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Abstract 

Titel: Trendenser- En kvantitativ nulägesanalys av bostadstrender i press och livsstilmagasin 

Datum:  HT 2010 

Författare: Jenny-Lovisa Hallin 

Handledare: Kari Andén-Papadopoulos 

Kurs: H10Mkand. Kandidatuppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap 15hp 

Nyckelord: Bostäder, trender, massmedia, PR och marknadsföring 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Skanskas relation och informationsflöde till 

pressen ser ut. Samt undersöka vad är det som skrivs om i pressen gällande bostäder och inredning. 

Finns det någon aktuell trend eller tendens till trender gällande bostadens olika rum, inredning 

och/eller miljö i tidningsmaterialet.  

Frågeställning:   

 Hur ser Skanskas relation till pressen ut? 

 Finns det några aktuella trender i dagsläget gällande bostadens olika rum, inredning, 

bostadsvariant eller miljö i dagspress och livsstilsmagasin?  

 

Metod: Kvalitativ intervju och Kvantitativ innehållsanalys 
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Förord 

Kandidatppsatsen: Trendenser- en kvantitativ nulägesanalys av bostadstrender i press  i press och 

livsstilsmagasin skrevs inom området medie- och kommunikationsvetenskap med PR, organisation 

och media som huvudfokus. 

Jag vill speciellt tacka Håkan Arnebrandt på Skanska Nya Hem som tog sig tid att lyssna på min idé 

om att skriva uppsatsen för Skanska och som uppmuntrade mig att förverkliga denna tanke genom 

att sammanföra mig med Katarina Grönwall på Skanska Communications. 

Vidare vill jag även tacka Niclas Strahner på Skanska AB, för att han har tagit sig tid för en 

samtalsintervju om Skanskas PR verksamhet och relation till den svenska pressen samt senare även 

funderingar kring Skanskas pressrelationer. 

Min handledare på JMK Kari Andén-Papadopoulos 

Och slutligen vill jag tacka nära och kära, framför allt Anders Axelsson som under denna period 

funnits där, stöttat och agerat berikande bollplank för mängder av idéer och tankar som tillkommit 

under arbetets gång  
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1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet kommer jag att introducera dig som läsare i denna studie med en inledning som 

beskriver vad som lett mig in på detta ämne och varför det är ett intressant och aktuellt område att 

studera. Därefter följer  frågeställning, metodval och avgränsning. Min ambition är att du som läser 

ska få djupare inblick och förståelse i ämnet. 

 

”Mitt hem är min borg”- Edward Coke 

Något som har blivit högst aktuellt sedan några år tillbaka är den inrednings- och boendefokus som 

tycks råda i Sverige (”Hemlängtan”, SvD). Svenska folket lägger allt större pengar idag på sitt 

boende (maklarstatistik.se) och dess inredning än vad någonsin gjorts tidigare. I takt med att 

bostadsmarknaden har förändrats har även medvetenheten vad gäller bostadens utförande 

förändrats (Conran 1999:7). Inredningstidningar, tv-program och inredningsbloggar tar dagligen upp 

och annonserar ut det som finns till försäljning gällande inredning. Tips och råd om hur alla, oavsett 

kapacitet, kan förändra sitt hem genom snickeri, nya färger på tapeterna och mjuka mattor i 

matchande färger. Detta i samspel med bostadsmäklarnas drömska bostadsannonser där det nya 

hemmet kan ge oss möjligheter vi tidigare bara kunnat drömma om när lockropen om en ny livsstil 

och beundran av omvärlden sätter in. Jakten på det perfekta hemmet har börjat och i den tycks det 

finnas föga hejd (”Hemlängtan”, SvD). 

Varför viljan till att inreda och fokusera på sitt boende har blivit så aktuellt går det givetvis att 

spekulera i. Kanske bottnar det i en ängslighet hos det svenska folket, en vilja att vara rätt och passa 

in som får individer att följa det som anses aktuellt just nu. Kanske är det mediernas effekter och de 

ständigt flödande upplysningarna kring trender i detta avseende. Kanske är det mäklarnas ivriga 

försäljningstrick i samspel med en utökad bostadsrättsmarknad och en stabil ekonomi. 

Det vi kan slå fast vid i detta sammanhang är att våra liv avspeglas i mångt och mycket i hemmet 

och inredningen utifrån tidigare seklers inverkan och utifrån traditioner och framtidsdrömmar 

(Conran 1999:7). 

Uppsats och Skanska 

Den svenska inredningslustan och den trendfokus som råder idag är något som har engagerat mitt 

intresse, att jag dessutom våren 2010 började arbeta för Skanska Nya hem vars huvudfunktion är 

nyproduktion av bostäder i Norden och försäljning av dessa bostäder har legat till grund inför 

uppkomsten av denna kandidatuppsats. Det är utifrån insikt i bostadsbyggarbranchen och mitt 
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intresse för att studera trender som jag har valt att studera och skriva en kandidatuppsats med 

huvudfokus på den dagsaktuella status som råder kring bostadstrender och bostadsinredning. 

Genom mitt arbete har jag delvis fått en inblick i hur processen av bostadsproduktion och försäljning 

ser ut och hur man arbetar på olika nivåer för att kommunicera och marknadsföra de objekt som 

finns till försäljning. På Skanska arbetar man till exempelvis aktivt med att öka försäljning av 

bostäder genom att försöka lokalisera vad kunden vill ha och den typ av produkt man tror kunden är 

beredd att investera i. Detta sker delvis genom att följa eller försöka fånga upp de trender som kan 

tänkas råda i dagsläget (intervju, bilaga 1). Man försöker arbeta efter långsiktiga mål då uppförandet 

av bostäder innebär en långsiktig relation till kunden, bostäder och bebyggelse är inte något 

tillfälligt. En viktig del i detta är alltså relationen till kunden och marknaden, långsiktigt tänkande 

och ansvar, miljömål och hög kvalité i utförande (skanska.se)  

Inledningsvis av uppsatsarbetet tog jag kontakt med Katarina Grönwall som arbetar som 

Communications manager på Skanska AB för att se om det fanns en möjlighet för mig att undersöka 

något om Skanskas kommunikationsarbete och relation till marknaden. Det fanns det. Vi kom 

tillsammans fram till att det låg ett ömsesidigt intresse i att undersöka vad det skrivs om i press och 

livsstilsmagasin gällande bostäder och inredning. Vad är det pressen uppmärksammar gällande 

bostäder och inredning, går det att skönja någon eventuell trend i pressmaterialet 

Jag fick träffa Niclas Strahner som är pressansvarig på Skanska AB och under en samtalsintervju 

berättade han om Skanskas press och informationsenhet på Skanska bostad. Jag fick tillfälle att ställa 

frågor om hur Skanska arbetar och hur relationen till pressen ser ut. 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Skanskas relation och informationsflöde till pressen ser 

ut. Samt undersöka vad är det som skrivs om i pressen gällande bostäder och inredning. Finns det 

någon aktuell trend eller tendens till trender gällande bostadens olika rum, inredning och/eller miljö 

i tidningsmaterialet.  

Frågeställning  

 Hur ser Skanskas relation till pressen ut? 

