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Abstract 

Titel: Medias skildring av privatleasing 

Författare: Mattias Beer  

Handledare: Jonas Jonsson 

Examinator: Sven Ross 

Typ av arbete: Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms 

Universitet 

Tidpunkt: Höstterminen 2016 

Antal ord: 11 441 

Syfte och frågeställning: Att undersöka hur två svenska dagstidningar valt att skildra 

privatleasing under en vald period. Detta görs genom att besvara följande frågeställning: På 

vilket sätt skildrar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet konceptet privatleasing i sina 

tidningsartiklar under tidsperioden 1 januari 2015 till och med den 1 oktober 2016? 

Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys på samtliga artiklar publicerade i Dagens 

Nyheter samt Svenska Dagbladet under perioden 1 januari 2015 till 1 oktober 2016. 

Huvudresultat: I studien framkom det en förändring i artiklarna under 

undersökningsperioden, en förändring från en positiv vinkling av privatleasing till en mer 

kritisk och undersökande vinkel.  

Nyckelord: Privatleasing, kvantitativ innehållsanalys, dagstidningar, agenda setting 
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1.  Inledning 
Bilköpet är för många en av de absolut största investeringar som kommer att göras under 

deras levnadstid. Bilmarknaden i Sverige har under en längre tid varit relativt oförändrad där 

inköp och försäljning av bilar följt en och samma norm, oavsett var och när du inhandlat din 

bil. Dock under de senaste 10 åren har vi sett ett inträde av en speciell typ av bilfinansiering 

som varit väldigt populär i t.ex. USA och aldrig riktigt etablerats i Sverige, förrän nu. 

Konceptet jag pratar om kallas konsumentleasing eller i folkmun - privatleasing, det är en typ 

av finansieringsform där du som privatperson ”hyr” bilen av en återförsäljare under en viss tid 

istället för att göra en delbetalning för att sedan betala av bilen under flera års tid. Detta 

fenomen står i dagsläget för 25 % av den försäljning som skett i Sverige under det senaste året 

(2015).1 

   De uppgifter som funnits tillgängliga för konsumenter har generellt sett framställt 

privatleasing ett bra och enkelt alternativ vid köp av bil. Som ovan nämnt stod privatleasing år 

2015 för 25 % av den totala bilförsäljningen. Samtidigt har det, i takt med att privatleasing 

blivit allt populärare bland bilköpare, cirkulerat väldigt få reportage och undersökande artiklar 

rörande ämnet. Jag ser det därför det som väldigt intressant att utröna hur två större svenska 

dagstidningar skildrat detta koncept över tid. Detta med tanke på att den rapportering som 

finns tycks vid en första anblick vara negativ inställd men samtidigt ökar andelen av 

privatleasing nästintill explosionsartat. Jag kommer bedriva denna studie med syftet att 

skildra den rapportering som finns rörande konceptet privatleasing ur två större tidningars 

perspektiv för att utröna först och främst hur privatleasing skildras och om det finns någon 

differentiering på skildring från de båda tidningarnas perspektiv. 

 

1.1. Problemformulering 

Massmedier såsom dagstidningar, radio, internet och tv har i dagens samhälle en betydande 

roll då de ger den enskilde individen möjligheten till att ta del av och få information om olika 

typer av händelser, produkter, trender, nyheter och liknande som existerar i vår omvärld. 

Detta resulterar i att allmänheten är mer eller mindre beroende av dessa massmediers 

bevakning av tidigare nämnda händelser för att få kunskap om och kunna följa utvecklingen 

som sker inom dessa sfärer. 

                                                           
1 Mest Motor, 2016 
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Privatleasing i sig är ett relativt nytt affärskoncept i Sverige och medierapporteringen om 

detta ämne är nästintill obefintlig även fast det existerat inom Sveriges gränser under ett 

flertal år. Enligt en första sökning av potentiellt material var det först i början av 2015 som 

rapporteringen av privatleasing började diskuteras i den mediala sfären och 

nyhetsbevakningen tog fart på riktigt. Problemen med den initialt bristfälliga rapporteringen 

var att allmänheten inte fick någon form av medial vetskap och rapportering om en produkt 

som var populär inom Sveriges gränser. Det dröjde fram till år 2015, då privatleasing redan 

stod för nästintill 25 % av den totala privatbilsmarknaden2, innan fenomenet togs upp för 

diskussion i medier. Vid det laget har en hög andel svenskar redan bundit sig till en produkt 

som knappt varit skildrad och granskad i det offentliga rummet vilket kan leda till beslut som 

kanske inte är optimala för den enskilde individen. Mediers förmåga till att utröna information 

som är till fördel för läsare kan skapa en aktion hos allmänheten och därför är det då viktigt 

att medierna använder sin information på ett ansvarsfullt sätt så att allmänheten i den mån de 

kan agerar utifrån korrekt information. Detta gör det viktigt att medierna skildrar konceptet 

privatleasing så sanningsenligt som möjligt. 

   Massmediernas position i samhället i förhållandet till den initial begränsade rapporteringen 

kring privatleasing gör det intressant att undersöka hur medierna har tolkat och skildrat 

konceptet privatleasing sedan den accelererade medierapporteringen av fenomenet inträtt. Det 

är viktigt att se hur medierna som skall vara en informationsförmedlare till allmänheten 

presenterat verkligheten kring privatleasing inom media eftersom mediernas förmedling 

innebär att allmänheten blir medvetna om de fördelar respektive nackdelar som finns rörande 

konceptet privatleasing. Det är även intressant att se om det finns någon typ av förändring 

inom rapporteringen men också om det finns någon differentiering inom framställningen av 

konceptet beroende på dess ökande popularitet inom bilvärlden. 

 

1.2 Bakgrund 

För att få en bättre förståelse för konceptet privatleasing följer nedan bakgrundsinformation 

inom området som reder ut begreppet och för att ni som läsare skall kunna följa mina 

tankegångar och resonemang. 

                                                           
2 Mest motor, 2016 
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Privatleasing i sig är en typ av finansieringslösning vid köp av olika typer av fordon där inget 

krav på kontantinsats finns. Konceptet kan beskrivas som en typ av ”långtidshyra” där 

konsumenten binder upp sig på ett kontrakt som löper under en viss tid och senare återlämnar 

fordonet vid kontraktstidens slut. Konsumenten får därmed en fast månadskostnad och kan på 

så sätt organisera de månatliga betalningarna och därmed få en överblick av vad bilen kostar 

månadsmässigt. 3 

   Som ovan nämnt fungerar privatleasing som en förläng hyra, precis som om en konsument 

skulle hyra en bil avtalar denne med sin aktuella återförsäljare en specifik löptid på hyran, 

antal mil den som hyr har till förfogande, olika försäkringspremier samt olika typer av 

serviceavtal. Baserat på dessa parametrar avgörs den slutgiltiga månadskostnaden. Så länge 

konsumenten håller sig inom dessa parametrar kommer den avtalade månadskostnaden att 

ligga fast. 4  

   I Sverige idag står privatleasing för nästintill 25% av den totala privatbilsmarknaden vilket 

utgör en stor del av landets totala bilmarknad. De faktorer som gör att privatleasing blivit mer 

och mer populärt kan efter en genomläsning sammanfattas med tre faktorer; många 

konsumenter vill ha en fast månadskostnad för sitt bilköp, många konsumenter vill ha ett 

färdigförhandlat paketpris där service, försäkring, vinterdäck m.m. ingår, konsumenter har 

inte behöv av att köra mer än den avtalade körsträckan.5 

2. Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur två svenska dagstidningar, Dagens Nyheter (DN) och 

Svenska Dagbladet (SvD) har valt att skildra konceptet privatleasing inom bilindustrin under 

en tidsperiod som sträcker sig från början av januari 2015 till den första oktober 2016. Syftet 

är även att ta reda på om, och i så fall hur, framställningen av konceptet privatleasing 

förändrats under den valda undersökningsperioden. Huvudsyftet med denna undersökning är 

främst att se på vilka olika sätt konceptet privatleasing skildras men även att försöka utröna 

hur den mediala skildringen förändrats under studiens gång och se om det finns någon 

skillnad på hur de två olika dagstidningarna skildrat privatleasing. 

                                                           
3 Advisa, 2016 
4 Advisa, 2016 
5 Advisa, 2016 
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   Studien tar enbart upp huruvida DN och SvD skildrar detta koncept och inte att efter 

undersökningen skett generalisera ut detta resultat på resterande av svenska dagstidningar och 

anta att deras skildringar stämmer överens med de resultat som uppnåtts under den 

genomförda studien. DN och SvD valdes som utgångspunkt för denna studie därför att båda 

tidningarna har välrenommerade motorsektioner och dess skribenter strävar efter att 

producera sina artiklar på ett objektivt sätt.  

   För att kunna studera hur DN och SvD skildrar konceptet privatleasing är nedanstående 

frågeställning och följande underfrågor utarbetade. 

2.1 Frågeställning 

Huvudfrågeställning: 

 På vilket sätt skildrar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet konceptet privatleasing 

i sina tidningsartiklar under tidsperioden 1 januari 2015 till och med den 1 oktober 

2016? 

Som verktyg i att besvara min huvudfrågeställning har jag valt att utforma fyra stycken 

underfrågor. Detta för att tydliggöra och strukturera tidningarnas relevanta dagordning och 

meningsskapande för studiens artiklar. 

Följande underfrågor lyder: 

 Vilket är artiklarnas huvudtema? 

 Vilka källor omnämns i artiklarna? 

 Hur pass stort utrymme ges artiklarna? 

 Vilka olika typer av ordval görs för att skapa mening i artiklarna? 

