Medium Samma rubrik 

som i 

pressmeddelandet

Annan rubrik än 

det i 

pressmeddelandet

Snarlik rubrik 

som den i 

pressmeddelandet 

Dagstidning 

papper 

0 2 0 

Dagstidning 

webb 

0 7 0 

Kvällstidning 

webb 

0 2 0 

Lokaltidning 

papper 

0 15 2 

Lokaltidning 

webb 

0 11 1 

Public service 

webb 

0 6 0 

Branschpress 

papper 

0 0 1 

Branschpress 

webb 

6 32 16 

Nyhetsportal 

webb 

0 3 0 

Tidskrift/magasin 

papper 

0 6 1 

Totalt 6 84 21 

 

Av tabellen ovan framgår att det är främst Branschpress webb som använder sig av snarlika 

rubriker som de från pressmeddelandena. Det är också endast branschpress webb som kopierar 

en rubrik från pressmeddelandet och använder den i sin artikel. Lokaltidning papper och 

lokaltidning webb sätter oftast egna rubriker förutom vid något enstaka tillfälle då de använder 

sig av en snarlik rubrik som den i pressmeddelandet. Dagstidning, kvällstidning och public service 

tillsammans med nyhetsportal är de medier som sätter sina egna rubriker. 
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5.3 Källans prominens 

Källans prominens är en av faktorerna som studien ska belysa. Källorna delades därför upp i olika 

kategorier i kodschemat. Källorna delades upp i VD, verksamhetschef, medarbetare och 

oberoende sakkunnig. Forskningsfrågan här som avgjorde variablerna är: 

 Påverkar källans prominens pressmeddelandets chanser till publicering? 

 

Tabell 10 – Källans prominens jämfört med publicerad artikel 

 VD Verksamhets- 

chef 

Ej aktuellt 

Blev artikel 2 31 3 

Blev inte artikel 0 11 5 

Totalt 2 42 8 

 

 

I pressmeddelandena uttalade sig dock endast VD och verksamhetschef, vilket framgår av tabell 

10 ovan. I några få pressmeddelanden, åtta stycken uttalade sig ingen alls. Fem av dessa blev det 

heller inte några artiklar av. Allra mest uttalade sig verksamhetschefer i pressmeddelandena, i 42 

av 52 pressmeddelanden uttalade sig en verksamhetschef. 31 av dess pressmeddelanden där en 

verksamhetschef uttalade sig blev det artiklar av. I endast två pressmeddelanden uttalade sig VD, 

artiklar blev det av de bägge pressmeddelandena. 

 

I kodschemat fanns även oberoende sakkunnig med, en källa som denna studie menar är den allra 

mest trovärdiga. Telias pressmeddelanden saknade dock helt oberoende sakkunniga som uttalade 

sig. I artiklarna däremot, hade journalisten vid några få tillfällen utfrågat oberoende sakkunniga. 

 

5.4 Lokal vinkling 

Pressmeddelandenas lokala vinkling eller ej undersökte vi också. Forskningsfrågan var: 

 Tenderar pressmeddelanden med lokal vinkling att generera fler artiklar än 

pressmeddelanden utan lokal vinkling? 

 Tabell 12 nedan visar hur många av pressmeddelandena som hade lokal vinkling. 
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Tabell 12 – Lokal vinkling mot publicerad artikel 

 Lokal vinkling Ingen lokal vinkling Totalt 

Blivit artikel 4 32 36 

Blev inte artikel 1 12 16 

Totalt 5 47 52 

 

Endast 5 pressmeddelanden hade lokal vinkling av de totalt 52, se tabell 12 ovan. Fyra av dessa 

genererade nya artiklar. Det är alltså bara 9,6 % av Telias pressmeddelanden som har ett lokalt 

fokus. Dessa fyra skrevs det dock flitigt om och den subsidierade informationen kom med i 13 

artiklar enligt tabell 13 nedan. Tydligt är att pressmeddelanden med en lokal vinkel mycket ofta 

leder till att bli publicerade, och de blir dessutom till flera artiklar, i det här fallet 3,25 gånger fler. 

Det kan jämföras med pressmeddelandena utan lokalt fokus som ledde till ungefär tre gånger så 

många artiklar. 

 

Tabell 13 – Andel artiklar med lokal vinkling och annan vinkling 

 Lokal vinkling Annan vinkling Totalt 

Artikel 13 98 111 
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6 Analys och diskussion 

"Teorier och metoder är som kloka vänner vilka vi frågar till råds vid möten med olika problem. 

