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Sammanfattning 
I organisationers kommunikation är massmedier en av flera viktiga kanaler för att nå 
ut till människor. En organisations image, den bild som människor skapar sig av en 
organisation, kommer i många fall från medierna. Men att få tillgång till publicitet i 
medierna är inte självklart. Det finns en intressemotsättning mellan mediernas kritiska 
granskande funktion och organisationers strävan att ge en positiv bild av sig själva. 
Syftet med denna uppsats var därför att undersöka mediebilderna av två 
organisationer, Mittuniversitetet och Scan AB, och ta reda på i vilken grad de själva, 
genom pressmeddelanden påverkat vad som skrivs om dem. Uppsatsen utgår främst 
från teorier om ”news management”, det vill säga tekniker och strategier som används 
för att påverka vad som blir nyheter och hur de utformas. Andra utgångspunkter är 
forskningen om propaganda, mediernas dagordningsmakt, mediernas retorik samt 
semiotik kopplat till nyhetsbilder. Den metod som valdes var en kvantitativ 
innehållsanalys med kvalitativa inslag där även retoriska grepp och bilder analyserades. 
Undersökningen omfattade 324 artiklar om organisationerna från tidningar, tidskrifter 
och deras webbplatser samt etermediernas webbplatser, från februari 2009. Resultaten 
bekräftade att mediebilderna av organisationerna var präglade av mediernas urval och 
vinkling av olika nyhetshändelser. Men också att organisationerna till viss del hade 
påverkat de egna mediebilderna i positiv riktning genom ”news management” i form 
av planerade pressaktiviteter. Mittuniversitetet hade initierat 16 procent och Scan 31 
procent av de undersökta artiklarna, av vilka merparten var positiva. Uppsatsens sätt 
att använda en utökad version av en modell för news management kan vara av 
praktiskt värde, både för att göra kritiska granskningar av medierna och för pr-
praktiker som vill göra fördjupade uppföljningar av organisationers mediearbete. 
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1. INLEDNING 

Människors bild av en organisation, den så kallade imagen, kommer i många fall från medierna. Av denna 

anledning är det av stor vikt för en organisation att följa hur medierna framställer organisationen. 

Mediebevakning är en del av omvärldsbevakningen och ligger oftast inom informatörens arbetsområde. 

Medieproducenterna, främst journalister och redaktörer, gör urval av händelser. De styr vad som 

skrivs, men kan påverkas att plocka upp händelser eller vinklingar. De styr även användningen av 

fotografier och illustrationer samt dess iscensättning. Bilden hjälper till att förankra texten, och vice versa. 

Läsarnas tolkning är sällan helt entydig utan det finns en tolkningspluralism i alla texter, som i detta 

sammanhang även innefattar bilder och illustrationer.  

För organisationer är det samtidigt mycket viktigt att arbeta strategiskt med kommunikation 

gentemot medierna. De är en av flera viktiga kanaler i organisationers kommunikation för att nå ut till 

människor. Genom att till exempel skicka ut pressmeddelanden kan organisationer påverka medierna att 

skriva om dem. Det är en fördel att komma med egna nyheter och föra fram organisationens bild. Det är 

ett sätt att arbeta aktivt med organisationens image.  

Att få tillgång till publicitet i medierna är inte självklart, det beror bland annat på tid, resurser och 

strategi, både hos medierna och hos organisationerna. Medierna har en egen diskurs som de arbetar och 

värderar nyheterna efter. De har en granskande funktion och vill ha en viss dramaturgi för att skapa 

uppmärksamhet och intresse. Dessutom finns etiska spärrar mot textreklam.      

Det finns således en naturlig intressemotsättning mellan mediernas kritiska, granskande funktion 

och företags, institutioners samt organisationers strävan att ge en positiv bild av sig själva.  

1.1 Problemformulering och bakgrund 

Gestaltning av olika händelser i medier har studerats en hel del, men det är också intressant att studera 

mediers iscensättning av enskilda organisationer och hur väl det överensstämmer med organisationens bild 

av sig själv samt vilka möjligheter en enskild organisation har att nå ut med sin information via medier.  

Den bild som medierna tecknar av en organisation kan för allmänheten framstå som verkligare än hur det 

i realiteten förhåller sig, och annorlunda än den profil organisationerna vill förmedla. Mediernas 

rapportering kan till exempel vara vinklad eller ensidig, likaväl som att den kan ge utrymme för flera sidor 

av saken. Mediernas val kan prägla människors uppfattning, såväl om sakfrågan som om organisationen. 

Vi finner det därför intressant att undersöka mediebilderna av två olika organisationer, en offentlig 

myndighet och ett börsnoterat företag, och relatera det till teorier om ”news management”, det vill säga 

respektive organisations möjlighet att påverka det som skrivs om dem.     
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De två organisationer vi valt att studera är Mittuniversitetet och Scan AB, två organisationer som 

relativt ofta förekommer i medierna. Mittuniversitetet med drygt 15 000 studenter och 900 anställda är ett 

av Sveriges yngsta universitet och har tre campus som finns i Härnösand, Sundsvall och Östersund. 

I Mittuniversitetets uppdrag ingår grundutbildning, forskning och samverkan. Forskningen 
ska enligt regeringsuppdraget vara av hög kvalitet och internationellt konkurrenskraftig. 
Mittuniversitetet ska bygga dynamiska forskarmiljöer och profilera sin forskning. I 
uppdraget ingår också att utveckla forskningssamarbetet med universitet och högskolor 
både nationellt och internationellt. Kopplingen mellan grundutbildning och forskning ska 
vara stark. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och studenterna ska ha en framträdande roll 
i kvalitetsarbetet. Mittuniversitetet ska också samverka med det omgivande samhället och 
informera om sin verksamhet. (www.miun.se/Om-Mittuniversitetet) 

Antalet artiklar i medierna är ca 20-30 per vecka. Mittuniversitetet lyder, som en statlig myndighet, under 

offentlighetsprincipen. Scan AB är börsnoterat via ägaren HKScan och har flera publiker i medierna, 

främst 18.000 lantbrukare och leverantörer samt alla konsumenter. Antalet artiklar i medierna är ca 10-40 

per vecka.  

Scan – bry dig om vad du äter. Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och 
förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till 
bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.  

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största 
livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr 
SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en 
omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK. (www.scan.se, 2009) 

Vårt val av organisationer gjordes på eget initiativ och utifrån vårt personliga intresse. Det är 

organisationer som vi känner väl eftersom vi arbetar där som informatörer, Eva vid Mittuniversitetet och 

Laila vid Scan. Som Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, (2008, s. 70-71) uttrycker det, så fanns ett 

analytiskt intresse och en vilja att veta mer om texterna. Vi såg en möjlighet att göra en fördjupad 

medieanalys med kopplingar till både teorier och metoder, för att se hur de gick att applicera i 

verkligheten. 

Eftersom vi gör en analys på de organisationer där vi arbetar föreligger ett särskilt 

objektivitetsproblem. Objektivitet är en term som används i ett flertal betydelser inom filosofi och 

samhällsvetenskap men vi har valt att använda den generella definitionen saklighet och opartiskhet för 

detta begrepp (www.ne.se).  Vår förförståelse kommer främst från tre håll, som anställda och från 

yrkesidentiteten som informatörer men även som medie- och kommunikationsstuderande. Risken är att vi 

inte släpper våra roller i respektive organisation, vår bild av organisationen och vill ”tillrättalägga” 

resultaten. Vi är medvetna om problemet och har försökt förebygga det genom att gemensamt ta fram 

definitioner och följa dem genom analyserna. Vi har också vinnlagt oss om att göra alla analyser 

tillsammans. Därmed får vi möjlighet till ett visst mått av externt perspektiv i undersökningen. Vår 

undersökning blir delvis en form av deltagande observation av den egna organisationen. Det finns som vi 

ser det fördelar med att kunna göra en undersökning av den egna organisationen; att praktiskt kunna 
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utvärdera mediebilderna utifrån en bred bakgrundskunskap. Men detta innebär också problem, som att 

kunna se organisationen ur ett neutralt och kritiskt perspektiv.   

1.2 Avgränsningar 

Endast tidningar, tidskrifter och deras webb-sidor samt etermediernas webb-sidor undersöks och delas in i 

lokalpress, rikspress och tidskrifter för Mittuniversitetet och i lantbrukspress, fackpress, populärpress, 

lokalpress och rikspress för Scan.  

Undersökningen omfattar en hel månad, februari 2009.   

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka mediebilderna av två organisationer, Mittuniversitetet och Scan AB, samt ta reda på 

i vilken grad organisationerna själva, genom pressmeddelanden, påverkat vad som skrivs om dem. 

1.4 Frågeställningar 

• Vad ger medierna för bilder av Mittuniversitetet respektive Scan AB?  

- Är mediernas bilder av organisationerna positiva, negativa eller neutrala? 

• Inom vilka områden skrivs det om Mittuniversitetet (till exempel forsknings- och 

utbildningspolitiska frågor, utbildning, forskning, samverkan, anställda och studenter) och Scan 

(till exempel miljö, djuromsorg, leverantörsnära frågor, företaget, produktion, produkter)?  

• Har respektive organisation genom pressmeddelanden initierat artikeln? 

• Använder medierna en viss retorik? 

• Hur speglas organisationen i bilder/illustrationer? Vad förmedlar bilderna; används de enbart för 

att illustrera artikeln eller har de en djupare innebörd som stöttar tolkningen av artikeln?  

- I vilken grad används foton/illustrationer i artiklarna?   

• Vilka skillnader och likheter finns mellan hur två så olika organisationer speglas i medierna? (t ex 

mängd, framställning) 

1.5 Mediedefinitioner i uppsatsen 

Vi har utgått från gängse uppdelning av dagstidningar:  

Den svenska dagstidningsmarknaden brukar traditionellt delas upp efter (1) hur 
ofta tidningarna kommer ut (antal dagar per vecka), (2) om utgivningen sker i 
storstad eller landsort (storstads- och landsortspress), (3) utgivningstid (morgon- 
och kvällspress) och (4) om läsarna betalar för dem (betal- och gratistidningar). … 
De allra flesta dagstidningar i Sverige har idag också en nätutgåva. 
(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008, s. 132 och 158). 
 

I begreppet lokalpress inbegrips landsortspress, lågfrekventa dagstidningar, lokala gratistidningar samt för 

webben lokala etermedier. Med rikspress avses storstadspressens morgontidningar, storstädernas 
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kvällstidningar, storstädernas riksupplagor av gratistidningar samt för webben rikstäckande etermedier.  

Tidskrifter är här periodiska publikationer som inte kommer ut lika ofta som en dagstidning och som är 

inriktade på ett ämnesområde. Medier som är riktade mot lantbrukare och djuruppfödare benämner vi 

lantbrukspress. Med fackpress menas i uppsatsen främst medier som vänder sig till kunder och 

intressenter inom detaljhandeln och restaurang- och storhushållsbranschen. Under populärpress återfinns 

såväl veckovisa som månatliga tidskrifter för reportage och underhållning, t ex dam- och familjetidningar 

samt specialtidningar, t ex mat-, barn- och föräldra-, hem-, bostads- och trädgårdstidningar.  
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2. TEORETISK BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Myndigheter och organisationer försöker liksom diverse påverkansgrupper och nya sociala rörelser få sina 

budskap publicerade i medierna. Simon Cottle, professor vid universitetet i Melbourne, anser att studier av 

källor och public relations handlar om mediemakten i relation till andra organiserade intressen samt 

mekanismerna som kopplar dem samman och hur de verkar (2003, s. 3).  

Medieprofessorn Denis McQuail, vid Amsterdams universitet, beskriver att medier och källor 

verkar i en slags ofrånkomlig symbios då bägge behöver varandra (2000, s. 288). Herbert J Gans, sociolog 

vid Columbia University, sammanfattar situationen på följande sätt:  

The relationship between sources and journalists resembles a dance, for sources 
seek access to journalists, and journalists seek access to sources. Although it takes 
two to tango, either sources or journalists can lead, but more often than not, 
sources do the leading. (Gans, 2004, s. 116).    

Den norske medieforskaren Sigurd Allern utgår från just detta citat i sin avhandling. Han framhåller 

att såväl hans egna empiriska studier som studier i flera länder visat att speciellt professionella källor ofta 

har betydligt större inflytande över nyhetsmediernas prioritering och innehåll än vad som är önskvärt ur 

ett oberoende och kritiskt journalistiskt perspektiv (Allern, 1997, s. 246). Jesper Falkheimer (2004a, s. 88), 

medieforskare vid Lunds universitet, menar att medielogik och nyhetsvärdering är både hinder och 

möjligheter för källor som vill påverka mediernas gestaltning. Han utgår från, professorn i journalistik vid 

Stockholms universitet, Håkan Hvitfelts definition av medielogik (Falkheimer 2001, s. 156): 

De mer eller mindre uttalade regler och normer som styr hur innehåll bearbetas för 
att dra största fördel av ett visst mediums egenskaper i relation till hur mediet är 
organiserat, inklusive journalisternas kollektiva förmåga, samt mediernas publik. 
(Hvitfelt, 1989, s. 91) 

Källors access till nyhetspublicering är enligt McQuail beroende av: 
• Effektiv leverans av passande material 
• Källans makt och inflytande 
• Bra public relations 
• Mediers beroende av begränsad källa 
• Ömsesidigt egenintresse i nyhetstäckning (McQuail, 2000, s. 291, egen översättning). 

Vår undersökning och uppsats vill vi koppla till en term inom strategisk kommunikation som heter 

news management. Jesper Falkheimer & Mats Heide, medieforskare vid Lunds universitet beskriver den så 

här:  

Under senare år har en ny term för forskning som försöker kombinera 
mediestudier och public relations, ofta från ett kritiskt perspektiv, etablerats – news 
management. I centrum står då nyhetsmedierna. (Falkheimer & Heide, 2007 s. 121) 
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2.1 News management som forskningsfält 

Göran Palm, medieforskare vid Växjö universitet, definierar i sin doktorsavhandling news management 

som:  

Alla de tekniker och strategier som används för att försöka påverka vad som blir 
nyheter och hur dessa utformas” (Palm, 2002, s. 83).  

News managements roll för att påverka medieinnehållet är väl etablerad. Den brittiske 

kommunikationsprofessorn Jerry Palmer har genomfört studier av news management som 

målgruppspraktik och konstruktionen av publiken. Han beskriver hur amerikanen L. V. Sigal redan för 35 

år sedan i sin studie Reporters and Officials visade hur källorna ”make the news”. Sedan dess har ett flertal 

studier visat detsamma. En summering av litteraturen inom detta område visar att organisationer som 

bolag och politiska partier har omfattande kommunikationsfunktioner till sitt förfogande vars syfte är att 

maximera allmänhetens inställning, så att den ligger i linje med vad de önskar. Sett ur ett journalistiskt 

perspektiv är personer som använder medier på detta sätt källor. Ur källans synvinkel är medier kanaler 

med access till önskade publiker, som definieras med utgångspunkt från en kommunikationsstrategi 

(Palmer, 2004, s. 59).  

En av de äldsta teorierna inom masskommunikationsforskning är den om propaganda.  

propaga´nda (latin), mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att 
med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar 
eller handlingar i en bestämd riktning. I det industrialiserade samhället förknippas 
propaganda med framför allt användningen av massmedier …(www.ne.se)  

De amerikanska forskarna Edward S Herman och Noam Chomsky utvecklade under det sena 1980-

talet sina teorier om mediernas funktion och förutsättningar i det amerikanska samhället i den så kallade 

propagandamodellen. Enligt denna modell är medierna indirekt styrda av eliterna, som består av de rikaste 

och mäktigaste inom politiken och affärsvärlden. Nyheterna får sin form och sitt innehåll genom fem olika 

filter: ägandeskapet, finansieringen, källorna, negativ respons samt antikommunism (Herman och 

Chomsky 1988, s. 1-2). När det gäller det tredje filtret, källor, framhåller Herman & Chomsky (1988, s. 18-

19) bland annat att officiella källor är viktiga för mediernas åberopande av objektivitet, då man lätt kan 

referera till att man rapporterar från betydande instanser. Dessa förser gärna medierna med information 

och förenklar på så sätt mediernas informationsinhämtning. Förhållandet till dessa källor blir rutinartat 

och ger källorna en viss privilegierad access till medierna (ibid, s. 22-23). 

Falkheimer (2004b, s. 164) ställer frågan om det som distribueras till journalister från källorna är 

information eller propaganda och anser att det beror på hur propaganda definieras. Han tar upp de 

amerikanska professorerna inom kommunikation Jowett & O´Donnells (1999) teorier om att det finns tre 

former av propaganda: Vit propaganda som härstammar från en angiven och korrekt källa och utgörs av 

sanningsenlig information där urval, vinkel och form stödjer avsändarens syften. Svart propaganda som 

kommer från en falsk källa och utgörs av påhittade och falska uppgifter. Grå propaganda som är en 
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mellanform där källan kan vara korrekt och informationen delvis sanningsenlig men i meningen ”halva 

sanningen”. Den svarta propagandan är den som används i krigstid. I undantagsfall används den grå 

propagandan. Merparten av den information som flödar från professionella källor är så kallad vit 

propaganda. Falkheimer betonar också att källor inte alls behöver betraktas som manipulatörer eftersom 

de kan bidra till offentligheten genom att organisationerna är transparanta och ger en öppen, snabb och 

sanningsenlig information.       

Enligt Falkheimer (2004b, s. 156-157) möts fyra äldre ämnesområden inom news management som 

kunskapsområde: medieproduktionsforskning, public relations, opinionsforskning och retorik. 

Forskningen behandlar bland annat politisk kommunikation, kritiska studier av pr-branschen, källornas 

betydelse och maktperspektiv. Försvarets forskning om informationsoperationer har också anknytning till 

news management. Från forskningen kring mediernas produktionsvillkor är redaktionella och 

organisatoriska villkor, rutiner och etik samt nyhetsvärdering och medielogik intressanta. Från public 

relations är forskning runt massmedierelationer, publicitet och profilering intressant. Stor uppmärksamhet 

riktas även mot opinionsbildning och politisk kommunikation. Den främsta kommunikationsfunktionen 

inom news management är den övertygande funktionen och här används retorikens analysverktyg som 

härstammar från det humanistiska forskningsfältet.   

     

Figuren saknas i den elektroniska upplagan av upphovsrättsliga skäl. 

 

Figur 1. News management som kunskaps- och forskningsfält (Falkheimer, 2004b, s. 157).    

Forskningen om de professionella källornas kommunikationsstrategier gentemot massmedier har 

tidigare varit uppdelad i två fält, medieforskning och public relations. Medieforskningen utgår ofta från att 

strategisk kommunikation påverkar och hotar den oberoende och självständige journalisten. Public 

relationsforskningen är mer tillämpad och medverkar till effektivare mediestrategier för organisationer 

(Falkheimer & Heide, 2007, s. 121).  

Ordet makt används i många sammanhang när mediernas roll i samhället diskuteras. Det är vanligt 

att diskutera makt som något som finns på olika nivåer. Palm (2002, s. 39) beskriver tre teoretiska nivåer 

där den första nivån motsvaras av de arenor där det öppna, direkta beslutsfattandet kan observeras. Den 

andra nivån handlar om makten att avgöra vad som ska anses vara viktiga sakfrågor och den tredje nivån 

har att göra med vad som över huvud taget kommer att uppfattas som sakfrågor, processer som styr 

människors tankar och medvetande. 

En kärnfråga är vem som har makten över innehållet i medierna, journalisterna eller de 

professionella källorna. Ett bidrag till denna forskning är Jesper Falkheimers doktorsavhandling Att gestalta 

en region (2004a). I avhandlingen visar Falkheimer på att källorna använt sig av tre 
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kommunikationsstrategier: faktastrategin, den journalistiska strategin och den direkta pr-strategin. Störst 

effekt på mediernas utbud hade faktastrategin. Faktastrategin innebär enligt Falkheimer: 

Faktastrategin vars syfte är att förmedla rationella argument som refereras i olika 
diskurser, vars primära målgrupp är opinionsledare (journalister, politiker m fl), dess 
sekundära målgrupp den allmänna opinionen och som appliceras via produktion av 
rapporter, statistik, böcker, seminarier etc (Falkheimer, 2004a, s. 201). 

Vid intervjuer framkom att journalisterna var skeptiska mot den journalistiska strategin, medvetna 

om och vaksamma mot den direkta pr-strategin och mer försvarslös gentemot faktastrategin.  

Falkheimer (2004a) säger att han inte funnit:  

några bevis eller tecken på att news management kan styra journalisten åt vilket håll 
som helst – för att få betydelse i medierna måste teknikerna anpassas till 
medielogik och rådande journalistiska formler… (Falkheimer, 2004a, s. 200).  

Göran Palms avhandling om Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik, ger en inblick i EU-

journalistiken, dess villkor och logik samt källornas sätt att professionalisera kontakterna. Enligt Palm kan 

källorna ofta styra journalistiken men måste anpassa sig till nyhetsarbetets logik, som leder fram till en 

journalistik de själva inte vill se (2002, s. 10).   

Källorganisationernas mediearbete utgörs av att internalisera och externalisera sitt arbetssätt och sin 

organisation (Palm, 2002, s. 91). Internalisering är att införliva det journalistiska sättet och förstå 

journalister och villkoren för vad som blir en nyhet. Här ingår även att odla kontakter med medierna samt 

att ha verktyg för att kunna följa upp och utvärdera insatserna. Externalisering innebär att man gör 

organisationen tillgänglig för journalisterna genom att vara tillgänglig och förse dem med material och 

nyhetstips, till exempel genom pressmeddelanden. Mediekontakter systematiseras.  

Det är inte bara journalister som gräver fram nyheter utan källorna ger viktiga bidrag till det dagliga 

nyhetsflödet. Palm (2002, s. 86-87) beskriver att källorganisationen väljer ut materialet och att genom detta 

hålls annat tillbaka. Detta ”signwork” lyfter fram saker som nyheter med en inbyggd nyhetsvärdering som 

sedan journalisterna övertar och bearbetar. Palm (2002, s. 87) citerar den kanadensiska medieforskaren 

Richard V. Ericsson ” detta är äkta news management”. Enligt Palm översätts ”signwork” enklast med 

nyhetsvärdering och agendasättande. Journalister i sin tur har oftast ett kritiskt, undersökande och 

avslöjande ideal, vilket kan innebära att de ändå skriver negativt om källorganisationerna. De vill inte bli 

betraktade som okritiska uppdragsskrivare.  