De presenterade underfrågorna är framtagna för att undersöka olika aspekter av artiklarnas 

innehåll. Att ta reda på artiklarnas huvudteman skapar förståelse för vad själva artikeln 

handlar om. Att se hur pass stort utrymme artiklarna får ger en hänvisning om hur pass 

prioriterat ämnet i sig är för tidningarna. Att se närmare på vilka olika källor som artiklarna 

baseras på är intressant för att se om det är källor som ligger nära bilindustrin där tillverkare 

och återförsäljares intressen ligger i fokus eller om det är mer oberoende källor som värnar 

om konsumentens intressen.  Vilka ordval som finns i artiklarna är intressant för att ta reda på 

hur artikelförfattaren har framställt innehållet, är det en positiv, negativ, känslomässig eller 

enbart faktabaserad text. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer en presentation av de teoretiska utgångspunkter och begrepp som ligger till 

grund för denna studie. 

Initialt i detta kapitel följer en redogörelse för begreppet agenda setting vilket kommer 

användas för att se hur pass viktigt konceptet privatleasing är i de två omnämnda tidningarna 

därför att teorin säger att det som får mycket utrymme även uppfattas som viktigt. För att få 

en uppskattning om hur tidningarna konstruerar artiklar rörande konceptet privatleasing har 

begreppet framing använts där huvudidén är att identifiera de ramar som skapar mening i de 

texter som undersökts under studiens gång. Nästkommande är en presentation av tidigare 

forskning relevant och aktuell för denna studie. Den tidigare forskningen introduceras av en 

redogörelse för massmediernas roll i samhället för att sedan övergå till en redogörelse för 

tidningarnas roll vid reklam- och PR-aspekterna som en plattform för reklam och 

marknadsföring. 

3.1 Agenda Setting 

Efter resultaten som framkom under 1950 talet vilka pekade på att massmediernas roll inom 

kunskap och nyhetssökande var betydande, genomfördes år 1968 ytterligare en undersökning 

för att se om massmedierna påverkade allmänhetens opinion och prioriteringar genom att 

fastställa dagordningen för en politisk kampanj. Under samma process uppkom även ett 

begreppsuttryck för just massmediernas eventuella inflytande på allmänheten, detta 

uttrycksbegrepp kom att kallas agenda setting.6 Begreppet innebär att de frågor och nyheter 

som tidningar väljer att rapportera om och ge ett stort utrymme inom tidningarna också 

kommer att betraktas som viktiga frågor av allmänheten. Detta innebär att massmediernas 

dagordning influerar och fastställer den dagordning som allmänheten kommer att agera efter. 

McCombs hävdar att massmediernas prioritering av ett speciellt ämne eller fråga som 

framställs i medierna har en stor påverkan på hur läsaren uppfattar en situation och har därför 

en stor orsakseffekt på hur allmänhetens dagordning kommer se ut.7 I och med detta 

framkommer det att massmedierna besitter en viss makt då deras fastställande av 

dagordningen för den offentliga debatten kommer bidra till vad individer inom dessa 

intressesfärer kommer att prata om och diskutera kring. McCombs hävdar att när 

massmedierna lyft en viss fråga i den offentliga diskussionen kommer denna fråga sedan att 

drivas framåt på egen hand. McCombs hävdar även att det finns ett flertal andra viktiga 

                                                           
6 McCombs, 2006, s.27 
7 McCombs, 2006, s.27 
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aspekter som är med och formar attityder och opinion hos allmänheten. Den aspekt som 

främst lyfts fram är att samtliga personer inom en befolkning alla har olika erfarenheter som 

påverkat och format dem till den person de är idag. Dessa erfarenheter påverkar i sin tur hur 

de upplever en specifik fråga som lyfts fram av massmedier.8 McCombs menar med detta att 

journalister och medier har ett reellt inflytande på sin befolknings världsbild.9 

   Agenda setting är användbart i denna studie då denna teori tydliggör vilka olika 

huvudteman som anses vara viktiga och lyfts fram inom dagstidningarna DN och SvD. Vi kan 

då ta reda på hur pass viktigt konceptet privatleasing anses vara för respektive tidning. 

Tidningarnas dagordning påverkas även av den sociala kontext som dessa existerar inom 

genom att tidningen vill och måste publicera material som anses vara intressant för läsaren.10 

Därför är det viktigt att som redaktör porträttera en händelse eller artikel så att läsaren kan 

förstå den utifrån sig egna referensram. För att kunna få en djupare insikt av vad dessa 

referensramar kan hänvisa till används begreppet framing som beskrivs i nästkommande text. 

 

3.2 Framing 

Begreppet framing etablerades av forskaren Ervin Goffman. Benämningen framing kan 

översättas till inramning vilket också är precis vad begreppet handlar om. Goffman hävdar att 

inom varje samhällssfär finns det ett visst antal ramar eller parametrar som används av 

individer för att kunna tolka olika händelser. Dessa primära ramar och dess användande 

grundar sig inte i någon så kallad ursprunglig tolkning av en händelse. Ramarna innefattar de 

aspekter som skapar och ger mening till en händelse som utan dem skulle ses som meningslös 

och obefintlig.11 Beroende på vilka olika sociala grupperingar och kulturella aspekter en 

människa tillhör finns det olika typer av ramar för att skapa en förståelse för hur gruppen eller 

kulturen som just denne tillhör fungerar.12 

   En annan definition av vad begreppet framing är och vad en analys av dessa ramar innebär 

kommer från Robert M. Entman som definierar analysen av ramar som någonting som 

identifierar hur en sändare av diverse information har inflytande över en annan persons tankar 

och medvetenhet.13 Under genomförandet av analysen fokuserar man på att undersöka och 

                                                           
8 McCombs, 2006, s.43 
9 McCombs, 2006,  s.44 
10 Goffman, 1974, s.27 
11 Goffman, 1974, s.21 
12 Goffman, 1974, s.27 
13 Entman, 1993, s.51-52 
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förtydliga de aktuella ramar som finns i texten för att hitta vilka ramar som porträtteras.14 

Entman diskuterar även kring att de ramar som existerar inom texten tydliggör olika aspekter 

av verkligheten samtidigt som de även kan dölja andra aspekter av verkligheten vilket kan 

bidra till att läsaren får en annan reaktion än vad artikelförfattaren tänkt sig initialt.15 

   Teorin framing kommer att appliceras för att undersöka om det finns några specifika ramar 

tidningarna använder sig av för att skildra privatleasing. I andra hand kommer begreppet 

användas för att se om det finns någon skillnad mellan hur SvD och DN skildrar konceptet 

privatleasing. Vilka olika typer av ramar som tidningarna använder sig av kan även vara 

relevant för att ta reda på om innehållet i artiklarna ger någon form av användbar information 

till konsumenterna. Framställandet av en artikel handlar även om hur olika medier väljer att 

framställa, tolka och presentera en viss händelse och därför kan det skilja sig mellan SvD och 

DN i hur de presenterar en viss händelse eller i detta fall privatleasing.  

 

3.3. Tidigare forskning 

Efter mycket efterforskning har jag inte hittat några tidigare studier som är kopplade till 

ämnet privatleasing i Sverige. Detta kan bero på att detta är ett relativt nytt koncept inom 

landet eller att intresset för att göra en djupgående studie av privatleasing som fenomen inte 

varit tillräckligt stort.  

3.3.1. Massmediernas roll i samhället 

I Sverige kan vi dela in begreppet massmedier till tre stycken olika aktörer; tv, radio och 

dagspress. Dessa medieoutlets har i dagsläget huvudsakligen fyra stycken huvuduppgifter som 

handlar om att först och främst sprida information för både medborgare och politiker om 

händelseutvecklingen inom samhället. Den andra uppgiften är att kommentera och analysera 

de händelser som sker i samhället för att kunna ge dess befolkning en sanningsenlig och 

korrekt porträttering av händelser som sker. Den tredje uppgiften massmedierna i Sverige har 

är att granska opinionsbildare i samhället såsom t.ex. politiker, chefredaktörer och lobbyister. 

Den sista uppgiften som svenska massmedier har är att underlätta för gruppkommunikation 

mellan organisationer samt mellan organisationer och befolkning.16 Denna speciella ställning 

                                                           
14 Entman, 1993, s.51 
15 Entman, 1993, s.55 
16 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s.28 
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som massmedierna har bidrar till och bekräftar att allmänheten också är beroende av 

massmedier för att på ett effektivt sätt kunna orientera sig i omvärlden.17 

   En viktig aspekt är att alla ovannämnda uppgifter skall gå hand i hand med det viktiga 

sociala ansvar som tillhör den journalistiska standarden vilken alla massmedier skall ta 

hänsyn till och följa. Det sociala ansvaret i den här situationen innebär att massmedierna skall 

förmedla nyheter som är objektiva, relevanta, sanningsenliga och rättvisa samtidigt måste det 

vara en avvägning som gör att dagspressen kan spegla aktuella händelser på ett sätt som gör 

att allmänheten förstår meddelandet och där texten får mening.18 Det är vitalt att det sociala 

ansvarstagandet upprätthålls då massmedierna bevakar omvärlden och har som uppgift att 

förmedla vidare kunskaper och diverse värderingar till allmänheten om olika trender och 

utvecklingar inom samhället.  

   Denna aspekt med massmediernas roll i samhälle är intressant för denna studie för att en 

stor del av allmänheten som potentiellt skulle vara intresserade av privatleasing hämtar in 

majoriteten av sin information angående detta koncept från just dagspress. Vidare är det 

väsentligt att kunna se och skildra hur massmediernas porträttering av konceptet ser ut. 

 

4. Metod 
Nedan följer en kortare redogörelse för mitt val av metod som består av en kvantitativ 

innehållsanalys samt en kvalitativ metod i form av en diskursanalys. Den kvantitativa 

metoden har en stor grad flexibilitet och fungerar väl att kombinera tillsammans med andra 

typer av metoder vilket bidrar till att jag, genom att basera min studie på två olika metoder, 

kan få ett bredare resultat.19 Den kvantitativa delen av studien bidrar med det statistiska 

resultatet av det undersökta materialet och den kvalitativa delen som består av en 

diskursanalys vilken hjälper mig till att kunna undersöka artiklarna på djupet och för att få 

fram den komplexare mening som eventuellt existerar i artiklarnas uttryck. 