 Finns det några aktuella trender i dagsläget gällande bostadens olika rum, 

inredning, bostadsvariant eller miljö i dagspress och livsstilsmagasin?  
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Val av metod 

Jag kommer att använda mig av en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ metod för att på 

bästa vis knyta samman min frågeställning.  

Den kvalitativa delen i undersökningen lämpar sig väl för att undersöka Skanskas pressrelationer 

och kommunikationsarbete. Därför kommer jag i den inledande fasen att genomföra en 

samtalsintervju med aktuell pressansvarig på Skanska för att få en inblick i 

kommunikationsarbetet och relationen till pressen.  

Vidare i undersökningen gällande trender och förekomster av bostadens rum och inredning i press 

och livsstilsmagasin kommer jag att genomföra en kvantitativ innehållsanalys av artiklar 

publicerade i tidningar och magasin. Efter insamling av data kommer denna att omvandlas i 

statistik programmet SPSS till statistik och tabeller för att kunna analysera materialet och härleda 

slutsatser. 

Utformning och avgränsning 

I den kvalitativa delen av undersökningen kommer en samtals intervju med ett fåtal frågor/ teman 

att utföras. Intervjun är av begränsat omfång och kommer inte att vara styrd utan bygger på en 

samtalsstruktur där intervjuare och informant samtalar fritt utifrån ett antal teman eller frågor 

som har formulerats innan intervjun. 

Vidare så finns det otaliga sätt att undersöka trender och tendenser i samhället, bland annat 

genom att studera fenomen under en längre period i historien, mäta effekter utifrån 

opinionsmätningar och surveyundersökningar i nutid och så vidare (Ostbye 2004:130). Man kan 

även utföra trendbevakningar genom att analysera förekomsten av ett specifikt fenomen just nu 

(trender.nu). Eftersom trender i samhället kommer och går allt fortare finns det ett intresse att 

undersöka en relativ kort period för att skönja vad som är aktuellt just nu. Därför har jag har valt att 

avgränsa mig till att utföra en nulägesanalys av eventuella tendenser och trender under år 2010. 

Jag vill understryka att detta är en nulägesanalys och att den därför inte gör anspråk på att belysa 

hur eventuella trender har uppkommit sen tidigare och om vi kan se mönster över tid.  

Detta kommer att ske genom en studie av pressmaterial under år 2010 för att undersöka 

eventuella trender och tendenser i det materialet. Nulägesanalysen kommer att utföras i form av 

en innehållsanalys.  
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Material 

Innehållsanalysen som jag kommer att utföra sker utifrån ett kodschema med olika variabler, som 

kommer att appliceras på 64 stycken artiklar som jag strategiskt har valt ut ifrån de 16 tidningar 

och magasin jag har valt att undersöka. Dessa artiklar omfattas av perioden januari 2010 fram till 

december 2010. Att dessa är strategiskt utvalda innebär att jag har styrt urvalet och valt ut 4 

stycken artiklar från varje tidning utspritt under år 2010.  

Underlaget i undersökningen är inhämtat från Mediearkivet: Libris. Där kommer jag att söka efter 

artiklar utifrån värdena: bostad, rum och inredning.  

Att använda sig av en databas i sökandet av information kan vara både effektivt och lönsamt då en 

stor mängd information finns att tillgå på ett och samma ställe. Databasen gör det möjligt att söka 

efter sökord och därmed är det effektivt då man ämnar undersöka till exempel trender. 

Det bör påpekas att det är lönsamt att utarbeta en sökstrategi och planera sökningen via databasen 

innan man utför undersökningen för att underlätta sökningen och undvika fallgropar (Lekwall & 

Wahlbin 1993:98). 

Vidare avgränsning är att undersöka artikelns ingresstext samt artikelns första sida (detta endast 

om artikeln omfattar fler än en sida).  

Urval 

De tidningar jag har valt att granska i undersökningen under år 2010 är följande:  

Ristäckande & Lokal Press 
Förkortningar 
press 

1. Dala Demokraten Dala.D 

2. Dagens Industri D.I 

3. Dagens Nyheter DN 

4. Göteborgs posten Gtbposten 

5. Helsingborgs Dagblad H.D 

6. Kungsälvsposten Kp 

7. Metro Riks Metro Riks 

8. Norrbottenskuriren Nk 

9. Svenska Dagbladet SvD 

10. Sydsvenskan Sydsv 

11. Uppsala nya tidning Uppsala N.T 

12. Trelleborgs Allehanda T.A 

13. Västerbottekuriren Vk 

14. Östgöta Corren Corren 
-------- 
Magasin: 
15. Sköna hem 
16. Allt i Hemmet 
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Tidigare forskning 

Efter att ha sökt efter tidigare forskning inom området: trender, press och bostäder kan jag 

konstatera att det inte existerar någon tidigare forskning som sammanfattar dessa tre områden. 

Däremot finns det en hel del tidigare forskning att tillgå vad gäller olika allmänna mediala trender 

samt organisation och PR. Det finns även en del forskning sen tidigare om Skanska då man har 

undersökt bostadsutveckling, miljömål och Skanskas roll i olika infrastrukturella projekt och 

byggnationer gällande nationella och internationella projekt. 

 

 

2. BAKGRUND 
De senaste åren har trender inom bostadsbyggande, hem och vad gäller inredning blivit allt mer 

uppmärksammat inom press och media. Mängder av livsstilsmagasin har etablerat sig på 

tidningsmarknaden och bostadsbranschens aktörer har blivit allt mer intresserade av att förutse 

nästa trend vad gäller bostadsbyggande och livsstil. Allt för att på bästa vis fånga upp fler potentiella 

köpare och utveckla processen. I motsats till tidigare så handlar idag bostadsbyggande och 

försäljning mer om att förmedla ett koncept, helhet och en känsla snarare än att bara leverera en 

statisk produkt som kunden sedan själv får skapa ett hem av. Förståelse gällande positiva effekter 

utifrån PR och långgående relationer samt ett helhets- och koncepttänkade har lett till att 

bostadsbyggare och bostadsaktörer har arbetat mer aktivt med att analysera tendenser till trender 

och på så sätt planera inför kommande trender innan de har blivit aktuella.  

 

Kort om Skanska 

Skanska är ett multinationellt börsnoterat företag, ursprungligen förknippat med betong och 

cementproduktion, men räknas idag till ett av världens tio största byggföretag (skanska.se). 

Skanska består av flera olika enheter runt om i världen med inriktning på byggentreprenader, 

bostad och fastighetsutveckling samt infrastrukturutveckling. Skanskas svenska affärsenhet har 

som huvudsaklig funktion att utveckla och bygga bostäder och infrastrukturella anordningar. 

En central del i Skanskas arbete är den miljöprofilering företaget har. Man strävar efter att uppfylla 

kraven på grönt byggande, god arbetsmiljö- och säkerhet samt långsiktighet.  Skanskas profilering 
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för hållbar utvecklig har bland annat givit företaget prestigefyllda uppdrag som FN:s projekt UN 

Global Compact (Skanska.se).  

 

 

Idag är följade termer vanligt omnämnda i press och media: Bostadstrender, livsstilsboende, 

inredningstrender. Men vad utgörs detta av? Vilka trender och effekter talar vi om i detta avseende? 