Palm (2002, s. 85) tar även upp den svenske medieforskaren Kent Asp, professor vid Göteborgs 

universitet, som i sin studie om politisk opinionsbildning, pekar på att journalister har frihet att styra urval 

och presentation, de kan välja bort en nyhet eller sätta en egen tolkning och vinkling, som kanske inte alls 

är smickrande för källan.  

Den brittiske medieforskaren Aeron Davis (2000, s. 39-40) tar upp att medie- och 

kommunikationsutvecklingen har lett till ökade beroendeförhållanden mellan källor och journalister. 
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Orsaken är förändrade villkor för journalistiken med nya medieformer, ökad snabbhet och ökade 

produktionskrav samt professionalisering av strategisk kommunikation.   

Enligt Allern (1997, s. 48-57) är det, i norsk medieforskning om relationer mellan källor och 

journalister, vanligt att använda en ”bytesmodell”, där den centrala tesen är att information byts mot 

uppmärksamhet. Journalisten kontrollerar tillgången på läsare som är av intresse för en informant som i 

sin tur kontrollerar material som är av intresse för journalisten. Utgångspunkten är sociologisk aktörsteori 

där handlingar ses som uttryck för sociala relationer och strategiskt tänkande. 

Falkheimer (2004b, s. 162) skriver att inom news management tas sällan public relationsforskningen 

upp. Fältet har växt men det görs sällan empiriska studier av pr-praktikers arbete. Det finns en del kritiska 

studier som tar upp genomslaget i massmedierna. Men det saknas studier av institutionen, den vardagliga 

praktiken, etiken och organisatoriska rutiniseringen.  

2.2 Modell och tekniker för news management  

De amerikanska kommunikationssociologerna Molotch och Lester (1974) har skapat en modell för analys 

av hur händelser konstrueras som nyheter. Innehållet i medierna, anser de, är ett resultat av praktiska, 

avsiktliga och kreativa aktiviteter från strategiska aktörer, mediearbetare samt läsarna. Premissen är att 

medierna inte reflekterar verkligheten som den är, utan en konstruerad verklighet som skildras och skapas 

av strategiska aktörer med tillgång till medierna (Molotch & Lester, 1974, s. 101).  

Modellen utgår från två dimensioner: om händelsen är planerad eller ej samt om den förmedlas av 

den strategiska aktören eller ej. 

 

Figuren saknas i den elektroniska upplagan av upphovsrättsliga skäl. 

 

Figur 2. Modell för hur händelser konstrueras som nyheter. Översatt och anpassad av 

Falkheimer (2004b, s. 166-167). 

Exempel på rutinhändelse är en av organisationen planerad presskonferens eller en nyhet baserad 

på journalisters och redaktörers egna rutiner att gräva fram en nyhet via exempelvis ett diarium. Exempel 

på slumphändelse är om en aktör lyckas omvandla en oplanerad händelse till en strategisk, till exempel ett 

svar på ett debattinlägg som ger positiv publicitet. Exempel på planerad skandal är när andra aktörer ger 

information till medierna för att skada konkurrenter. En olyckshändelse är inte förmedlad av den aktör 

som är inblandad, exempelvis när en politiker avlidit.     

I vår uppsats tar vi, med utgångspunkt från organisationerna, upp modellen ovan. Syftet är i första 

hand att se om artiklarna genereras från en rutinhändelse – främst pressmeddelandet. 
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Den tyske respektive brittiske medieforskaren Frank Esser och Bernd Spanier (2005, s. 43) menar 

att mot bakgrund av stategisk agenda-setting, strategisk priming och strategisk framing, kan fyra tekniker 

för news management urskiljas: 

1. Budskapets utformning: att utforma ett enskilt tema, idealt tillsammans med en symbolisk 

del.  

2. Budskapets detaljer: att mätta kommunikationskanaler med budskapet så att det fångar mer 

uppmärksamhet än konkurrerande budskap. 

3. Budskapets trovärdighet: att skapa ett sammanhang av rimlighet för att öka acceptansen för 

budskapet genom att backa upp med logik och expertkommentarer. 

4. Budskapets inramning: att hänga upp berättelser runt centrala idéer eller kategorier av 

mening. 

2.3 Strategisk kommunikation och image 

Jesper Falkheimer och Mats Heide har i sin bok Strategisk kommunikation (2007), som utgår från forskning 

kring organisationers relationer, utformat en målmodell som sammanfattar och länkar samman de 

vanligaste argumenten bakom organisationers satsningar på strategisk kommunikation.  

 

Figuren saknas i den elektroniska upplagan av upphovsrättsliga skäl. 

 

Figur 3. Målmodell för strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide, 2007, s. 135).  

I anslutning till målmodellen görs fyra påpekanden (Falkheimer & Heide, 2007, s. 133-136): 

1. Strategiska kommunikationsinsatser motiveras utifrån att de anses kunna bidra till 

organisationens effektivitet. 

2. Kommunikationsinsatser kan relateras till deras betydelse för skapande, bibehållande eller 

förstärkning av organisationens image. Här finns en tydlig relation till reklam och 

varumärken samt produktion och distribution av medieanpassad information. Ett allmänt 

antagande är att massmediernas rapportering har stor betydelse för organisationer även om 

några generella samband inte fastställts. Men det är möjligt att visa på enskilda samband 

mellan mediebilder och förtroende, tillit, attityder och beteenden. 

3. Strategisk kommunikation kan bidra till att förändra och förstärka organisationens identitet 

bland medarbetarna och därigenom organisationskulturen. 



TEORI 

  11 

4. Ett argument för att motivera strategisk kommunikation är att den gynnar öppenhet och 

transparens mellan organisationens medlemmar och mellan organisationen och omgivningen. 

Imagen består enligt, den svenske medieforskaren och professorn vid Örebro universitet, Larsåke 

Larsson (2001, s. 99; 2008, s. 114) av den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av 

organisationen. Det är både fysiska signaler och helhetsintrycket som bedöms. Visuella signaler är 

logotyper, design och form. Yttre kännetecken är bland andra kläder, informationsmaterials utseende och 

de anställdas beteende. Produkterna/tjänsterna organisationen producerar bedöms så väl som 

påverkansaktiviteter, etiskt handlande, organisationens ekonomi, ledningsstil med mera.  

Den bild organisationen vill förmedla om sig själv till publikerna och omvärlden kallas profil. Ett 

syfte med den strategiska kommunikationen är att få profilen och imagen att stämma överens, men det är 

sällan den gör det. Oftast försöker företaget stärka profilen för att påverka imagen i en positiv riktning 

(Larsson 2008, s. 117).  

2.4 Public relations 

En vanlig definition av public relations beskrivs av Falkheimer & Heide (2007, s. 46) som en 

ledningsfunktion, där syftet är att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan en organisation och dess 

publiker. De tar även upp en av de främsta forskarna inom public relations, amerikanen James E. Grunig, 

professor vid universitetet i Maryland, som medverkat vid framtagandet av fem public relations- och 

kommunikationsmodeller, varav den vanligaste inom offentliga informationsverksamheter är 

informationsmodellen.  

Modellerna går gradvis från ren envägskommunikation till tvåvägskommunikation och 

spelmodellen, som innebär en dialog mellan två jämställda parter där bägge försöker förstå varandras 

argument och kan tänka sig att ändra sin utgångspunkt. Den symmetriska modellen fick en hel del kritik 

på grund av att konsekvensen av modellen var att organisationer måste anpassa sig efter publikernas etiska 

preferenser och den ansågs därför vara en utopi. Spelmodellen utvecklades av Grunig och ett antal 

amerikanska och brittiska pr-forskare inom Excellence-projektet.   

 

Figuren saknas i den elektroniska upplagan av upphovsrättsliga skäl. 

 

Figur 4. Fem modeller för public relations av Grunig och Hunt (1984) och Dozier, Grunig och Grunig (1995) 
översatta och anpassade av Falkheimer och Heide  (Falkheimer & Heide, 2007, s. 71). 
 

2.5 Bilden av verkligheten och mediernas dagordningsmakt 

Medierna spelar en viktig roll som källa till kunskap om världen runt omkring oss. De är en brygga mellan 

världen utanför och bilderna i våra huvuden. Walter Lippman, amerikansk medieforskare och journalist, 
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myntade begreppet pseudoomgivning (McCombs, 2006, s. 45). Han menade att det finns ett triangulärt 

förhållande mellan verkligheten, vår bild av verkligheten och våra handlingar som följer av denna bild 

(Lippmann, 1922/1997, s. 11; Strömbäck, 2000, s. 98). 

 

Figuren saknas i den elektroniska upplagan av upphovsrättsliga skäl. 

 

Figur 5. Modell: Det triangulära förhållandet (Lippmann, 1922/1997, s. 11; Strömbäck, 2000, s. 98). 

Betydelsen av Lippmanns åtskillnad mellan omgivning och pseudoomgivning stöds av årtionden av 

samhällsvetenskaplig forskning om massmediernas dagordningsmakt, hävdar den amerikanske 

medieforskaren Maxwell McCombs (2006, s. 45). Vilket inte betyder att nyheterna bara skulle vara några 

slags kulisser eftersom journalistik är en empirisk verksamhet som bygger på verifierbara iakttagelser. Men 

när händelser och förhållanden bearbetas av medieföretagen som saknar utrymme att redovisa all 

information i en fråga blir resultatet ofta en begränsad bild av världen, en pseuodomiljö, som inte 

överensstämmer med mer systematiska bedömningar av samma miljö. 

Dagordningsteorin är en teori, som bland andra lanserats av McCombs (2006, s. 98), om hur 

prioriteringar överförs från massmediernas världsbilder till bilderna i våra huvuden. Det innebär att sådant 

som är framträdande i mediernas bild blir framträdande i allmänhetens bild, med andra ord det som 

prioriteras högt på mediedagordningen kommer så småningom att betraktas som viktiga av allmänheten. 

Dagordningen kan rent teoretiskt bestå av vad som helst – en rad frågor, politiska kandidater, 

konkurrerande institutioner eller något annat. Den viktigaste slutsatsen av alla undersökningar av 

dagordningsmakt är att styrkan av betoningen av en fråga i nyheterna påverkar allmänhetens rangordning 

av samma fråga.  

Dagordningsteorin har två nivåer där den första nivån, som motsvaras av den tidiga forskningen 

inom området, behandlar frågan om mediernas makt över vad som uppfattas som viktiga frågor. Den 

andra nivån, det vill säga senare forskning, är inriktad på mediernas makt över hur vi uppfattar politiska 

frågor, företeelser och personer.  Den traditionella dagordningsforskningen har med andra ord fokus på 

objekt och den nyare forskningen på attribut, som rent språkligt betyder ”utmärkande egenskap eller 

tillbehör” (Strömbäck 2000, s. 202). Dagordningsteorin har således utvecklats under åren och också 

kommit att sammanfalla med andra kommunikationsbegrepp och teorier som exempelvis imageutveckling. 

Utvecklingen av dagordningsmakt över attribut har sammanfört den med begreppet gestaltningsmakt 

(framing) som ibland syftar på en särskild gestaltning (frame) i medieinnehållet och andra gånger på 

gestaltningsprocessen. Enligt McCombs handlar gestaltning (framing) om att särskilda attribut, 
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egenskaper, väljs ut och betonas på mediernas dagordning när det talas om ett visst objekt, som 

exempelvis kan vara en organisation (McCombs, 2006 s. 117-118).  

Enligt Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, 

är en övergripande slutsats från all forskning som handlar om nyheterna och verkligheten:  

att nyheterna endast utgör ett urval av händelser, personer och aspekter, och att 
detta urval påverkas av såväl ideologiska, samhälleliga, ekonomiska som 
organisatoriska och individuella faktorer (2003, s. 12). 

2.6 Vad är en nyhet?  

En nyhet är ett offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt (www.ne.se). 

Det är således en berättelse om en händelse, inte händelsen i sig. Idag går nyhetsflödet väldigt fort, de 

flesta tidningar ligger även ute på Internet och kräver många uppdateringar per dag. Hvitfelt och Nygren, 

svenska medieforskare, skriver att för många medier innebär den ekonomiska situationen och 

konkurrensen att de minskat på antalet journalister (2005, s. 37). Det har gjort att den granskande 

journalistiken minskat och att de förlitar sig mer på byråmaterial, som även innefattar bakgrundsmaterial. 

Det innebär att risken är stor att artiklar/inslag blir likartade. Idag samarbetar många medier och samma 

vinkling kan komma i radio, tv, tidningar och på Internet. Officiella källor är också viktiga för 

nyhetsinhämtning (Cottle, 2003, s. 12). Bardoel, holländsk professor inom kommunikation, (McQuail, 

2005, s. 186) anser att journalisterna i framtiden får två olika roller: orienterande och förklarande samt 

instrumental och tillhandahållande. Den gamla journalistiken går från att tillhandahålla fakta till att skapa 

mening. Den nya instrumentala blir mer styrd av marknaden och publikens önskemål via tittarsiffror och 

sålda exemplar.  

Vad det är som blir nyheter är en fråga som länge intresserat forskare. En av de mest refererade 

studierna, en kvantitativ innehållsanalys av hur internationella händelser presenterades i norsk dagspress, 

gjordes redan 1965 av forskarna Johan Galtung och Marie Homboe Ruge (1965, s. 64-90; Falkheimer & 

Heide, 2007, s. 125). De formulerade sju faktorer som avgör vilka händelser som blir en nyhet:  

1. De utspelas under kort tid 

2. De är intensiva 

3. De är enkla att förklara 

4. De är kulturellt näraliggande 

5. De är konsonanta, det vill säga går att assimilera kognitivt 

6. De är överraskande 

7. De utgör en följetong med klar dramaturgi 

8. De stämmer väl överens med den sociokulturella referensramen i samhället. 
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De amerikanska medieforskarna Bennet och Livingston, som bland annat har studerat förändringar 

i nyheternas politiska innehåll, föreslår att man ska se på nyhetskonstruktion som en förhandlande 

process. Den omfattar både rutiner för hög grad av officiell styrning och förhållanden som ger journalister 

möjligheter att skriva mer oberoende artiklar (2003, s. 359). 

Falkheimer (2001, s. 156) påpekar att många organisationer behärskar medielogik. Innan en 

händelse kommer ut i ett medium väljs en vinkel för att förenkla och förstärka. Vanliga vinklar är: lokal, 

konflikt, och hot. Det som ligger närmast publiken är mest intressant för dem, därför försöker ofta 

journalister få en lokal vinkling på en händelse. Konflikter är också intressanta. När medierna målar upp 

händelser i skurk och hjälte eller offer kallas det polarisering. Många konflikter vinklas som en kamp 

mellan David och Goliat, vanligast är när en opersonlig myndighet misskött sig mot en vanlig medborgare.  

2.7 Hermeneutik och textanalys   

Hermeneutiken är en teoretisk tradition om att tolka och förstå texter. De norska professorerna i filosofi 

Nils Gilje och Harald Grimen beskriver att en grundtanke är att vi måste ha en förförståelse för att förstå 

och tolka något (2007, s. 179). I förförståelsen ingår bland annat språk och begrepp, trosuppfattningar och 

föreställningar samt personliga erfarenheter. Den består även av den så kallade tysta kunskapen. 

Förförståelsen är även holistisk, de olika elementen stödjer varandra, samt är reviderbara. Det vi tolkar, 

tolkas i den kontexten det förekommer i. Sammanhanget hjälper till att utläsa meningen. Ofta tolkas en 

redan tolkad värld, som till exempel artiklarna vi kommer att analysera, och det finns även en viss 

tolkningspluralism (ibid, 2007, s. 180-187). 

En av utgångspunkterna i hermeneutiken är enligt Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2008, s 

65) att meningen i texter inte alltid är omedelbart tillgänglig eller entydig, utan måste tolkas för att avgöra 

betydelsen. För att tolka text kan man använda sig av en av dessa tre huvudmetoder: sympatisk, 

objektiverande och symtomatisk. Den sympatiska tolkningen söker efter upphovsmannens intentioner. 

Den objektiverande läsarten tolkar oberoende av avsändare och social kontext. Den inre strukturen står i 

centrum och metoden är oftast närläsning. Den symtomala läsarten letar efter underliggande eller dolda 

betydelser (ibid, s. 65), till exempel dominerande normer och föreställningar så självklara att de betraktas 

som naturliga.   

2.8 Retoriska begrepp  

Enligt den norske medieforskaren Jostein Gripsrud (2002, s. 193) analyserar retoriken förhållandet mellan 

avsändaren och texten. Dess ursprung är från det antika Grekland omkring 500 f Kr, då den var en 

talekonst. Retoriken anklagades för att ha gått från att ta upp det som var sant och gott till att få en effekt 

på åhörarna, så kallat sofisteri. Gripsrud tar även upp den norske filosofen Hans Skjervheim som kritiserar 

den moderna journalistiken för att vara en form av sofism (2002, s. 195), där uppseendeväckande och 
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medryckande rubriker, inslag och reportage är viktigare än en saklig och sannfärdig framställning. Detta 

gäller främst tabloidpressen. 

Medieforskarna Mats Ekström och Ulla Moberg vid Örebros Universitet (2008, s. 60-61) beskriver 

retoriken som en lära om kommunikationens persuasiva delar. De framhåller att en gemensam tanke inom 

modern retorikforskning är att persusiva element ingår i all kommunikation och att retorisk analys handlar 

om att se det som är övertygande i varje kommunikativ situation. 

Gripsrud tar också upp att ett sakligt och nyktert språk också är en form av retorik; och att det 

kanske är det som är det mest effektiva språket för att övertala åhörarna idag (2002, s. 196).  

Sedan 1600-talet har den retoriska teorin mer ansetts vara en teknisk lära om vältalighet med en 

samling tekniker och knep för språkliga verkningsmedel (Gripsrud, 2002, s. 195).  

Enligt den retoriska teorin förfogar talaren över tre olika typer av medel eller 
strategier när publiken ska övertalas eller övertygas om något: ethos, logos och pathos. 
Utgångspunkten för denna tredelning är de tre elementen i den enkla 
kommunikationsmodellen: talaren – talet – åhöraren. Men samtidigt kan man säga 
att denna tredelning utgör olika element i talet (Gripsrud 2002, s. 204). 

Övertalningsstrategierna förklaras av Gripsrud (2002, s. 204-208): 

• Ethos är knutet till förtroendet och trovärdigheten. Reklamen utnyttjar ofta kändisar, pressen 

använder gärna uttalanden från forskare, professor o dyl. Ethos förmedlas även i talet, i 

argumentationen och framförandet. Det kan även visa sig visuellt genom att sätta en politiker i en 

talarstol eller att en politiker klär sig i fritidskläder för att visa att han är en av folket. 

• Logos kan man säga är ett logiskt resonemang som betecknar de intellektuella eller 

förnuftsbaserade övertalningsmedlen. Detta används mycket i rättssalar av advokater.     

• Pathos är känslomässig övertalning. Den kan uttrycka glädje, vrede, sorg, engagemang och spelar 

an på känslor.  

Inom retoriken används också innehållsfigurer, så kallade tankefigurer. Två vanliga är metafor och 

metonymi. Enligt Ekström & Moberg är metaforens idé:  

att konkretisera genom att med ett uttryck bildligt återge en sida av verkligheten 
med hjälp av en annan (Ekström 2008, s. 25). 

Gripsrud (2002, s. 216) förklarar metaforen som en implicit jämförelse. Den används ofta för att 

framhäva vissa positiva eller negativa aspekter. Exempelvis ges meningen – Fartyget rör sig genom vattnet 

– olika betydelser om man byter ut rör mot plöjer, skär, klyver, hugger.  

Det finns en uppsättning metaforer, ibland kallade grundmetaforer, som under mycket lång tid har 

präglat europeiskt tänkande, hit hör tillväxtmetaforer, spelmetaforer, dramametaforer, maskinmetaforer 

och tids- och rumsmetaforer (Ekström, 2008, s. 150). Människans fysiska förhållande till sin omgivning är 

fundamental för all tolkning av abstrakta företeelser. Rummet kan ses som den mest grundläggande 

metaforen i vår språkliga världsbild menar Mall Stålhammar, lektor vid Göteborgs universitet (1997, s. 
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145). Metaforer kan grovt delas upp i den litterära som är emotiv, upplevelseskapande, och den 

allmänspråkliga metaforen som är kognitiv, informationsrelaterad (ibid, s. 8). 

Metonymi bygger på den betydelsemässiga närheten (Gripsrud, 2002, s. 222), till exempel 

symboliserar en människas överkropp på ett fotografi hela människan. Frasen – Bilen hotar miljön – avser 

massbilismen och inte en enstaka bil.  

2.9 Semiotik och nyhetsbilder 

John Fiske (2004, s. 61) amerikansk medieforskare och semiotiker, förklarar semiotik som läran om tecken 

som inbegriper tre huvudområden: tecknet, tecknets koder och system samt den kultur inom vilken 

tecknen förekommer. Fiske beskriver den amerikanska semiotikern C S Pierces teori på följande sätt: 

tecken delas in i symboler, index och ikoner. En symbol är godtycklig, vi måste lära oss vad den betyder, 

till exempel datumparkeringsskylten. Ett index är exempelvis tårar som indexerar att någon gråter. En ikon 

är till exempel ett fotografi på ett ansikte (liknar ursprunget). Tecken organiseras i koder och här skiljs 

mellan beteendekoder och betecknande koder (teckensystem).  

Gripsrud (2002, s. 144-145) anser att begreppet kod är knutet till vissa kulturella kollektiv som delar 

konventionerna ifråga. Kultur är en gemenskap baserad på gemensamma koder. Ett tecken tolkas på olika 

sätt beroende på från vilken kultur som användaren kommer från, samt dennes förförståelse.   

Ferdinand de Saussure, välkänd schweizisk lingvist och semiotiker, anser att tecken består av sin 

fysiska form (det betecknande) och en mental föreställning (det betecknade). Föreställningen är en 

uppfattning om den externa verkligheten (Fiske, 2004, s. 66).     

Roland Barthes, som var professor i litterär semiologi vid Collège de France, använder två 

ordningar av beteckning: denotation och konnotation.  

Denotation avser tecknets förnuftiga, uppenbara betydelse (Fiske, 2004, s. 118).  
Det betecknande av den första ordningen är konnotationens tecken (ibid, s. 118). 
Konnotation är samspelet mellan tecknet och användarens uppfattningar eller 
känslor och de värderingar som gäller i kulturen (ibid, s. 118).       

En myt är, enligt Barthes, en kulturs sätt att tänka, en berättelse om hur kulturen förklarar eller 

uppfattar en del av verkligheten eller naturen. Det finns myter om kvinnor, om hur samhället ser ut, 

kärnfamiljen och så vidare. Myterna framställs som något naturligt i samhället. Men anses oftast gynna de 

dominerande samhällsklassernas intressen (Fiske, 2004, s. 121). Vid konnotation och myter är samverkan 

mellan tecknet och användaren/kulturen mest aktiv (ibid, s. 125).   