För att strukturera undersökningens process delas perioden att in i tre olika delar, början, 

mitten och slutet av undersökningsperioden. 

 

                                                           
17 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s.28 
18 McQuail, 2010, s.170 
19 Eliasson, 2011, s.26-29 
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4.1. Avgränsning  

Efter övervägande så har jag beslutat att avgränsa studien till två av Sveriges största 

dagstidningar, dels för att få en koncentrerad studie men även för att jag upplevt av erfarenhet 

att just Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter är två tidningar som har börjat producera 

mer artiklar rörande konceptet privatleasing. Ett problem som kan uppstå med enbart två 

valda tidningar är att möjligheten till att generalisera resultatet på övrig dagspress försvinner, 

dock är syftet att enbart undersöka hur DN och SvD skildrar konceptet. 

   De anledningar till att jag valt jus DN och SvD för min studie är först och främst att båda 

tidningarna är av en likartad karaktär då prenumerationer är en av deras största inkomstkällor 

och de är mer eller mindre beroende av dem för att kunna bedriva sin verksamhet. Den andra 

anledningen är att de publicerar ett likartat utbud av media och nyhetsartiklar samt att de båda 

är bland de största aktörerna inom sin bransch i näst intill samtliga län i Sverige.20 Den tredje 

anledningen är att dessa tidningar är jämförbara i och med att de spelar på samma typ av arena 

och konkurrerar om samma typer av prenumeranter vilket bidrar till att studiens resultat 

kommer bli mer trovärdigt än om en jämförelse av två olikartade tidningar skulle ske, vilket 

skulle kunna resulterat i ett missvisande resultat. Den sista anledningen är att både DN och 

SvD har välrenommerade motorsektioner med en hög grad av objektivitet i deras rapportering 

av motornyheter, därför är det intressant att undersöka hur de olika tidningarna porträtterar 

konceptet privatleasing. 

   I nyhetsartiklarna som ska analyseras kommer enbart textinnehållet att ligga i fokus vilket 

betyder att inga bilder kommer analyseras. Detta med tanke på att syftet för studien var att 

skildra hur privatleasing porträtteras utifrån artiklarnas textinnehåll och inte dess bildinnehåll. 

Dock kommer jag att analysera diverse ”faktaboxar” som existerar med tanke på att dessa 

boxar fungerar mer som en generell informationsbox där de mest positiva kontra mest 

negativa aspekterna av artikeln presenteras.  

   För att avgränsa oss ytterligare kommer enbart artiklar som publicerats i tryckta nummer av 

DN och SvD under 2015 och 2016 att analyseras. 

 

                                                           
20 Tidningsutgivarna, 2014 
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4.1.1. Dagens Nyheter (DN) 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal morgontidning vilken förutom just morgontidningen 

är diversifierade med digitala upplagor som DN.se, DN+ för läsplattor och mobil.DN.se för 

mobiltelefoni. Den dagliga läsarskaran uppgår till cirka en miljon prenumeranter och läsare 

utslaget över samtliga av deras kanaler.21 DN säger sig vara en oberoende liberal tidning 

vilket de facto innebär att de skall vara oberoende från organisationer, näringslivet samt stå 

fria från samtliga politiska partier.22 

   Dagens Nyheter grundades år 1864 och var ursprungligen utpräglat liberal men det 

förändrades år 1973 när tidningen förklarades som oberoende.23 Detta skedde i samband med 

att Bonnier koncernen köpte upp tidningen.24 

4.1.2 Svenska Dagbladet (SvD) 

Svenska Dagbladet klassificerar sig som en obunden moderat daglig morgontidning som 

utöver sina dagliga lösnummer även distribuerar sig digitalt med svd.se, nliv.se samt 

mobiltelefoni sajten mobil.svd.se. Den dagliga läsarskaran uppgår även den till cirka en 

miljon läsare utslaget över samtliga kanaler som SvD har inom sin sfär. Med obunden 

moderat anser SvD att samtliga sidor inom det dagliga numret, exklusive ledarsidan, är fria 

från inslag av politiska budskap.25 

   Svenska Dagbladet grundades år 1884 och var ursprungligen en plattform för tullvänliga 

och unionsmotståndare. I början av 1940 talet så strukturerades tidningen om till en 

oberoende moderat tidning. Den ursprungliga ägaren var familjen Wallenberg samt 

Wallenberg gruppen men såldes till ett av de större norska medieföretagen som är en stor 

aktör i dagens medievärld, Schibsted.26 

 

4.2. Kvantitativ innehållsanalys 

Inom mediakommunikationsvetenskap så finns det en rad olika författare som skriver och 

diskuterar kring metoden kvalitativ innehållsanalys vilket i sig ger oss en rad olika 

definitioner av vad metoden innebär och hur den skall appliceras. Denna studie baseras utifrån 

                                                           
21 Dagens Nyheter, 2014 
22 Dagens Nyheter, 2014 
23 Nationalencyklopedi, 2014 
24 Dagens Nyheter, 2014 
25 Svenska Dagbladet, 2014 
26 Nationalencyklopedi, 2014 
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Nilssons tolkning av Berelsons definition av metoden som kallas Content Analysis in 

Communication Research.27 Enligt Nilsson finns det fyra stycken riktlinjer att följa för att på 

ett korrekt sätt bedriva en kvantitativ innehållsanalys, dessa är följande; objektivitet, 

systematik, kvantitativ och manifest. Objektivitet innebär för denna metod att analysen av ett 

specifikt innehåll skall vara oberoende av den forskare som utför analysen. I praktiken 

innebär detta att en annan utomstående forskare skall kunna bedriva samma analys med 

samma resultat utifrån de initiala preferenserna för studien som ett väldefinierat 

undersökningsobjekt och analysschema. Systematik handlar om att det skall finnas en 

väldefinierad beskrivning av tillvägagångssättet där det insamlade materialets omfattning 

skall utgå från tydliga urvalskriterier för att uppnå ett tillfredställande objektivt resultat. 

Kvantitet i förhållande till denna analysmetod innebär att de i analysschemat ingående 

variablerna skall kunna beskrivas med hjälp av kvantitativa termer som frekvens och omfång 

för att möjliggöra statistiska samband. Manifest i förhållande till en kvantitativ 

innehållsanalys innebär att analysen begränsas till det som faktiskt går att utröna ur textens 

innehåll, det som gemene läsare kan uppfatta och tolka. Detta minskar de eventuella 

feltolkningar som kan uppstå om man har en subjektiv tolkning av texten ifråga.28 

   En kvantitativ innehållsanalys kan delas upp i två olika analysmodeller där den första 

varianten fokuserar på att förklara det reella innehållet utifrån bakomliggande faktorer som 

diverse mediaorganisationer struktur eller samhällets ideologiska klimat. Inom denna typ av 

analysform betraktas innehållet som ett resultat av hur olika aktörer inom mediaorganisationer 

uppfattar och beskriver sin omvärld. Den andra infallsvinkeln handlar om hur medieinnehåll 

kan påverka individer och samhälle. Detta betyder att medieinnehållet tolkas och klassificeras 

som en oberoende variabel istället för att klassificera det som en beroende variabel som i det 

första exemplet. Denna infallsvinkel handlar även om att se om artiklarnas innehåll, antalet 

publicerade artiklar och dess storlek kan bidra till en förändring i läsarens kunskap, attityd och 

beteende.29  

   En av grundidéerna med en kvantitativ innehållsanalys är att mäta en händelses betydelse 

genom att undersöka hur pass stort utrymme och vilken typ av utrymme händelsen får i 

media. Detta tankesätt kan leda till en problematik därför att undersökningsmetodiken är att 

man undersöker antalet artiklar som berör den specifika händelsen men även i vilken volym 

                                                           
27 Nilsson, 2010, s.122 
28 Nilsson, 2010. S.122 
29 Nilsson, 2010, s.123 
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eller storlek den förekommer. Problematiken med detta är att båda dessa mått kan vara 

bristfälliga om artiklarnas innehåll skiljer sig åt väsentligt.30 Därav har denna studie 

kompletterats med en diskursanalys för att frångå problematiken. 

4.3. Kodschema 

Som jag nämnt ovan har det genomförts en kvantitativ innehållsanalys där även ett kodschema 

använts för att kunna underlätta analysen av de valda artiklarna i DN och SvD. Att koda ett 

material inför en studie innebär att forskaren skapar koder för olika variabler vilket gör det 

lättare att guida sig genom det insamlade materialet. Kodschemat utformades under analysen 

av artiklarna där mönster inom artiklarna hittades; t.ex. vilka källor som fick komma till tals. 

Dessa olika mönster och kategoriska indelningar har sedan använts som variabler i samband 

med analysen.   

   Sammanlagt användes sju olika variabler, variablerna bestod av: Datum, vilken tidning, 

källa, huvudtema i artikel, avdelning i tidningen, volym och storlek samt ”finns privatleasing i 

rubriken”. Variabeln datum är från januari 2015 till september 2016. Variabeln tidning 

indikerar om det är en publikation i SvD eller DN. Variabeln källa innefattar 

branschorganisationer, invånare, återförsäljare, experter, myndighet och näringsliv. Variabeln 

huvudämne innefattar fallgropar, kritik, ökad försäljning, rekord, ekonomi, att tänka på och 

nöjd kund. Variabeln avdelning innefattar världen, ekonomi, första sida, SvD respektive DN 

idag, näringsliv, nyheter, motor och sist kultur. Variabeln volym och storlek innefattar 

uppslag, helsida, tredjedels sida, fjärdedels sida och notis. Slutligen variabeln om ordet 

privatleasing finns med i rubriken. Dessa kategoriseringar underlättar analysarbetet då det gör 

materialet hanterbart och jämförbart och utan dessa kategoriseringar hade det varit omöjligt 

att jämföra de olika variablerna som framkommit. 