Och hur viktigt är det för bostadsbyggande aktörer att uppmärksamma detta? Bör man satsa mer 

eller mindre på trender? Vad letar köparna efter just nu och hur kan man attrahera fler köpare i 

nyproduktion. 

Skanskas kommunikationsavdelning arbetar idag med att uppfylla dessa mål genom internt och 

extern kommunikation i och om företaget. För att utveckla företaget och nå utvecklingsmål försöker 

man externt att upprätthålla en transparens och öppenhet samt internt arbeta aktivt för att 

samordna och informera medarbetare (se intervju med Niclas Strahner). 

 

Att mäta trender och utföra omvärldsbevakning 

Utifrån hur dagens marknad är upprättad så måste nutida mer etablerade företag och 

organisationer ofta hantera stora mängder med information gällande allt ifrån effekter, attityder, 

behov och åsikter (Lekwall & Wahlbin 1993:66). Denna information utgörs av systematisk insamlad 

och sammanställd data som representerar den marknad företaget eller organisationen verkar för 

eller med. 

Är den produkt företaget levererar attraktivt på marknaden?  Har köparna och övriga utomstående 

individer och andra organisationer fått rätt bild förmedlad av företaget? Är affärsidé, mål och 

strategi förenligt? Har företaget valt rätt distributionskanaler för att stärka sitt varumärke? Samtliga 

av dessa frågeställningar finner man ofta svar på genom att genomföra en marknadsundersökning 

och strukturera upp den information som för företaget finns att tillgå. Utifrån detta kan man sedan 

dra slutsatser om effektivitet och effektivisering. 

 

Undersökningarna kan delas upp i två kategorier: de som utförs extern, av ett annat företag som 

specialiserat sig på detta område och de som utförs internt av företaget. Skanska köper i detta 

avseende in opinionsmätningar och studier utförda av OMD som är en mediebyrå som specialiserat 

sig på att utföra sådana undersökningar. Skanska utför även surveyundersökningar och 

samtalsstudier för att undersöka åsiktsbildning, effekter och behov (se intervju Niclas Strahner). 
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Definition av begreppet Trender   

Idag talar man ofta om trender och tendenser i samhället som påverkar och i viss mån även styr 

samhället. Begreppet ”trend” och innebörden av vad som utgörs av att vara en trend är 

svårdefinierat eftersom det både rör sig över tid och gäller många olika typer av områden. Jag ska 

försöka göra en stipulativ beskrivning  vad detta begrepp kan utgöras av att vara. 

Det vi till en början kan slå fast vid är att begreppet ”trend” kan sammanfattas av att vara något som 

är aktuellt och i hög utsträckning populärt för en större grupp eller majoritet av människor i 

samhället. En trend kan anses vara det enda och det rätta just nu, tillfälligt. Men kan även utgöras av 

att vara något som allmänheten väljer att följa under en längre tid. I nationaenceklopedin beskrivs 

begreppet trend utifrån att vara en långsiktig, stabil förändring i samhället. Kortfattat kan man 

formulera begreppet och dess innebörd som en förändringsriktning i beteende och händelsekedjor.  

Det finns en mängd olika trender att tala om i samhället. åsiktstrender, modetrender, språktrender, 

ekonomiska trender, politiska trender, demografiska trender och så vidare. Det är möjligt att här 

göra en distinktion mellan de trender som existerar på en macronivå, trender som påverkar hela 

världen och interaktion mellan olika länder samt trender på micronivå som mer kan klassificeras 

som lokala eller urbana förändringar. 

I denna studie kommer jag undersöka trender som rör bostaden och dess inredning det vill säga: 

bostadstrender, livsstilstrender och inredningstrender. Samtliga av dessa är begrepp som rör sig 

över tid, som vi kan studera tillbaka i historien fram till idag.  

Bostadstrender utgörs av att vara något som rör bobyggande och nyproducering av bostäder, 

bostads miljö, bostads försäljning och befintliga bostäder som vi kan definiera som en andrahands 

marknad. Detta har inget att göra med andrahandsuthyrning utan syftar till de befintliga lägenheter 

och hus som finns på bostadsmarknaden sedan tidigare, det vill säga äldre bebyggelse. 

Livsstilstrender omfattas av människors levnadsmönster och där utgör hem och bostad en stor del 

av sammanhanget.  

Inredningstrender är det som berör exempelvis bostadens dynamiska interiör- det vi väljer att fylla 

hemmets kala väggar med för att representera vår identitet och kanske i vissa fall ursprung, skapa 

hemtrevnad etc. Själva trenderna när det gäller inredning påverkas bland annat av marknadens 

inredningsaktörer och försäljare, journalister inom press och livsstilsmagasin 
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3. TEORI  
I detta kapitel kommer jag att beskriva relationen mellan organisation och press som ofta bygger på 

utbyte av information och samverkan. Jag kommer även att titta närmare på begreppet PR (public 

relations). Vidare kommer jag att se till kopplingen Organisation, företag, press och PR. Huruvida 

dessa berör varandra i sitt samspel.  

Teorin i detta avsnitt bygger på Grunig’s fyra modeller av PR, hur dessa förhåller sig till en 

organisationsavsändare. 

___________________________________________________________________________________ 

Forskning inom PR och organisation 

Tidigare forskning inom PR och organisations- området har sen tidigare inte fokuserat till att handla 

om relationer och sociologiska handlingar utan har snarare innehållit en mer pragmatisk inriktning.  

Varför detta har sett ut som det gjort i tidigare forskning kan bara jag spekulera om men kan anta 

att det kommit i och med en allmän förändring i samhället . Det kan vara på sin plats att tala om ett 

paradigm i detta avseende då näringsliv och organisation tycks ha kommit att värdera sociala 

relationer i högre utsträckning än förut. Vi talar idag om hållbar utveckling, socialt samspel, 

långtidsutbyte, miljö etc. Dessa aspekter kan ha varit med och påverkat synsättet. Nya krav på 

företag och organisationer: förstå och lyssna inte bara bygga. Nya förgreningar inom public 

relations är bland andra Human Relations och Socioteknik (organisationteoretiskt perspektiv)- som 

båda bygger på att ju bättre en relation är utformad desto bättre fungerar organisationen. 

 

Övrigt att påpeka vad gäller forskning inom PR är att det existerar en bristande teoriförankring och 

svag vetenskaplig grund (Larsson 2002:132) eftersom det saknas forskning på området och speciellt 

svensk forskning inom detta. Mycket av forskningen utgörs av Angloamerikansk grund vilket inte 

alla gånger överensstämmer med situationen i andra länder eller exempelvis situationen här i 

Sverige. Det kan finnas en problematik med att man inte bör applicera angloamerikansk forskning 

på ett icke- angloamerikansktland som har andra förutsättningar i kultur, socialt samspel, historia 

och marknad, ekonomi, politik etc.  

Även det faktum i sig att PR som fenomen är så pass ”ungt” bidrar givetvis till en problematik i att 

ämnet inte kan anses vara tillräckligt etablerat vetenskapligt.  