 

Figuren saknas i den elektroniska upplagan av upphovsrättsliga skäl. 

 

Figur 6. Barthes två ordningar av beteckning (Fiske, 2004 s. 120). 



TEORI 

  17 

Dagens samhälle är mer bildbaserat och mindre textbaserat än tidigare. Enligt Åsa Thelander, 

forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet, (2000, s. 140), är det ovanligt att 

använda bilden som analysenhet. En semiotisk analys innebär ett försök att klarlägga helhetsbetydelsen i 

bilderna.  

I en bild läses inte tecken i något system, utan de kombineras och tolkas i alla riktningar, även i 

djupled, ikoniska tecken kan även återge rum och rymd (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 14). 

Till tidsflöden behövs flera bilder.  En bild är dessutom mångtydig, det finns många tolkningsmöjligheter.  

Gert Z Nordström, professor i bildpedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Högskolan i Jönköping, tar upp Barthes termer förankring och avbyte. För att visa på en bilds betydelse 

säger man att man förankrar den med hjälp av texten, men Gripsrud anser att det även fungerar vice versa 

(2002, s. 162). Förankring hjälper till att utestänga andra möjligheter att tolka bilden. Avbyte är när text 

och bild hjälper historien framåt (Hansson et al., 2006, s. 52).  

Enligt Nordström, är nyhetsbilden oftast ikonisk, och förefaller mer naturlig. Men även denna kan 

vara arrangerad. Genom beskärning lyfts detaljfokus i bilden, den dramatiseras, man tar bort sådant som 

inte fyller bildens funktion eller det som inte tillför nyheten något. En nyhet som ska publiceras redigeras 

och formges, den iscensätts, det vill säga ges en lämplig och ändamålsenlig presentationsform. 

Iscensättning i en tidning kräver både verbal- och bildspråk. Det är en speciell diskurs som formar nyhets-

förmedlingen och i hög grad skapar läsarens verklighetsuppfattning (Hansson et al., 2006, s. 132-133).  

2.10 Sammanfattning av viktiga teorier och begrepp  

Uppsatsens utgångspunkt är att medieinnehållet representerar och erbjuder en tolkningsram om 

organisationerna. I vår studie förhåller vi oss till en svensk samhällskontext där organisationer har en viss 

kontext. Vi tolkar resultatet genom de teorier vi nämnt ovan, där hermeneutik och semiotik är viktiga 

ansatser. Främst kommer fokus att ligga på medieorganisationerna, hur medieinnehållet produceras samt 

förhållandet mellan källor och medier. De viktigaste teorierna och begreppen blir därför: 

• Medielogik, de regler som styr hur innehållet väljs ut och bearbetas av medierna (s. 5). 

• News management, de tekniker och strategier som används av källor för att påverka vad som 

blir nyheter (s. 6).  

• Propagandamodellen, som menar att medierna är indirekt styrda av eliterna (s. 6).    

• Mediemakt, om vem som har makten över innehållet i medierna, källor eller journalister (s. 7). 

• Källors externalisering och internalisering av mediearbetet (s. 8).  

• Sign-work, källors nyhetsvärdering och agendasättande (s. 8). 

• Molotch och Lesters modell för hur händelser konstrueras som nyheter (s. 9). 

• Esser och Spaniers fyra tekniker för news management (s. 10).   
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• Dagordningsteorin, som innebär att det som medierna tar upp, även blir viktiga hos  

läsarna (s. 13). 

• Dagens snabba nyhetsflöde som påverkar journalistiken (s. 13).  

• Galtung och Ruges sju faktorer som avgör vilka händelser som blir en nyhet (s. 14).  
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3. METOD 

För att undersöka mediebilderna av organisationerna och kunna besvara våra frågeställningar valde vi att 

använda oss av en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag. Den kvantitativa undersökningens 

syfte var att ge en övergripande bild av materialet och göra det möjligt att dra generella slutsatser. Som ett 

komplement och för att få en djupare förståelse för mediebilderna av organisationerna valde vi även att ha 

kvalitativa inslag där variablerna är tolkningsbara. Analysmetoderna som vi valde att använda oss av är 

deskriptiva, och passade vårt syfte bra eftersom det vi ville göra var att beskriva mediebilderna. 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vårt metodfokus i uppsatsen var den kvantitativa innehållsanalysen. Det finns fyra begrepp som, enligt 

medieforskaren vid Göteborgs universitet, Åsa Nilsson (2000, s. 113), varit grundläggande för den 

klassiska kvantitativa innehållsanalysen: objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll. 

Begreppen kommer ursprungligen från den amerikanske massmedieforskaren Bernard Berelsons 

definition 1952. Sedan dess har dock innehållsanalysen utvecklats, den amerikanske forskaren Klaus 

Krippendorff (2004, s.18) definierar den som: 

a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other 
meaningful matter) to the contexts of their use. 

Systematiken upprätthöll vi genom att skapa tydliga definitioner (bilaga 1) för alla enheter i vårt 

kvantitativa analysschema, hädanefter benämnt analysschema. Definitionerna var en viktig utgångspunkt 

för att minimera subjektiva tolkningar och kunna beskriva det manifesta innehållet, det vill säga det som 

klart går att utläsa av texten. Enligt Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, (2008, s. 213) innebär 

objektivitet här att den enskilde forskarens värderingar ska hållas utanför materialet och att målet är 

intersubjektivitet. Det vill säga att andra ska kunna gå igenom materialet och komma till samma slutsats. 

Kvantitativ beskrivning är en strävan efter att få en siffermässig redogörelse av materialet. Detta uppfyllde 

vi genom vårt analysschema. 

3.2 Kvalitativ metod 

Berelson insisterande på att innehållsanalys ska vara kvantitativ, men Krippendorff framhåller att även 

kvalitativa metoder visat sig vara framgångsrika (Krippendorff 2004, s. 19). Kvalitativa metoder bygger 

ibland på ett tolkande och hermeneutiskt perspektiv, där förförståelsen är grunden. Enligt Östbye et al. 

(2008, s. 65) är en annan grundprincip i hermeneutiken att meningen i texter inte alltid är omedelbart 

tillgänglig eller entydig. Kvalitativa analyser har en viss tolkningspluralism och våra analyser är en av flera 

möjliga. Även kvantitativa analyser består av vissa val som kan relateras till förförståelse och bakgrund. 

Vi ville veta i vilken utsträckning medierna skrev positivt, neutralt eller negativt om 

organisationerna, vilket innebar en mer kvalitativ bedömning. Vår bedömning och alla analyser gjordes ur 
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organisationernas synvinkel och inte utifrån en mottagarroll. Den begränsade tidsramen gjorde denna 

avgränsning nödvändig. En viktig aspekt för trovärdigheten var att analysen kunde ske på ett så neutralt 

sätt som möjligt. För att lyckas med det resonerade vi oss fram till gemensamma definitioner och en 

samsyn för skalan positivt till negativt. Alla bedömningar gjordes gemensamt för att stävja risken för 

ensidiga bedömningar .  

För att komplettera och fördjupa de kvalitativa delarna valde vi att även titta på om medierna 

använder sig av en viss typ av framställning med hjälp av retoriska grepp och bilder. Artiklarnas texter 

studerades ur en neo-klassisk retorisk vinkel som använder traditionella retoriska begrepp, samt ett 

metodorienterat perspektiv (Ekström 2008, s. 69-71). Utgångspunkten för den neo-klassiska analysen är 

att medieproducenterna argumenterar för sin tolkning av verkligheten; en tes om vad en händelse innebär. 

Tesen underbyggs sedan med olika slags argument, betraktade ur perspektiven: ethos, logos eller pathos, 

se 2.8. Från det mer metodorienterade perspektivet hämtade vi analys av metaforer och metonymier. För 

bildanalysen använde vi oss av en semiotisk analysmetod där bilden ses som bärare av tecken för 

betraktaren att tolka (Ekström 2008, s. 17).  

3.3 Urval och materialinsamling 

För att kunna genomföra undersökningen behövde vi tillgång till pressklipp om organisationerna. 

Insamlingen av material skedde via mediebevakningssystem. Mittuniversitetet använder sig av 

Newsmachine samt artikeldatabasen Retriever. Nackdelen för Mittuniversitetet var att Newsmachine 

enbart bevakar webbsidor och att Retriever endast har ett begränsat urval dagstidningar som presenteras 

som pdf-filer av tidningsuppslag. Detta upptäcktes i förväg och insamling av artiklar i Östersundsposten 

och Länstidningen skedde därför manuellt. Scan använder sig av Find Agent för de nyheter som 

publiceras på webben samt Ciscion för pressklipp från tryckta tidningar.  

Vi hade beslutat att göra en nulägesanalys av organisationernas mediebilder och valde att analysera 

en hel månad eftersom vi ansåg att det skulle kunna ge en bredare bild än en syntetisk månad, eller bara 

några veckor. Februari 2009 låg bra till i tiden för uppsatsen, samtidigt som den upplevs som en mer 

normal månad jämfört med december eller januari. Dessutom ansåg vi att en månad är tillräckligt lång tid 

för att det inte bara är ett ämne som tas upp om organisationerna och att bilderna som speglas blir 

varierade.   

3.4 Databehandling och analys  

Ett analysschema upprättades där varje kriterium fick en egen spalt och där en etta sattes om kriteriet var 

uppfyllt, enligt definitionerna i bilaga 1. Vi skiljde mellan tidningar och webb, vilket framgår av 

förteckningen över alla undersökta artiklar i bilaga 2. Analysschemats kolumner för vem som initierat 

artikeln utgick från modellen för news management, se kapitel 2.2. En justering av modellen gjordes 

utifrån organisationernas perspektiv. Det första vi utgick från var att organisationen är den strategiska 
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aktören, detta för att kunna spåra vad som initierats därifrån, samt att detta skett aktivt. Dessutom ville vi 

särskilja pressmeddelandet. Utifrån dessa premisser ansåg vi även att det saknades en kolumn för annan 

aktör. Vi utökade därför schemat med två variabler: ”rutin övrigt” som innefattar sådant som är planerat 

av organisationen men ej är pressmeddelanden och ”annan källa”, med vår definition ”förmedlad från 

annan än organisationen”. I kolumnen ”Rutin” härleddes nyheten tillbaka till organisationernas 

pressmeddelanden. Även ”rutin övrigt” härleddes tillbaka till händelsen, se bilaga 3.   

Eftersom det bara blev tre artiklar som vi bedömde använt uppenbart retoriska grepp i huvuddelen 

av texten tittade vi även närmare på rubriker och ingresser i de artiklar som handlade om organisationerna 

i huvudsak. Vi valde enbart dem som vi klassat som helt positiva respektive helt negativa, eftersom vi 

ansåg att det var här som det var mest troligt att de använt retoriska grepp. All kommunikation använder 

sig av retorik, men vårt syfte var att se hur den användes i artiklarna. Metaforerna delades in i emotiva eller 

kognitiva. Vi tittade även på vilken övertalningsstrategi (ethos, logos eller pathos) som medierna använde i 

samband med organisationerna. 

För bildanalysen användes samma kriterier, enbart de artiklar med bilder som i huvudsak handlade 

om organisationerna samt var helt positiva respektive negativa analyserades. Ansatsen för bildanalysen var 

en semiotisk och symtomal läsart för att se om det fanns några underliggande betydelser. Den utgick från 

och anpassades efter en checklista för ett analysschema från boken Seendets språk (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 2006, s. 167-168), där en viss arbetsgång rekommenderas. Bilderna undersöktes utifrån dessa 

frågeställningar:  

1. Beskriv bildens denotativa/manifesta nivå. Beskriv bild och notera förankring och avbyte. 

2. Undersök bildens konnotativa/latenta nivå.  

3. Notera bildens retoriska grepp som metafor, metonymi, ethos, logos, pathos.  

4. Ta slutlig ställning till bilden och eventuell plats i en diskurs.  

a. Hur har bilden använts av mediet, förstärker den eller illustrerar den artikeln?  

b. Vad ger bilden för uppfattning om organisationen? 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär giltighet, det vill säga hur pass relevanta data och analyser är i förhållande till 

problemformuleringen (Östbye et al., 2003, s. 41). För att så långt som möjligt uppnå validitet i vår studie, 

alltså att undersöka det vi utgett oss för att undersöka, utgick vi från vårt syfte och våra frågeställningar 

när vi fastställde variablerna för analysschemat. För att fånga hur bilden av organisationerna ser ut i 

medierna undersökte vi alla 324 artiklar som genererats från organisationernas mediebevakningssystem 

under februari 2009. Dessutom undersöktes utvalda artiklar noggrannare retoriskt och utvalda bilder 

semiotiskt.    
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Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvalitet i insamling, bearbetning och analys av data (ibid, 

s. 41). För att uppnå reliabilitet, och även göra det möjligt för andra att upprepa vår undersökning med 

samma resultat, utarbetade vi tydliga definitioner till vårt analysschema. Det finns alltid en risk att olika 

forskare kommer fram till olika resultat eftersom de uppfattar verkligenheten på olika sätt, därför har vi 

försökt vara noggranna i beskrivningen av våra definitioner. Risken att fel uppgifter matades in i 

analysschemat samt den retoriska analysen och bildanalysen minimerades genom att kodning och text 

först lades in preliminärt, för att sedan fastställas vid en gemensam genomgång. Genom förteckningen i 

bilaga 2 kan alla analyserade artiklar härledas.  

3.6 Metodkritik 

En kort hermeneutisk självreflektion är att vi bägge är väl insatta i våra respektive organisationer. Detta 

innebär att det finns en risk för att mediebilderna tolkas ur en mer positiv synvinkel för att organisationen 

ska framstå i bättre dager och utgör således en möjlig felkälla i undersökningen. Fördelen med att känna 

organisationen väl, är att saker automatiskt blir satta i organisationens kontext. Förförståelsen spelade en 

viss roll vid kodningen, där den andra ibland missade delar av artikeln som faktiskt handlade om 

organisationen, till exempel en hänsyftning till en tidigare vd eller en avdelning där kopplingen till 

organisationen var otydlig. Man kan tycka att det då inte spelar någon roll eftersom andra också lär missa 

kopplingen, men i många fall är organisationer, leverantörer och andra intressenter väl insatta och har den 

förförståelsen att de förstår utan att det är explicit utskrivet. 

Däremot var det ibland svårt att släppa organisationens syn på hur en viss sak framställs i medierna. 

Det var en bra hjälp att kunna diskutera detta med varandra och komma fram till en gemensam tolkning. 

Detta ledde till att vi blev mer samstämmiga och det blev mindre diskussion när nästa artikel om samma 

ämne dök upp. 

I det hermeneutiska studiet av texter var målet ursprungligen, när man framför allt studerade 

bibeltexter, att få en överensstämmelse mellan förståelsen av delarna och förståelsen av helheten (Östbye 

et al., s. 42). Denna form av generalisering stämmer ganska väl med de ambitioner vi hade med vår analys 

av mediebilderna av de två undersökta organisationerna. Urvalet på en månad och enbart två 

organisationer är dock i minsta laget för att kunna göra en övergripande generalisering.  

De valda metoderna begränsar sig till ett ”sändarperspektiv”. Vi har undersökt innehållet i de utvalda 

mediernas artiklar om organisationerna. Metodvalet innebär att vi inte vet något om hur mottagarna tolkar 

mediebilderna, vilket i sin tur begränsar möjligheterna att i analysen säga något om image. Att endast utgå 

från ett sändarorienterat perspektiv var dock ett medvetet val utifrån den begränsade tid vi hade till vårt 

förfogande. Men vi är samtidigt införstådda med att det skulle ha gjort uppsatsen ännu intressantare om det 

varit tidsmässigt möjligt att även undersöka mottagarnas mediebilder av organisationerna.   
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4. RESULTAT  

Granskningen omfattade 324 artiklar/notiser (hädanefter benämns dessa som artiklar) som samlades in 

under februari 2009.  

För Mittuniversitetet var antalet 162 och det externa bortfallet var 4 st som berodde på insändare, 

familjesida och nyhetsrum. Scans antal var 162 st, och det externa bortfallet var 10 st, på grund av felaktigt 

datum, finsk tidning, nyhetsrum, annons och puff.   

Tabell 1. Antal artiklar angående Mittuniversitetet och Scan, uppdelade på tidningar och webb.  

 Mittuniversitetet Scan 

  Bortfall  Bortfall 

Tidning  63 1 83 4 

Webb 99 3 79 6 

Totalt 162 4 162 10 
 

Hädanefter använder vi antalet 158 för Mittuniversitetet, uppdelat på 62 tidningsartiklar och 96 

webb-artiklar. För Scan använder vi antalet 152, uppdelat på 79 tidningsartiklar och 73 webb-artiklar.  

4.1 Kvantitativa resultat 

4.1.1 Typ av press som skriver om organisationerna 

Mittuniversitetet figurerar nästan bara i lokalpressen. Övervägande delen är på tidningarnas webb-sidor.  

Tabell 2. Antal artiklar uppdelade på typ av press för Mittuniversitetet, samt tidningar och webb.  

 Rikspress Lokalpress Tidskrifter Summa 

Tidning  5 52 5 62 

Webb 11 78 7 96 

Totalt 16 130 12 158 
 

Scan är mest förekommande i lokal- och fackpress. Fördelningen mellan webb- och tidningar är relativt 

jämn.  

Tabell 3. Antal artiklar uppdelade på typ av press för Scan, samt tidningar och webb.  

 Rikspress Lokalpress Fackpress Lantbrukspress Populärpress Summa 

Tidning  8 29 27  12 3 79 

Webb 12 24 20 17 0 73 

Totalt 20 53 47 29 3 152 
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4.1.2 Vilka områden skriver medierna om   

De områden medierna skriver mest om Mittuniversitetet är utbildning, tätt följt av om studenter och 

forskning.    

 

Figur 7. Antal artiklar uppdelade på områden medierna skriver om för Mittuniversitetet, samt tidningar och webb. 

 
Medierna skriver flest artiklar om Scans produkter. Övergripande frågor om företaget och dess ekonomi 

är också intressant liksom leverantörsnära- och produktionsnära frågor.  

Slår vi ihop företagsrelaterade (företaget, anställda, arbetsmiljö, produktion, miljö och djuromsorg) 

artiklar är de 65 stycken. Samlar vi produkt och konsumentinriktade frågor är de 58 stycken artiklar. 

Leverantörsnära frågor är 25 stycken artiklar.    

 
Figur 8. Antal artiklar uppdelade på områden medierna skriver om för Scan, samt tidningar och webb.  
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4.1.3 I vilken utsträckning handlar artiklarna om organisationerna   

Av de artiklar som analyserats, har vi velat beskriva hur mycket av artikeln som handlar om 

organisationerna. När artikeln i huvudsak handlar om organisationen innebär det att mer än 75 procent av 

innehållet i artikeln handlar om Mittuniversitetet respektive Scan. Liten del innebär mindre än 25 procent. 

72 stycken av 158 artiklar handlade i huvudsak om Mittuniversitetet och 32 stycken handlade delvis om 

organisationen. För Scans del var det 74 av 152 artiklar som i huvudsak handlade om organisationen, och 

68 som enbart handlade om Scan i en liten del av artikeln.  

Tabell 4. Hur mycket av artikeln handlar om Mittuniversitetet respektive Scan. 

 Mittuniversitetet Scan 

 Huvudsak Delvis Liten Huvudsak Delvis Liten 

Tidning  29 12 21 43 7 29 

Webb 43 20 33 31 3 39 

Totalt 72 32 54 74 10 68 

 
4.1.4 Mediebilderna av organisationerna 

En av de frågor vi ville ställa till materialet var hur mediebilden såg ut, positiv, neutral eller negativ. För 

Mittuniversitetet ser mediebilden mest neutral ut. Fördelningen i övrigt är väldigt jämn, men med en liten 

övervikt åt det positiva hållet. 

Vid utbrytning av de 72 artiklar som i huvudsak handlar om Mittuniversitetet ser det lite 

annorlunda ut. Flest artiklar var lite negativa tätt följt av positiva. Mediebilden blir starkare totalt åt det 

positiva hållet.  

Tabell 5. Mediebilden för Mittuniversitetet uppdelat i positiv, lite positiv, neutral, lite negativ och negativ. 

Fördelning av det totala antalet artiklar och antalet som handlar om organisationen i huvudsak 

Mediebilden Positiv Lite positiv Neutral Lite negativ Negativ Summa 

Tot=totalt / H=varav om 
org. i huvudsak 

Tot H Tot H Tot H Tot H Tot H Tot H 

Tidning 9 8 13 5 21 6 12 7 7 3 62 29 

Webb 16 11 21 8 27 6 23 15 9 3 96 43 

Summa 25 19 34 13 48 12 35 22 16 6 158 72 

 

Flest artiklar hamnar för Scan på lite positiv, tätt följt av negativ. Totalt sett ser bilden mest negativ ut. En 

intressant aspekt är att tidningarna är mer negativa än webb-artiklarna. Webb-artiklarna sprider ut sig 

ganska jämnt över hela skalan.    

Vid utbrytning av de 74 artiklar som i huvudsak handlar om Scan ser det lite annorlunda ut. Det är 

lika många artiklar som är lite positiv som negativ. Den totala mediebilden blir här mestadels positiv. 

Tidningsartiklarna har en jämnare fördelning och webb-artiklarna är mest positiva.   
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Tabell 6. Mediebilden för Scan uppdelat i positiv, lite positiv, neutral, lite negativ och negativ. Fördelning av det 

totala antalet artiklar och antalet som handlar om organisationen i huvudsak. 

Mediebilden Positiv Lite positiv Neutral Lite negativ Negativ Summa 

Tot=totalt / H=varav om 
org. i huvudsak 

Tot H Tot H Tot H Tot H Tot H Tot H 

Tidning 7 6 22 14 9 2 18 6 23 15 79 43 

Webb 10 10 18 10 16 - 14 2 15 9 73 31 

Summa 17 16 40 24 25 2 32 8 38 24 152 74 

 

Vi tittar även närmare på hur rikspress, lokalpress och tidskrifter skriver om Mittuniversitetet. Uppdelat på 

tidningar och webb samt positiv, lite positiv, neutral, lite negativ och negativ. Av tidningarna är det 

lokalpressen som skriver mest samt mest neutralt, därefter följt av en liten övervikt för positivare artiklar.  

För webben är fördelningen väldigt jämn. Flest artiklar på alla typer av medier ligger på neutral. 