Ibland följer vi råden, ibland måste vi våga gå våra egna vägar - för att hitta svaren på just våra 

frågor." (Östbye et al, 2008, s.10) 

 

I den delen av vår studie har vi för avsikt att tolka och analysera resultatet av vår empiriska 

undersökning presenterad under resultatdelen. De teorier som ligger till grund för vår tolkning är 

desamma som presenterats i teoristycket och kommer därför förklaras närmare i den här 

analysen. 

 

Inom medievetenskapen är urvalet av forskningsfrågor och problemställningar i det närmaste 

oändliga. En del frågor behöver sättas in i ett större sammanhang för att bli meningsfulla, medan 

andra behöver konkretiseras och snävas av för att bli undersöknings- och tolkningsbara. (Östbye 

et al, 2008). Mot bakgrund av det kommer vi i den här analysen å ena sidan att diskutera 

resultaten ur ett deskriptivt perspektiv med fokus på det manifesta. Å andra sidan kommer vi 

även att diskutera resultaten ur ett explanativt, kontextuellt perspektiv. 

 

Innan vi ger oss i kast med analysen finner vi det adekvat att skriva några ord om objektivitet och 

förförståelse inom vetenskapen. Hur kan vi som forskare förhindra att resultatet av vår studie 

tolkas utifrån våra egna och samtidens kulturellt betingade förförståelser? Svaret är enkelt: Det 

kan vi inte. All vetenskaplig kunskapsproduktion och forskning bedrivs inom historiskt 

föränderliga kulturella och samhälleliga ramar (Östbye et al, 2008). 

 

Vi forskare kan inte förstå något av det vi observerar om vi saknar förförståelse (Ekström, 

Larsson, 2000). Exemplet med hakkorset är ett klassiskt sådant exempel. För den som saknar 

kunskap om den historiska kontexten så framstår hakkorset bara som ett likarmat kors med 

ändarna böjda, no more, no less. Vetenskapen är alltid subjektiv i den bemärkelsen att det alltid är 

ett subjekt som tolkar något (Ekström, Larsson, 2000). Utifrån det resonemanget så är det vi som 

är subjektet i det här fallet. 

 

Emellertid har det utvecklats ett flertal metodregler och kriterier på vetenskaplighet som vi efter 

bästa förmåga försöker förhålla oss till i den här analysen (och studien i stort). 

1) Koherens - En tolkning bör i sina olika delar hålla ihop och vara konsistent. 

2) Omfattning - Tolkningen bör så långt som möjligt ta hänsyn till alla föreliggande uppgifter 
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och inte bygga på ett ensidigt urval som bekräftar forskarens tolkning och bortser från resten. 

3) Intersubjektivitet - En korrekt tolkning förutsätter att flera oberoende forskare ska kunna 

göra en liknande tolkning av samma det studera fenomenet. 

4) Öppenhet - Tolkningen ska även ge utrymme för alternativa tolkningar och forskaren ska 

förhålla sig kritisk till sina egna fördomar och förförståelse.  

5) Djup - En tolkning som tränger bakom och identifierar djupare betydelser är bättre än en 

tolkning som stannar vid det ytliga och manifesta. 

6) Kontextualitet - En tolkning som förstår det enskilda i sitt sammanhang har en större 

vetenskaplig kvalité. Inom hermeneutiken är pendlingen mellan del och helhet central i den 

tolkande metoden. 

(Ekström, Larsson, 2000, s.15) 

 

Nedan kommer resultaten mot bakgrund av teoridelen att analyseras och diskuteras. Förstudien 

hade visat vilka ämnen som pressmeddelandena och artiklarna kunde kodas in under.  

 

Forskningsfrågan nedan ställdes och den kan klart besvaras. 

 Vilka ämnen (i pressmeddelanden) blir till nyhetsartiklar? 

 

Pressmeddelandena handlar till största delen om konstruerade undersökningar, nylanseringar, 

statistik och nyetableringar. Tätt efter kommer stororder. Artiklarna i sin tur handlar till största 

delen om konstruerade undersökningar, nylanseringar, nyetableringar och nöje. Statistiken är 

alltså ett ämne som pressen väljer att inte skriva om. Det kan förklaras med Galtung och Ruges 

teori om nyhetsvärde. Statistiken från Telia har helt enkelt för lite nyhetsvärde för att publiceras 

och den når förmodligen inte över det viktiga tröskelvärdet som gör den värd att nämnas.  