 

PR som begrepp 

Publika relationer, kommunikation och information är samtliga begrepp med en mångfaldig 

innebörd som ibland kan te sig en aning svårdefinierade eftersom de ryms under samma bildliga tak 
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men samtidigt, var för sig, utgör ett eget hus med allt vad det innebär från grund, stomme och 

väggar.  

Inom dessa begrepp finns det en mängd olika fokusområden vilket kan tänkas göra det komplicerat 

för den som ska ta sig an det. Larsåke Larsson belyser detta i boken PR på Svenska och menar på att 

PR som begrepp är väldigt brett och det kan anses vara applicerbart på en mängd olika områden.    

Detta medför en viss svårighet att veta vilken förgrening som lämpar sig bäst för vilket område. 

Public Relations, Issues Management, Crisis/ risk Comminications, Environmental Communications, 

Corporate Communication, Public Affairs… Dessa är samtliga exempel på förgreningar inom 

kommunikations och PR området. 

 

Grundläggande för själva begreppet: PR, är mer specifikt att det handlar om relation till omvärlden. 

Att främja samspel och interaktion, att stärka organisationer och varumärken genom att bearbeta 

och skapa relationer till omvärlden (Larsson, s:8) . En viktigt parantes är att understryka att PR inte 

är begränsat till att handla om reklam eller att göra reklam för en produkt eller ett företag utan att 

det rör sig om långtgående och utdragna kommunikationsprocesser, relationsbyggande. Detta kan 

röra processer som förekommer inom såväl organisation och företag som inom politik och 

massmedia.  

 

Fortsättningsvis så är det intressant att gå in på vad som en publik relation är eftersom jag senare 

kommer att ta upp hur en organisation har att vinna på att tänka i termer som relation och 

sociologiska aspekter för att öka effektivitet och omsättning.  

Vad är en publik? Och vad är en relation? Det kan tyckas vara självklart att svara på dessa två frågor, 

kanske är det främst mest intressant att tala om effekter av att värna om dessa två 

relationsbegreppet i synnerhet. För att omnämna det på klassiskt vis: relationer bygger broar.  Man 

har som Larsåke Larsson nämner i tidigare forskning kring PR inte fokuserat på att behandla 

relationsfrågan utan har snarare styrts av två dominerande perspektiv: organisation och 

ledningsperspektiv samt ett perspektiv inriktat på informationsprocesser. (Larsson 2002:84).  

Relationer figurerar på flera nivåer, inte bara på organisatorisk nivå och gruppnivå utan även- och 

kanske främst- på individnivå (Larsson 2002:85). Larsson tar här upp det faktum att en organisation 

eller ett företag inte skulle vara något utan relationer på olika nivåer. Ett företag som tillverkar en 

produkt är beroende av friktionsfria relationer i alla led. Anställda, ledning, aktieägare, köpare alla är 

samtliga delaktiga i det som kallas relationer.  

Larsson omnämner att relationen mellan organisatoriska aktörer i grunden kan analyseras enligt 

Stohl’s modell utifrån fem faktorer vad gäller interna och externa relationer. Dessa är 
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kategoriserade utifrån: orientering, det vill säga syftet med relationen, komplexitet finns det ett eller 

flera olika sammanhang i situationen, symmetri/ asymmetri- hur ser jämvikt och balans ut i 

sammanhanget, reciprocitet har aktörerna fördel av kontakten och i så fall i vilken utsträckning och 

styrka- frekvens i kontakt och hur nära man står varandra i relationen. (Larsson 2002:93). Specifikt 

symmetri/ asymmetri är något som även dyker upp Grunig’s interaktionsmodeller något som jag 

kommer till i senare avsnitt. 

 

Grunig's interaktionsmodeller 

James E. Grunig är vida känd inom kommunikation- och PR forskning för sitt ingående arbete med 

att formulera ett flertal olika PR-modeller. Jag har tittat närmare på Grunig’s  excellence- projekt där 

han förfinat tidigare delar av sin forskning och utvecklat tidigare PR-praktiker. 

Just med tanke på tidigare nämnd problematik med att placera PR i förhållande till ett specifikt 

område är Grunig’s uppdelning användbar i att förklara uppkomst och effekter. 

Grunig’s modellkoncept består av följade: 

 

 

(1) Publicitetsmodellen- envägskommunikation (press etc.) 

(2) Publika-informationsmodellen- envägskommunikation, (utskick, information) 

(3) Asymmetriska modellen-  tvåvägskommunikation, (påverkan/inverkan) 

(4) Symmetriska modellen- tvåvägskommunikation 

(5) Excellence- modellen- kombinationsmodell symmetriska och asymmetriska 

De fyra första modellerna är applicerbara på press, media och informationsområden medan de 

sista (3-5) är att betrakta som fokuserad till samhälle, organisation- och 

kommunikationsteoretiska sammanhang (Larsson, s:36). 

Främst är dessa modeller fokuserade på att försöka förstå och förklara förhållandet mellan 

organisationer och deras omgivning (Larsson 2002:38). Olika typer av organisationer, vad dess olika 

karaktär är (hur de är uppbyggda etc.). Hur ska man se på organisationen? Om den är levande, 

statiskt, stabil eller/ och flexibel? 
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I Grunig’s Excelence-projekt återkommer han till tidigare modell: den symmetriska tvåvägsmodellen 

och förfinar denna som en kombinationsmodell där symmetriska och assymetriska ambitioner 

blandas.  

För att förklara symmetrisk- assymetrisk kommunikation så leds vi in på Habermas tidiga sätt att 

beskriva detta. Habermas och hans försök att skilja på rationaliteter: kommunikativ och 

institutionell rationalitet. Enligt Larsson är kärnan i Habermas teori att den visar på 

kommunikationens grundläggande beroende av ömsesidigt förståelse mellan parterna (Larsson 

2002:47). Detta försöker även Grunig poängtera i sin ambition med den asymmetriska och den 

symetriska kommunikationsmodellen. Här är det vikten av samverkan mellan och sändare till 

mottagare det vill säga en balans mellan båda parter. För att stationera ett exempel i detta så kan 

man tänka sig en situation där det finns två individer som sitter på maktposter och ska ha ett 

kommunikativt utbyte. I fallet med asymmetrisk kommunikation kommer den ena parten ha mindre 

möjlighet att påverka situationen genom initiativ och kontroll men i ett fall med en symmetrisk 

variant av kommunikation har båda parterna kontroll och är jämlika. 

Excellence-modellen karaktäriseras av en blandning mellan påverkande och samverkande 

kommunikations aktiviteter t.ex. Övertalningskampanjer t.ex. så kallade bombmattestrategier och/ 

eller rådgivande grupper vid konflikt. 

 

Ett företag är knappast funktionellt utan samverkan och interagerande om omvärlden. Ett företag 

är beroende av sin omgivning, andra företag och behöver även fungera och samverka inom den 

egna sfären (Grunig 1992:67). Här träder kommunikationen in i bilden. Företaget behöver 

kommunicera med omgivningen och internt för att existera. Publika relationer passar därmed in 

organisationen sociologisk roll som bidrar till att behjälpa organisationens relation med grupper i 

närmiljö. (Grunig 1992:67). Denna slutsats härleder Grunig till sin frågeställning och besvarar 

därmed denna med resultatet blir att publika relationer leder till effektivare organisationer. 