Tidskrifter har en balanserad rapportering. Rikspressen har även de en balanserad rapportering men något 

övervikt mot negativ. Lokalpressen som även här skriver mest har en klar övervikt mot den positivare än 

negativa sidan, men där antalet artiklar är flest är under lite negativ, tätt följt av neutral och lite positiv.   

Tabell 7. Antal artiklar om Mittuniversitetet i tidningar och på webben uppdelade på typ av press, samt positiv, lite 

positiv, neutral, lite negativ och negativ.  

Typ av press Rikspress Lokalpress Tidskrifter Summa 

T=Tidning / W=Webb T W T W T W T W 

Positiv - - 8 15 1 1 9 16 

Lite positiv 1 2 12 18 - 1 13 21 

Neutral 2 4 16 19 3 4 21 27 

Lite negativ 1 2 10 21 1 - 12 23 

Negativ 1 3 6 5 - 1 7 9 

Summa 5 11 52 78 5 7 62 96 

Totalt 16 130 12 158 

 

Tar vi artiklar som i huvudsak handlar om Mittuniversitetet i tidningar så är de skrivna av lokalpressen och 

är mest positiva. Spridningen är väldigt balanserad. Skillnaden mot tabell 7 är att när Mittuniversitetet 

figurerat i rikspress och tidskrifter har inte artikeln i huvudsak handlat om organisationen.  

Artiklar på webben som i huvudsak handlar om Mittuniversitetet är mest lite negativa tätt följt av 

positiva i lokalpressen. Rikspress och tidskrifter har bara tagit med negativare artiklar. Balansen mellan 

positiva och negativa artiklar är ungefär likvärdig som i tabell 7, men många av de neutrala artiklarna är nu 

borta.      
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Tabell 8. Antal artiklar om Mittuniversitetet i huvudsak, i tidningar och på webben uppdelade på typ av press, samt 

positiv, lite positiv, neutral, lite negativ och negativ.  

Typ av press Rikspress Lokalpress Tidskrifter Summa 

T=Tidning / W=Webb T W T W T W T W 

Positiv - - 8 11 - - 8 11 

Lite positiv - - 5 8 - - 5 8 

Neutral - - 6 6 - - 6 6 

Lite negativ - 2 7 13 - - 7 15 

Negativ - 1 3 1 - 1 3 3 

Summa - 3 29 39 - 1 29 43 

Totalt 3 68 1 72 

 

Vi tittar även på hur riks-, lokal-, fack-, lantbruks- och populärpress skriver om Scan. Uppdelat på 

tidningar och webb samt positiv, lite positiv, neutral, lite negativ och negativ. Bland tidningarna har 

rikspressen mest en balanserad rapportering. Lokalpressen skriver mest negativt. Fackpressen mest lite 

positivt. Lantbrukspressen mest åt det negativa hållet. Populärpress lite positivt.  

Webb-artiklarna för Scan är totalt sett lite positiv. Rikspressen har flest artiklar inom negativ. 

Lokalpress har flest artiklar lite negativ, men tätt följt av neutral. Fackpressen har flest artiklar lite positiv. 

Lantbrukspressen har flest artiklar lite positiv, tätt följt av negativ.         

Tabell 9. Antal artiklar om Scan i tidningar och på webben uppdelade på typ av press, samt positiv, lite positiv, 

neutral, lite negativ och negativ. 

Typ av press Rikspress Lokalpress Fackpress Lantbruks-
press 

Populär-
press 

Summa 

T=tidningar / W=webb  T W T W T W T W T W T W 

Positiv 1 1 5 1 1 5 - 3 - - 7 10 

Lite positiv 2 1 3 3 13 8 2 6 2 - 22 18 

Neutral 1 3 5 7 3 5 - 1 - - 9 16 

Lite negativ 2 2 6 8 4 2 5 2 1 - 18 14 

Negativ 2 5 10 5 6 - 5 5 - - 23 15 

Summa 8 12 19 24 27 20 12 17 3 - 79 73 

Totalt 20 53 47 29 3 152 

 

I de tidningsartiklar som handlar om Scan i huvudsak blir det följande utfall: Lokalpressen skriver mest 

negativt. Fackpressen mest lite positivt. Lantbrukspressen mest åt det negativa hållet. En skillnad mot 

tabell 9 är att fackpressen här istället skriver mer om organisationen än lokalpressen.  
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Webb-artiklarna för Scan är totalt sett åt det positiva hållet. Rikspressen och lokalpressen skriver 

mest negativt, men lokalpressens bild är mer balanserad än i tabell 9. Fackpressen har positiva artiklar. 

Totalt sett skriver Lantbrukspressen webb-artiklar som är åt det positiva hållet. 

Tabell 10. Antal artiklar om Scan i huvudsak, i tidningar och på webben uppdelade på typ av press, samt positiv, 

lite positiv, neutral, lite negativ och negativ.  

Typ av press Rikspress Lokalpress Fackpress Lantbruks-
press 

Populär-
press 

Summa 

T=tidningar / W=webb  T W T W T W T W T W T W 

Positiv 1 1 4 1 1 5 - 3 - - 6 10 

Lite positiv - - - 1 13 5 1 4 - - 14 10 

Neutral - - 1 - 1 - - - - - 2 - 

Lite negativ - - 3 1 2 - 1 1 - - 6 2 

Negativ - 3 8 3 5 - 2 3 - - 15 9 

Summa 1 4 16 6 22 10 4 11 - - 43 31 

Totalt 5 22 32 15 - 74 

 

4.1.5 Artiklarnas källor  

En intressant fråga är varifrån medierna får sina uppslag till artiklar. 26 av 158 artiklar är initierade från 

Mittuniversitetet, resten kommer från en annan källa. Rutinhändelserna har härletts till 6 

pressmeddelanden, som gett 19 artiklar. Rutin övrigt har härletts till 3 nyhetstips som gett 7 artiklar. Se 

förteckning av rutinhändelser och rutin övrigt i bilaga 3.  

 Vi har inte hittat några artiklar som vi säkert kunnat fastställa som slump, skandal eller 

olyckshändelser.    

Tabell 11. Varifrån har initiativet till artikeln om Mittuniversitetet kommit från. 

 Rutin Rutin 
övrigt 

Slump Annan källa Skandal Olycks-
händelse 

Tidning  5 3 0 54 0 0 

Webb 14 4 0 78 0 0 

Totalt 19 7 0 132 0 0 
 

Tittar vi på hur mediebilden ser ut i tidningarna för Mittuniversitetet beroende på vem som initierat  

artikeln så ser vi att rutin och rutin övrigt mestadels håller sig på den positiva sidan. Annan källa är mest 

neutral.    

När det gäller mediebilden på webben så ser vi att rutin och rutin övrigt även här mestadels håller sig 

på den positiva sidan. Annan källa är mest neutral.  
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Tabell 12. Hur ser mediebilden ut i tidningarna och på webben beroende på vem som initierat artikeln om 

Mittuniversitetet. 

Mediebilden Positiv Lite positiv Neutral Lite negativ Negativ Summa 

T=Tidning / W=Webb T W T W T W T W T W T W 

Rutin 1 7 2 4 1 2 - 1 1 - 5 14 

Rutin övrigt 1 2 1 2 1 - - - - - 3 4 

Annan källa 7 7 10 15 19 25 12 22 6 9 54 78 

Summa 9 16 13 21 21 27 12 23 7 9 62 96 

Totalt 25 34 48 35 16 158 

 

I tabell 13 ser vi att initiativet till 51 av de 72 artiklar som i huvudsak handlar om Mittuniversitetet 

kommer från annan källa. Nästan alla rutin och rutin övrigt händelser från tabell 11 är kvar, det är bara 5 

av de 26 artiklarna som inte handlar om organisationen i huvudsak.        

Utfallet för mediebilden i tidningarna, när artikeln i huvudsak handlar om Mittuniversitetet och 

beroende på vem som initierat artikeln, är att rutin och rutin övrigt mestadels håller sig på den positiva 

sidan. Där det skiljer sig åt från utfallet för totala antalet artiklar, tabell 12, är annan källa, som förut var 

mest neutral, och nu är mest lite negativ, tätt följt av positiv.  

Tittar vi på hur mediebilden ser ut på webben när artikeln i huvudsak handlar om Mittuniversitetet 

och utifrån vem som initierat artikeln så håller sig rutin och rutin övrigt mestadels på den positiva sidan. 

Där det skiljer sig mest åt från tabell 12 är att annan källa nu är mest lite negativ istället för neutral.      

Tabell 13. Hur ser mediebilden ut i tidningarna och på webben beroende på vem som initierat artikeln om 

Mittuniversitetet. Artikeln handlar i huvudsak om Mittuniversitetet.  

Mediebilden Positiv Lite positiv Neutral Lite negativ Negativ Summa 

T=Tidning / W=Webb T W T W T W T W T W T W 

Rutin 1 5 2 4 1 2 - 1 - - 4 12 

Rutin övrigt 1 2 1 - 1 - - - - - 3 2 

Annan källa 6 4 2 4 4 4 7 14 3 3 22 29 

Summa 8 11 5 8 6 6 7 15 3 3 29 43 

Totalt 19 13 12 22 6 72 

 

När det gäller Scan och vem som initierat artikeln har 83 av 152 artiklar kommit från en annan källa, därtill 

kommer 14 som härletts till skandal. 47 artiklar är initierade från Scan och två tillkom av en slump. 

Rutinhändelserna har härletts till 9 pressmeddelanden, som resulterade i 29 artiklar. Rutin övrigt har 
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härletts till 7 möten/annat utskick och resulterade i 18 artiklar. Se förteckning av rutinhändelser och rutin 

övrigt i bilaga 3. Slumphändelserna har varit två oberoende kontakter.        

Tabell 14. Varifrån har initiativet till artikeln om Scan kommit från. 

 Rutin Rutin 
övrigt 

Slump Annan källa Skandal Olycks-
händelse 

Tidning  12 10 2 44 6 5 

Webb 17 8 0 39 8 1 

Totalt 29 18 2 83 14 6 
 

Tittar vi på hur mediebilden ser ut i tidningarna för Scan beroende på vem som initierat artikeln så ser vi 

att rutin och rutin övrigt mestadels håller sig på den positiva sidan. Annan källa är mest negativ. 

Mediebilden på webben för Scan beroende på vem som initierat artikeln håller sig också mestadels 

på den positiva sidan för rutin och rutin övrigt. Annan källa är däremot mest neutral.      

Tabell 15. Hur ser mediebilden ut i tidningarna och på webben beroende på vem som initierat artikeln om Scan. 

Mediebilden Positiv Lite positiv Neutral Lite negativ Negativ Summa 

T=Tidning / W=Webb T W T W T W T W T W T W 

Rutin 4 7 5 7 1 - 1 1 1 2 12 17 

Rutin övrigt 2 3 8 4 - 1 - - - - 10 8 

Slump - - 1 - 1 - - - - - 2 - 

Annan källa 1 - 8 7 7 15 13 11 15 6 44 39 

Skandal - - - - - - - 1 6 7 6 8 

Olyckshändelse - - - - - - 4 1 1 - 5 1 

Summa 7 10 22 18 9 16 18 14 23 15 79 73 

Totalt 17 40 25 32 38 152 

 

I tabell 16 ser vi att initiativet till artiklarna som i huvudsak handlar om Scan kommer från rutin och rutin 

övrigt, till skillnad mot det totala utfallet av artiklar där majoriteten av initiativen kom från annan källa 

(tabell 14). Nästan alla av de totalt 47 rutin- och rutin övrigt-händelser utom 4 artiklar handlar om 

organisationen i huvudsak. Inga av slumphändelserna handlade om organisationen i huvudsak.  

Tittar vi på hur mediebilden ser ut i tidningarna när artikeln i huvudsak handlar om Scan och 

beroende på vem som initierat artikeln så ser vi att rutin och rutin övrigt mestadels håller sig på den 

positiva sidan. Annan källa är mest negativ. Skillnaden från tabell 15 är främst en stor minskning av lite 

negativa artiklar från annan källa.  
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När det gäller webben så ser vi att rutin och rutin övrigt även här mestadels håller sig på den 

positiva sidan. Annan källa är i stort obefintlig jämfört med det totala utfallet för artiklar, tabell 15, istället 

är det skandal som de flesta artiklarna som inte är initierade av Scan kommit från. 

Tabell 16. Hur ser mediebilden ut i tidningarna och på webben beroende på vem som initierat artikeln om Scan. 

Artikeln handlar i huvudsak om Scan.  

Mediebilden Positiv Lite positiv Neutral Lite negativ Negativ Summa 

T=Tidning / W=Webb T W T W T W T W T W T W 

Rutin 4 7 5 7 1 - 1 1 1 2 12 17 

Rutin övrigt 2 3 7 2 - - - - - - 9 5 

Annan källa - - 2 1 1 - 2 - 7 - 12 1 

Skandal - - - - - - - - 6 7 6 7 

Olyckshändelse - - - - - - 3 1 1 - 4 1 

Summa 6 10 14 10 2 - 6 2 15 9 43 31 

Totalt 16 24 2 8 24 74 

 

Genom news management har Mittuniversitetet vid 9 tillfällen påverkat medierna att skriva om dem. Det 

resulterade i 26 artiklar varav 21 artiklar i huvudsak handlade om Mittuniversitetet. Av dessa var 9 positiva, 

7 lite positiva, 4 neutrala och 1 lite negativ. Detta kan man jämföra med annan källa där utfallet för 

artiklarna var 10 positiva, 6 lite positiv, 8 neutrala, 21 lite negativa och 6 negativa. 

Scan har vid 16 tillfällen påverkat medierna att skriva om dem. Det resulterade i 47 artiklar som i 43 

artiklar i huvudsak handlade om Scan. Av dessa var 16 positiva, 21 lite positiva, 1 neutral, 2 lite negativa 

och 3 negativa. Att jämföra med annan källa där 3 var lite positiva, 1 neutral, 2 lite negativa och 7 negativa. 

Skandal var 12 negativa och olyckshändelse 4 lite negativa och 1 negativ. Skandal är i sig en negativ 

händelse, samt olyckshändelsen har ett lite negativt utfall även om Scan var en av de drabbade av en större 

vattenläcka i kommunen.  

4.1.6 Retorisk analys 

När vi läste artiklarna letade vi även efter om artiklarna på ett framträdande sätt använt sig av uppenbara 

retoriska grepp, som metafor och metonymi eller någon av övertalningsstrategierna ethos, logos och 

pathos.   

Det var ett fåtal artiklar som använt sig av uppenbara retoriska grepp, utan texterna var mestadels 

sakliga och rapporterande. Det var mer händelsen i sig eller vinklingen av händelsen som var det som 

styrde huruvida artikeln bedömdes som positiv, neutral eller negativ.    
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För Mittuniversitetet var det åtta artiklar som använt sig av uppenbara retoriska grepp. Tre i 

tidningar och fem på webben, varav en från tidning och en från webb handlade om organisationen i 

huvudsak.  

För Scan var det nio artiklar som använde sig av uppenbara retoriska grepp. Fem i tidningar och 

fyra från webben, varav enbart en från webben handlade om organisationen i huvudsak.   

De artiklar som använde sig av uppenbara retoriska grepp var: debattartiklar, ledare, insändare, 

minnesartikel, prisanalys, krönika, gårdsreportage, bokrecension och fria ord. Av dessa 17 artiklar klassas 

enbart 4 som nyhetsartiklar.  

Vi återkommer till de retoriska analyserna under kvalitativa resultat. Analysen skedde enbart på de 

artiklar som handlade om organisationen i huvudsak.  

Eftersom det inte var många artiklar som helt använde retoriska grepp tittade vi även närmare på de 

artiklar som handlade om organisationerna i huvudsak, och helt positiva respektive helt negativa artiklar, 

samt enbart rubrik och ingress. Totalt tittade vi på 64 artiklar, 24 för Mittuniversitetet och 40 för Scan. 

Den retoriska analysen på dessa kommer under kvalitativa resultat.   

Tabell 17. Antal artiklar som analyserades retoriskt, som handlar om organisationerna i huvudsak samt enbart 

positiva eller negativa artiklar. Analysen skedde enbart på rubrik och ingress.     

 Mittuniversitetet Scan 

 Positiva Negativa Positiva Negativa 

Tidning  7 3 6 15 

Webb 11 3 10 9 

Totalt 18 6 16 24 
 

4.1.7 Bildanalys 

76 av 158 artiklar som innehöll något om Mittuniversitetet hade en bild, 46 stycken gestaltade 

organisationen, varav 35 handlade om organisationen i huvudsak. För Scan var förhållandet 56 av 152 

artiklar, 18 stycken gestaltade organisationen, varav 13 i huvudsak handlade om företaget. Det är inte bara 

i de artiklar som i huvudsak handlar om organisationen som respektive organisation gestaltats. Där det 

skilde mest var för Mittuniversitetet på webben där 25 artiklar gestaltade organisationen, varav 16 

handlade om organisationen i huvudsak. För Scan var det 14 artiklar i tidningar som gestaltade dem, av 

dessa handlade 9 i huvudsak om organisationen. Uppdelningen mellan tidning och webb var för 

Mittuniversitetet väldigt lika, medan det för Scan var flest bilder i tidningarna. 

De bilder vi analyserade semiotiskt var de som i huvudsak handlade om organisationen samt var 

helt positiva eller helt negativa artiklar. Totalt tittade vi på 23 artiklar, 14 för Mittuniversitetet och 9 för 

Scan. Den semiotiska analysen presenteras under kvalitativa resultat.  
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Tabell 18. Antal artiklar som använde sig av bilder, uppdelat på Mittuniversitetet och Scan samt tidning och webb. 

Nästa kolumn redovisar artiklar vars bild gestaltade organisationen. Tredje kolumnen visar de artiklar med bild 

som i huvudsak handlade om Mittuniversitetet respektive Scan. Den fjärde kolumnen visar antalet artiklar med 

bild av de som handlade om organisationen i huvudsak och var positiva eller negativa.   

 Mittuniversitetet   Scan   

 Bild i 
artikel 

Artiklar 
vars bild 
gest. org.  

Artikel i 
huvudsak 
om org. 
med bild 

Positiva/ 
negativa 
artiklar 
med bild 

Bild i 
artikel 

Artiklar 
vars bild 
gest. org. 

Artikel i 
huvudsak 
om org. 
med bild 

Positiva/ 
negativa 
artiklar 
med bild 

Tidning  38 21 19 9 33 14 9 5 

Webb 38 25 16 5 23 4 4 4 

Totalt 76 46 35 14 56 18 13 9 

4.2 Kvalitativa resultat 

4.2.1 Retorisk analys 

Antalet artiklar som analyserades retoriskt var tre stycken, två för Mittuniversitetet och en för Scan. Det 

var artiklar som använt sig av uppenbara retoriska grepp, som metafor, metonymi och, enligt Gripsruds 

benämning, någon av övertalningsstrategierna ethos, logos eller pathos, samt handlade om organisationen 

i huvudsak.  

Den första artikeln om Mittuniversitetet är lite negativ och speglades som en liten konflikt mellan 

två intressenter. Mediet utgår från en metafor, ”de bjuder med armbågen” och använder både logos- och 

pathos-argument i texten; både fakta och missnöjda reaktioner. Mediet styr här artikelns vinkling och 

använder uppenbara retoriska grepp för att understödja artikeln.  

Den andra artikeln är lite positiv och hela artikeln är uppbyggd med tydliga retoriska element och 

argument. De har även lagt texter i svarta plattor ovanför rubriken vilket ytterligare förstärker det retoriska 

intrycket. Tidningen använder metaforer, metonymi, logos och ethos. Främst används metaforer och 

pathos i rubriker men logos i text. I texten finns även en del metaforer. Även tidningens egen ethos 

framhävdes i texten. Mediet förstärker artikeln med retoriska grepp, men själva handlingen i artikeln är i 

grunden lite positiv.   

Scan hade en negativ artikel som analyserades retoriskt. I stora delar var artikeln neutralt skriven 

förutom i rubrik och ett ordval i texten, där pathos användes. Mediet förstärker det redan negativa 

innehållet med retoriska grepp och använde retoriken som hyperbol. Vi ser att mediet använt en neutralare 

artikel som underlag men valt att vinkla artikeln mer skandalöst med hjälp av retoriken.  

Eftersom det inte var många artiklar som helt använde retoriska grepp tittade vi närmare på de 

artiklar som handlade om organisationerna i huvudsak och var klassade som helt positiva eller helt 

negativa. Vi tittade enbart på rubriker och, i de fall där det fanns, även ingresser.  
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Den kvalitativa retoriska analysen kan sammanfattas i kvantitativa mått. Av de 24 artiklar som 

analyserades från Mittuniversitetet använde sig tidningar mest av rubriker med metonymier tätt följt av 

metaforer. Webb-artiklarna använde sig mest av metaforer. När det gäller ingresserna så använder sig 

tidningarna mest av metaforer och webb mest av logos-argument. 1 artikel i tidning och 1 på webb hade 

ingen ingress. 

Medierna framställer Mittuniversitetet totalt mest med logos-, tätt följt av ethos-argument.  

Tabell 19. Antal positiva respektive negativa artiklar som i huvudsak handlade om Mittuniversitetet och innehöll 

metafor, metonymi, ethos-, logos- eller pathos-argument i rubrik eller ingress.  

 Rubrik Ingress 
 Meta-

for 
Meto-
nymi 

Ethos Logos Pathos Meta-
for 

Meto-
nymi 

Ethos Logos Pathos 

Tid-
ning  

5 6 2 2 1 7 3 2 2 2 

Webb 6 1 4 4 2 6 1 4 8 0 

Totalt 11 7 6 6 3 13 4 6 10 2 
 

Av 40 artiklar från Scan använde sig tidningar mest av rubriker med metaforer. Webb-artiklarna använde 

sig mest av övertalningsstrategien pathos, tätt följt av metafor. När det gäller ingresserna så använder sig 

både tidningar och webb mest av logos-argument. 11 artiklar i tidningar hade ingen ingress, på webb var 

det bara tre som inte hade någon ingress. 

Medierna framställer Scan totalt främst med logos-argument, sedan följer pathos.  

Tabell 20. Antal positiva respektive negativa artiklar som i huvudsak handlade om Scan och som innehöll metafor, 

metonymi, ethos-, logos- eller pathos-argument i rubrik eller ingress.  