 

Statistiken är inte heller meningsfullt, om Glatung och Ruges lista används för tolkning. För 

medierna i fråga är statistik inte ett ämne värt att skriva om. Kompositionen kan också påverka 

att det är just konstruerade undersökningar, nylanseringar, nyetableringar och nöje som artiklarna 

handlar om. När mediet i övrigt har en viss komposition passar liknande nyheter in (Galtung & 

Ruge, 1965). Turk nämner att information subsidies bör ha nyhetsvärde (Turk, 1985) och mot 

bakgrund av vår studie har inte statistiken det. 

 

Av vårt forskningsresultat att döma står det helt klart att branschpress webb är det medium som 

skriver mest artiklar om pressmeddelanden från Telia. Att just webbsidor plockar upp 
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pressmeddelanden och skriver nyheter om, visar resultatet. Detta kan förklaras med Kiousis et al. 

Som menar att journalisternas allt högre arbetstempo och ständiga deadlines gör att information 

subsidies lättare publiceras (Kiousis, Kim, McDevitt, & Ostrowski, 2009). Det är mot bakgrund 

av detta som branschpressens skrivande av Telias pressmeddelande kan förklaras. 

Branschpressen på webben har ständigt deadline och behöver ha nya nyheter. En stor del av 

branschpressen är även snävt inriktad mot ett område vilket kan förklara deras sätt att ofta skriva 

om pressmeddelanden från Telia.  

 

Tidigare forskning beskriver vikten av källans prominens för att få information subsidies 

publicerad (Zoch & Molleda, 2009; Galtung & Ruge, 1965). Resultatet visar här samma sak. Den 

mest prominenta källan i resultatet är VD, som uttalade sig i två pressmeddelanden. Av dessa 

blev det artiklar men vid bara två uttalanden kan man inte dra några slutsatser. 

Verksamhetschefer uttalade sig däremot i 42 pressmeddelanden, 31 av dessa blev det en eller flera 

artiklar av, elva blev det inga artiklar av. Alltså i ungefär 74% av fallen där en verksamhetschef 

uttalar sig, leder detta till att pressmeddelandet blir en eller flera artiklar. Att ha någon som uttalar 

sig är alltså viktigt visar vår studie i likhet med tidigare forskning.  

 

Nästa forskningsfråga är: 

 Vilka medier kopierar innehåll direkt från pressmeddelanden? 

 

Resultatet här var entydigt. Av artiklarna var det inte många som kopierade pressmeddelandet 

rakt av, endast fyra stycken. Nio artiklar kopierade mer än 50 % av pressmeddelandet. Tre av de 

som kopierat hela pressmeddelandet hamnar i branschpress webb. Branschpress webb är också 

det medium som kopierar mest material över lag. Detta skulle kunna förklaras med den ständiga 

deadlinen (Kiousis, Kim, McDevitt, & Ostrowski, 2009). Branschpress webb är alltså det medium 

som kopierar pressmeddelanden allra mest.  

 

Citat kopieras också i stor utsträckning i branschpress webb. Citat är en viktig del av nyheter, det 

visar bland annat Galtungs och Ruges lista över vad som ger händelser nyhetsvärde. En av 

punkterna kan tolkas som att personer uttalar sig, en annan är att elitpersoner uttalar sig (Galtung 

& Ruge, 1965). Det är därför inte konstigt att citat från pressmeddelanden ofta kopieras och förs 

in i artiklarna. Citaten är dock ett av PR-praktikerns bästa verktyg, eftersom citat ofta tas med 

oredigerade. Fördelaktigt vinklad information om företaget kan då bli publicerad. Många medier 

kompletterar dock citat från pressmeddelanden med citat som de själva samlar in på egen hand.  
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Branschpress webb tar in flest oredigerade citat, av 54 artiklar i branschpress webb har 21 artiklar 

med ett oredigerat citat. I nästan 40% av artiklarna i branschpress webb får alltså Telia med en 

ytterst viktig del av information subsidies. Detta skulle kunna vara av nyhetsvärdets inverkan på 

journalisten (Galtung & Ruge, 1965), PR-praktikerns kunskap om källans betydelse (Zoch & 

Molleda, 2009) och den ekonomiska situationen tillsammans med ständiga deadlines (Kiousis, 

Kim, McDevitt & Ostrowski, 2009) som gör att oredigerade citat, information subsidies, från 

Telias pressmeddelanden hamnar i tidningar och på webben. 

 

De allra flesta artiklar har en egen rubrik. Branschpress webb är de som till störst del kopierar och 

använder snarlika rubriker som de i pressmeddelandet. Detta kan vara en tendens som påverkas 

av den ständiga deadlinen (Kiousis, Kim, McDevitt & Ostrowski, 2009).  