 

En fråga som Grunig vidare ställer sig är: “Does managed communication make an organization more 

effective?” (Grunig 1992:65). Detta är en fråga man bör ställa sig inledningsvis i diskussionen 

huruvida organisation och publika relationer hänger samman och hur dess utbyte förhåller sig. Hur 

skulle en modern organisation utan publika relationer te sig?  Skulle vi vara där vi är idag om inte PR 

och kommunikation var en självklar del av organisationen som det är idag? Antagligen inte, svarar 

jag med stöd i ett historiskt perspektiv (se även Larsson 2002:9). Under och efter industrialiseringen 

utveckling på 1900-talet växte som bekant en ny kultur fram där storföretag och industrier skapade 

en ekonomisk marknad och ett behov av att nå ut till fler köpare än tidigare. Interaktion och 
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samverkan dess emellan var ett nytt behov. Någonstans i det föddes PR. Kommunikationsbehovet 

och behovet av att upprätthålla relationer till både köpare, andra säljare, politiska institutioner i 

samhället medborgare etc. skapade ett behov för detta. Detta vet vi i ett historiskt perspektiv samt 

baserat på tidigare forskning. Publika relationer gör skillnad i utveckling, effektivitet, interpendens 

och samspel. 

Grunig’s slutgiltiga slutsats är följande: 

“Public relations contributes to organizational effectiveness when it helps reconcile the organization’s 

goal with the expectations of it’s strategic constituencies. This contribution has monetary value to the 

organization” (Grunig 1992:86). Här talar Grunig slutgiltigen om att publika relationer i längden gör 

en organisation mer effektiv genom att upprätthålla långtgående relationer på strategiska grunder. 

Ytterligare ett konstaterande han gör efter detta är konstaterande om publika relationer främjar en 

organisations effektivitet då bör detta i sin tur bidra till ökad ekonomisk vinst. Detta är en av 

Grunig’s återkommande poänger att PR-verksamhet fungerar som en drivande kraft i samhället. 

 

Organisation som organism 

Vad är då att betrakta som en organisation?  En vanligt förekommande metafor är att se 

organisationer som politiska system där förhållandet mellan, intressen konflikter och makt är 

centralt (Larsson 2002:44). Man ser organisation och företag som tävlar om begränsade resurser och 

bildar olika koalitioner. Dessa utgörs i sin tur av individer som agerar i form av beslutsfattande och 

handling och driver igenom frågor, händelser och beslut. I denna aspekt kommer ett maktperspektiv 

in då makt är något som är oundvikligt i en koalition av individer. Ledarskap, rang och struktur 

uppstår i detta läge både i naturlig och bestämd form. 

Det finns vidare olika infallsvinklar till hur man ska förhålla sig till organisation och företag som 

fenomen. Bör man se organisationen som en maskin eller en organism?  Maskinmetaforen har sina 

rötter i den tidiga industrialismens utveckling och kännetecknas som tidigare nämn av ett 

pragmatiskt, ibland byråkratiskt sätt att fungera.  

Att betrakta organisationen som en organism ger oss en möjlighet att involvera sociala och 

humanistiska trådar vilket givetvis bidrar till strukturen i organisationen. En organisation är 

bestående och uppbyggd av individer vilket gör den till en levande modul.  Grunig kallar detta 

”organic structure” (Grunig 1992:225) och det är ett intressant sätt att betrakta organisation och 

företag som något levande snarare än något statiskt. För att förstå hela organisationen och därmed 

tillämpa det bästa tillvägagångssättet och formatet för just denna organisation eller företag så 

måste man betrakta helheten snarare än delar eller enbart ur en macroperspektiv. 
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Kommunikation och medier 

Efter att ha behandlat områden som PR och organisation är det även intressant att belysa 

kommunikation i förhållande till medierna. Eftersom kommunikation kan beskrivas som en form av 

transport för information mellan olika enheter (Hadenius & Weibull 2003:12), en förmedling genom 

flera olika led. Från sändare via olika kanaler till mottagare uppstår olika effekter. Då två individer 

samtalar är kommunikationsprocessen direkt. Men när information förmedlas via massmedia ändras 

förutsättningarna för hur informationen förmedlas (Hadenius & Weibull 2003:12). 

Kommunikation genom massmedier bukar kallas massmedierad kommunikation (Hadenius & 

Weibull 2003:14). Den massmedierade kommunikationsprocessen bygger på att det finns en stor 

mängd mottagare till det meddelande som förmedlas. Informationsflödet bygger på en process i två 

steg där det först sker ett urval av händelser och ämnen och därefter en sammanställning av 

materialet. Samlad information i ett medium som exempelvis en tidning innebär ett begränsat 

utrymme i innehåll vilket ger ett mer komplext budskap(Hadenius & Weibull 2003:14). Se figur 

nedan 

 

 

 

 

I detta avseende kärvs det ett visst ansvar av journalisten som förmedlar nyheter och information då 

den når ut till en stor mängd individer. Ett krav som journalisten har är den objektivitesaspekt där 

saklighet och opartiskhet är en del av dennes arbete (Hadenius & Weibull 2003:372). 
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4. METOD 
Detta kapitel beskriver det ramverk som uppsatsen är byggt efter och förklarar det angreppssätt och 

tillvägagångssätt jag använt mig av i studien. Inledningsvis kommer jag att beskriva metoden jag har 

använt mig av i studien. Därefter kommer jag att redogöra för upplägg, urval, kodschema, variabler, 

reabilitet och validitet. 

 

Val av ansats och metod 

Det finns ett flertal olika förhållningssätt inom vetenskapsfilosofi att ta ställning till i den inledande 

delen av forskningsfasen såsom hur ska man som forskare förhålla sig till världen och den kunskap 

som kommer med förståelsen (Ostbye 2004:7).  

Metod inom forskning är den del som vilar på metodologiska och vetenskapsfilosofiska grunder. 

Metoden är det förhållning- och tillvägagångssätt forskaren väljer att använda sig av i 

undersökningen.   Tradition inom forskning upprätthåller en distinktion mellan kvantitativa och 

kvalitativa förhållningssätt till att beskriva världen eller lära sig om den (Edling & Hedström 2003:10). 

Den kvalitativa metoden bygger mer på observation, förståelse och/eller djupstudier medan 

kvantitativ metod bygger på mer omfattande insamlingar av information med statistisk 

resultatredovisning. 

Kvalitativ intervju 

Utifrån det forskningsområde jag har valt att undersöka och den frågeställning som har formulerats 

lämpar sig en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats då undersökningens frågeställning 

berör olika områden. Därför har jag, för att få en inblick och förståelse i det aktuella områdets 

begreppsapparat och struktur, valt att inleda undersökningen med att genomföra en 

semistrukturerad samtalsintervju.  

I ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer är tema och frågor i ringa mån definierade på 

förhand utan tar form till viss del under samtalets gång. I den semistrukturerade intervjun har 

forskaren bestämt sig för ett visst område eller tema inför intervjun (Ostbye 2003:103) men ofta 

använder sig forskaren endast av ett PM som minnehjälp vid genomgång av ett visst antal teman 

under intervjun. Omfånget på frågorna är begränsade och det anses positivt om informanten får tala 

svara och associera fritt kring de frågor som ställs av intervjuaren. Frågorna behöver inte heller 

komma i någon viss följd eller följa någon bestämd struktur. 
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 I en del fall kan ostrukturerade intervjuer framstå som ad hoc- intervjuer, dels för att intervjuaren kan 

komma att inse att något visst bör följas upp mer noggrant eller för att informanten kommer med 

viktiga eller överraskande bidrag till insikt hos forskaren (Ostbye 2003:103). 

Genom en ostrukturerad intervju eller samtal uppstår god insikt i det aktuella ämnet vilket är positivt 

då den kvantitativa undersökningen ska påbörjas. Detta skapar en generaliseringsbarhet inför det 

kvantitativa urvalet.  

 

Intervjuguide 

Termen ”intervjuguide” definieras som den något mer strukturerade lista över vilka frågeställningar 

som ska täckas eller beröra i intervjun. Det avgörande är det tema eller inriktningen forskaren eller 

intervjuaren har valt ut för att få information om hur de intervjuade upplever sin värld eller det 

område där informanten är aktiv.  

Nedan följer de frågor eller inriktningar inför intervjun som har formulerats. Dessa frågor eller 

påståenden kommer att till viss del styra intervjun inom ett visst område men kommer ej att fungera 

som en strukturerad mall. Det är alltså möjligt för informanten att leda in samtalet på andra 

områden.  

Inriktningarna är baserade på:  

a. Skanskas förhållande till pressen och journalisterna 

b. Kommunikationsprocessen 

c. Marknad och effekter 

d. Medierna och effekter 

 

Följande frågor kommer att användas: 

 

1. Beskriv hur Skanskas relation ser ut med pressen och journalisterna 

2. Hur ser du på journalistens roll i hantering av företagets information och material? 

3. Vad använder Skanska för metoder när vid undersökning av opinion och åsikter? 

4. Finns det någon medvetenhet om mediernas effekter styr efterfrågan av en viss typ av 

bostäder och dess utförande? 

5. Kan du berätta om något exempel då ni har gett pressen material gällande interiörer, 

bostadens olika rum och inredning etc. som du vet har gått ut i press och som har blivit 

publicerat?  
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Kvantitativ metod 

Vidare kommer jag att använda mig av en kvantitativ forskningsmetod: observation med ett bredare 

omfång över tid. För att undersöka aktuella tendenser till trender i nutid bör analysen omfattas av en 

större mängd enheter som undersöks under en viss tid.  

Kvantitativa forskningsmetoder vilar på matematisk grund vilket bidrar till att specificera resultat -

redovisningen med tydliga uppställningar och statistiska modeller. Detta kan upplevas tydligare och 

mer specificerat än kvalitativa metoder som utgörs mer av tolkning och analys. (Edling & Hedström 

2003:11). 

Det grundläggande för kvantitativ forskningsmetod är själva kvantifieringen, det vill säga mätning 

av fenomen och egenskaper i den sociala verkligheten samt undersökning av dess utbredning 

(Edling & Hedström 2003:15). Det centrala i detta blir analyseringen av insamlad data. Utifrån detta 

kan vi finna några samband mellan de variabler vi undersöker som i sin tur kan ge en bild av 

verkligheten.  

Innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys (content analysis) är en kvantitativ metodform som utvecklades av 

samhällsvetenskapliga medieforskare och som till en början användes främst för att studera 

propaganda och dess effekter under mellankrigstiden och andra världskriget (Ostbye 2004:213).  

Tidigt trodde man att det fanns tydliga kopplingar mellan mediernas innehåll och effekter på 

publiken och dess attityder. Gradvis har dock synen på detta kommit att förändras och idag handlar 

innehållsanalysen snarare om att kartlägga innehållet som ett självständigt fenomen, som endast 

indirekt är knutet till effekter och som i sådana fall bör styrkas i kombination av andra 

forskningsmetoder. 

Samhällvetenskapliga forskare har även med tiden strävat efter att göra metoden så objektiv som 

möjligt, i likhet med naturvetenskapens metoder. Därför kan innehållsanalys beskrivas utifrån att 

man använder sig av dataregistreringstekniker för att systematiskt, objektivt och kvantitativt (Ostbye 

2004:213) beskriva innehållet i ett budskap eller ett kommunikativt forum.  

Systematiskt och objektivt betyder att urval och utförande sker utifrån ett kontrollerat system. 

Kvantitativt betyder att analysen är statistisk och kvantifierbar. 

Innehållsanalys syftar främst till att studera mänskliga interaktioner (Neuendorf, s:1)och 

förekommer inom exempelvis flitigt vid studier av presstext, TV-innehåll och politiska budskap. 
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För att beskriva innehållsanalysen i tydlig kontext har ett flertal forskare under tid arbetat fram ett 

sätt att beskriva de olika kriterier innehållsanalysen utgörs av att vara. Minst fem olika syften eller 

kombinationer i innehållsanalysen kan formuleras följande (Ostbye 2004:214, s:230): 

1. Beskriva mönster och utvecklingstendenser i mediernas innehåll. 

2. Testa hypoteser om mål, urvalskriterier och arbetsmetoder i medierna 

3. Jämföra medieinnehållet med den verkliga världen 

4. Ta reda på hur medierna framställer olika grupper i samhället 

5. Dra slutsatser om mediernas effekter. 

 

Dessa punkter kan definieras exakt eller var för sig och utifrån dessa kriterier uppnår forskaren olika 

nivåer av reabilitet och validitet. 

Att undersökningen är kvantitativ betyder att den strävar efter att vara siffermässig i sin beskrivning 

av materialet, hypotestestande, jämförande av medieinnehåll i jämförande med den verkliga 

världen samt studera ev. påverkan/ inverkan när det kommer till nyhetsrapportering. (Ostbye 

2004:210) 

Innehållsanalys är i första hand en analys av budskapet i en kommunikationsprocess 

(Hadenius & Weibull 2003:12) vilket gör det möjligt att studera olika delar av 

kommunikationsprocessen (Ostbye 2004:232). I detta fall sker det genom att undersöka en 

del av marknadens syn på kommunikation samt hur medierna täcker detta område. 

Utöver att beskriva ett innehåll skaffar man sig genom innehållanalys ett underlag för andra 

delar om kommunikationsprocessen. Analysen kommer att belysa:  

1) Avsändarens intentioner  

2) Hur ett medium påverkar utformningen av budskapet  

3) Hur publiken påverkas av budskapet 

4) Hur budskapet påverkas eller uppfattas av deltagarna i kommunikationsprocessen 

Undersökningens upplägg och insamling av kvantitativ data 

Innehållsanalysens utformning i struktur följer ett systematiskt tillvägagångssätt som inleds 

med teori samt att fastställa vad det är som skall undersökas och varför. Vidare så följer ett 

urval av variabler till studien. Hur ska de olika variablerna definieras och varför är de i enlighet 
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2) Inredning & 

trender 

3) Miljö 

Innehållsanalys  

Förekomst av: 

nyproducerade 

lägenheter vs. 

Befintliga lägenheter 

Förekomst av olika rum: 

Vardagsrum, sovrum, kök, 

badrum, arbetsrum, 

uterum. 