 Rubrik Ingress 
 Meta-

for 
Meto-
nymi 

Ethos Logos Pathos Meta-
for 

Meto-
nymi 

Ethos Logos Pathos 

Tid-
ning  

11 7 0 1 8 4 1 0 8 2 

Webb 6 5 0 3 7 3 3 2 11 0 

Totalt 17 12 0 4 15 7 4 2 19 2 
 

Genomgången av metaforerna i rubriker och ingresser visar att alla kan karaktäriseras som 

grundmetaforer. De flesta var vardagliga och oftast kopplade till begrepp för tid och rum eller spel som 

exempelvis ”sekundjakt” och ”satsar”, några var mer dramatiska eller på temat krig, till exempel ord som 

”hotar” och ”nattjuven”, och någon enstaka var mer poetisk som ”snart ett minne blott”. När 

metaforerna delas in grovt utifrån om de är litterära och emotiva eller kognitiva och 

informationsrelaterade, så är 25 procent litterära och majoriteten, således 75 procent, kognitiva. Resultatet 

var detsamma för båda organisationerna. 

Metonymier är vanligare i rubrikerna än i ingresserna. 
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4.2.2 Bildanalys 

Bildanalysen har varit sekundär. Den är med som ett komplement till den kvantitativa analysen och för att 

ge en förståelse för hur medierna använder bilder och för att ge en kort sammanvägd bild av hur 

organisationerna gestaltats. Därför har vi valt att redovisa denna del mer som en summering, istället för att 

redogöra för varje enskild bild och dess denotation och konnotation.  

Vid analyserna har varje bild studerats och i bedömningen ligger en sammanvägning av tecknen, 

dess koder samt kulturella värderingar. När en bild visar en människa så är personens klädval en sak som 

vägs in i vad bilden ger för denotation och konnotation. Vad vi sett på bilder med människor från bägge 

organisationerna är att klädstilen inte är speciellt strikt. Det är en mer avslappnad klädstil, som varierar 

mer för Mittuniversitetet. Detta indexerar att organisationerna inte är strikta utan ger ett mjukare och 

tillgängligare intryck. De människor som visas ger också en bild av människorna i organisationen och vägs 

in i intrycket av organisationen.   

Lokalerna som visas ger också en bild av organisationerna. Dessa bilder är tagna i sin naturliga 

miljö, t ex inne i en cafeteria på Mittuniversitetet eller i Scans produktionslokaler. Tecken i bilderna som 

bedöms är t ex om lokalerna ser nya eller gamla ut, modern eller sliten inredning, mycket teknisk 

utrustning, steril miljö. Alla dessa tecken som visas ger ett intryck av organisationerna.   

Nedan kommer en kort summering av hur medierna använder bilder samt den bild vi fått av 

organisationerna genom bilderna.  

Bilder om Mittuniversitetet används som illustrationer samtidigt som de i de flesta fall även 

förstärker artikeln, t ex genom att visa teknisk utrustning och experter. Bildens betydelse är ofta inte 

självklar utan förankras i texten, t ex bilden av två män som tittar på en dator. I fyra fall avbyter bilderna 

texten och för historien framåt, t ex bilder på en skidstavs och handskes detaljer. 

Beskärningen av bilden från 124a i webbartikel 12, (se bilaga 4), som använder samma bild, gör att 

forskaren upplevs mer målmedveten och ethos-mässig än i artikel 124a. Bägge framställningarna visar en 

man framför en undervisningstavla, som är full med beräkningar. 124a visar mer av rummet, skrivbordet 

och saker därpå, när beskärningen är gjord på nr 12 blir det mer fokus på mannen och tavlan, därav 

konnotationen målmedveten och ethos-mässig. Klädstilen är väldigt informell, vilket ger en konnotation 

på en mindre strikt organisation. Mittuniversitetets skylt med logotyp, artikel 52, utanför ett av 

campusområdena är tagen i ett grodperspektiv och ger tillsammans med texten ett Goliat-perspektiv. En 

bild som berättar sin egen historia är en karikatyr i artikel nr 127. Den visar att organisationen är lite 

lättlurad och godtrogen samt att de haft problem med tjuvar. 

För att komma fram till den sammanfattande bilden om organisationerna vägdes både denotation 

och konnotation ihop. Denotationerna visar mer vad organisationen gör medan konnotationerna ger en 

känsla om organisationen.  
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Den sammanfattande bilden om Mittuniversitetet genom bilderna är: inte så strikt organisation, 

fokusering på arbetet, kunnighet inom forskning, många unga forskare, modern och innovativ 

organisation, moderna och fräscha lokaler, personal som bryr sig, engagerad studentkår.  

Några exempel till sammanfattningen är: tidningsartikel 67 visar två män som sitter och tittar på en 

laptop. De ger en känsla av fokusering på arbetet. Flera andra bilder visar forskare och även ny teknik, 

mycket datorer och teknisk utrustning, som ger en konnotation av kunnighet. Att organisationen inte är så 

strikt kommer bland annat från de personer som visas på bild, deras avslappnade klädstil och ställning på 

bild, som ger ett intryck av en inte så strikt organisation.   

Bilder om Scan används också som illustrationer och förstärker i de flesta fall artikeln, t ex genom 

att visa styckning. Bildens betydelse förankras i texten, i något fall förankrar även bilden rubrik och 

ingress, t ex genom att visa ett nötdjur i en box (tidning nr 39) så förstår läsaren vilket djurslag artikeln 

handlar om. I två fall avbyter bilderna även rubriken, t ex genom att visa styckningsbilden så förs historien 

framåt genom att visualisera hur.  

En av artiklarnas bilder (webb nr 36, bild b) är fejkad och används för att väcka sensation genom 

hyperbol. Även Scans skylt med logotypen utanför ett av kontoren är tagen ur ett grodperspektiv, i detta 

sammanhang tillsammans med texten, ger det ett Goliat-perspektiv av företaget. Annars kan denna bild 

användas i vilket sammanhang som helst.  

Den sammanfattande bilden av Scan genom bilderna är: Slaktar nötdjur, styckning gammaldags 

hantverk, kunnighet, tungt manligt arbete, steril miljö, hygienkläder i produktion, industriell hantering, 

tekniska banor, tillverkar bacon, människan tillgänglig i organisationen.  

Exempel till sammanfattningen: tidningsartikel nr 60 (se bilaga 4) visar fyra män på rad i skydds- 

och hygienkläder som styckar. Den närmast kameran är i fokus, man ser att han har en skyddshandske på 

ena handen, och man ser armmusklerna tydligt när han styckar, vilket ger en känsla att arbetet är tungt. 

Bilden konnoterar också att styckning är ett gammaldags hantverk, det görs inte av maskiner och mannen 

är koncentrerad. Det är stålbalkar på bilden och vita skärbrädor som är lite röda av köttet. Även på en 

annan bild från insidan av industrilokalerna (webb nr 38) syns vitklädda människor, med mössor och 

skyddskläder som även de konnoterar en steril och hygienisk miljö. Den industriella hanteringen 

konnoteras främst av att bildernas denotation visar banor i taket och löpande bandarbete.  

Nyhetsbilderna hos både Mittuniversitetet och Scan är överlag ikoniska och är i de flesta fall 

iscensatta av fotograf på plats för att illustrera artikeln. Genom bilden illustreras även organisationen. De 

ger en neutral bild av organisationerna och vad de gör. Bilden ger en förstärkning till artikeln. 
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5. ANALYS 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka mediebilderna av två organisationer, Mittuniversitetet 

och Scan AB, samt ta reda på i vilken grad organisationerna själva, genom pressmeddelanden, påverkat 

vad som skrivs om dem. För att få svar på vår övergripande fråga sattes ett antal frågeställningar upp och 

dessa har vi valt att lyfta under respektive rubrik nedan.    

5.1 Mediernas bilder av Mittuniversitetet respektive Scan 

Medierna skriver gärna och mycket om bägge organisationerna, se tabell 1. Resultaten i tabell 2 och 3 visar 

att Mittuniversitetet och Scan förekommer mest i lokalpressen, detta stämmer väl in i medielogiken. Både 

Mittuniversitetet och Scan är stora arbetsgivare och lokalt förankrade på flera orter i Sverige. Medierna 

skriver gärna om sådant som är nära, och vill gärna ge en lokal vinkling. Samtidigt är det också logiskt att 

fackpressen skriver mycket om Scan, som är en stor aktör inom livsmedelsbranschen. Huruvida medierna 

påverkas att skriva om organisationerna eller inte tas upp under 5.3.  

Medierna lyfter frågor enligt dagordningsteorins första nivå och påverkar därmed vad som 

uppfattas som viktiga frågor om respektive organisation. Att organisationerna nämns ofta i artiklar, oavsett 

om de handlar mycket eller lite om organisationerna, gör att de håller sig i människors medvetande.  

I många fall ser vi att artiklar om samma händelse från olika medier är tämligen likartade. Det kan 

bero på samarbete tidningar emellan eller att journalisterna inte haft tid att sätta sig in i saken och leta efter 

sin egen vinkel. Man kan även se medier referera till en annan tidning. Men givetvis beror det även på 

nyheten i sig. Samtidigt ser vi även flera artiklar som vi uppfattar som mediers egna initiativ och som de är 

ensamma att skriva om. Detta speglar delvis Bennets och Livingstones beskrivning av 

nyhetskonstruktionen som en förhandlande process.  

5.1.1 Mediernas bilder av organisationerna – positiva, negativa eller neutrala   

Helst vill organisationer ha en så positiv bild i medierna som möjligt. Det som skrivs i medierna är en av 

faktorerna som påverkar omvärldens uppfattning och bild av organisationen, den så kallade imagen. I 

resultaten kan vi se att medierna använder sig av hela skalan, från positiv till negativ. Tittar vi bara på de 

artiklar som i huvudsak handlar om organisationerna försvinner många av de neutrala artiklarna för bägge 

organisationerna. Mittuniversitetets mediebild stärks mot det positiva hållet och Scans mediebild vrider sig 

från det negativa till det positiva hållet.  

I medierna presenteras, precis som Lippmann med flera konstaterat, endast ett urval av händelser 

vilket begränsar läsarnas bild av verkligheten. Det räcker med att exempelvis jämföra nyhetssidan på 

Mittuniversitetets webbplats för februari med de undersökta artiklarna så ser man att mediebilderna som 

förmedlas bygger på ett begränsat urval av händelser. Huruvida mediernas bilder av organisationerna 

överensstämmer med läsarnas går inte att säga något om i denna analys. Men med stöd av 
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dagordningsteorin kan antas att de frågor om organisationerna som betonas starkast i medierna påverkar 

allmänhetens rangordning och uppfattning av samma fråga.   

Redan i denna undersökning, som endast omfattar en månad, syns det vilka bilder medierna ger av 

organisationerna, men det skulle krävas återkommande mätningar för att se om detta är mediernas 

normala sätt att framställa organisationerna. Organisationernas image hos mediepubliken beror på vilken 

typ av medier de läser.  

Skillnaden mellan tidning och webb kan möjligtvis förklaras med mediernas produktionsvillkor som 

Hvitfelt och Nygren lyfter fram. Även Davis lyfter den ökade snabbheten och produktionskravet. Trycket 

att snabbt lägga ut material på webben gör att rapporteringen blir mer efter händelsen i sig och hur den 

framställts för mediet, medan tidningarna som har längre pressläggningstid har mer tid att undersöka och 

vinkla den enskilda artikeln. 

5.2 Områden medierna skriver om gällande Mittuniversitetet och Scan 

Resultaten som presenteras under 4.1.2 talar för sig själva. För Mittuniversitetet är det utbildning, om 

studenter och forskning som medierna skriver mest om. Något som är värt att nämna är att 

Mittuniversitetets forskare ofta används som experter i olika frågor. I teoridelen tar vi upp att medierna 

gärna använder uttalanden från forskare och professorer och det stämmer väl in med våra resultat. Att 

använda deras ethos spiller över både på medierna som har tillgång till experter och på Mittuniversitetet 

som får högre status eftersom de har dessa forskare anställda. Medierna får en hög trovärdighet i artiklarna 

samtidigt som förtroendet för själva mediet ökar. Detta kan även ses som ett exempel på den bytesmodell, 

som bland andra Allern använder för att beskriva relationen mellan källor och journalister, där information 

byts mot uppmärksamhet.   

Resultaten för Scan visar att medierna skriver om produkter, företaget samt leverantörsnära frågor. 

Det är ganska olika inriktning på artiklarna beroende på vilken målgrupp respektive medium har: 

konsumenter, allmänhet, leverantörer eller livsmedelsindustrin. Medierna visar störst intresse för 

företagsrelaterade frågor, som kan förklaras med att de är av allmänt intresse och fungerar i alla 

tidningstyper. Vi ser också att produktfrågorna är mer relaterade till en händelse, t ex ökning av ekologisk 

julskinka, än produkten i sig. Detta stämmer väl in i nyhetsdramaturgin samtidigt som det av medierna inte 

anses vara textreklam.  

Det man kan notera är att flera artiklar under respektive rubrik handlar om samma nyhetshändelse 

och att tidningar och deras webbsidor ofta tar upp nyhetshändelsen i bägge medierna. Ett exempel från 

Scan är området produkter och artiklar om förra årets ökning av ekologisk julskinka som hamnade i tre 

tidningar och på sju webbsidor, varav en tidning hade med nyheten även på webbsidan. Denna händelse 

genererade fem artiklar i fackpress, tre i lantbrukspress samt två i lokalpress. Att just denna nyhet fick 

sådan spridning beror på det stora intresse som finns just nu från både medier och konsumenter om 
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ekologiskt, som är på mediernas dagordning. Samtidigt är detta pressmeddelande ett exempel på 

utnyttjande av det som Falkheimer kallar faktastrategi, då det byggde på kvantitativa data.  

I tabell 4 ser vi att nästan hälften av artiklarna handlar om respektive organisation i huvudsak. Att 

både Mittuniversitetet och Scan ofta nämns i artiklar som inte handlar om dem i huvudsak ser vi som ett 

tecken på att de bägge är betydande aktörer inom sina områden eller i sin region, enligt teorin om källors 

access till nyhetspublicering. En annan orsak är att organisationerna är en viktig del av samhälle och 

näringsliv samt att Mittuniversitetet har många studenter och före detta studenter som gör att 

organisationen ofta nämns i studentsammanhang. Detta gör att det utifrån ett medielogiskt perspektiv blir 

intressant att skriva om dem utifrån respektive mediums publik.  

Sammanfattningsvis bekräftar resultaten också den övergripande slutsats som Strömbäck framhåller 

att nyheterna endast utgör ett urval av händelser. Detta kan vi se genom att inte alla medier tagit upp 

samma berättelse om händelsen eller anammat organisationernas ”sign-work.”, som kan översättas till 

nyhetsvärdering och agendasättande.  

5.3 Organisationernas initiativ till artikeln   

Resultaten visar att det finns en tydlig relation mellan medier och källor, som bland andra Gans och Allern 

tagit upp. Organisationerna har använt sig av news management, främst genom utskick av 

pressmeddelanden, vilka utgör konkreta bevis på organisationernas externalisering av mediearbetet. Detta 

visar också på att organisationerna, i enlighet med Palmers publikteori, ser media som en viktig kanal för 

access till önskade publiker. Vi ser även att organisationerna förstått villkoren för vad som blir en nyhet 

och journalisternas arbetssätt då detta ”signwork” visar sig ge utdelning. Men vi ser ändå i tabell 11-15 att 

mediernas uppslag till artiklar i huvudsak kommer från annan källa än direkt från organisationerna, 

undantag är tabell 16 som diskuteras nedan. Däremot har vi inte undersökt från vem, som ju inte heller är 

fullt ut möjligt att göra på grund av källskyddet. Men i en del fall kan det vara mediernas journalister eller 

andra medarbetare som själva bevakar och plockar upp nyheterna. Vi har också sett att medierna använder 

varandra som källor.    

News management genom pressaktiviteter genererar oftast en artikel som i huvudsak handlar om 

organisationen. Av de artiklar som handlar om organisationen i huvudsak, tabell 16, har Scan genererat fler 

artiklar än från annan källa, medan för Mittuniversitetet initiativet till artiklarna fortfarande kommer från 

annan källa, tabell 13. Scans news management har även resulterat i fler artiklar. En orsak till skillnaden 

kan vara att Mittuniversitetet lyder under offentlighetsprincipen och mycket information om myndigheten 

går exempelvis att finna i deras diarium. De har en helt annan transparens än Scan som är ett privat 

företag vars informationsplikt delvis är reglerad av börsregler. Här finns inga offentliga handlingar utan 

det är oftast genom ett aktivt handlande från Scan som information om verksamheten kommer ut. Detta 

kan relateras till mediernas beroende av begränsad källa, som är en av punkterna för källors access till 
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nyhetspublicering (se kap 2). De andra punkterna är också viktiga och vi tror att organisationerna passar in 

på samtliga, även på källans makt och inflytande. Denna punkt tolkar vi inte som att organisationerna har 

makt över medierna utan som att organisationerna är stora aktörer inom sina områden och därför 

intressanta för medierna. En annan aspekt är att officiella källor är viktiga för mediernas åberopande av 

objektivitet, då man lätt kan referera till att man rapporterar från betydande instanser. Vilket Herman och 

Chomsky framhåller i sin propagandamodell. 

Artiklarna tenderar att bli mer positiva när organisationerna själva valt ut nyhetshändelserna, och 

gjort dem tillgängliga för medierna. För Mittuniversitetet har de artiklar som ingår under rutin och rutin 

övrigt varit en positiv händelse som Mittuniversitetet uppmärksammat medierna på. Den artikel som var 

lite negativ, var negativt framställd på lokaltidningens webb i Härnösand eftersom den nya 

kriminologutbildningen inte blev förlagd på orten utan i Sundsvall i stället. Även hos Scan har i huvudsak 

de händelser som varit positiva i sig delgetts medierna, men även negativa händelser har skickats ut. Av de 

artiklar om varit lite negativa och negativa härleder sig fyra till resultatet 2008 för HKScan där vinsten 

sjönk samt en till att HKScan meddelat att en högre chef avgått. Dessa är händelser som enligt 

börsreglerna måste delges.  

Pressmeddelandena som gick ut under den undersökta perioden tillämpar främst den tredje 

tekniken för news management, enligt Esser och Spanier, som innebär att jobba med trovärdiga budskap. 

Men vi ser också att den av Asp och Palm påtalade journalistiska friheten att styra urval och presentation 

är rådande. Det är inte helt självklart att medierna använder den vinkel som organisationerna föreslår, en 

nyhet som är positiv för en ort kan även vara negativ på en annan. Att Scan i vissa fall skickat ut 

meddelanden med negativa nyheter visar både på att företaget har en viss ambition till transparens 

samtidigt som det varit saker som hade kunnat ha en inverkan på börsen. Dessutom är leverantörerna en 

stor grupp som Scan måste informera aktivt, om bland annat inköpspriser på djur och övriga 

leverantörsnära frågor. Detta innebär en större transparens än ett privat företag som inte har så stora 

kontaktytor.  

När det gäller transparens ser vi i artiklarna att bägge organisationerna ställt upp på både bilder och 

intervjuer. Det tyder på att det finns en öppenhet enligt målmodellen för strategisk kommunikation samt 

ett externaliserat arbetsätt. Samtidigt ser vi att detta tyder på att medierna har ett behov av information 

från organisationerna. De ökade beroendeförhållanden mellan källor och journalister som Davis pekar på 

går dock inte att styrka i denna undersökning.    

Den pr-modell som vi kan se att organisationerna använder sig av vid rutin och i de flesta rutin 

övrigt är informationsmodellen, se 2.4. Vid rutin övrigt-händelserna och genomförda möten misstänker vi 

att det är den asymmetriska tvåvägsmodellen som använts, detta är vi inte säkra på eftersom vi inte 

medverkat vid mötena, utan grundar denna tanke på att vid möten går det att få en tvåvägskommunikation 

och direkt feed-back. Att det är informationsmodellen och inte propagandamodellen som används av 
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Mittuniversitetet och Scan beror på att sanningskravet är ett kriterium som vi av erfarenhet vet att bägge 

organisationerna arbetar efter.   

Tittar man på Jowett & O´Donnells propagandaformer, så är det modellen om vit propaganda som 

används av bägge organisationerna. En sanningsenlig information där urval, vinkel och form stödjer 

avsändarens syften.   

Resultaten visar att medierna speglar och vinklar samma händelse på olika sätt vilket pekar på att 

det är de som har den huvudsakliga makten över innehållet. De innehar också med Palms definition både 

andra och tredje nivåns makt genom att de har makt att påverka vad som uppfattas som viktiga sakfrågor. 

De sakfrågor som medierna lyfte med kopplingar till Scan och Mittuniversitetet under februari var 

exempelvis slakthygien och brottslingars rätt till högskolestudier. 

5.4 Använder medierna en viss retorik i artiklarna?  

I nyhetsartiklar, som är den vanligaste artikelformen som organisationerna förekommer i, har vi bara hittat 

ett fåtal med retoriska grepp som genomsyrar hela artikeln. En av dem anser vi har använt sig av sofism, 

där målet att väcka uppseende var större än en saklig och sannfärdig framställning.  De övriga två 

förstärker den vinkel de valt med retoriken och det har gjort att artikeln har tolkats positivare eller 

negativare än om ett neutralare språk använts.   

De flesta nyhetsartiklar skrivs på ett sakligt sätt och ser ut att lämna tolkningen öppen till 

mottagaren, men redan vid valet av vinkel styr medierna om den uppfattas som positiv, neutral eller 

negativ. Händelsen i sig spelar en stor roll, men även mediernas vinkling. Att de använder sig av ett till 

synes neutralt språk lyfter, i enlighet med vad Gripsrud framhållit, trovärdigheten i artiklarna jämfört med 

om de skulle innehålla uppenbara retoriska grepp.  

Däremot används det mycket retoriska grepp i rubriker och ingresser, se tabell 19 och 20. I 

Mittuniversitetets 24 artiklar hittade vi 33 retoriska grepp och i Scans 40 artiklar hittades 48 stycken. 

Metaforerna, som används av medierna i artiklar om organisationerna, är mestadels informationsrelaterade 

och vanligast överlag i rubriker. Medan logos-argument är vanligast i ingresser. Hur den retoriska 

användningen påverkat bedömningen av artikeln som positiv eller negativ har vi inte tittat speciellt på, 

men vi tror att det i många fall stärker intrycket vi fått.  

Retoriska grepp används för att väcka uppmärksamhet, essensen i rubriken är att locka till läsning. 

Även om den nya instrumentala journalismen styrs av läsarsiffror, ser vi att medierna i de allra flesta fall 

inte hänger sig åt sofism. 