4.4. Diskursanalys  

Begreppet diskursanalys handlar om att en specifik text kan förekomma i olika typer av 

”dolda strukturer” inom samhället, institutioner och olika situationer. Dessa texter kan tolkas 

på en rad olika sätt beroende på vilken typ av ram läsaren har tillgång till, i förhållande till 

Goffmans teori om media begreppet framing.31 Studien har genomförts och kompletterats 

med hjälp av en diskursanalys som är ett koncept som förekommer i flera olika varianter.32 

Jag har valt att använda Van Dijks tolkning av konceptet diskursanalys som utgångspunkt för 

                                                           
30 Nilsson, 2010, s.124 
31 Goffman, 1974, s.21 
32 Metoder inom kommunikationsvetenskap, 2010, s.273 
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denna studie. Anledningen till detta är att Van Dijks tolkning av denna analysmetod baserar 

sig på en begreppsapparat som analyserar diskursen, både på en makro samt en mikronivå för 

att utröna textens specifika egenskaper samt att analysen cirkulerar kring begreppet 

koherens.33 

   Koherens är ett begrepp och verktyg som används vid analys av texter, begreppet i sig kan 

delas in i två delar, global koherens och lokal koherens. Generellt sätt syftar begreppet 

koherens till att förstå texten, dess konstruktion, språk, typografi, och layout. Med andra ord 

hur texten är uppbyggd och hänger ihop. Global koherens handlar om och syftar till den 

undersökta textens huvudsakliga mening och olika tema medan den lokala koherensen 

inbegriper de olika beskrivningar, argument och påståenden som förverkligar textens 

egentliga mening.34 En makroanalys berör de mer övergripande egenskaperna hos en 

nyhetstext, närmare bestämt de olika tematiska och schematiska strukturerna som existerar. I 

en makroanalys undersöks textens tematiska hierarki då man ser närmare på relationen mellan 

artikels huvudtema kontra delteman som existerar. Dessa teman med en stark hierarki 

beskrivs oftast redan i artikelns rubrik och ingress för att sedan förtydligas på en mikronivå. 35 

På det mikroanalytiska stadiet är koherens centralt och framförallt relationen mellan den 

globala och den lokala koherensen där det är den lokala koherensens faktorer som beskriver 

hur textens olika argument, beskrivningar eller påstående hänger ihop och skapar mening. 36 

   Vid genomförande av en diskursanalys är det vitalt att även undersöka vilka ordval som 

finns som skapar mening i texten. Van Dijk menar att en analys av de stilistiska samt retoriska 

aspekterna av en text är vitalt för att utröna vilka val av ord som görs för att bidra till en 

specifik ton eller stil inom texten. För att tydliggöra detta ytterligare letar man efter så kallade 

”värdeord” som bidrar med att skapa mening till en text. Denna aspekt av analysen kan bidra 

till att lyfta fram vilka olika sociala samt ideologiska värderingar som existerar som 

grundfundament till texten.37 

   I och med att det är läsaren som skapar en koherens av innehållet i texten, genom att utröna 

sammanhanget mellan hur argumentationen och beskrivningarna skapar mening åt texten, kan 

det uppstå en viss problematik. Problematiken baserar sig på att texten är en kombination av 

det uppenbara samt det som lämnas osagt vilket skapar ett stort fönster öppet för läsaren att 

                                                           
33 Van Dijk, 1991, s.110 
34 Metoder inom kommunikationsvetenskap, 2010, s.275 
35 Metoder inom Kommunikationsvetenskap, 2010, s.275 
36 Metoder inom kommunikationsvetenskap, 2010, s.275 
37 Van Dijk, 1991, s.115 
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göra sin egen tolkning av texten, det som kan inträffa i denna situation är att skribenten tror 

och ser en koherens medan läsaren i fråga ser en annan koherens. Genom att studera det 

osagda inom texten kan en forskare hitta svar på vilka olika sociokulturella tankesätt som 

ligger till grund för texten.38 

   I diskursanalysen kommer fokus att ligga på att undersöka vilka ordval och ”värdeord” som 

finns i texterna och utgå från Van Dijks synsätt på de stilistiska och retoriska aspekterna av en 

text. 

 

4.5. Urval och material 

I den bedrivna studien genomfördes analyser av artiklar rörande privatleasing publicerade i de 

svenska dagstidningarna Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladets tryckta utgåvor. 

Undersökningsperioden sträckte sig mellan den 1 januari 2015 till den 1 oktober 2016. Med 

hänsyn till den långa undersökningsperioden har det i den kvantitativa innehållsanalysen 

gjorts ett totalurval av artiklarna som fanns till förfogande. Ett totalurval innebär att alla 

artiklar publicerade under denna period som handlat om privatleasing användes som underlag 

för studien. Ett totalurval användes då det enligt Eliasson är ett bra alternativ där det material 

som skall undersökas är begränsat, vilket det i denna studies fall var. 39 Sammanlagt baserades 

studien på 32 artiklar, varav 23 artiklar är från DN och 9 artiklar från SvD. 

   I den kvantitativa innehållsanalysen har det gjorts ett totalurval av de material som fanns 

tillgängligt medan inom den kvalitativa diskursanalysen har tre stycken artiklar valts från 

vardera tidningen baserat på totalurvalet. De sex artiklar som valts ut och använts i 

diskursanalysen representerar det överskådliga resultatet från den kvantitativa 

innehållsanalysen. Dessa artiklar valdes ut manuellt, en artikel från varje tidning från varje 

specifik undersökningsperiod, alltså en artikel från vardera tidningen i början av perioden, en 

artikel från vardera dagstidning i mitten av undersökningsperioden och en artikel från vardera 

tidning i slutet av undersökningsperioden. Urvalet av artiklarna till diskursanalysen är baserat 

på den förändring som skett i artiklarnas innehåll. Samtliga artiklar som fanns under den 

angivna perioden valdes för undersökningen. Insamlingen av dessa artiklar bedrevs genom att 

ta hjälp av databasen Retriver Mediearkivet då samtliga publicerade artiklarna från mina 

utvalda tidningar publiceras där. Vid sökningen av artiklarna har frisökningstexten varit 

                                                           
38 Van Dijk, 1991, 112-113 
39 Eliasson, 2011, s.44 
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privatleasing och för att avgränsa oss ytterligare gjordes ett periodval genom att välja 

tidsspannet 2015-01-01 till och med 2016-10-01. Sökningen gjordes enbart med DN och SvD 

i hänsyn. 

 

4.6. Metodproblem 

Ett problem som kan uppstå med metoden kvantitativ innehållsanalys är att den kan bidra till 

att begränsa resultatet från att vara av en förklarande karaktär till en ytlig karaktär, för att 

kunna frångå denna problematik valde jag därför att komplettera den kvantitativa 

innehållsanalysen med metoden diskursanalysen vilken syftar till att undersöka 

meningsskapandet och det som finns ”osagt” i texten. Kombinationen av dessa två metoder 

bidrar till att studien får en relativt hög validitet då frågeställningen av min studie syftar till att 

undersöka skildringen av privatleasing där skildringen innefattar allt från det 

meningsskapande som finns i artiklarna till antalet artiklar. Hade jag enbart valt att genomföra 

den kvantitativa innehållsanalysen hade jag blivit tvungen att omstrukturera och omformulera 

min frågeställning på grund av att det inte går att undersöka meningsskapande med hjälp av 

denna metod. Samma typ av problematik hade även uppstått om jag valt att enbart använda 

diskursanalys som min enda metod. Med andra ord ökar validiteten genom att jag använder 

mig av två metoder för att mäta värden av de angivna variablerna. 40 

   För att ytterligare öka validiteten i min studie fastställdes ett kodschema för att säkerställa 

att den genomgående tolkningen av artiklarna skulle följa samma begreppsapparat under hela 

den kvantitativa processen. För en ökad reliabilitet bestämdes ett tillvägagångs på förhand för 

att underlätta den analytiska processen. Med hänsyn till att jag använde mig av Stockholms 

Universitets mediearkiv kontrollerades varje analyserad artikel med respektive publicerad 

artikel för att säkerställa att det jag analyserat stämmer överens med det publicerade 

materialet för att kunna säkerställa att inga artiklar fallit bort under analysprocessen. Dessa 

steg bidrar till en hög reliabilitet vilket innebär att mätningen inom studien har en hög 

tillförlitlighet då tolkningen av samtliga artiklar följer samma begreppsapparat utan att 

påverkas av mina egna eventuella åsikter kring artiklarna.41  

   Det efterföljande syftet till det resultat som framkommit från den kvantitativa 

innehållsanalysen var att undersöka de mönster som framkommit i analysen. Jag valde därför 

                                                           
40 Eliasson, 2006, s.16 
41 Eliasson, 2006, s.15-16 
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att basera min diskursanalys på sex stycken olika artiklar, två från varje tidsperiod. Valet av 

just sex stycken artiklar baserades på att resultatet skulle representeras lika från de båda 

dagstidningarna vilket resulterade i en artikel per tidning från respektive tidsperiod. Valet att 

använda en diskursanalys för att analysera artiklarna medför att det finns en viss begränsning i 

att kunna generalisera resultaten på resterande dagspress inom Sverige, anledningen till detta 

är att en generalisering av mitt resultat enbart skulle skapa hypoteser vilka i sig sedan kan 

undersökas vidare. En problematik som kan uppstå vid en applicering av en diskursanalys kan 

vara att bibehålla ett vetenskapligt förhållningssätt till analysen i och med att det enbart 

handlar om dina egna tolkningar. För att kringgå detta problem valde jag att först utföra den 

kvantitativa innehållsanalysen för att sedan använda det statistiska resultatet som 

utgångspunkt för att bibehålla ett vetenskapligt förhållningssätt.   

   Ytterligare en begränsning av urvalet är att bilder och dess textrutor inte tas med i analysen 

vilket kan bidra till att vissa aspekter av framställandet av artikeln missas. Bilder kan hjälpa 

till att förtydliga meningen av en text men kan också bidra till att skapa en mening som inte 

speglas inom textens innehåll.  

   Ett sista problem som är värt att nämna är att materialet studien baseras på är relativt litet, 

enbart 32 artiklar. Dock kan detta motiveras med att det är en totalundersökning av två 

tidningars publicerade material med fokus på privatleasing som sker. Detta kan leda till 

problematik om andra typer av medier har en annorlunda syn och uppfattning om 

privatleasing. 