 

Forskningsfrågan därefter är: 

 Tenderar pressmeddelanden med lokal vinkling att generera fler artiklar än 

pressmeddelanden utan lokal vinkling? 

 

Tidigare forskning från bland annat Turk visade att det lokala perspektivet är av stor vikt och gör 

det lättare att få information subsidies publicerad. Vårt resultat visar att endast fem 

pressmeddelanden hade lokal vinkling, fyra av dessa blev en eller flera artiklar. Av 

pressmeddelandena har nästan 10% lokalt perspektiv. Skulle Telia skriva mer pressmeddelanden 

med lokal vinkel, borde detta generera i fler artiklar, menar den tidigare forskningen med bland 

annat Turk (Turk, 1985) och vårt resultat visar det samma. Tyvärr är det svårt att dra slutsatser på 

de få pressmeddelanden som hade ett lokalt perspektiv men av de få som hade det blev nästan 

samtliga till artiklar. Det lokala perspektivet kan också göra att Telias subsidierade information 

inte bara till största delen hamnar i branschpress webb, utan också i lokaltidningar. 

 

Resultatet av vår empiriska undersökning pekar på att en majoritet av artiklarna som baseras på 

Telias pressmeddelanden under forskningsperioden publicerades på webben, i vad vi i 

undersökningen kallar för "Branschpress". (Tabell 2) 

 

Medieforskaren Gunnar Nygren hävdar att de förändrade arbetsprocesserna i nätverkssamhället 

är tydliga inom medieföretagen. Medieföretagen använder den nya tekniken för att utveckla nya 

former av innehåll och nå ut till nya publiker. Nygren härleder bland annat mediebranschens 

differentiering till nätverkssamhällets framväxt. Den tekniska utvecklingen som följt i 
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nätverkssamhällets fotspår har enligt Nygren banat väg för Nischmedier där innehållet anpassas 

efter specifika publiker och målgrupper. Vidare menar Nygren att de smalaste nischerna finns i 

nätpublicerade medier. (Nygren, 2008) 

 

Forskaren Manuel Castells menar att det informations- och utbudsöverflöd som 

nätverkssamhället har medfört har lett till att digitala medier i högre utsträckning kan skräddarsy 

sitt innehåll efter specifika målgrupper. (Castells, 2010). 

 

Gunnar Nygren nämner även det ökade flödet av innehåll till följd av den nya tekniken har 

påverkat medieföretagens arbetsprocess. Han menar att allt mer material tas in utifrån, dels från 

källor inom medieförtagen men också från utomstående källor, exempelvis PR-aktörer.  

 

Om man ser vårt forskningsresultat i ljuset av ovanstående resonemang kan vi konstatera 

följande:  

 

Webbaserade branschpressen (nischmedier) har publicerat mer än dubbelt så många artiklar 

baserade på Telias pressmeddelanden än något annat medium under granskningsperioden. (Tabell 

2) 

 

Resultatet av vår undersökning visar i enighet med ovanstående forskning att nischmedier, och då 

i synnerhet webbaserade sådana, dels är benägna att ta in mycket material utifrån, men också 

material av sådan karaktär som får anses ha ett "smalt" innehåll anpassade för specifika publiker 

och målgrupper. Innehållet i merparten av de granskade pressmeddelandena från Telia är 

nämligen enligt vår uppfattning inte av typen som säljer lösnummer eller inbjuder till livliga 

diskussioner på kafferaster. Snarare är innehållet av sådan karaktär att det torde tilltala en ganska 

begränsad, intresserad publik som nischmedierna förmodligen definierar som sin målgrupp.  

I detta avseende går det alltså att knyta an vår insamlade empiri till de antaganden om 

nätverkssamhällets inverkan på medielandskapet och dess aktörer (exempelvis utvecklingen av 

nischmedier) som Castells och Nygren redogör för här ovan. Tidigare i det här analysavsnittet 

redogjorde vi emellertid för kriterierna som bör eftersträvas i största möjliga mån för att uppnå 

vetenskaplighet. Ett av de nämnda kriterierna, öppenhet, erfordrar att tolkningen av ett material 

även ska vara öppen alternativa förklaringsmodeller. 