Statisk inredning. 

Exempelvis: spis, badkar, 

tapeter, golv etc. 

Dynamisk inredning. 

Exempelvis: Soffa, 

matbord, belysning, mattor 

etc. 

Förekomst av: 

Energi/ el, 

ekologiska material, 

återvinning, miljö 

med det man ämnar undersöka. Därefter följer operationalisering av kodschema, mätning och 

en reabilitetsprövning.  

Den första mätningen som sker bör vara en pilotstudie/ testkodning för att hantera eventuella 

fel i kodschemat som kan ha uppstått. Om kodningen utförs av en person och inte av en dator 

bör man ta med i beräkningen att objektivitet och reabilitet kan komma att påverkas. En 

optimal kodning genomförs av flera kodare då risken för felkällor minimeras avsevärt. Är det 

endast en kodare är en eller flera testkodningar nödvändigt för att säkerställa reabilitet och 

objektivitet. Det är även viktigt att kodschemat är exakt och utförligt formulerat för att 

underlätta och göra det möjligt för olika kodare att koda samma material (Neuendorf 

2002:52, s:132).  

Slutligen påbörjas den definitiva kodningen och där efter följer reabilitetsprövning och analys 

av resultat. 

Med denna bild vill jag visa på hur undersökningen av innehållsanalysen är upplagd. Efter att 

samtliga steg har genomförts systematiskt genom insamling av data kommer själva 

innehållsanalysen att vara strukturerad på följande vis nedan: 

 

Den är uppdelad i tre huvudområden med fokus på bostadens utförande, bostadens inredning och 

bostadens miljö. Dessa tre områden är alltså de som undersöks i de olika utvalda artiklar som 

förekommer i innehållsanalysen.  

1) Bostäder & 

Nyproduktion 
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Operationalisering av begrepp 

Vid utförande av en kvantitativ innehållsanalys finns det ett flertal begrepp som är viktiga att 

definiera. Dessa är följande: 

Urval- är den process av populationsval då det vi ska undersöka selekteras och avgränsas 

(Neuendorf 2002:83). I detta skede sker en naturlig generalisering av vad som tillhör vad, exempelvis 

inriktning på de texter vi väljer ut samt vilken avsändare de har. Undersökningens tidsomfattning, 

resurser och dylikt spelar in i urvalet av populationens omfång. Vid en innehållsanalys innebär det 

ett urval av artiklar. Vilket omfång ska undersökas och under vilken tidsperiod ska detta ske. Det 

finns flera olika sätt att göra urval av en population beroende på vad vi vill undersöka. Slumpmässiga 

urval, stratifierade urval, klusterurval, urval efter syntetiska veckor eller strategiskt urval (Ostbye 

2004:220) är samtliga urval som kan förekomma. Vid innehållsanalyser är det vanligt att använda sig 

av syntetiska veckor för att få en jämn fördelning av artikelinnehåll man kan även göra strategiskt 

urval då man mer specifikt vill följa ett visst område efter strategi. 

Analysenhet/ enheter Utgörs av att vara det datamaterialet är organiserat efter och det vi ska 

undersöka. I detta fall kommer enheterna att utgöras av att vara tidningar och artiklar. 

Variabler- De variabler som ska utforskas grundar sig i undersökningens frågeställning, det är den 

som avgör vad vi ska undersöka och varför. Därför styrs variablerna av denna temaklassificering och 

utifrån det har de även olika variabelvärden, olika indelningar.  

Utifrån dessa enheter och variabler uppför man sedan olika kriterier som bör uppfyllas inför den 

slutliga analysen av data (Ostbye 2004:160). Det man bör uppnå är följande: 

 Fastställa likheter och olikheter 

 Rangordna enheter eller värden 

 Studera reella intervaller mellan värdena 

 Studera den absoluta nollpunkten 

 

Mätinstrument- I innehållsanalys använder man sig av ett kodschema där de utvalda enheterna och 

variablerna är strukturerade så att forskare- eller de som är inblandade i undersökningen kan följa i 

studien. Det är alltså efter kodschemat man gör insamlingen av data. Det är viktigt att påpeka att 

kodschemats utformning är avgörande för undersökningens reabilitet. Ett väl utformat och tydligt 

kodschema kommer att uppnå god överensstämmelse och kvalité i insamlingen (Ostbye 2004:40).  

Datamatris-  är det dokument där samtlig insamlad och noterad data registreras, det vill säga 

värdet för samtliga enheter från de olika variablerna.  
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Validitet- Validiteten avgör huruvida undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta och 

hur relevant data och analyser är i förhållande till problemformuleringen (Ostbye 2004:40).  Validitet 

är undersökningens giltighet och detta är knutet till hur de teoretiska begrepp som används i 

undersökningen knyts samman med analys av undersökningens empiriska data, detta även kallat 

operationalisering. 

Reabilitet- definieras som tillförlitlighet i undersökningen och syftar främst till ”kvaliteten i 

insamlingen, bearbetningen och i analysen av data” (Ostbye 2004:40). 

Tillsammans utgör validitet och reabilitet analysens helhet. Det är i regel en önskan hos den som 

utför undersökningen att uppnå både hög validitet och reabilitet men detta förblir dock oftast en 

önskan eftersom det inte är självklart att det ena ger det andra. Generellt brukar det sägas att 

kvantitativa undersökningar i högre utsträckning ger högre reabilitet och kvalitativa ger högre 

validitet (Ostbye 2004:41). 

Generalisering-  är den del av själva forskningen och det avsnitt då vi går från ”enskilda 

observationer till att peka på strukturer och sammanhang” (Ostbye 2004:235). Vi drar slutsatser från 

något vi vet till något vi inte vet och därmed knyts teori samman med undersökningen. Det som 

ligger till grund för de vi vet sen tidigare, utsagor, data eller fakta för att härleda en helhet i 

hypoteser och teorier. Det handlar alltså om att förklara och förstå utifrån det vi kan anta. 

 

Kodschema 

Analysenhet 

Första sidan av artikeln, det vill säga: inledning- ingresstext- och text är det som kommer att 

undersökas. Det innebär att artiklar som är längre en 1 sida som följer efter det fram till nästföljande 

sida av artikeln (förutsatt att artikeln utgörs av flera sidor). 