 

5. Resultat 
I följande kapitel kommer det uppnådda resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen och 

diskursanalysen att presenteras för att sedan diskuteras vidare i nästkommande kapitel. Mitt 

insamlade empiriska material är strukturerat för att besvara följande fem frågor: Hur har 

privatleasing skildrats från den 1 januari 2015 fram tills den första oktober 2016, vilka 

huvudteman på artiklarna förekommer, vilka källor presenteras, hur stort utrymme ges 

artiklarna och slutligen på vilket sätt de olika ordvalen skapar mening.  

5.1. Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 

I undersökningen har totalt 32 artiklar använts som underlag varav 23 artiklar publicerades i 

Dagens Nyheter och resterande 9 artiklar i Svenska Dagbladet 
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 5.1.1 Figur 1: Spridningsschema av artiklar och månader  

Diagrammet ovan visar spridningen och fördelningen av antalet artiklar under perioden 

januari 2015 till sista september 2016. Det finns en viss ökning av antalet publicerade artiklar 

från och med oktober 2015 om man jämför med de initiala månaderna under 2015, dock 

minskar antalet publicerade artiklar rörande privatleasing under februari och mars månad 

2016. Det är noterbart att påvisa att under januari 2015, februari 2015, maj 2015, juni 2015, 

juli 2015, september 2015, februari 2016, mars 2016 och juli 2016 publicerades inga artiklar. 

 

 5.2. Skildring av privatleasing 

Nedan presenteras en analys kring hur privatleasing har skildrats och framställts i Dagens 

Nyheter samt Svenska Dagbladet under perioden januari 2015 till första oktober 2016 samt de 

huvudteman som varit mest framträdande i de publicerade artiklarna. De huvudteman som 

framträtt under analysens gång gestaltas som: Ökande försäljning/rekordförsäljning samt de 

olika ekonomiska aspekter som kretsar kring privatleasing. 

   Analysen påvisar att det är först under mars månad och april månad 2015 som privatleasing 

börjar att skildras i media och då i termer av ekonomiska faktorer och dess bidragande effekt 

till den ökande bilmarknaden i Sverige. Under augusti månad 2015 sker det en snarlik 

rapportering till föregående månader där de ekonomiska aspekterna kring privatleasing samt 

intervjuer med ”nöjda kunder” står i fokus. Under oktober månad, november månad och 

december månad 2015 delar artiklarna samma teman där privatleasingens effekter på den 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5
ja

n
-1

5

fe
b

-1
5

m
ar

-1
5

ap
r-

1
5

m
aj

-1
5

ju
n

-1
5

ju
l-

1
5

au
g-

1
5

se
p

-1
5

o
kt

-1
5

n
o

v-
1

5

d
e

c-
1

5

ja
n

-1
6

fe
b

-1
6

m
ar

-1
6

ap
r-

1
6

m
aj

-1
6

ju
n

-1
6

ju
l-

1
6

au
g-

1
6

se
p

-1
6

A
n

ta
l A

rt
ik

la
r

Månader
Spridningsschema artiklar



22 
 

generellt ökande försäljningen på privatbilsmarknaden, dess orsaker till att bidra till 

försäljnings rekord på privatbilsmarknaden och dess ekonomiska aspekter för individen 

diskuteras. Sammanslaget under 2015 skildras privatleasing med enbart positiva bemärkelser 

där dess bidrag till den ökade försäljning/rekord samt de ekonomiska fördelarna för individen 

som står i fokus. I januari månad 2016 publiceras enbart en artikel med fokus på de 

huvudteman som existerar överlag i analysen där en artikel handlar om privatleasingens 

bidragande effekter till den ökande försäljningen av fordon till privatpersoner i Sverige men 

resterande artiklar under januari månad fokuserar på vad du som kund skall tänka på innan du 

går vidare med ett privatleasingskontrakt samt de diverse fallgropar som kan tänkas finnas 

som man behöver ta i beaktning. Under februari 2016 och mars 2016 stagnerade 

rapporteringen av artiklar med privatleasing. Under april månad 2016, maj månad 2016 och 

juni månad 2016 kretsar de publicerade artiklarna kring huvudtemat ökad försäljning/rekord 

på bilmarknaden för privatpersoner. Här kan man se ett frånträde från ett av de tidigare 

huvudteman, de ekonomiska aspekterna av privatleasing. Under augusti månad 2016 

publiceras det totalt tre stycken artiklar där varje huvudtema representeras, den artikel som 

ges mest utrymme är den som relaterar till de ekonomiska aspekterna av privatleasing. Under 

september månad 2016 går de publicerade artiklarna ifrån de tidigare nämnda huvudteman 

och de fyra publicerade artiklarna kretsar kring uppkommen kritik till privatleasing samt de 

diverse fallgropar som finns runt konceptet.  

 DN Sv D Totalt 

 

Ökad försäljning/Rek 12 5 17 

    

Nöjd kund 2 0 2 

Ekonomi 5 1 6 

Att tänka på  2 1 3 

Fallgropar  2 0 2 

Kritik 0 2 2 

    

Totalt 23 9 32 

5.2.1. Figur 2: Tabell över huvudteman i DN och SvD 

Ovanstående tabell gestaltar vilka olika huvudteman dagstidningarna hade för artiklarna under 

hela undersökningsperioden och hur fördelningen av teman såg ut för tidningarna. Av det 

totala antalet artiklar hade 17 artiklar ökad försäljning och rekordförsäljning som huvudtema, 

6 artiklar hade huvudtemat ekonomi, 3 artiklar hade huvudtemat att tänka på, 2 artiklar hade 

huvudtemat nöjd kund, 2 artiklar hade huvudtemat fallgropar och de sista 2 artiklarna hade 

huvudtemat kritik. 
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 Period 1 

Jan – juli 2015 

Period 2 

Aug -15 – Feb -

16 

Period 3 

Mars – Sept 16 

Totalt 

Försäljning/Rekord 3 7 7 17 

     

Nöjd kund  2  2 

Ekonomi 1 3 2 6 

Att tänka på  2 1 3 

Fallgropar  1 1 2 

Kritik   2 2 

     

Totalt 4 15 13 32 

 

5.2.2. Figur 3: Tabell för huvudteman periodvis 

 

Den ovanstående tabellen visar fördelningen av huvudteman över undersökningsperiodens tre 

delar. Vi kan avläsa av tabellen att från och med augusti 2015 börjar rapporteringen relaterat 

till privatleasing att accelerera. Under den första perioden publiceras 4 artiklar relaterat till 

privatleasing där artiklarna handlar om försäljning/rekord och ekonomiska aspekter. Under 

period två publiceras 15 artiklar där majoriteten av artiklarna (7st) har huvudtemat 

försäljning/rekord, 3 artiklar hade huvudtemat ekonomi, 2 artiklar hade huvudtemat nöjd 

kund, 2 artiklar hade huvudtemat att tänka på och 1 artikel hade huvudtemat fallgropar. Under 

period 3 av undersökningsperioden publicerades 13 artiklar där 8 artiklar hade huvudtemat 

försäljning/rekord, 2 artiklar hade huvudtemat kritik, 1 artikel hade huvudtemat ekonomi, 1 

artikel hade huvudtemat att tänka på och 1 artikel hade huvudtemat fallgropar.  

 

5.3. Källor som får uttala sig 

Efter att ha läst igenom samtliga artiklar finns det en variation på vilka olika typer av källor 

det hänvisas till i texten, de källor som det oftast hänvisas till är branschorganisationer som 

Bil Sweden och Motorbranschens Riksförbund (MRF), återförsäljare, experter och källor från 

näringslivet. Båda tidningarna använder sig av samma typer av källor men resultatet visar att 

branschorganisationer är den överlägset största källan tätt följt av ”experter”. Med experter 

menar jag t.ex. motorjournalister, kända motorpersonligheter och biltestare. I den kommande 

tabellen påvisas vilka källor som får komma till tals i respektive tidning. Resultatet visar att 

branschorganisationer är en av de största källorna för respektive tidning. 
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 DN Sv D Totalt 

 

Branschorganisationer 8 3 11 

    

Invånare 1  1 

Återförsäljare 4 2 6 

Experter 4  4 

Myndighet  2 2 4 

Näringsliv 4 2 6 

    

Totalt 23 9 32 

 

5.3.1. Figur 4: Tabell över källor i DN och SvD 

 

Tabellen ovan visar förekomsten av olika typer av källor i artiklarna under hela 

undersökningsperioden. Av tabellen utläses att branschorganisationer är den mest frekvent 

citerade källan där 11 av totalt 32 publicerade artiklar har dem som källa. Följande 

branschorganisationer anges återförsäljare och näringsliv som de näst mest angivna källorna 

med 3 artiklar vardera. Följande återförsäljare och näringsliv är experter och myndigheter 

med 2 artiklar vardera de mest frekvent angivna källorna för att slutligen efterföljas med 1 

artikel med invånare som källa. 

5.4. Artiklarnas utrymme 

Undersökningen påvisar att artiklarnas storlek har förändrats under undersökningsperioden, 

alltså att det utrymme och den volym som ges har förändrats under den angivna perioden. 

Undersökningen visar att respektive tidning initialt använde sig av mindre fjärdedels sidor för 

att under senare skedet av 2015 börja nyttja mer utrymme för sina publikationer rörande 

privatleasing men även en ökning av användandet av notiser. Det enda avvikande initialt 

mellan tidningarna var att Svenska Dagbladet initierade sin rapportering rörande privatleasing 

med en helsida. Efterföljande tabell illustrerar det utrymme respektive tidning gett ämnet 

indelat i de tre undersökningsperioderna. 
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 Period 1 

Jan – juli 2015 

Period 2 

Aug -15 – Feb -16 

Period 3 

Mars – Sept 16 

Totalt 

Uppslag     

Helsida 1 2 1 4 

Tredjedelssida 1 4 4 9 

Fjärdedelssida 2 4 4 10 

Notis  5 4 9 

     

Totalt 4 15 13 32 

 

5.4.1. Figur 5: Tabell över artiklarnas utrymme periodvis 

Ovanstående tabell illustrerar det utrymme respektive tidning allokerat för privatleasing 

periodvis. 