 

Medieforskaren Michael Karlsson skriver i sin avhandling om nätjournalistik att flera faktorer 
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påverkar den journalistiska konstruktionen och dess förmåga att fånga olika ämnen. Strukturella, 

individuella och organisatoriska förutsättningar påverkar journalistikens utformning. (Karlsson, 

2006:46). Nischmediernas benägenhet att publicera artiklar baserade på "smala" 

pressmeddelanden behöver alltså inte nödvändigtvis förklaras utifrån teorin om 

nätverkssamhällets inverkan på mediernas innehåll och arbetssätt. I resultatkapitlet under Tabell 6 

presenteras siffror som visar att dags- och kvällstidningarnas analoga och digitala upplaga i 

relativt liten utsträckning publicerar artiklar baserade på Telias pressmeddelanden i jämförelse 

med nischmedier. En tänkbar förklaring till det kan vara att de redaktionella resurserna präglar 

medieinnehållet. På dags- och kvällstidningar jobbar i regel fler journalister än på smala 

nischmedier. ”Nyhetsnätet” som läggs ut på dags- och kvällstidningarnas redaktioner har därför 

av resursskäl fler maskor än det som läggs ut på mindre redaktioner hos nischmedier (Nygren, 

2008). Detta avspeglas sedan i innehållet - i det här fallet förekomsten av PR-genererad 

information från Telia. Det går därför inte nog poängtera vikten av att inte fastna i ett 

teknikdeterministiskt resonemang där medieinhållet enbart härleds till tekniska förutsättningar. 

Skillnaderna mellan olika medier och dess innehåll är flerdimensionella, därför gör den här 

studien inte anspråk på att reda ut alla orsakssamband på en gång. Däremot skrapar den försiktigt 

på ytan och presenterar en pusselbit som kan användas i det fortsatta pusslandet.  

 

Gunnar Nygren talar om ett makroperspektiv av mediesystemet och nyhetsproduktionen. Ett 

makroperspektiv skulle exempelvis kunna antas genom en politisk-ekonomisk ansats där 

marxistiska grundfrågor om makt- och ägarstrukturer används för att förklara mediesystemet och 

dess innehåll.  Det går bevisligen att hitta olika förklaringsmodeller på samma fenomen, och de 

resultaten man kommer fram till är sonika avhängig den teoretiska utgångspunkten för studien.   

 

Vår undersökning visar vidare att branschpress/nischmedier i högre utsträckning än andra medier 

kopierar innehåll från pressmeddelanden och använder det i sina publicerade artiklar. Detta kan 

vi konstatera efter att ha mätt förekomsten av oredigerade citat, rubrikval och övrigt kopierat 

innehåll i artiklar, i vår innehållsanalys av artiklar i branschpress. 

Vad betyder då detta? Den nya informationsteknologin har bidragit till ökade produktions- och 

hastighetskrav för aktörer i det nya medielandskapet (Karlsson, 2006, Nygren, 2008) Bristen på 

tid och utrymme har traditionellt sett kännetecknat den tryckta journalistiken. De digitala 

medierna har emellertid inte detta problem eftersom de inte har någon deadline att förhålla sig till 

(i fysisk mening) samt ingen brist på utrymme. (Karlsson, 2006) 
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Holländsk forskning visar att nätjournalister i högre grad än ”vanliga” journalister ser sin roll som 

att sprida information så snabbt som möjligt (Karlsson, 2006) Även amerikansk forskning 

presenterar resultat där fyra av tio journalister menar att kravet på snabb publicering gör att man 

inte hinner kontrollera fakta så noga som man vill (Nygren, 2008). I ljuset av ovanstående 

forskning kan vi i vår studie slå fast att webbaserade nischmedier tenderar att publicera nyheter 

snabbare än tryckta medier, men med mindre ackuratess. Detta resultat bör emellertid inte direkt 

härledas till informationsteknologiernas inverkan på journalistiken. Medieforskaren Michael 

Karlsson säger följande: ”Det bör tilläggas(...) att konstruktionen journalistik består av många olika delar 

och att medieteknologin endast är en av dem.” (Karlsson, 2006, s.22). I enighet med föregående citat är 

vi ödmjuka inför vårt forskningsresultat och öppnar upp för faktum att andra faktorer än 

medieteknologiska kan ha större påverkan på medieinnehållet. 
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7 Slutsats 

Nedan följer vår slutsats mot bakgrund av resultatet och våra forskningsfrågor. Första 

forskningsfrågan var: 

 Vilka ämnen (i pressmeddelanden) blir till nyhetsartiklar? 