Mediernas användning av retoriska grepp påverkar den bild som förmedlas av organisationerna. All 

text innehåller någon form av ethos-, logos- eller pathos-argumentation men det som är intressant är 

skillnaden mellan vilken övertalningsstrategi som medierna använt för respektive organisation och vad den 

framställningen ger för bild av organisationen. Mittuniversitet framställs även med ethos, som är knutet till 
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förtroende och trovärdighet. Scan framställs då istället med pathos, här används mer känslomässiga 

argument. Dessa framställningar påverkar imagen och ger även en bild av verkligheten till publiken.  

5.5 Organisationerna i bilder   

Bilderna som medierna använder för att gestalta organisationerna är vanligtvis ikoniska. Det är ofta bilder 

med människor i deras verkliga miljö. Bildernas konnotationer styrs utav beskärning samt framförallt 

samspelet med rubrik, bildtext, ingress och text. Beskärningar används ofta för att förstärka, tydliggöra 

och lyfta fram någon egenskap i bilden eller någon detalj, som t ex ett stavhandtag. Bilden förstärker oftast 

artikeln och drar till sig blicken. Iscensättningen av artikeln är ett samspel mellan text och bild. Bildens 

betydelse förankras av texten. Här styrs vilka konnotationer bilden ger samtidigt som man utesluter andra 

möjliga tolkningar. Texten styr bildens konnotationer mer än bilden i sig.  

Samma bild kan de facto användas för att illustrera många olika artiklar, med både positiv och 

negativ vinkel, men den uppfattningen styrs av texten. Det är enbart i ett fall som ett mediums 

iscensättning av bilderna varit en form av sofism som inte alls hör hemma i nyhetssammanhang. I övrigt 

är bilderna iscensatta men ändå ”naturliga”. I några fall har även bildernas iscensättning använts som 

avbyte i samspel med texten, här hjälper både text och bild historien framåt.    

Den symtomala läsarten visade inte på några speciella underliggande värderingar om organisationen, 

men i vissa fall förstärker de myterna i samhället. Ett exempel är tidningsbild nr 16, Mittuniversitetet, som 

visar en kvinna sittandes på ena knäet på en röd soffpall. Hon har precis disputerat i sitt ämne. Bilden ger 

ett otroligt varmt och öppet intryck men ethos-intrycket av denna bild jämfört med en mer ”korrekt” bild 

där sittställningen är en annan, är väldigt låg. Hade det varit en man tror vi inte att fotografen placerat 

honom i denna sittställning. Bilden förstärker myten om könsskillnader. Jämför gärna denna bild med 

tidningsbild nr 67 som visar två män i ett kontorsrum framför en laptop. Strikt klädsel, koncentrerade på 

skärmen och bakom ett skrivbord. Bilden ger ett större ethos-intryck än nr 16.  

Ytterligare en genusmyt i samhället förstärks genom tidningsbild nr 60 för Scan. Här visas fyra män 

som står och styckar. Det här visar verkligheten, men samtidigt förstärks myten om att det är ett tungt 

arbete och att det bara är män som orkar detta.       

Tittar man enbart på bilderna utan texten är de i de flesta fall till synes ”neutrala” bilder. Bilderna 

visar upp organisationen, människorna i den och vad de gör. Genom de bilder som visas gestaltas 

organisationen och ger både denotationer och konnotationer som bidrar till publikens intryck av 

organisationerna. De bilder som används har i de flesta fall reflekterat organisationen ikoniskt. Eftersom 

de är ämnade som nyhetsbilder är de menade att reflektera verkligheten som den är. Men som Nordström 

påpekar så kan alla bilder arrangeras, genom urval, beskärning, en vinkel, en belysning osv.  
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5.6 Skillnader och likheter mellan hur organisationerna speglas i medierna  

Det är en del likheter mellan organisationerna men framför allt en hel del olikheter. Genom att titta på 

figur 7 och 8 får man en uppfattning om respektive organisations verksamhet, som speglas i de olika 

områden vi härrört artiklarna till. Figurerna ger även en antydan om vad medierna tyckt varit intressanta 

ämnen enligt dagordningsteorins första nivå.   

En skillnad mellan Mittuniversitetet och Scan är att mediebilden ändrar sig när artiklarna i huvudsak 

handlar om Scan, tabell 6. Bilden av Mittuniversitetet är i stort sett likadan, tabell 5. Scan blir mer åt det 

positiva hållet istället. Detta kan vi härleda till att av de 40 artiklar som i huvudsak handlar om Scan och är 

positiv och lite positiv så kommer initiativet till artikeln i 37 fall från Scans news management. Av de 

andra 34 artiklarna i tabell 16, är 2 neutrala, varav 1 kommer från Scan. 32 är lite negativ och negativ, dessa 

kommer främst från annan källa och sedan skandal samt olyckshändelse. Scan hade initierat 5 artiklar här.  

Mittuniversitetet hade 32 artiklar som i huvudsak handlade om dem samt var positiv och lite 

positiv, av dessa kommer 16 från Mittuniversitetets ”signwork,”. Av de övriga artiklarna i tabell 13, är 12 

neutrala, varav 4 kommer från Mittuniversitetet. 28 artiklar är lite negativ och negativ, av dessa kommer 1 

lite negativ artikel från Mittuniversitetets initiativ. De artiklar som inte initierats av Mittuniversitet kommer 

alla från annan källa. 

Det ser ut som att det är en skillnad mellan organisationernas news management-aktivitet, där 

artiklar om Scan kommer från 16 rutin och rutin övrigt-händelser och Mittuniversitetets artiklar härleds till  

9. Dock kommer inte alla Scans rutinhändelser från februari, vilket innebär att under februari har bägge 

organisationerna varit lika aktiva. Däremot kan vi se att genomslaget i antalet artiklar blir större för Scans 

rutin och rutin övrigt händelser än för Mittuniversitetet.    

Resultaten på de retoriska analyserna visar att uppenbar retorik i nyhetsartiklar används i mycket 

liten grad för bägge organisationerna. Däremot använder medierna retoriska grepp i rubriker och 

ingresser. Bägge organisationerna framställs mest med logos-argument. Skillnaden ligger i den näst största 

gruppen. Mittuniversitetet framställs med ethos-argument och Scan med pathos. Vi anser att ethos-

argument hänger tätt samman med att Mittuniversitetets verksamhetsområden är utbildning och 

forskning. Scans verksamhet engagerar på ett annat sätt. Mat, kött, livsmedel, hygienaspekter, djuromsorg, 

slakt är områden som engagerar och kan väcka känslor hos vissa.       

Grupperingen av metaforer visade att bägge organisationerna framställdes med samma kognitiva, 

informationsrelaterade metaforbruk. Detta kan också kopplas till att organisationerna framställs mest med 

logosargument. Det vill säga att man använder fakta och saklig argumentation vilket gör att journalisterna 

använder metaforer som kan karaktäriseras som informationsrelaterade snarare än litterära. 

Medierna använder betydligt mer bilder för att gestalta Mittuniversitetet än Scan. Bilderna används 

som illustrationer för bägge organisationerna; som förstärkning av artiklarna, för att skildra händelser och 

visa upp organisationen.  
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6. DISKUSSION 

Undersökningen har ett sändarorienterat perspektiv, vilket innebär att vi har närstuderat mediers texter 

om organisationerna. Detta utgör en begränsning då vi genom resultaten inte kan säga något om den bild 

av organisationerna som medierna skapar hos mottagarna/läsarna.  

6.1 Källor och makt 

En av kärnfrågorna inom news management är ju i vilken grad de professionella källorna har makt över 

innehållet i medierna. Kopplat till detta är också frågan, vem som styr mediebilderna av en organisation. 

Mediebilderna är en del av en organisations image. Påverkar källorna den genom strategisk 

kommunikation eller kommer mediebilderna av journalisternas tolkning av organisationens handlande?     

Vi har i undersökningen sett att både organisationerna och journalisterna kan sätta mediernas 

dagordning, organisationerna genom news management och journalisterna efter vad de anser ska lyftas. 

Journalisterna kan även få påtryckningar från annat håll, t ex från ägarna, annonsörerna eller läsarna. Det 

som skrivs i artiklarna innehåller en tolkning av verkligheten, det är berättelser om utvalda händelser av 

flera händelser, det är nyheter som passar in i respektive mediers medielogik och som journalister och 

redaktörer anser är av intresse för deras läsare. Organisationerna vill få ut sin bild av verkligheten, de vill få 

tillgång till medierna för att synas, de vill föra ut sina budskap och sin profil till publiken. De vill att en 

positiv image skapas hos publiken för att de ska ha förtroende för verksamheten och fortsätta köpa deras 

produkter eller använda deras tjänster.  

Vad vi sett i undersökningen är att medierna, dess redaktörer och journalister, styr mediebilderna 

och framställningarna av organisationerna. De speglar och vinklar samma händelse på olika sätt vilket 

pekar på att det är de som mestadels har makten över innehållet. Även om organisationerna i vissa fall 

påverkat medierna att skriva om dem så är det medierna som styr urvalet och framställningen. 

Organisationerna har genom news management själva en liten direkt påverkan på sina egna mediebilder, 

och därigenom även på publikens image av organisationen. Visserligen är påverkan inte så stor när vi 

jämför med alla artiklar som skrivs om organisationerna, men den finns där och är främst för Scan ett 

viktigt bidrag.  I de flesta fall är det en positiv nyhet organisationerna för ut genom sitt ”signwork” och 

medierna rapporterar oftast den vinkeln.  

Just ordet news management kan översättas till nyhetsstyrning, men vi anser att det ger ett felaktigt 

intryck av vad organisationerna faktiskt kan påverka. I vår undersökning har det visat sig att 

organisationerna till viss del påverkat medierna, men ordet nyhetsstyrning ger ett intryck av att makten 

ligger hos organisationerna. News management anser vi är ett bättre begrepp då det mer fokuserar på och 

för tankarna till strategier. 
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Vi har sett att medier använder sig av både andra källor och organisationerna för att hitta nyheter 

att skriva om. Mediernas produktionsvillkor med tight bemanning och löpande nyhetsrapportering tror vi 

leder till produktionskrav på journalisterna som gynnar stora, kända organisationer. Dock måste 

händelserna eller organisationen passa in i medielogiken, för t ex en lokaltidning så är det ortens stora 

organisationer som är intressanta. Det finns oftast något att skriva om som är av intresse för läsarna. Stora 

organisationer kan även användas som jämförelse, eftersom ”alla” känner till dem. Dessutom är de en 

instans att vända sig till för journalisterna för att inhämta expertsvar eller kommentarer till olika händelser.  

Vi har även sett att Mittuniversitet når ut mer än Scan i medierna utan att använda news 

management. Detta resultat tror vi bottnar dels i respektive organisations arbetssätt, dels i 

organisationsformerna. Mittuniversitetet lyder under offentlighetsprincipen och Scan är ett privat företag, 

som även lyder under börsreglerna. Detta innebär en skillnad i öppenheten i informationen till journalister 

och allmänhet. Hos Mittuniversitetet finns diarium som journalister kan gå igenom i jakt efter något nytt. 

På Scan måste organisationen själv tala om när det är något intressant för mediernas publik. Här blir det 

en viss skillnad i transparens och innebär att Scan måste arbeta mer med strategisk kommunikation för att 

nå ut. Det innebär också att Scan väljer ut händelser de vill ska lämnas till medierna, dock måste alla 

händelser, positiva som negativa, lämnas ut till medierna om de kan ha en påverkan på börsen. Medierna 

får även initiativ till artiklar om Scan från annan källa, skandal och olyckshändelse. Men medielogiken 

innebär att det oftast är negativa saker som är intressanta. Skillnaden i närvaron i lokalpressen kan även 

bero på att Mittuniversitetet är knutet till tre orter inom samma län och Scan till åtta orter utspritt över 

Sverige med en mer central organisation.   

Vi har också tittat på mediebilderna totalt och jämfört med hur mediebilderna ser ut när de baseras 

enbart på artiklar som i huvudsak handlar om organisationen. Spelar det någon roll om det i artikeln står 

mycket eller lite om organisationen? Det beror ju naturligtvis på vad läsaren tillgodogör sig. För 

Mittuniversitetet är skillnaden inte speciellt stor, men desto större för Scan.  

Förekommer organisationen alltid i negativa sammanhang eller kommentarer, oavsett om det är lite 

eller mycket, så påverkar det sannolikt imagen. Vi har inte undersökt vilken betydelse detta har, men det är 

inte säkert att läsaren läser hela artikeln utan kanske bara rubrik och ingress; de kanske inte ser den 

negativa kommentaren om den är långt ned i en artikel. Därför känns det viktigt att också följa hur de 

artiklar som i huvudsak handlar om organisationerna framställs, då både rubrik och ingress talar om 

organisationen.   

För Scans del har det visat sig att deras ”signwork” haft utdelning och att de påverkat 

mediebilderna positivt, speciellt om vi bara följer de artiklar som i huvudsak handlar om Scan. Det är 

också relevant att följa mediebilderna efter typ av press (riks-, lokalpress osv), då de i alla fall i Scans fall är 

en skillnad i framställning. Det är intressant eftersom det tyder på att det är medierna som styr i huvudsak, 

och att de har tolkningsföreträde, även om organisationerna påverkat något med sitt ”signwork”. 
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Mediernas bilder påverkar de olika publikerna och organisationernas image olika beroende på vilken typ av 

press de läser. Publiken kan även få olika perspektiv på organisationerna om de tar del av flera medier. Det 

är också intressant att se att det är en liten skillnad mellan framställningen i tidningar och på webben. 

Därför kan det vara viktigt att följa både tidningar och webb eftersom organisationerna inte vet vilka som 

läser vad – enbart tidningar, enbart webb, eller bägge medierna. Skillnaden i organisationernas närvaro i 

tidningar kan bero på att olika mediebevakningssystem används, där Scan förmodligen har en mer 

heltäckande bevakning av tidningar än Mittuniversitetet har.  

6.2 Propaganda 

En del ser nog news management som en form av ensidig manipulation från organisationerna. Här håller 

vi mer med Falkheimer som menar att källorna kan bidra till offentligheten. Vi ser news management inte 

bara som ett sätt för organisationerna att få ut sin information utan även som ett sätt för medierna att få 

tillgång till information som är relevant för deras läsare, speciellt om en organisation inte är offentlig. 

McQuail uttrycker det som att både källor och medier behöver varandra. Medierna själva har rutiniserat 

arbetssättet för hur organisationer och även allmänhet kan kontakta dem för att lämna information om 

händelser. Med tanke på antalet artiklar som handlar om organisationerna kan man heller inte säga att 

organisationerna är stora ”propagandamaskiner” då den stora delen inte kommer från dem utan från 

medierna själva.  

I undersökningen ser vi att medierna väljer ut det som de vill skriva om och styr framställningen, 

precis som Palm påpekar så kan medierna också välja bort en nyhet. Organisationernas pressutskick har 

gått till alla journalister inom en grupp, men vi ser att inte alla medier tar upp händelsen. När vi härlett 

artiklarna bakåt till rutin eller rutin övrigt händelse ser vi att händelsen genererat från 1 till som mest 12 

artiklar (bilaga 3) under februari månad.  

Både Falkheimers och Palms avhandlingar menar att källorna för att få tillgång till medierna måste 

arbeta efter medielogiken. De måste även anpassa informationen till respektive mediums intresse och 

nyhetsarbetets logik. Det anser vi att organisationerna gör med tanke på var artiklarna dyker upp. Till 

exempel fick rutinhändelsen ”Mittuniversitetet satsar på doktorander och forskare” uppmärksamhet i 

lokalpressen och ”Scan utökar sitt ekologiska sortiment till restaurang- och storhushållssektorn” i 

fackpress och dessutom enbart restaurang- och storhushållstidningar.   

Däremot kan man fundera på mediernas framställning och propaganda. Det är i huvudsak de som 

styr urval, retorik, bilder samt artikelns iscensättning. Här ser vi kopplingar till Palms alla tre nivåer av 

makt. Den tredje nivån menar att den som har möjlighet att formulera verkligheten eller urval av den, kan 

påverka människors tankar och medvetande. Herman och Chomsky menar att medierna är indirekt styrda 

av eliterna och att ägandeskapet och finansieringen är två av fem filter som påverkar nyheternas form och 
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innehåll. Vilken betydelse detta har för utfallet i vår undersökning går inte att utläsa av resultaten. Men 

man kan se att medierna använt sig av en förhållandevis saklig rapportering och framställning. 

6.3 Bilder i medierna  

Tolkningen av bilderna har vi gjort utifrån vår svenska kulturram. I en annan kultur kan bilderna uppfattas 

annorlunda liksom av människor som bor här men har en annorlunda kultur. Vi har t ex tolkat in att 

kläderna som människorna som tillhör organisationen bär, ger ett avslappnat intryck och en bild av en 

organisation som inte är så strikt. Denna klädstil kan för människor från en annorlunda kultur ge ett slappt 

och vårdslöst intryck och ett sken av att arbetet inte tas på allvar.   

En anledning till att Mittuniversitetet gestaltats mer i bilder än Scan, kan vara att medierna haft mer 

tid att förbereda artiklarna och ta bilder än de medier som skrivit om Scan. Där kan det ha varit mer 

händelser av snabbare karaktär som gjort att man prioriterat bort fotografering, samt att medierna kanske 

inte varit lokaliserade i närheten av organisationen. Vi har inte tittat på om artiklarnas händelser är 

bildmässiga eller ej, vilket givetvis för medierna är den första anledningen till att ha med en bild.   

6.4 Modellen för hur händelser konstrueras som nyheter 

Vi utgick från Molotch och Lesters modell för hur händelser konstruerades som nyheter när vi härledde 

artiklarna. Modellen anser vi inte fungerade fullt ut för vårt syfte. Vi anpassade modellen så att den 

fungerade i den avsedda kontexten för uppsatsen. Det som saknades var en parameter för händelser som 

var förmedlade av annan aktör i annat syfte än skandal eller olyckshändelse, som var variabler som endast 

fungerade i uppenbara fall. I flera fall gick det inte att härleda från vem händelsens ursprung kom ifrån 

eller i vilket syfte, planerad eller oplanerad. Den här modellen kändes som att den i första hand är till för 

ett mediums perspektiv, som vill härleda hur händelserna konstrueras som nyheter och inte som vi 

använde den, med ett utifrånperspektiv. Men modellen fungerade i övrigt väldigt väl och vi anser att den 

går att använda för att undersöka organisationers news management, för att härleda vem som tagit initiativ 

till händelsen i artiklarna, men med vårt tillägg.  

Vi lade även till en rutin övrigt, men denna var mest till för vår egen del då vi ville särskilja 

pressmeddelandet från övriga news management-händelser. Detta är inget vi anser att man behöver om 

man inte, som vi, vill särskilja dessa.    

6.5 Generalisering 

Vår undersökning har sträckt sig över en månad och omfattat två organisationer. Det är ett litet underlag 

för generalisering, men vi kan ändå påvisa vissa tendenser som inte är specifika för dessa organisationer.  

Den allt snabbare uppdateringen på webben, anser vi gör att artiklarna där i första skedet blir mer 

rapporterande och inte så nyanserade. Journalisterna hinner ofta inte med att göra egna djupare 

efterforskningar på allt. Det finns också ett outtalat krav från läsarnas sida att nyhetswebbsidor ska dateras 
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upp väldigt ofta, vilket ökar pressen på journalisterna att fylla på med nya artiklar. Dessutom innebär 

produktionsförutsättningarna på Internet att läsbarheten gynnas av kortare notiser. Vilket i sin tur även 

innebär att all fakta inte ryms. Kravet på snabba uppdateringar kan gynna en organisations news 

management, men fortfarande sker ett journalistiskt urval efter medielogiken. 

Likriktningen av artiklar är också en tendens som hör ihop med den alltmer krympande 

journalistikkåren. Vi ser ofta att medierna rapporterar samma vinkel, vilket tyder på att de inte själva 

hinner sätta sig in i händelsen. Detta innebär i det längre perspektivet att den granskande journalistiken 

minskar till förmån för den ytliga och snabba. Dock finns det vissa medier som kommer med djuplodande 

och granskande artiklar. Dessa artiklar tas ofta upp av andra medier som då refererar till mediet som 

skrivit artikeln och använder samma vinkel.   

Efter dessa två beskrivningar kan det vara lätt att dra slutsatsen att det är enkelt för organisationer 

att nå ut, men det är mer komplicerat än så. Vi ser även att medierna har sin egen medielogik och urval av 

händelser. Det är inte alls givet att organisationers news management händelser används eller att alla 

medier av en viss typ är intresserade av samma händelser.     

Lyfter vi blicken lite mer går det att tänka sig att förhållandet mellan annan källa och rutin och rutin 

övrigt-händelser kan gälla för offentliga organisationer och privata/börsnoterade företag. En offentlig 

organisation har ofta en naturlig plats i samhället och ”alla” är dess intressenter. Vi kan också tänka oss att 

mediebilderna naturligare blir mer positiv för en statlig organisation än för ett privat/börsnoterat företag 

eftersom på något sätt en statlig organisation är mer ”allas” ansvar.  

Det finns tydliga indikationer i vår uppsats att medierna går på organisationernas vinkel vid deras 

”sign-work”, om deras nyhet blev en av de utvalda för att platsa i mediet. Detta är intressant ur ett större 

och längre perspektiv. Organisationer försöker nå ut med sina positiva nyheter samtidigt som medierna 

har svårt att hinna göra egna undersökningar om dessa nyheter, speciellt om inte organisationen är 

offentlig. De förlitar sig på att nyheterna är sanna och riktiga och bedömer dem ur medielogisk synpunkt. 

Detta innebär att det lönar sig för organisationer att arbeta strategiskt med news management. Och att det 

är viktigt för organisationer att vara förtrogna med medielogiken samt att välja rätt typ av media, t ex 

lokal- eller fackpress, för sina medieaktiviteter.  

Lokalpressen ser vi som viktiga aktörer för organisationer, och vice versa. De har ett naturligt 

intresse redan från början, eftersom många läsare har någon slags relation till organisationen. 

Medier och organisationer är beroende av varandra, medierna för att få input till artiklar och 

organisationer för att få ut sitt budskap och sin profil, men än så länge är det den enskilda organisationen 

som är mest i beroendeställning. Det slutliga urvalet och vinkeln bestäms av medierna.    
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7. SLUTSATSER  

Undersökningen har visat att mediebilderna av organisationerna är präglad främst av mediernas urval och 

vinkling av olika nyhetshändelser. Det är också medierna som valt retoriska grepp och eventuella bilder. 

Mittuniversitet gestaltades i bild i 30 procent av artiklarna, och Scan i 12 procent. Bilderna var främst 

ikoniska och användes för att illustrera och förstärka artikeln. Bilderna visar organisationen, vad de gör 

och människorna i den. De förmedlar ett intryck om organisationen, på såväl ett denotativt som 

konnotativt plan. Någon djupare innebörd i bilderna fann vi inte, men däremot att bilder och text 

samspelade om tolkningen av bilden. Retoriken och vinkeln styrde tolkningen.  