 

 DN Sv D Totalt 

 

Uppslag    

Helsida 2 2 4 

Tredjedelssida 6 3 9 

Fjärdedelssida 7 3 10 

Notis 8 1 9 

     

Totalt 23 9 32 

 

5.4.2. Figur 6: Tabell över artiklarnas utrymme i DN samt SvD 

Ovanstående tabell visar de olika artiklarnas utrymme och antal i respektive tidning. Man kan 

utläsa ur tabellen att tredjedelssidor, fjärdedelssidor och notiser är de mest frekvent använda 

utrymmet för respektive tidning. Man kan även utläsa att DN använder sig av notiser mer 

frekvent än SvD.  

5.5. Avdelningar där artiklarna publicerades 

Genomgående under hela undersökningsperioden är det tre olika publikationssektioner som 

står ut från de resterande. Dessa sektioner är: motor, näringsliv och nyheter.  Den största 

sektionen där nästintill hälften av det totala antalet artiklar är publicerade är sektionen motor. 

Den nästa största sektionen där 5 av de publicerade artiklarna är allokerade är sektionen 

nyheter. Den tredje största sektionen för publikation av artiklarna är sektionen näringsliv med 

4 allokerade artiklar. Genomgående under hela undersökningsperioden kan man se att det 

varit en kontinuerlig ström av publikationer inom motor- samt näringslivssektioner för att 

sedan under det senare skedet av undersökningen, från och med januari 2016, börjat 

tillkomma fler publikationer inom nyhetssektionen. Nedanstående tabell illustrerar 

publikationsplatser för respektive tidning. 
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 DN Sv D Totalt 

 

Världen    

Ekonomi 2  2 

Första sida 3  3 

SvD idag/DN idag  1 1 

Näringsliv 3 1 4 

Nyheter   5 5 

Motor 15 2 17 

Kultur    

 23 9 32 

Totalt    

 5.5.1. Figur 7.1: Tabell av publikationsplats för DN samt SvD tidning 
 

 

5.5.2. Figur 7.2: Tabell av publikationsplats periodvis för respektive tidning 

Ovanstående tabell illustrerar artiklarnas publikationsplats uppdelat på studiens 

undersökningsperioder. Av tabellen utläses att för varje period har motorsektionen varit den 

mest frekventa publikationsplatsen. Under period 2 var näringsliv den mest frekvent använda 

publikationsplatsen bortsett från motorsektionen. Under period 3 var nyheter den mest 

frekvent använda publikationsplatsen bortsett från motorsektionen. 

 

 Period 1 

Jan – juli 

2015 

Period 2 

Aug -15 – Feb -16 

Period 3 

Mars – Sept 16 

Totalt 

Världen     

Ekonomi   2 2 

Första sida  2 1 3 

SvD idag/DN idag 1   1 

Näringsliv  3 1 4 

Nyheter  1 4 5 

Motor 3 9 5 17 

Kultur     

    32 

Totalt 4 15 13  
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5.6. Sammanfattning av kvantitativ innehållsanalys 

Sammanfattningsvis framkommer det att det sker en förändring av frekvensen av publicerade 

artiklar från och med augusti månad år 2015. Genomgående under undersökningsperioden 

fram till den sista undersökningsmånaden (september år 2016) kretsar artiklarna kring de 

tidigare nämnda huvudteman: ökad försäljning, ekonomiska aspekterna kring privatleasing 

och dess bidrag till försäljning/rekord, för att senare under den sista undersökningsmånaden 

handla mer om den kritik som framkommit relaterat till privatleasing.         Från analysen kan 

vi utläsa att de källor som var mest frekvent använda var branschorganisationer som Bil 

Sweden och Motorbranschens Riksförbund, återförsäljare, experter och källor från 

näringslivet. Branschorganisationerna var de mest frekvent nämnda källorna där de användes 

som källa till fakta rörande ägande, statistik och vissa finansiella aspekter av privatleasingen.  

   Genomgående under undersökningsperioden har det utrymme som dominerat varit 

tredjedels sidor och fjärdedels sidor. Man kan se en viss förändring från period 1 där 

fjärdedelssidor var dominant för att under period 2 och 3 övergå till fler tredjedelssidor, 

fjärdedelssidor och några enstaka helsidor. Användandet av notiser som komplement ökade 

under period 2 och 3. Genomgående under undersökningsperioden kan vi utröna att 

publikationsplatserna av artiklarna följde samma linje där motorsektionerna var störst 

representerade med över 50% av alla artiklar följt av nyhets- och näringslivssektionen. 

   För att utveckla denna studie vidare och få en djupare förståelse samt förstå 

meningsskapandet i dessa artiklar har en diskursanalys använts. I efterföljande avsnitt 

kommer resultatet av diskursanalysen att presenteras där fokus har legat på att söka svar på 

vad det är som skapar mening i texterna i form av olika typer av förstärkande ordval. 

 

5.7. Resultat av diskursanalys 

I detta kapitel följer en presentation av den utförda diskursanalysen och underfrågan ”vilka 

ordval görs för att skapa mening i artiklarna” kommer att besvaras. För att lyckas med detta 

har ordval inom artiklarna undersökts och mer specifikt vilka typer av ord som använts för att 

skapa mening och förstärka artiklarnas budskap. Denna diskursanalys har genomförts på sex 

stycken olika artiklar som är representativa för det resultat som porträtterades av den 

kvantitativa innehållsanalysen. Diskursanalysen genomförs på två artiklar från 

undersökningsperiod 1, två artiklar från undersökningsperiod 2 och slutligen på två artiklar 

från undersökningsperiod 3.  
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5.7.1. Ordval för att skapa mening i artiklarna 

 

5.7.1.1. Undersökningsperiod 1 

De båda valda artiklarna publicerades den 8 april år 2015 i Svenska Dagbladet samt den 11 

april år 2015 i Dagens Nyheter. Artiklarnas rubriker lyder ”Privatleasing driver på bilköpen” 

i SvD samt ”Hallå där, Sten Forsberg” i DN. 

 

Båda artiklarna förklarar en ökning av privatleasing och att det är en generell kraftig tillväxt 

på marknaden. Tidningarna väljer att lyfta fram ord som kraftig tillväxt och ökning för att 

förstärka innebörden av ökningen som sker på marknaden vid artiklarnas 

publiceringstillfällen. Ordvalet kraftig tillväxt illustreras med följande citat från SvD:s artikel: 

 

”Bertil Abrahamsson, försäljningschef på analysföretaget Vroom talar om en kraftig tillväxt” 

                                                                                                                     Svenska Dagbladet 8 april 2015 

I detta citat skapas det mening genom att poängtera tillväxten med ordet kraftig för att 

illustrerar att tillväxten är någonting utöver den vanliga tillväxten som sker samt att man 

använder Bertil Abrahamssons titel försäljningschef för att skapa mening och tyngd.  

   I artikeln från Dagens Nyheter illustreras att privatleasing är en produkt som många vill ha 

och som företagen arbetar för att förbättra och paketera. Detta illustreras via ordvalet 

attraktiva samt efterföljande citat nedan: 

 

”Det är någonting vi ser växer mer och mer säger informationschefen Marcus Thomasfolk till 

ekot”. 

                                                                                                                     Dagens Nyheter 11 april 2015 

5.7.1.2. Undersökningsperiod 2 

Följande artiklar är hämtade från Svenska Dagbladet i november månad 2015 samt från 

Dagens Nyheter i oktober månad 2015. Båda artiklarna har huvudtema rekord.  

   DN:s rubrik ”Full fart på bilhallarna – rekord väntas sluta med rekord” bidrar till att ge 

artikeln en positiv inställning direkt, ordval som köpstarka och högsta någonsin bidrar till att 
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förmedla en känsla av att det är någonting positivt som porträtteras i artikeln. I SVD:s rubrik 

som lyder ”Ny rekordmånad för bilhandeln” återkommer ordvalet rekord direkt i rubriken för 

att porträttera den tidigare nämnda positiva känslan. Både DN och SvD har i dessa artiklar 

valt att använda sig av delar av samma citat som i DN:s fall lyder: 

   ”Med en ökad orderingång på nya bilar, köpstarka hushåll, låga räntor, stabil 

arbetsmarknad är förutsättningarna goda för en fortsatt mycket bra bilmarknad även under 

resten av året., säger Bil Swedens vd Bertil Molden” 

                                                                                                               Dagens Nyheter 3 oktober 2015 

   Med efterföljande citat illustreras att privatleasing är en av drivandekrafterna för just den 

ökande bilmarknaden där ordval som allvar används för att gestalta seriositeten:”… en ny 

dispositionsform – privatleasing av bilar har tagit fart på allvar, säger Bil Swedens vd Bertil 

Molden” 

   SvD använder ordvalen köpstarka, ökad och positiva för att förmedla att det är någonting 

positivt som förmedlas i artikeln. Efterföljande citat illustrerar detta: ”Köpstarka hushåll, låga 

räntor, en stabil arbetsmarknad och ökad privatleasing är några förklaringar till den positiva 

utvecklingen på bilmarknaden, skriver Bil Swedens vd Bertil Molden i ett pressmeddelande, 

enligt tt.” 