 

Av resultatet att döma blir främst ämnena konstruerade undersökningar, nylansering och 

nyetablering nyhetsartiklar, tätt följt av nöje. Detta är ämnen som Telia till skriver mest om, men 

de skriver också mycket om statistik som det nästan inte blev några artiklar av alls. En viktig 

slutsats är att Telias pressmeddelanden som handlar om statistik, blir det väldigt sällan några 

artiklar av, medan nischmediernas webbplatser väldigt ofta nappar på Telias konstruerade 

undersökningar och skriver artiklar om dem. 

 

Därefter kom forskningsfrågorna: 

 Vilka medier kopierar innehåll direkt från pressmeddelanden? 

 

Resultatet visar att nischmediernas webbplatser är det medium som kopierar allra mest innehåll 

från pressmeddelanden. De kopierar i viss utsträckning pressmeddelanden rakt av, samtidigt som 

de är den största grupp som kopierar pressmeddelanden till mindre än 50%. Nischmediernas 

webbsidor är också det medium som tar in flest oredigerade citat och kopierade- och snarlika 

rubriker. 

 

Forskningsfrågan därefter var: 

 Påverkar källans prominens pressmeddelandets chanser till publicering? 

 

Resultatet var här inte helt entydigt. I 52 pressmeddelanden uttalade sig verksamhetschefer 42 

gånger. 31 av dessa pressmeddelanden blev det en eller flera artiklar av. I åtta pressmeddelanden 

var det inte någon som uttalade sig, tre av dessa blev det ändå artiklar av. Resultatet visar att 

Telias pressmeddelanden i de allra flesta fall har någon som uttalar sig, och att det i dessa fall till 

stor sannolikhet leder till artiklar. När en verksamhetschef uttalar sig leder detta till artiklar i cirka 

74% av fallen. När en VD uttalar sig leder detta också till artiklar men inga direkta slutsatser kan 

dras då detta endast skedde i 2 pressmeddelanden. 
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Sista forskningsfrågan var: 

 Tenderar pressmeddelanden med lokal vinkling att generera fler artiklar än 

pressmeddelanden utan lokal vinkling? 

 

Inte speciellt många pressmeddelanden hade en lokal vinkling endast fem stycken. Fyra av dessa 

ledde dock till 13 artiklar. Tydligt är att pressmeddelanden med en lokal vinkel mycket ofta leder 

till att bli publicerade, och de blir dessutom till flera artiklar, i det här fallet 3,25 gånger fler. 

Svårare är det dock att svara på överstående forskningsfråga, då de allra flesta pressmeddelanden 

inte hade ett lokalt fokus. Av totalt 52 pressmeddelanden hade 47 stycken inte en lokal vinkel, 32 

av dessa blev det 98 artiklar av. I det här fallet leder pressmeddelanden utan lokal vinkling till ca 

tre gånger fler artiklar. Den lokala vinklingen är alltså mer effektiv för att generera en större 

mängd artiklar.  

 

Så utifrån syftet ”att undersöka vad som karaktäriserar pressmeddelanden från Telia som får 

medieutrymme. Går det att skönja några generella mönster hos pressmeddelanden från Telia som 

blir publicerade i olika medier utifrån teorier om information subsidies och nyhetsvärden?” visar 

studien att pressmeddelanden som blir artiklar handlar oftast om konstruerade undersökningar, 

nylanseringar, nyetableringar och nöje. Artiklarna fanns i både papperstidningar och på webben. 

När en verksamhetschef uttalar sig i pressmeddelandet leder detta ofta publicerade artiklar. Den 

lokala vinklingen är också ett bra verktyg för att pressmeddelandet ska bli artikel. 

 

En större mängd av både pressmeddelanden och artiklar hade gett tydligare slutsatser. Våra 

slutsatser ger dock en fingervisning om hur det ser ut för Telias pressmeddelanden och dess 

publicerade artiklar. Då detta är en fallstudie kan generella slutsatser vara svåra att dra, men mot 

bakgrund av tidigare forskning visar vårt resultat hur det även kan se ut för andra större företag i 

samma bransch.  

 

Att nischmediernas nätbaserade sidor har betydelse för pressmeddelanden från Telia är den 

viktigaste slutsatsen av studien. Det är främst på nischmediernas webbsidor som 

pressmeddelandena blir artiklar och det är här som mest material kopieras rakt av och vidare in i 

artiklarna. Ett generellt anatagande kan därför vara att andra storföretag har lätt att få in sina 

pressmeddelanden på nischmediernas webb, och man kan anta att citat, rubriker och till viss del 

hela pressmeddelanden kopieras av nischmedierna. 
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Vad det gäller vår explanativa slutsats så kan vi utifrån resultatet se tecken på att 

informationssamhällets framväxt och de förändrade medieteknologiska förutsättningarna har satt 

sin prägel på journalistiken och medielandskapet. Flera attribut som Castells tillskriver 

Nätverkssamhället är i flera avseenden synliga i vår studie, bland annat transformeringen av 

kommunikationen och den ökade konvergensen bland medieföretagen.  