Medierna använder sig främst av ett neutralt språk i artiklarna. Däremot används mer retoriska 

grepp i rubriker och ingresser. Metaforerna som användes var mestadels kognitiva och 

informationsrelaterade. Av övertalningsstrategierna använde medierna mer ethos-argument för 

Mittuniversitetet och mer pathos-argument för Scan.  

Medierna använder sig mestadels av annan källa för att få uppslag till sina artiklar, men tar även in 

organisationernas meddelanden om händelser, speciellt när de följer medielogiken och levererat 

information som passat in i mediernas diskurs.  

Bägge organisationerna använder sig av news management. Mittuniversitetet initierade 16 procent 

av februaris artiklar om organisationen och Scan 31 procent. Genom detta har organisationerna påverkat 

sina egna mediebilder och sin image, för det mesta i en positiv riktning då det främst var positiva nyheter. 

Undersökningen har också sett att organisationerna har en viss transparens, Mittuniversitetet mer då de 

som statlig myndighet naturligt har en insyn i sin verksamhet, men även Scan som skickat ut nyheter som 

varit både positiva och negativa. Bägge organisationerna har varit tillgängliga för frågor, vilket också kan 

räknas som en news management-strategi.        

Det har i undersökningen visat sig viktigt att följa mediebilderna i respektive typ av press, samt 

uppdelat på tidningar och deras webb-sidor då framställningen, främst för Scan, visat sig skilja.  

Vår sammanfattande slutsats är att organisationer som vill följa upp sin image och sitt strategiska 

kommunikationsarbete kan ha god användning av Molotch och Lesters modell för news management i vår 

utökade version. Det innebär att man skiljer ut de nyhetshändelser som organisationen själv initierat 

genom sina rutiner och mediekontakter och får en bild av vilken framgång de egna pr-aktiviteterna haft. 

Vi tror dock att sådana uppföljningar får ett högre värde om de kompletteras med någon form av 

undersökning av vilken effekt och vilka attityder som mediernas spegling av organisationen skapar hos 

mottagarna. Modellen fungerar även som en kritisk granskning av medierna, för att härleda varifrån de får 

sin information till nyhetsartiklarna.  
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7.1 Förslag till fortsatta undersökningar 

Forskningen inom området news management har hittills varit mest inriktad på politisk kommunikation. 

Vi tror att det vore intressant med fler studier av detta område ur ett organisatoriskt perspektiv, både 

studier som ur ett kritiskt maktperspektiv granskar organisationers kommunikation via medier och studier 

inriktade på att identifiera nyckelfaktorer och modeller för organisationers strategiska kommunikation. 

Utifrån vår undersökning får vi flera idéer till fortsatta undersökningar.  

En undersökning skulle kunna göras för att se hur mediebilderna stämmer mot organisationens 

profil. Här kan man koppla undersökningen till teorier om pr och strategisk kommunikation.  

Det skulle vara intressant att göra en undersökning ur mottagarens perspektiv för att se hur deras 

bilder av organisationerna påverkas av vad de läser. Hur påverkas organisationernas image av 

mediebilderna? Här skulle det även gå att slå samman undersökningen med att se om tidningen och deras 

webb-sida har samma läsare eller om det är olika personer. Undersökningen kan utgå från teorier om 

strategisk kommunikation, medieproduktion och dagordningsteorins andra nivå.   

För att spinna vidare på news management-vinkeln är det intressant att kunna följa några 

pressmeddelanden. Utgår medierna från det, hur mycket av pressmeddelandet använder de av rubrik, 

ingress, text, vinkel osv. Vilken strategi har en organisations pressmeddelande; faktastrategin, den 

journalistiska strategin eller den direkta pr-strategin, och hur faller de ut i medierna. Vilken strategi får bäst 

utfall. Här kan man koppla undersökningen till Falkheimers tre kommunikationsstrategier samt teorier om 

medieproduktion.  

Utifrån vår undersökning har vi också fått några följdfrågor som det skulle vara intressant att följa 

upp i medierna. Finns det en skillnad mellan hur lokalpress behandlar en organisation som lyder under 

offentlighetsprincipen och ett privat eller börsnoterat företag, exempelvis i positivare eller negativare 

ordalag? Behöver en organisation som lyder under offentlighetsprincipen arbeta lika mycket med news 

management som ett börsnoterat företag för att synas i medierna?  Teorier om propaganda, 

medieproduktion och news management är intressanta.  

 

 

 

 



 

51 

Källförteckning 

Allern, S., (1997), Når kildene byr opp til dans. Oslo: Pax forlag. 

Bennet, W. L., Livingstone, S., (2003), A Semi-Independant Press: Government Control and Journalistic Autonomy 

 in Political Construction of News. Political Communication, 20:359-362. 

Cottle, S., (2003). News, Public relations and power. London: Sage. 

Davis, A., (2000). Public relations, news production and changing patterns of source access in the British national media. 

Media Culture and Society, 22, 39-59. 

Ekström, M. (red), (2008), Mediernas språk. Malmö: Liber. 

Esser, F., Spanier, B., (2005), News Management and News. Journal of Political Marketing, 4:4, 27-57. 

Falkheimer, J., (2001), Medier och kommunikation – en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Falkheimer, J., (2004a), Att gestalta en region: Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund.  

 Göteborg: Makadam 

Falkheimer, J., (2004b), News management – när särintresse blir allmänintresse. I L., Nord &  

      J. Strömbäck (red), Medierna och demokratin (ss. 151-172). Lund: Studentlitteratur.  

Falkheimer., J., Heide. M., (2007), Strategisk kommunikation. Lund: Studentlitteratur. 

Fiske, J., (2004), Kommunikationsteorier, en introduktion. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Galtung, J. & Ruge, M. H. (1965). The structure of foreign news. Journal of Peace Research, 2, 64-90. 

Gans, H. J., (2004). Deciding whats’s news – a study of CBS evening news, NBC nightly news, Newsweek, and Time. 

Evanston, Illinois: Northwestern. 

Gilje, N., & Grimen, H., (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos 

Gripsrud, J., (2002), Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos 

Hadenius, S., Weibull, L. &, Wadbring, I., (2008), Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 

Stockholm: Ekerlids. 

Hansson., H., Karlsson. S-G. & Nordström. G., (2006), Seendets språk. Lund: Studentlitteratur. 

Herman, E., & Chomsky, N., (1988, 2002) Manufacturing consent. New York: Pantheon Books. 

Hvitfelt, H., (1989), Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori. Göteborg: Journalisthögskolan.  

Hvitfelt, H., & Nygren, G., (2005), På väg mot medievärlden 2020. Lund: Studentlitteratur. 

Jowett, G. S. & O´Donnell, V., (1999) Propaganda and persuaision. 3:e upplagan. London: Sage. 

Krippendorff, J., (2004). Content Analysis An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks: Sage. 

Larsson, L-Å., (2001), Tillämpad kommunikationsvetenskap. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, L-Å., (2008), Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Lippmann, W., (1922/1997), Public Opinion. New York: Free Press Paperbacks. 



KÄLLFÖRTECKNING  

  52 

McCombs, M, (2006), Makten över dagordningen. Stockholm: SNS förlag. 

McQuail, D. (2000), McQuails Mass Communication Theory. London: Sage. 

McQuail, D., Golding, P., & de Bens, E. (eds), (2005) Communication Theory and Research. An EJC Anthology. 

    London: Sage.  

Molotch, H. & Lester, M., (1974), News as purposive behavior: On the strategic use of routine events, accidents and 

scandals. American sociological review no 39, s. 101-112. 

Nilsson, Å., (2000), Kvantitativ innehållsanalys. I Ekström, M., & Larsson, L. (red) Metoder  i 

 kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Palm, G., (2002), I nationens och marknadens intresse: Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik. Göteborg: 

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation.  

Palmer, J., (2004) Source Strategies and Media Audiences, Journal of Political Marketing, 3:4, s. 57-77. 

Strömbäck, J., (2000), Makt och medier, Lund: Studentlitteratur. 

Strömbäck, J., (2003), Medierna som fjärde statsmakt - en studie av innebörden av begreppet granskande journalistik.  

  Sundsvall: Demokratiinstitutet. 

Stålhammar, M., (1997), Metaforernas mönster i fackspråk och allmänspråk, Stockholm: Carlssons. 

Thelander, Å., (2000), Säger en bild mer än tusen ord. I G. Jarlbro, (Red.), Vilken metod är bäst – ingen eller 

      alla? (s. 140-158). Lund: Studentlitteratur. 

Østbye, H., Knapskog, K., Helland K., & Larsen, L-O., (2008). Metodbok för  medievetenskap. Malmö: Liber. 

 

Elektroniska källor 

2009-02-01 www.scan.se 

2009-02-15 www.miun.se/Om-Mittuniversitetet 

2009-04-11 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/objektivitet 

2009-04-16 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/propaganda  

2009-05-21 Nationalencyklopedien, http://www.ne.se/lang/nyhet 

 

 



  

1 

Bilaga 1.  

 

Definitioner till kvantitativt analysschema 

Överlag sätts en etta in i kolumnen där kriteriet uppfylls, anledningen är att analysschemat är gjort i excel och 

att en formel läggs in för att automatiskt räkna ut antalet i varje kolumn. Eftersom vi inte har så stort 

analysschema har vi valt att arbeta med en enkel uppställning för att kunna få en snabb överblick var flest 

ettor finns, samt en enkel summering. Den översynen anser vi skulle försvinna vid utskrift om man kodar med 

olika sifferbeteckningar per kolumn.   

 

Nummer, datum, tidning och rubrik 

För att lätt följa artiklarna och kunna hitta tillbaka har vi valt att numrera artiklarna samt ta med datum, vilken 

tidning/webb samt rubriken. Numreringen på sidorna underlättade även för oss under diskussionerna, det var 

ingen tvekan om att vi pratade om samma artikel.  

 

Typ av tidning/webb 

Vi har valt att dela upp tidning och webb (i webb inräknas även etermediers hemsidor). I många fall är en 

artikel likadan både i tidningen och på deras webb-sida, men inte alltid, utan det kan förekomma smärre 

skillnader. Har artikeln funnits i tidningen och på webben har vi med den under bägge rubrikerna. En etta 

sätts i rutan för vilken typ av tidning/webbplats det är.  

 

Område i artikeln 

Enkel indelning efter vad artikeln handlar om. Den huvudsakliga inriktningen på artikeln anges, eller när 

organisationen behandlas i en liten del är det den huvudsakliga inriktningen på den delen organisationen 

medverkar. En etta sätts i rutan för vilken typ av område det är.    

För Mittuniversitetet är områdena uppdelade i:  

Utbildning: om utbildningsprogram och kurser. 

Forskning: om forskningsprojekt, resultat av forskning, forskningsfinansiering. 

Samverkan: samarbete med företag/organisationer, arbetsmarknadsdagar för studenter. 

Utbildning och forskningspolitik: utspel från politiker, granskningar av Högskoleverket. 

Om studenter: porträtt av och intervjuer med studenter, samt före detta studenter. 

Om anställda: porträtt av och intervjuer med anställda, samt före detta anställda. 
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Expert: anställd vid Mittuniversitetet används för att kommentera olika händelser i samhällslivet. 

Övrigt: diverse saker som inte platsar under rubrikerna ovan och är för sällan återkommande för att ha en 

egen rubrik.  

För Scan AB är områdena uppdelade i (här inberäknas även HKScan samt dotterbolag där Scan även 

nämns i samma artikel):  

Företaget: ekonomi, övergripande frågor. 

Anställda: börjat, slutat, om anställda, samt före detta anställda.  

Arbetsmiljö: personalens arbetsmiljö.  

Produktion: produktionsnära frågor, t ex slakt, styckning, charkproduktion. 

Miljö: företagets påverkan på miljön, även klimatfrågor. 

Djuromsorg: djuromsorgen på företaget eller medverkan om djuromsorg. 

Transport: transport av djur.  

Leverantörsnära frågor: slaktpriser, avräkningspriser, kontrakt, om leverantörsmöten.  

Produkt: Scans produkter, mat.   

Konsumentinriktade frågor: konsumentfrågor som inte härrör till några av Scans produkter.  

Övrigt: diverse saker som inte platsar under rubrikerna ovan och är för sällan återkommande för att ha en 

egen rubrik.  

 

Hur mycket av artikeln handlar om organisationen 

Uppdelas i huvudsak, delvis, liten. En etta sätts i rutan enligt nedanstående uppdelning.  

Huvudsak: hela eller 75 % av artikeln handlar om organisationen.   

Delvis: från 25 % till 75 % av artikeln handlar om organisationen.  

Liten: från ett citat eller omnämnade av organisationen upp till 25 %. 

 

Mediebilden 

Här bedöms vad artikeln ger för helhetsintryck om organisationen. Figurerar organisationen i positiva, 

neutrala eller negativa sammanhang. Bedömningen sker ur ett organisatoriskt perspektiv, vad som är positivt, 

neutralt eller negativt, för organisationen och dess image. En etta sätts i rutan enligt nedanstående bedömning.  

Positiv: helhetsintrycket av artikeln är väldigt positiv eller organisationen framställs som väldigt positiv i 

jämförelse med en i övrigt negativ artikel som handlar om andra. En händelse som för organisationen är en 

positiv nyhet, t ex fått pengar till en positiv sak, skänkt pengar till välgörenhet.  

Lite positivt: Det som ligger mellan neutralt och väldigt positivt.  

Neutral: kort och gott neutralt rapporterat, inga värderingar. 
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Lite negativt: Det som ligger mellan neutralt och väldigt negativt. 

Negativ: organisationen figurerar i väldigt negativa sammanhang och ger ett väldigt negativt intryck. Hit räknas 

kriser och omfattande problem.  

 

Ordval 

Om artikeln använder sig av uppenbara retoriska grepp sätts en etta in här. En separat analys sker på separat 

blad men enbart av de artiklar som behandlar organisationen i huvudsak.  

 

Rubrik samt Ingress 

I analysschemat väljer vi att dela upp i rubrik och ingress. Och härunder i metafor, metonymi, ethos, logos 

och pathos. I rutan för tankefigurerna metafor och metonymi skriver vi in ordet eller orden. I rutorna för 

ethos, logos och pathos markerar vi bara med en etta när vi anser att medierna använder dessa 

övertalningsstrategier. För att markera när ingen ingress finns skriver vi nollor i hela raden.  

 

Bilder 

Har artikeln bild sätt en etta i rutan. Kort vad bilden visar skrivs in. Om en semiotisk analys görs sätts en etta i 

rutan. Den semiotiska analysen görs på separat blad.   

Foton: om det finns foton 

Vad visas: ansikte, illustration, miljöbild, osv.  

Semiotisk analys: görs enbart om artikeln behandlar organisationen i huvudsak, eller om en bild om 

organisationen används för att illustrera artikeln även om dess huvudsyfte är annan organisation.  

 

Vem har initierat artikeln?  

Har organisationen initierat artikeln genom pressmeddelande eller var kommer initiativet till artikeln från? En 

etta sätts i rutan enligt nedanstående definitioner.  

Rutin: planerad av organisationen genom pressmeddelande  

Rutin övrigt: övrigt planerat av organisationen, t ex nyhetsbrev, nyhetstips och expertsvar.se 

Slump: oplanerad av organisationen, t ex lyckats omvandla en oplanerad händelse till en strategisk, t ex ett svar 

på ett debattinlägg som ger positiv publicitet.   

Annan källa: förmedlad från annan än organisationen 

Skandal: planerad av konkurrent med uppsåt att skada 

Olyckshändelse: en olyckshändelse – händelse ej orsakad av organisationen, t ex när kommunen grävt av 

vattenledning.  
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Bilaga 2.  

 

Förteckning över analyserade artiklar 

Tidningar Mittuniversitetet  

Nr Datum Tidning Rubrik 
8 03-feb Dalademokraten Hallå där… 

9 03-feb Computer Sweden Norrland får miljoner till e-lärandet 
10.  utgår pga insändare 

16 04-feb Sundsvalls tidning Elisabet först att disputera i sitt ämne 

21 05-feb Kyrkans tidning Lär dig myrstegsmetoden 

22 05-feb Östersunds Posten De bytte skärgårdsidyll till fjällutsikt i Alsen 

26 06-feb Sundsvalls tidning Studenter i stan får sex olika stipendier 

27 06-feb Byggindustrin Kampen mellan materialslagen 

32 07-feb Östersunds Posten De nya studenterna - nu intar de Östersund 

33 07-feb Sundsvalls tidning Sexdömd antogs till universitetet 

34 07-feb Aftonbladet Pedofil antogs till datakursen - Alexandramannen lurade småflickor på internet till sex 

35 07-feb Sundsvalls tidning Drabbad av en ilsken och krävande sjukdom 

38 07-feb Aftonbladet Hotet finns i Rosenbad - inte i Rosengård - Masoud Kamali om en tveksam rapport 

39 07-feb Svenska Dagbladet Fanns ingen rubrik men handlar om Alexandramannen 

47 09-feb Norrköpings Tidningar Vad gör en bild bra?  

52 10-feb Sundsvalls tidning Färre lärare på universitetet 

55 11-feb Sundsvalls tidning Antalet forskare tre-dubbleras 

59 13-feb Sundsvalls tidning Vill locka hit fler studenter.  

66 16-feb Sundsvalls tidning Räddningstjänsten värjer sig från fridyk 

67 16-feb Sundsvalls tidning Ny 3d-teknik behöver inga plastglasögon 

68 16-feb Svenska Dagbladet hanna helena 

86 19-feb Kyrkans tidning Kyrkan måste sk… 

92 20-feb Göteborgs Posten Åtta kontor ska stödja forskare 

123 03-feb Länstidniningen  Nytt stavhandtag ska ge bättre fart 

124 a 03-feb Länstidningen Staven avgör sekundjakten 

124b 03-feb Länstidningen Sponsorkontrakt kan förhindra forskning 

125 04-feb Länstidniningen  Tuff framtid för små universitet 

126a 04-feb Länstidningen Prorektorn oroas inte av dyster framtidsprognos 

126b 04-feb Länstidningen Fridykning kan rädda fler från att drunkna 

127 14-feb Länstidningen Ficktjuvar ett gissel för campus i Östersund 

128 14-feb Länstidningen Mittuniversitetet bygger ut och bygger om 

129 09-feb Östersunds Posten Mer klimat på nyheterna - Annas lösning mot uppvärmningen 

130 10-feb Östersunds Posten Är Östersund en tråkig studentstad? 

131 11-feb Östersunds Posten Inget lyft för Mittuniversitetet 

132 17-feb Östersunds Posten Här vill kommunen bygga 40 nya studentbostäder 

133 20-feb Östersunds Posten Mittuniverstitetet får del av innovationskontor 

134 26-feb Östersunds Posten Miun vill forska på djur 

135 19-feb Sundsvalls tidning Tuffa tag på nytt läger för tjejjer 

136 20-feb Karlskoga tidning Åtta kontor ska stödja forskare 

137 20-feb Wermlands tidningen Innovationskontor på universitetet 

138 20-feb Mariestads tidningen Åtta kontor ska stödja forskare 
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139 20-feb Cap o design Konstfoto 

140 21-feb Sundsvalls tidning Hårda straff för fusk 

140b 21-feb Sundsvalls tidning Förbud mot inspelning 

141 21-feb Nerikes Allehanda Fanns ingen rubrik men handlar om inspelningsförbudet 

142 22-feb Sundsvalls tidning Kvalitet före kvantitet i skolan 

143 26-feb Sundsvalls tidning Hallå där… 

144 27-feb Gotlands allehanda Claréns bilder ställs ut på Fotogalleriet 

145 28-feb Sundsvalls tidning Han kan konsten att vara på två ställen samtidigt 

146 28-feb Västerbottens-kuriren Processum får ny vd 

147 27-feb Länstidningen Personalen på Mittuniversitetet får godkänt av studenterna 

148a 26-feb Länstidningen Mittuniversitetets plan att vinna slaget om de nya studenterna 

148b 26-feb Länstidningen Färre nybörjare söker till Mittuniversitetet 

148c 26-feb Länstidningen Kritik mot att avskaffa studentkåren: behöver sponsorer 

149 24-feb Länstidningen Rusning till högskoleprovet 

150 20-feb Länstidningen Mittuniversitetet stoppar inspelning av föreläsningar 

151a 19-feb Länstidningen Hon ska leda arbetet med högskolans jämställdhet 

151b 19-feb Länstidningen Mittuniversitetet vill locka fler utländska studenter 

152 11-feb Länstidningen Doktorander nyrekryteras 

153 07-feb Länstidningen Avgörande forskning 

154 07-feb Länstidningen Jagar hundradelar med forskarhjälp 

155 07-feb Länstidningen Nätsexdömd antogs till kurs på Miun 

156 17-feb Länstidningen Hårt tryck på studentbostäder kan lösas tillfälligt med bostäder på campusområdet 
 

Webb Mittuniversitetet  

Nr Datum Tidning Rubrik 
1 01-feb SR Västernorrland Returpapper räddar skogen 

2 02-feb ÖstersundsPosten Mittuniversitetet tar över rullande landsväg 
3.  Utgår pga pressmedd rakt av 

4.  02-feb Dagbladet Konkurrens om forskningspengar ökar kvalitén 

5.  02-feb Länstidniningen Jämtland Fridykning kan rädda fler från att drunkna 

6.  02-feb Dagens Juridik Attraktivitet är en färskvara 

7 03-feb ÖstersundsPosten Fridykning kan rädda liv 

11 03-feb Länstidniningen Jämtland Sponsorkontrakt kan hindra forskning 

12 03-feb Länstidniningen Jämtland Staven avgör sekundjakt 

13 04-feb Nordisk papperstidning Kempepriset till tysk forskare 

14 04-feb Sydsvenskan Fotografens himmelsfärd 

15 04-feb Länstidniningen Jämtland Prorektorn oroas inte av dyster framtidsprognos 

17 04-feb Länstidniningen Jämtland Fridykning kan rädda fler från att drunkna 

18 06-feb SVT Mittnytt Alexandramannen antagen på datasäkerhetskurs 

19 06-feb SVT Mittnytt Vi kan bli sjukare av klimatet 

20 05-feb Allehanda En Provins med självförtroende 

23 06-feb Östersunds-Posten Satsar på att få fler internationella studenter 

24 06-feb Nyheter 24 Nätpeddo pluggar datasäkerhet 

25 06-feb Expressen Alexandramannen antagen till kurs i kryptering 

28 06-feb SR Ekot Alexandramannen lärde sig kryptering på Mittuniversitetet 

29 06-feb Dagbladet Alexandramannen skulle studera datasäkerhet i Sundsvall 

30 06-feb Dagbladet Fridykare kan rädda fler från att drunkna 

31 07-feb SR Alexandramannen läser datasäkerhet 
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36 07-feb Länstidniningen Jämtland Nätsexdömd antogs till datakurs på Miun 

37 07-feb Länstidniningen Jämtland Jagar hundradelar med forskarhjälp 

40 06-feb Sundsvalls Tidning Alexandramannen antogs till Mittuniversitetet 

41 06-feb Sundsvalls Tidning Sida-stipendier till Mittuniversitetet 

42 07-feb Östersunds Posten De nya studenterna - nu intar de östersund 

43 08-feb Länstidniningen Jämtland Nätsexdömd antogs till datakurs på Miun 

44 09-feb Dagbladet Annica: utbildningen öppnar många dörrar 

45 09-feb SR Satsar internationellt 

46 09-feb Svt-mittnytt Mittuniversitetet rekryterar i Europa 

48 09-feb Östersunds Posten Mer klimat på nyheterna  

49 09-feb Östersunds Posten Allt tyder på att problemen är mycket stora och väldigt svåra 

50 09-feb Norrköpings Tidningar Vad gör en bra bild bra?  