                                                                                                               Svenska Dagbladet 3 november 2015 

 5.7.1.3. Undersökningsperiod 3 

Följande två artiklar är hämtade från undersökningsperiodens sista skede, den 19 respektive 

24 september 2016. Rubriken från Dagens Nyheter lyder ”Experten varna: Fallgropar med 

privatleasing kan stå dig dyrt” och rubriken för artikeln från Svenska Dagbladet lyder ”Kritik 

mot flera leasingvillkor”. DN:s artikel ”Experten varnar: Fallgropar med privatleasing kan 

stå dig dyrt” handlar om den kritik som frambragts gentemot privat leasing och gestaltas 

genom ordvalen varnar och fallgropar direkt i rubriken vilket ger en negativ och varnande 

inställning till artikeln direkt. Ordvalen i SVD:s rubrik ”Kritik mot flera leasingvillkor” 

bidrar till att förmedla samma negativt vinklade känsla som existerar i DN:s rubrik 

   I SvD:s artikel används det i ingressen negativt laddade ord som kritik för att skapa mening 

och förstärka innehållet, efterföljande citat illustrerar detta: 

”… men konsumentverket är kritiskt mot många vanliga villkor i leasingavtalen, bland annat 

att de inte kan sägas upp ensidigt av kunden.” 

                                                                                                             Svenska Dagbladet 19 september 2016 
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   Vidare i SvD:s artikel används ordvalen extremt och konsekvenser för att skapa mening och 

påvisa att det är reella risker med vissa privatleasingavtal. Följande citat illustrerar detta: 

”Det finns vissa villkor som är extremt viktiga för konsumenten att förstå, och förstå 

konsekvenserna av, säger Martin Ekelöf, jurist på konsumentverket.” 

                                                                                                             Svenska Dagbladet 19 september 2016 

   I DN:s artikel används ordval som granskat, varnar, risker och sura besvikelser för att skapa 

mening och gestalta de risker som finns och för illustrera en negativ vinkling. Efterföljande 

två citat visar hur dessa ord används för att bygga upp och skapa den relevanta meningen i 

texten: 

”Konsumentverket som granskat avtalen varnar för riskerna” 

                                                                                                           Dagens Nyheter 24 september 2016 

”… sådant som kan bli sura besvikelser för den kund som privatleasat sin bil.” 

                                                                                                               Dagens Nyheter 24 september 2016 

   Ordvalen i ovanstående citat påvisar att det finns risker och potentiella fallgropar för den 

individ som är intresserad av privatleasing. I efterföljande kapitel följer en sammanfattning av 

resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen samt diskursanalysen. 

5.8. Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var att se hur media skildrar konceptet privatleasing. Detta för att se 

hur tidningar skildrar privatleasing och hur de skapar mening i sina texter relaterat till 

privatleasing. Nedan sammanfattas resultatet av den genomförda kvantitativa 

innehållsanalysen samt diskursanalysen för att sedan i nästkommande kapitel diskutera 

resultatet i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning.  

   Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skildrar privatleasing genom att de initialt 

publicerar artiklar där de positiva faktorerna kring privatleasing som ekonomiska fördelar, 

dess bidragande effekt på ökande försäljning/rekord på den svenska bilmarknaden. Dessa 

ämnen ligger kvar som huvudteman under större delen av undersökningsperioden för att i det 

sista skedet av undersökningsperioden publicera artiklar relaterat till kritik gentemot 

privatleasing samt de fallgropar som framkommit.  

   Genomgående under hela undersökningsperioden publicerades den stora majoriteten av 

artiklarna inom avdelningarna motor, nyheter och näringsliv. Utrymmesmässigt var det initialt 

fjärdedelssidor med några få notiser för att sedan övergå till tredjedelssidor samt några få 
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helsidor men med ett flertal notiser som komplement. Detta innebär att artiklarna fick mer 

utrymme under det senare skedet av undersökningsperioden. 

   Det är ett flertal olika källor som fått komma till tals i de olika artiklarna såsom 

branschorganisationer, återförsäljare, experter och olika källor från näringslivet. Efter den 

genomförda undersökningen framkom det att den källa som fick uttala sig mest inom de olika 

ämnen var de olika branschorganisationerna som Bil Sweden och Motorbranschens 

Riksförbund där de uttalade sig om ämnen relaterade till ökande försäljning/rekord som 

uppkommit samt ekonomiska aspekter och ägande. Experter var också en källa som fick 

komma till tals kring ämnen som ökade försäljning, rekord, ägande, kritik och risker samt 

fallgropar där det framförallt handlade om experter från bilvärlden samt näringslivet. 

   I diskursanalysen för de av artiklarna som representerar undersökningsperiod 1 framkom det 

att båda tidningarna förmedlade att det fanns en stark tillväxt av privatleasing genom att 

använda mer värdeladdade ordval som kraftig tillväxt, ökning och attraktiva. I 

undersökningsperiod 2 framkom det från artiklarna att tidningarna fokuserade på hur 

privatleasingen har tagit fart och bidrar till de rekordhöga försäljningsnivåerna som fanns på 

den svenska bilmarknaden. Värdeladdade ord som köpstarka, högsta någonsin och allvar 

användes för att skapa mening. Artiklarna från undersökningsperiod 3 är av en likartad 

karaktär där de båda tar upp och behandlar den kritik som uppstått gentemot privatleasing 

samt de potentiella fallgropar du som konsument skall ta i beaktning. Ord som fallgropar, 

kritik, kritisk, konsekvenser, extremt och varnar m.m. används för att skapa mening i texten 

och bidra till det negativladdade budskapet om privatleasingens potentiella ”faror”.  

   Med hjälp av diskursanalysen och den kvantitativa innehållsanalysen har jag kunnat besvara 

min frågeställning att ta reda på hur privatleasing skildrades under den angivna 

undersökningsperioden. I nästkommande kapitel kommer resultatet att diskuteras i 

förhållande till studiens frågeställning och underfrågor.  

6. Diskussion 
I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras i förhållande till de valda teoretiska 

utgångspunkterna samt den tidigare forskningen. 

6.1. Vilka källor som fick komma till tals 

Respektive tidning använder sig överlag av samma typer av källor där branschorganisationer, 

experter, näringsliv och återförsäljare är de mest frekvent citerade källorna. Det frekventa 

användandet av dessa typer av källor för respektive tidning kan bero på att dessa källor har en 
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stor kunskap om konceptet privatleasing och en stor kunskap om den bransch där 

privatleasing är aktuellt. Dessa källor är alla på ett sätt eller annat knutna till fordonsindustrin 

vilket är anmärkningsvärt i och med att porträtteringen kan frångå från att vara fördelaktig för 

konsumenterna som vill ta del av en objektiv granskning av privatleasing. Denna situation kan 

leda till att konsumenternas intresse inte ligger i fokus och de får missvisande information. 

   Inom framing diskuteras hur tidningar väljer att porträttera nyheter och händelser för att 

dessa skall leverera ett specifikt meddelande. Det frekventa användandet av 

branschorganisationer som källa bidrar till skapa ramar för att ge artiklarna en nivå av allvar 

och seriositet. Båda tidningarna har använt samma typer av ramar för att skapa mening och 

innebörd till texterna, ramarna har även följt samma mönster under studiens gång där de 

initialt har fokuserat på de positiva effekter privatleasing har både på en konsumentnivå samt 

en större övergripande marknadsnivå för att sedan under slutet av studien använda ramar som 

ville förmedla en mer kritiskt granskande syn på privatleasing.   

6.2. Vilka ordval som gjorts 

Som det omnämnts i tidigare kapitel kan man använda sig av ett flertal olika ord som kan 

både förstärka en texts innebörd samt skapa mening till innehållet.  

   Respektive tidning använder samma typer av ord för att skapa mening i artiklarna från de 

olika undersökningsperioderna. Det är intressant att se att tidningarna använder dessa ord för 

att i period 1 och period 2 öka den positiva känslan som finns i artiklarna. Detta kan göra det 

svårt för dig som konsument att få en större insikt om det publicerade materialet när det 

enbart beskrivs med starka värdeladdade ord. Anledningen till de starkt positiva ordvalen kan 

bero på att många av artiklarna från dessa perioder använder sig av källor som har någon form 

av anknytning till bilindustrin t.ex. branschorganisationer och återförsäljare, vilket resulterat i 

att porträtteringen skall vara så positiv som möjligt.  

   De analyserade artiklarna från period 3 från respektive tidning har även de samma typ av 

ordval men där det förstärker den negativa känslan inom texterna. Detta är bättre för att du 

som konsument skall få en mer granskande uppfattning om privatleasing men där du 

eventuellt kan bli avskräckt på grund av den starkt negativa tonen. Detta kan bero på att fler 

individer valt att använda sig av privatleasing och att konceptet blivit granskat av aktörer som 

haft en mer objektivt granskande blick som t.ex. näringslivet där man fokuserat på hur du som 

konsument påverkas av privatleasing under ett längre tidsspann. Att meningsskapandet från 

båda tidningarna är så pass likartade kan bero på mediernas framing eftersom innehållet i de 
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olika artiklarna riktar sig mot likartade sociala kontexter. Innehållet attraherar en stor massa 

som finns inom samma sociala sfär, bilägare.  

   Genomgående under hela undersökningsperioden kan vi se baserat på resultat från 

diskursanalysen samt den kvantitativa innehållsanalysen att ordval, mening och ramar har 

varit likartade under studiens gång. 

6.3. Huvudteman för artiklarna 

I undersökningen framkom det att det fanns förändring över vilka huvudteman och innehåll 

artiklarna hade under undersökningsperioderna. Huvudteman förändrades i 

undersökningsperioderna från att i period 1 handla om ekonomiska aspekter och den ökande 

försäljningen/rekord relaterat till privatleasing. Period 2 följde samma mönster som period 1 

med likartade huvudteman i artiklarna. Period 3 hade delar av samma teman som de två första 

perioderna men även teman relaterade till kritik och fallgropar relaterat till konceptet 

privatleasing. Mönstret som uppstår är att artiklarnas huvudteman är av likartade karaktär 

under de tre undersökningsperioderna men med ett inslag av mer kritiska teman under period 

3. Anledningarna till detta kan vara att under 2016 har privatleasing redan varit ett etablerat 

koncept och fler individer har använt sig av privatleasing som deras finansieringslösning för 

dess bilköp och fått upp ögonen för de potentiella för och nackdelar som finns. En annan 

anledning kan vara att på grund av den höga andelen av kunder som använder sig av 

privatleasing (25 % av den totala svenska bilmarknaden 2015) har intresset av en närmare 

granskning av privatleasing uppstått.  Då inte bara relaterat till bilarna i sig utan även de 

finansiella aspekter som kretsar kring privatleasing som kan hjälpa konsumenter att få 

förståelse om alla aspekter runt om kring privatleasing. 