 

Även om en fallstudie har gjorts, så följer resultatet av studien den logik som tidigare forskning 

utstakat och mot bakgrund av det så går det att anta att en studie av ett annat företag i samma 

bransch skulle utmynna i ett liknande resultat, därför kan vårt resultat skänka viss 

generaliserbarhet till branschen som helhet. 
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8 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har gjorts med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. I framtiden vore det intressant 

att utföra intervjuer med journalister och PR-praktiker för att mer kvalitativt förklara vad som 

ligger bakom information subsidies och pressmeddelanden och varför journalister använder sig 

av det. 

Det vore även intressant att undersöka branschpressens webbjournalister och deras arbetssätt 

gentemot pressmeddelanden, mer ingående med intervjuer.  
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Bilaga 1. 

KODSCHEMA 
Medium 1=Dagstidning papper 
               2=Dagstidning webb 
               3=Kvällstidning papper 
               4=Kvällstidning webb 
               5=Lokaltidning papper 
               6=Lokaltidning webb 
               7=Public service webb (svt.se , sr.se) 
               8=Branschpress papper (TelekomIdag , NyTeknik, DI, Resume, Dagens Media osv) 
               9=Branschpress webb (som ovan) 
               10=Nyhetsportal webb (e24.se osv) 
               11=Tidskrifter/magasin papper (Fokus, Mobil, M3 osv.) 
               12=Tidskrift/magasin webb 
               97=Pressmeddelande 
 
Månad 1=Januari 
             2=Februari 
             3=Mars 
             4=April 
             5=Maj 
             6=Juni 
             7=Juli 
             8=Augusti 
             9=September 
             10=Oktober 
             11=November 
             12=December 
 
Veckodag 1=Måndag 
                  2=Tisdag 
                  3=Onsdag 
                  4=Torsdag 
                  5=Fredag 
                  6=Lördag 
                  7=Söndag 
 
Typ 1=Pressmeddelande 
        2=Artikel 
 
Ämne 1=Konstruerad undersökning  (undersökning som Telia själva gjort) 

2=Nylansering (Lansering av ny produkt eller tjänst) 
3=Nyetablering (Utbyggnad, förstärkning eller nysatsning) 
4=Ekonomisk nyhet (kvartalsrapport, årsrapport) 
5=Nöje (underhållning, sponsring, event) 
6=Stororder  
7=Statistik 
8=Annat 
97=Ej Aktuellt 
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Källans prominens 1=VD 
2=Verksamhetschef (Chef för telefoni, bredband, information etc.) 
3=Medarbetare (ex, informatör, pressansvarig) 
4=Oberoende sakkunnig 
97=Ej aktuellt 

 
Artikelbild 1=Samma bild som i det ursprungliga pressmeddelandet 
                    2=Annan bild 
                    3=Ingen bild 
                    4=Ingen bild i pressmeddelandet 
                    5=Bild i pressmeddelandet 
                   97=Ej aktuellt 
 
Lokal vinkling 1=Ja 
                          2=Nej 
 
Blivit artikel 1=Ja 
                       2=Nej 
                       97=Ej aktuellt 
 
Citat i artikeln 1=Oredigerat citat 
                           2=Redigerat citat  
                           3=Eget citat. Journalisten har intervjuat företrädare 
                           4=Inget citat i det ursprungliga pressmeddelandet 
                           5=Citat i det ursprungliga pressmeddelandet men inte i artikeln 

97=Ej aktuellt 
 
Rubrik i artikeln 1=Samma rubrik som i det ursprungliga pressmeddelandet 
                              2=Annan rubrik 

    3=Snarlik rubrik som den i pressmeddelandet 
      97=Ej aktuellt 
 
Andel kopierat innehåll i artikeln 1=Mindre än 50% av ursprungliga pressmeddelandet 
                                                             2=Mer än 50% av det ursprungliga pressmeddelandet 
                                                             3=Hela pressmeddelandet kopierat i artikeln 
                                                             4=Inget kopierat innehåll i artikeln 
 
Källhänvisning 1=Löpande i texten 
                            2=Separat källhänvisning (ex Källa: xx i slutet av artikeln) 
                            3=Ingen källhänvisning 
 