51 09-feb Länstidniningen Jämtland Fler studenter från Europa ska lockas till Mittuniversitetet 

53 10-feb Länstidniningen Jämtland Miun satsar på forskning 

54 11-feb Dagbladet Mittuniverstitetet satsar på doktorander och forskare 

56 11-feb Östersunds Posten Inget lyft för Mittuniversitetet 
57 utgår pga familjesida 

58 13-feb SvD 5 frågor: är svenskar ensammast 

60 14-feb Allehanda En av tre hoppar av från lärarutbildningen 

61 14-feb Länstidniningen Jämtland Mittuniversitetet bygger ut och bygger om 

62 14-feb Länstidniningen Jämtland Ficktjuvar ett gissel för campus i Östersund 

63 14-feb Vestmanlands läns tidning VLT avslöjar politisk debattbluff 

64 15-feb Sydsvenskan En ny bild av modet kräver mod 

65 16-feb Allehanda Mittuniversitetet tränger ihop sig 

69 16-feb Hällekis kuriren Bättre glid i årets vasalopp 

70 17-feb yelah Medborgarskap ska kunna dras tillbaka enligt nytt moderat förslag 

71 17-feb SR radio västernorrland Fler utrikesfödda poliser behövs 

72 17-feb SR ekot M försöker fånga röster från främlingsfientliga partier 

73 17-feb Svt Mittnytt Fler vill studera vid Mittuniversitetet 

74 17-feb Sr radio jämtland Tillfälliga hus ska ge rum åt studenter 

75 17-feb Allehanda Sundsvall får nya krimonologutbildningen 

76 17-feb Corren Hora, bitch, slampa! 

77 18-feb SR radio västernorrland Unik krimutbildning till Mittuniversitetet 

78 18-feb Dagbladet Unikt tjejläger drog på mässa 

79 18-feb Dagbladet Bränn julfläsket på vackra vintervägar 

80 18-feb Dagbladet Våningen delar ut fribiljetter 

81 18-feb yelah Våld mot tjejer i ungas parrelationer ökar 

82 19-feb Svt Extra kontor till yngsta universiteten 

83 19-feb Uppsaladirekt Stöd till innovationer vid de nya universiteten 

84 19-feb Östersunds Posten Nytt innovationskontor på Mittuniversitetet 

85 19-feb Länstidniningen Jämtland Åtta kontor ska stödja forskare 

87 19-feb Flamman Peng i bygget 

88 20-feb Östersunds Posten Personalen känner inte igen sig i kritiken mot äldreboendet Hällebo 
89 Utgår pga insändare 

90 20-feb Östersunds Posten Länets tidningar minskar i upplaga 

91 20-feb Gematiknyheter Stöd till innovationer vid de nya universiteten 

93 20-feb Svt Mittnytt Inspelningsförbud på Miun 

94 20-feb DN Inspelningsförbud på universitet 

95 20-feb Länstidniningen Jämtland Mittuniversitetet vill locka fler utländska studenter 
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96 20-feb Länstidniningen Jämtland Mittuniversitetet stoppar inspelning av föreläsningar 

97 20-feb Östersunds Posten Mittuniversitetet vill skaffa försöksdjur 

98 20-feb Svt Inspelningsförbud på Mittuniversitetet 

99 21-feb Dagbladet Nu är det stop för filmande studenter 

100 21-feb SR radio västernorrland Fusk stoppas på Mittuniversitetet 

101 21-feb Aftonbladet Guldvapnet: Plugg 

102 21-feb Allehanda Falsk lärare fick jobb i Sollefteå 

103 21-feb Allehanda Studenter får inte spela in föreläsningar 

104 22-feb Allehanda Litet intresse för högskoleprovet i norr 

105 23-feb NyTeknik Lärarnas nya skräck: bortgjorda på nätet 

106 23-feb Dagbladet Barnen lär sig matte i vardagliga situationer 

107 23-feb Östersunds Posten Estetelever uppmärksammar internationella brottsofferdagen 

108 23-feb Länstidniningen Jämtland Rusning till vårens högskoleprov 

109 24-feb SR radio jämtland Universitetet kan få ny avdelning 

110 25-feb Allehanda En katastrof för kåren 

111 26-feb Östersunds Posten En dag med brottsoffren i fokus 
112 26-feb Sundsvalls Tidning Hallå där, Robert Thunfors ordf. för studentkåren på Mittuniversitetet i Sundsvall 

113 26-feb Länstidniningen Jämtland Kritik mot att avskaffa kåravgiften 

114 26-feb Länstidniningen Jämtland Mittuniversitetets plan för att vinna slaget om nya studenter 

115 26-feb Länstidniningen Jämtland Färre nybörjare söker till Mittuniversitetet 

116 27-feb Länstidniningen Jämtland Personalen på Mittuniversitetet får godkänt av studenterna 

117 27-feb Länstidniningen Jämtland Enkät: Vad är du nöjd och missnöjd med på Mittuniversitetet?  

118 27-feb helagotland.se Claréns bilder ställs ut på Fotogalleriet 

119 28-feb SR radio västernorrland Distansutbildning i 3D 

120 28-feb Östersunds Posten Kakmonstret Elin delar med sig av sina favortirecept på nätet 

121 28-feb Sundsvalls Tidning Konsten att vara på två ställen samtidigt 

122 28-feb Länstidniningen Jämtland Färre privata insatser på Mittuniversitetet 
 

Tidningar Scan 

Nr Datum Tidning Rubrik 
1 03-feb ATL Lägre pris trots att hästslakten minskar 

2 03-feb ATL Scan höjer grispriset 

3 02-feb DN Korvpytt med sojabönor 

4 03-feb ATL Grisproduktionen i ständig utförsbacke 

5 03-feb Skaraborgs läns tidning Scan slaktade mindre på grund av vattenbristen 

6 03-feb Skaraborgs läns tidning Vattenläcka drabbade Skara med omnejd 

7 04-feb Skaraborgs läns tidning Scan ska kartlägga kostnad för vattenläcka 

8 04-feb Sigtunabygden Vad finns i köttbullarna? 

9 05-feb DN Hanna 

10 05-feb Salt Slaktstrul på Scan efter vattenstopp 

11 05-feb Salt Scan jobbar på att slippa vitet 

12 05-feb Salt Scan tappar mark 

13 05-feb Salt Svårare att hitta Krav-kött 

14 10-feb Laga lätt Lökpizza 

15 07-feb Expressen Leva & Bo Succé för Scans julinsamling 

16 05-feb Skaraborgs läns tidning Stor ökning för ekologisk julskinka 

17 08-feb Aftonbladet Ministern fick två håriga apor i knäet 

18 11-feb Sveriges Natur Kravmärket försvinner 
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19 12-feb Västerbottningen Ekologisk julskinka på tapeten 

20 12-feb Extra Östergötland Bajs på köttet - igen 

21 12-feb Extra Östergötland Mer bajs på köttet hos Scan 

22 11-feb Skaraborgs Allehanda Mags Muregård ny vd för NWT-koncernen 

23 10-feb Restauranger och Storkök Ny eko-bolognese 

24 12-feb Restaurangvärlden Färdig ekologisk köttfärssås 

25 nr 3 2009 Vi Föräldrar Delikatessköttbulle bäst i test 

26 03-feb Foodwire Slaktsvårigheter på Scan efter vattenstopp 

27 10-feb Nya Wermlands Tidningen Du blir ny vd men är inte ny i NWT-koncernen, eller hur?  

28 11-feb Östgöta Correspondenten Smutsiga slaktkroppar på Scan 

29 10-feb Gotlands Allehanda Larm utlöstes vid Swedish Meats 
30 utgår pga januari datum 
31 utgår pga januari datum 

32 10-feb Sydsvenskan Vi tror inte folk är beredda att betala mer för mat utan tillsatser 

33 06-feb Mål och Medel Kvarnarbetarminnen 

34 06-feb Fri Köpenskap Flest kampanjer för Coop och Ica 

35 06-feb ATL Ekologisk julskinka populär 

36 02-feb Foodwire Scan jobbar på att slippa vitet 
37 utgår pga januari datum 

38 09-feb Sydsvenskan Matproducenter slår sig för bröstet 

39 13-feb Butikstrender Smutsiga slaktkroppar på Scan ? 

40 13-feb Butikstrender Arla och Scan i samarbete 

41 13-feb ATL Fortsatta smutsproblem på slakteri 

42 13-feb ATL Djurskyddet granskas på 24 svenska slakterier 

43 13-feb Nya Lidköpings Tidningen Måste åtgärda lukt 

44 12-feb Skaraborgs läns tidning Snart ställs krav på Swedish Meats - nu ska lukten bort 

45 12-feb Skaraborgs läns tidning Stank snart ett minne blott 

46 13-feb Land Lantbruk Krav på individuellt medlemskap i nya LRF-stadgar 2010 

47 13-feb Gotlands Allehanda 2008 hektiskt år för ekoodlarna 

48 12-feb Linköpings Tidning/Kinda Posten Smutsigt kött på scan 

49 14-feb Norrländska Socialdemokraterna Bondeliv på gott och ont 

50 17-feb ATL Bullens klassiska smak är borta 

51 04-feb Köttbranschen Ekologisk köttfärs 

52 04-feb Köttbranschen Nytt system för grisbönder 

53 04-feb Köttbranschen Chef för HKScan fick sparken 

54 04-feb Köttbranschen Scan bildar inköpsbolag 

55 04-feb Köttbranschen Mattsson börjar på HKScan 

56 12-feb Skaraborgs läns tidning Rättelse om Scan 

57 04-feb Köttbranschen Scans export stoppas av handelsbråk 

58 17-feb Mariestads Tidning Svenskt kött men behandlat i Polen 

59 20-feb Land Lantbruk Bilkris får pris på kohudar att rasa 

60 21-feb Gotlands Allehanda Bryter mark för "utmärkt" Gotlandskött 

61 22-feb DN Barnens mat är sämre än föräldrarnas 

62 20-feb ATL Slakteriernas kamp om Gotland hårdnar 

63 20-feb ATL Bönderna tvingas välja: solidaritet eller förtjänst 

64 20-feb Fri Köpenskap Scan ska åter bli ett kött- och charkföretag 

65 20-feb Fri Köpenskap Scan går tillbaka till sitt ursprung 

66 21-feb falu kuriren Johan vill veta vad han äter 

67 18-feb Skaraborgs läns tidning Scanslakten granskas i sommar 
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68 19-feb Skaraborgs Allehanda Svenskt kött - långa transporter 

69 bedöms ihop m 68 

70 23-feb Aftonbladet Ut och vakta era renar 

71 19-feb Ystads allehanda Glada grisar på ängavallen 

72 19-feb Ystads allehanda Efterfrågan på ekokött större än tillgången 

73 19-feb Foodwire Gotlandskött ska spridas i landet 

74 20-feb Foodwire Scan ska fokusera på köttet 

75 20-feb Skaraborgs läns tidning Märkning av kött 

76 24-feb Skaraborgs läns tidning Scan vill marknadsföra gotlandskött 

77 26-feb Amelia Playa del Inglés - som i sverige 

78 27-feb ATL Omstridd import av danska grisar 

79 27-feb Näringsliv NV Skåne Påskalamm födda på Kongagården 

80 27-feb Fri Köpenskap Gotländskt kött får eget varumärke 

81 27-feb Land Lantbruk Scan satsar på gotländskt kött 

82 27-feb Gefle Dagblad Maten för barn sämre och dyrare 

83 27-feb Foodwire Fjärdedels vinst för HKScan 
 

Webb Scan 

Nr Datum Tidning Rubrik 
1.  01-feb Kristianstadsbladet Scan undgår mångmiljonvite 

2 09-feb Dagens handel Arla och Scan samarbetar om barns matlust 

3 09-feb Land Lantbruk Scan lanserar hamburgare 
4.  utgått pga fel datum 

5.  02-feb ATL Lägre pris trots att hästslakten minskar 

6 02-feb SR p4 Skaraborg Scan stoppar intransporterna 

7 05-feb Sydsvenskan Från städning av slakterier till drömmar om eko-lantbruk 

8 04-feb Ica-nyheter Succé för eko-skinka 

9 04-feb Fri köpenskap Ekologisk skinka sålde bra 

10 04-feb ATL Rekordmånga köpte ekologisk julskinka 

11 09-feb Land Lantbruk 150 % mer ekologisk julskinka 

12 04-feb Butikstrender Ekologisk julskinka gick som smör 

13 05-feb Ekoweb Ekowebs marknadsseminarium: Svenska ekomarknaden ökade 36 % 2008 

14 05-feb Norra Skåne Parkering för husbilar efterlyses 

15 09-feb Lokaltidningen Påskalammen födda på Kongagården 

16 09-feb Sydsvenskan  Efter priset: erbjudande om att bli uppköpt 

17 07-feb Västerviks Tidningen Hon drog till Norge för att jobba 

18 07-feb Kristianstadsbladet Förslag om fler husbildplatser 

19 09-feb Hela Gotland Orättvisor driver honom att fortsätta 

20 09-feb Ica Nyheter Arla och Scan ska få fart på barn 

21 09-feb Foodwire Ekologisk julskinka gick som smör 

22 13-feb Land Lantbruk Arla och Scan i PR-samarbete 

23 09-feb Butikstrender Arla och Scan i samarbete 

24 12-feb Jordbruksaktuellt Analys: Lågkonjunkturen kan gynna svenskt kött 

25 07-feb Ystads Allehanda Vardagen som en personlig angelägenhet 

26 08-feb Aftonbladet Ministern fick två håriga apor i knäet 

27 09-feb nwt.se Mats Muregård ny NWT-vd 

28 09-feb Svenska Dagbladet En lågintensiv vardag räknar vi ner mot vår 

29 10-feb Sydsvenskan Vi tror inte folk är beredda att betala mer för mat utan tillsatser 
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30 10-feb Upsala Nya tidning Grisbonde vill bekämpa vildsvin 
31 utgår ej medie - org  

32 10-feb ATL Smutsiga slaktkroppar på Scan 

33 10-feb SR    Ny kritik mot dålig hygien på slakteri 

34 10-feb Corren.se Orena slaktkroppar på Scan 

35 13-feb Sveriges Natur Kravmärket försvinner 

36 11-feb nyheter 24 Bajs upptäckt på köttet från Scan 

37 11-feb nyhetskanalen Skitigt på Scan 

38 11-feb Östnytt Avföring på Scans slaktade djur 

39 13-feb ATL Djurskyddet på slakterier granskas 

40 11-feb SR Scan lovar bättring efter hygienkritik 

41 12-feb Ekoweb Restaurang och storhushåll ökade 40 % på ekologiskt 2008 
42 utgår , ingen artikel 

43 12-feb Lammproducenterna Lammpriset fortsätter uppåt 

44 13-feb Aftonbladet Roliga recept för barnkalas?  

45 13-feb Hela Gotland 2008 hektiskt år för ekoodlarna 

46 16-feb Ekoweb Mer än dubblerad försäljning av Scans ekologiska julskinka 

47 14-feb Norrländska Socialdemokraterna Bondeliv på gott och ont 

48 16-feb Norrbottens Kuriren Fria ord: en anarki utan dess like 

49 14-feb Kristianstadsbladet Charkspecialisten som tröttnade 

50 16-feb ATL De vill sälja sitt kött i egen gårdsbutik 

51 15-feb Ystads Allehanda Angus får egen butik på landet 

52 16-feb ATL Kärvt få grisuppfödare att välja nya affärsmodeller 

53 18-feb SR Gotländskt kött säljs i hela landet 

54 19-feb ATL Slakteriernas kamp om Gotland hårdnar 

55 20-feb Land Lantbruk Scan satsar på gotländskt kött 
56 utgår pga newsdesk sida 

57 21-feb Hela Gotland Bryter mark för "utmärkt" Gotlandskött 

58 21-feb Dalarnas Tidning Johan vill veta vad han äter 

59 22-feb DN Barnens mat sämre än föräldrarnas 

60 23-feb Helsingborgs Dagblad Rätten till bra mat 

61 23-feb Fri köpenskap Gotländskt kött får eget varumärke 

62 23-feb ATL han jagar vildsvin med lampa 

63 24-feb Ica Nyheter Synskadade utmanar handeln 

64 23-feb Fri köpenskap Hallå där, markus wahlgren… 

65 25-feb Aftonbladet Ut och vakta era renar 

66 24-feb Dagens handel Apoteket förebild när synskadade utmanar handeln 

67 25-feb packnyheter Unga synskadade uppmanar till tävling i punktskriftsmärkning! 

68 24-feb Skånskan.se Fritt fram för bilhall på gamla Scantomten 

69 25-feb Lidköpingsnytt 122 lediga platser att söka  

70 26-feb LO-tidningen A-kassan upprör många 

71 26-feb Packnet Tävling om braillemärkta livsmedel 

72 27-feb Gefle dagblad Maten för barn sämre och dyrare 

73 27-jan Fri köpenskap HKScan bättre under fjärde kvartalet 

74 27-feb ATL Kraftigt minskad vinst för HKScan 

75 27-feb Land Lantbruk HKScan: vinsten sjönk 2008 
76 utgår pga finsk tidning 
77 utgår pga finsk tidning 

78 27-feb Land Lantbruk Scan AB gjorde ett starkt fjärde kvartal 
79 27-feb ATL Klirr i kassan för Swedihs Meats trots uselt HK-resultat 
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Bilaga 3.  

 

Uppställning över rutinhändelser och rutin övrigt 

I analysschemat noterades om pressklippen eller webbnotiserna kom från rutin, rutin övrigt, slump, annan 

källa, skandal eller olyckshändelse. Nedan kommer en förteckning över organisationernas rutinhändelser och 

rutin övrigt som artiklarna/notiserna härletts bakåt till. Definitioner:  

Rutin: planerad av organisationen genom pressmeddelande  

Rutin övrigt: övrigt planerat av organisationen, t ex nyhetsbrev, nyhetstips och expertsvar.se 

Mittuniversitetet har härlett artiklarna till 6 rutin och 4 rutin övrigt. Rutin resulterade i 5 artiklar i tidningar och 

14 på webben. Rutin övrigt resulterade i 3 artiklar i tidningar och 4 på webben. 

Scan har härlett artiklarna till 9 rutin och 5 rutin övrigt. Rutin resulterade i 12 artiklar i tidningar och 17 

på webben. Rutin övrigt resulterade i 10 artiklar i tidningar och 8 på webben.  

 

Mittuniversitetet Rutin 

Datum Rubrik Antal artiklar/notiser  
  Tidning Webb 

2009-02-02 Fridykning kan rädda fler från drunkning 2 4 

2009-02-04 Ny syn på digitaltryck ger Kempepris   1 

2009-02-09 Mittuniversitetet rekryterar studenter i Europa  3 

2009-02-10 Mittuniversitetet storsatsar på forskning  1 2 

2009-02-16 Unik utbildning i kriminologi   2 

2009-02-17 Fortsatta satsningar på forskningen vid Mittuniversitetet 2 2 

 

Mittuniversitetet Rutin övrigt 

Händelse  Antal artiklar/notiser  
  Tidning Webb 

2009-02-12 Nyhetstips: utländska studenter dominerar på Masterprogrammen 1  

2009-02-13 Inbjudan till föreläsning i 3D-teknik 1 1 

2009-02-19 Nyhetstips: Innovationskontor till nya universiteten 1 3 
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Scan AB Rutin 

Datum Rubrik Antal artiklar/notiser  
  Tidning Webb 

2008-12-08 Scans grisbönder erbjuds nytt leveranstillägg 1 

2009-01-12  Scan utökar sitt ekologiska sortiment till restaurang- och  3 
storhushållssektorn 

2009-01-16 Julinsamlingen en succé: Scan skänker 560.000 kronor 
       till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus 1 

2009-02-02 Scan lanserar en maffig hamburgare till konsument  1 

2009-02-04  Ökad försäljning av Scans ekologiska julskinka 3 7 

2009-02-09  Arla och Scan i samarbete 1 4 

 

Från moderbolaget HKScan 

2009-01-05 Verkställande direktör Kai Seikku avgår från HKScan 1 

2009-01-16 Utnämning i HKScan 1 

2009-02-27  HKScan-koncernens bokslutskommuniké för 2008 1 5 

 

Scan AB Rutin övrigt 

Händelse  Antal artiklar/notiser  
  Tidning Webb 

Tagit kontakt med utvald press och berättar om tankar med inköpsbolag 1 

Öppet möte med djurleverantörer på Gotland, ihop med annat bolag 6 6 

Intervju med vd om Scans inriktning 3 

Veckobrev till leverantörer  1 

Arbetstillfällen skickas ut  1 
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Bilaga 4.  

 

Bildexempel       

Mittuniversitetet, tidning 124a, Länstidningen Jämtland. Fotograf: Ulrika Andersson. 

 

Bilden saknas i den elektroniska upplagan av upphovsrättsliga skäl. 

.  

Mittuniversitetet, webb 12, Länstidningen Jämtland. Fotograf: Ulrika Andersson. 

 

Bilden saknas i den elektroniska upplagan av upphovsrättsliga skäl. 

 

Scan, tidning 60, Gotlands Allehanda. Fotograf: Tobias Wallström 

 

Bilden saknas i den elektroniska upplagan av upphovsrättsliga skäl. 

 