Detta kan ses som ett exempel där båda tidningarnas agenda setting för privatleasing 

förändrats från att porträtteras som enbart någonting bra och fördelaktig till någonting som 

potentiellt kan behöva en närmare granskning för konsumenternas skull och kräver mer 

undersökning så att konsumenterna skall kunna ta del av alla aspekterna runt privatleasing. 

 

6.4. Antalet publicerade artiklar 

Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen visar att det skett en förändring i antalet 

publicerade artiklar under studiens undersökningsperioder. Antalet publicerade artiklar ökade 

från januari månad 2016. Förändringen i frekvensen av publicerade artiklar kan bero på en rad 

olika faktorer. En faktor kan vara att på grund av den stora delen konsumenter som använde 
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sig av privatleasing 2015 visade tidningarna att privatleasing var ett ämne som det krävdes 

mer rapportering kring. En annan faktor kan vara att den rapportering som funnits fram tills 

januari 2016 fokuserat mest på privatleasingens bidragande effekt på försäljning/rekord och 

när privatleasingen stod för 25% av den totala svenska bilmarknaden krävdes mer 

rapportering för att hjälpa konsumenter att förstå konceptet bättre. 

 

6.5. Källor som får uttala sig 

Enligt det redovisade resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen är det källor som 

branschorganisationer, återförsäljare och experter som får uttala sig mest frekvent. Detta kan 

skapa en problematik för läsare och konsumenter därför att dessa källor i många fall har täta 

band till aktörer inom fordonsindustrin. Vi vet då inte som läsare om den citerade t.ex. 

återförsäljaren har konsumentens bästa i åtanke eller företaget individen arbetar för. Det är 

väsentligt att du som läsare och potentiell kund skall kunna tro på de utsagor du får höra från 

tidningarna och ta del av information som är objektivt framtagen för att kunna ta ett 

informativt beslut. 

 

6.6. Sammanfattande diskussion 

I problemformuleringen diskuterades de olika typer av massmediernas roll i samhället vilket 

poängterar vikten av att de medier som finns skildrar en produkt, i detta fall privatleasing, så 

sanningsenligt som det går. Anledningen till detta är för att minska risken för feltolkningar av 

det publicerade materialet och för att läsare skall kunna agera utefter korrekt angiven 

information. Inför starten av studien konstaterades det att det var en smal mediebevakning 

relaterat till privatleasing när försäljningen med privatleasing började ta fart på riktigt under 

2014 och 2015. Det dröjde dock till augusti 2015 innan mediebevakningen kring privatleasing 

blev mer frekvent och av en mer utredande karaktär. Medierna har ett socialt ansvar i att vara 

med och informera allmänheten om händelser och ting i deras omvärld, dels för att förmedla 

information men även för att bidra med kunskap kring nya koncept som privatleasing. Detta 

är en viktig aspekt då massmedier är en del av samhällets kommunikationsverktyg vilket i sin 

tur kan hjälpa allmänheten att få en större förståelse och kunskap kring en ny produkt för att 

kunna ta ett informerat beslut om det.  

   Det är intressant att se att det inte fanns några artiklar rörande privatleasing under 

undersökningsperiodens två första månader utan det dröjde till april månad innan det fanns 
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publikationer från både DN samt SvD. Det framkom i den kvantitativa innehållsanalysen att 

det funnits en skillnad i valet av olika huvudtema till artiklarna. Tidningar följde dock samma 

typer av teman oberoende av varandra, förändringen som skedde gick från att handla om ökad 

försäljning/rekord och de ekonomiska faktorerna av privatleasing. Dessa huvudteman var 

sedan återkommande under stora delar av period 2 och period 3 för att sedan kompletteras 

med artiklar med en mer kritiskt granskande blick under slutet av period 3. Detta går att 

härleda till tidningarnas agenda setting, vilket handlar om vilka olika teman som tidningarna 

anser det viktigt att skriva om vid just det tillfället. Mediernas agenda setting är i sin tur med 

och påverkar vad allmänheten sen kommer diskutera. Alltså påverkar mediernas agenda 

setting allmänhetens dagordning.  

   Det framkom av den kvantitativa innehållsanalysen att två av de mest frekvent citerade 

källorna var branschorganisationer och återförsäljare. Jag tycker det är viktigt att poängtera att 

användandet av dessa typer av källor kan ge ett missvisande resultat för läsaren eftersom att 

både branschorganisationer samt återförsäljare har ett intresse av att privatleasing skall 

publiceras och tolkas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt med tanke på deras kopplingar till 

bilindustrin.  

   Det resultat som upptäcktes vid diskursanalysen var att båda tidningarna använde sig av 

olika typer av förstärkande ord för att skapa innebörd och mening i sina artiklar. Tidningarna 

använde både positivt samt negativt laddade ord som t.ex. högsta någonsin och fallgropar för 

att skapa mening i texten och poängtera vikten av innehållet. För läsare och konsument kan 

det vara svårt att differentiera mellan vad som är reell fakta och vad som de sedan skall basera 

sina tankar om privatleasing på. 

Ovanstående resultat och analys tyder sammanfattningsvis på att DN och SvD skildrat 

privatleasing på ett likartat sätt men att det finns en viss förändring på vad de båda tidningarna 

har publicerat under undersökningsperiodens olika delar. Detta innebär att skildringen av 

privatleasing har förändrats genom undersökningsperioden.  

   Det finns utrymme för att spekulera om att ovanstående resultat skulle kunna generaliseras 

och överföras på t.ex. övriga rikstäckande tidningar. Detta eftersom att övriga dagstidningar 

förmodligen har samma uppbyggnad och struktur som DN och SvD. Däremot är resultatet 

inte överförbart på kvällstidningar, då dem är beroende av att sälja lösnummer och det skulle 

då krävas analyser på ett mycket större empiriskt material för att göra det attraktivt som 

generaliserbart material. 
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   I kommande avsnitt diskuteras valen av metod och teori, hur dessa val hjälpt mig att uppnå 

syftet med denna studie men också vad som skulle kunnat göras annorlunda.  

 

6.7. Metoddiskussion 

Sammanfattningsvis har valen av metod och teori hjälpt mig att uppnå syftet med denna 

studie, att se hur DN och SvD skildrat privatleasing. Valet att använda en diskursanalys som 

komplement till den kvantitativa innehållsanalysen gjordes för att söka svar på 

meningsskapande i artiklarnas texter. Detta har bidragit till ett mer vetenskapligt 

förhållningssätt i förhållande till om enbart en metod valts ut eftersom jag ansåg att metoderna 

var för sig skulle vara otillräckliga och inte skapa den trovärdighet som krävdes.  

   En aspekt som kunde genomförts annorlunda i studien är att basera diskursanalysen på 

Fairclough:s synsätt istället för Van Dijks42. Detta hade potentiellt kunnat resultera i en något 

djupare analys och eventuellt belyst de bakomliggande ideologier som råder inom 

tidningarna. Det skulle även kunnat uppmärksamma oss på de dolda processer som finns inom 

en tidning, vilka faktorer som är med och påverkar hur en tidning framställer en viss nyhet på 

ett visst sätt. 

   Urvalet till den kvantitativa innehållsanalysen kan ses som trovärdigt då det genomfördes ett 

totalurval av artiklar rörande privatleasing och därefter valdes sex stycken artiklar till 

diskursanalysen. Avgränsningen till dessa artiklar gjordes då jag redan fått ett resultat från 

den kvantitativa innehållsanalysen och artiklarna jag valde att analysera var representativa för 

det resultatet.  

   För kommande studier relaterade till nyhetsrapporteringen kring privatleasing kan det vara 

väldigt intressant att undersöka varför tidningarna i så pass många fall väljer att basera fakta 

på källor som är tätt knutna till bilindustrin som branschorganisationer och återförsäljare. Ett 

annat intressant ämne för framtida studier vore en undersökning av hur bilföretagen själva 

porträtterar privatleasing och hur deras marknadsföring ser ut med tanke på den stigande 

andelen av privatleasing i dagens konsumentsamhälle. 

 

 

 

                                                           
42 Berglez, 2010, s.273 
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8. Bilagor 
1.1. Bilaga 1: Kodschema för kvantitativ innehållsanalys 

Förklaring: Var = variabel 

Var 1. Datum 

 201501 201508 201603 

 201502 201509 201604 

 201503 201510 201605 

 201504 201511 201606 

 201505 201512 201607 

 201506 201601 201608 

 201507 201602 201609 

Var 2. Tidning 

1. DN 

2. SvD 

http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20160509/bil-swedens-prognos-i-ar-kan-var-fjarde-kopare-valja-privatleasing-temaprivatleasing
http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20160509/bil-swedens-prognos-i-ar-kan-var-fjarde-kopare-valja-privatleasing-temaprivatleasing
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Var 3. Källa 

1. Branschorganisationer 

2. Invånare 

3. Återförsäljare 

4. Expert 

5. Myndighet 

6. Näringsliv 

Var 4. Huvudämne i artikel 

1. Fallgropar 

2. Kritik 

3. Ökad försäljning 

4. Rekord 

5. Ekonomi 

6. Att tänka på 

7. Nöjd kund 

Var 5. Avdelning i tidningen där artikeln publicerades 

1. Världen 

2. Ekonomi 

3. Första sida 

4. SvD / DN idag 

5. Näringsliv 

6. Nyheter 

7. Motor 

8. Kultur 

Var 6. Volym och storlek på artikeln i tidningen 

1. Uppslag 

2. Helsida 

3. Tredjedelssida  

4. Fjärdedelssida 

5. Notis 

Var 7. Finns ”privatleasing” i rubriken? 
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1. Ja 

2. Nej 

  