Skribentens namn publicerat 1=Ja 
                                                      2=Nej 
                                 
Vinkling 1=Okritisk 
                2=Kritisk 
 
Faktaruta/Infographic 1=Samma som i det ursprungliga pressmeddelandet 
                                         2=Egenproducerad faktaruta/infographic 
                                         3=Faktaruta/infographic i pressmeddelandet men inte i artikeln 
                                         4=Faktaruta/infographic i artikeln men inte i pressmeddelandet 
                                         5=Ingen faktaruta/infographic i varken artikel eller pressmeddelandet 
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Instruktioner till kodschema 
 

Kodschemat är avsett att användas till en kvantitativ innehållsanalys av Telias pressmeddelanden 

och artiklar som pressmeddelandena genererat. Telias pressmeddelanden hittas via ”Nyhetsarkiv”: 

http://nyheter.telia.se/arkiv/  

 

Artiklar baserade på pressmeddelanden hittas via ”Telia i media”: 

 http://nyheter.telia.se/telia-i-media/  

 

Koda ett utvalt pressmeddelande fram till fråga ”Blivit artikel. Sök därefter upp datumet för 

pressmeddelandet i ”Telia i media”. En artikel där med liknande eller samma rubrik som 

pressmeddelandet kan vara baserat på pressmeddelandet. Läs ingressen, är den av liknande 

karaktär som pressmeddelandet eller handlar om samma ämne är artikeln med allra största 

sannolikhet baserad på pressmeddelandet. Läs hela artikeln och jämför med pressmeddelandet. 

Titta på rubrik, ingress, citat, källor och datum. Artiklarna är vanligtvis publicerade samma dag, 

eller några dagar efter pressmeddelandet. Jämför artikeln med pressmeddelandet. Koda artikeln 

om pressmeddelandet och artikeln överensstämmer. Använd hela kodschemat vid kodning av 

artikel, koda alltså ända till ”Faktaruta/Infographic”.  

 

Begreppsförklaring 
 

Medium 

 Artiklarna publiceras i olika tidningar och på olika webbplatser, detta kallas medium.  

 Dagstidning papper: Tidning som utkommer dagligen, DN, SVD. 

 Dagstidning webb: Ovanstående tidningars webbarplatser. 

 Kvällstidning papper: Tidning som exempelvis Aftonbladet, Expressen. 

 Kvällstidning webb: Ovanstående tidningars webbarplatser. 

 Lokaltidning papper: Tidning som Nya Wermlandstidningen, Helsingborgs Dagblad osv. 

 Lokaltidning webb: Ovanstående tidningar webbarplatser 

 Public service webb: Exempelvis Sveriges radio ekots webb, SVTs Rapport och Aktuellts 

webbplatser. 

 Branschpress papper: Branschtidningars pappersupplaga. Till branschpress räknar vi 

ekonomitidningar, telekomtidningar, tekniktidningar, osv. Alla tidningar som har en 
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branschnisch. 

 Branschpress webb: Ovanstående tidningars webbplatser. 

 Nyhetsportal webb: Ren nyhetsportal som inte har en branschnisch. 

 Tidskrift/Magasin papper: Tidning som inte har branschnisch och som inte utkommer 

lika ofta som dagstidning, kvällstidning och lokaltidning. 

 Tidskrift/Magasin webb: Ovanstående tidningars webbplatser. 

 

Ämne 

 Konstruerad undersökning: Undersökning framställd av Telia för att synas i media. 

 Nylansering: En ny produkt eller tjänst som lanseras av Telia. 

 Nyetablering: Telia etablerar sig på en ny marknad eller i ett nytt land. 

 Ekonomisk nyhet: Årsredovisning eller ekonomisk information från Telia. 

 Nöje: Information med ett rent nöjesfokus. 

 Stororder: Telia får en stororder. 

 Statistik: Ren statistik över Telia  

 

Lokal vinkling 

Med lokal vinkling menas ett lokalt fokus, en regional nyhet som påverkar eller är intressant på en 

regional nivå. 

 

Vinkling 

Med vinkling avses om artikeln är kritisk eller okritisk till informationen från Telia. 
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Bilaga 2 

Författare av uppsatsen 

Denna uppsats har skrivits av Anders Sahlin och Natanael Berntsson, studenter på 

Informationsprogrammet vid Karlstads universitet. De två författarna har tillsammans skrivit 

samtliga delar av hela uppsatsen och därför kan ingen uppdelning mellan styckena göras. 
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