Variabler 

A. Id-nr: 1,2,3 osv.. 
 

B. Datum: Årtal/månad/datum 
 

C. Sida: 
 

D. Tidning: 
 
1. Dala Demokraten 

2. Dagens Industri 
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3. Dagens Nyheter 

4. Göteborgs posten 

5. Helsingborgs Dagblad 

6. Kungsälvsposten 

7. Metro Riks 

8. Norrbottenskuriren 

9. Svenska Dagbladet 

10. Sydsvenskan 

11. Uppsala nya tidning 

12. Trelleborgs Allehanda 

13. Västerbottekuriren 

14. Östgöta Corren 

 

E.  Avdelning i tidningen (område): 
1. Förstasida 
2. Ledare 
3. Ekonomi 
4. Kultur 
5. Bostad 
6. Nyheter 
7. Övrigt 
 

F. Rum: 
1. Vardagsrum 
2. Sovrum 
3. Kök 
4. Badrum 
5. Arbetsrum 
6. Balkong/ uteplats 
7. Hall 
8. Barnkammare 
9. Sovrum+Kök 
10. Vardagsrum+kök 
11. Sovrum+Vardagsrum+Kök+badrum 
12. Sovrum+Vardagsrum+Kök+Uterum 
13. Balkong+vardagsrum 
14. Kök+Badrum 
 

G. Statisk inredning: 
1. Fönster/ väggar 
2. Golv/Garderober/Dörrar 
3. Vitvaror 
4. Badkar/ Hadfat/ toalett 
5. Tapeter/ väggfärg/ kakel 
6. Golv+kakel+vitvaror 
7. Golv+väggar+badrumsinredning 
8. Golv+väggar+vitvaror+badrumsinredning 

 
H. Dynamisk inredning: 

1. Matbord/ stolar 
2. Belysning/ lampor 
3. Soffa/ fåtölj/ soffbord 
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4. Mattor/ textilier 
5. Skrivbordsöbler 
6. Bäddtextilier 
7. Mattor+textilier+soffmöbler+belysning 
8. Matbord/stolar+belysning 
9. Teknik 
10. Inredning/möbler+textilier 
11. Soffa/fåtölj+belysning+textilier 

 
I. Miljö och inredning: 

1. Energi/ el 
2. Ekologiska material 
3. Återvinning 
4. Övriga miljökopplingar 
 

J. Variant av bostad: 
1. Nyproduktion 
2. Befintlig/Gammal bostad 
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5. EMPIRI 
Detta kapitel innefattar en resultatredovisning av det empiriska material som jag samlat in via den 

kvalitativa intervjun och den kvantitativa innehållsanalysen. Jag kommer att redogöra för de resultat 

som innehållsanalysen har givit, presentera de diagram och tabeller med samband i frågeställningen. 

Sist kommer jag att analysera och koppla samman den insamlade data från undersökningen med 

tidigare nämnd teori samt integrerat dessa i en beskrivande analys.  

___________________________________________________________________________________ 

Resultatredovisning Samtalsintervju 

Nedan följer en redovisning av den samtalsintervju som ägde rum 2010/10/15 kl 15.00 

på Skanska AB’s huvudkontor vid Hagaporten i Solna. 

 

Informant var Niclas Strahner som är presskontakt på Skanska AB, vars huvudområde är 

pressinformation och PR gällande bostäder och bostadsbyggande. 

 

Vår samtalsintervju ägde rum på kommunikationsavdelningen i Solna, bekvämt utrustad med fri 

tillgång till kaffe och i en avslappnad miljö. Inledningsvis så frågade jag Niclas om han kunde 

beskriva hur Skanskas relation med press och journalister ser ut idag, vilket han gjorde, sedan 

fortsatte samtalsintervjun med att jag ställde frågor rörande Skanskas kommunikationsarbete, 

företagets relation till pressen och hur man förhåller sig till trender, miljö och framtid.  

Nedan följer de frågor jag ställde och de svar Niclas gav. 

  

Kan du beskriva hur Skanskas relation ser ut med pressen och journalisterna. 

Skanska förser press och journalister med material och information som rör Skanska och företagets 

projekt. Skanska strävar efter transparens inför press och media. Man vill gärna visa på ett öppet 

företag som inte har något att dölja och som gärna informerar om sin sysselsättning. Detta anser 

man skapa förtroende på marknaden vilket i sin tur även leder till långsiktiga relationer. 

Att företaget förser pressen med material och information om företagets verksamhet bidrar i viss 

utsträckning till att företaget får korrekt bild förmedlad till omgivningen. För att undvika felkällor är 

det viktigt att informationen är precis. 

Hur ser man då på det faktum att journalister tar emot information och material från företag? 

Idag ser journalisternas arbete inte ut som det gjort tillbaka i tiden. Förr arbetade fler journalister 

med mindre material. Idag arbetar färre med mer material. Dessutom är det inte bara tidningssidor 

som ska fyllas utan även, webb, webb-tv, iPhoneappar etc. Det är helt enkelt så att journalisten har 
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för mycket att göra och behöver extremt mycket mer material att fylla ut nyhetssidorna med. 

Noggrannhet och research påverkas av tidsbrist. Det är helt enkelt en naturlig utveckling som har 

skett. Såhär ser det ut i dagsläget. Eftersom vi på Skanska arbetar aktivt med information, 

transparens och PR är detta något vi välkomnar. 

Tror du objektiviteten påverkas av detta?  

Det kan vara så att objektiviteten kan komma att påverkas ja. Organisationer och företag sitter på 

en mängd information om just deras företag vilket helt enkelt sparar arbete för journalisten om 

denna får detta levererat från företaget. 

Vi på företaget förser gärna journalisten med detta material eftersom det är en win win- situation 

för båda parter. Journalisten får material till sina artiklar och spar därmed tid som annars skulle gå åt 

till att göra research. Företaget får i sin tur publicitet. Det är här dock viktigt att understryka att det 

endast är positivt om det gäller korrekt information samt att journalisten dubbelkollar fakta. 

Ur ett public relations perspektiv har företagen många gånger i åtanke att göra journalisten ”en 

tjänst” genom att underlätta dennes arbete och förse denne med information vilket på sikt kommer 

att bygga en relation journalist- och företag emellan. Ett företag som har skött kontakten väl med 

press och journalister kommer i längden att vinna på detta genom att denna journalist kommer att 

återkomma till företaget. 

-Journalisten friar gärna sig själv från produkplacerings problematiken genom att blanda ut material 

från ett företag med att omnämna en eller flera konkurrenter. På så sätt har man friat sig från att 

texten inte skulle vara objektiv, trots att materialet huvudsakligen kommer från en källa. 

Niclas, tar här även upp fall där källgranskning inte har varit så noggrann och har lett till fall där 

felsiffror har publicerats varpå ett PR kaos och problem för journalisten har uppstått.  

 

Vad använder man för metoder när man undersöker opinion och åsikter? 

Skanska använder sig av OMD Mediebyrå som sköter Skanskas reklamsatsning, hanterar samtligt 

reklamutrymme, agerar kanalväljare, förhandlar och agerar mäklare med olika mediekanaler. Man 

använder sig även av Info Pacq som bland annat gör statistiskt underlag, opinionsmätningar och 

fokusstudier. Samt Skanskas egen omvärldsbevakningsenhet där man löpande utför 

omvärldsbevakning, medie- analyser samt studier av aktuella tendenser. 
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Arbetar man idag på Skanska AB kommunikation/press/PR-avdelning efter en medvetenhet om 

att trender i media och press styr eller påverkar efterfrågan av en viss typ av bostäder och dess 

utförande? 

Både jag och nej. Det handlar mer om en symbiosfunktion där vi som företag letar efter tendenser 

till något man tror kommer att bli uppmärksammat som en trend. Det kan röra sig om t.ex. 

inredning där inredningsarkitekter och inredare åker på inredningsmässa ett år innan det finns att 

tillgå i butiker och där läser av vad som förväntas bli uppmärksammat. Därefter kanske man väljer 

att lyfta fram och belysa dessa tendenser i ett medialt sammanhang vilket på sätt och vis skulle 

kunna tänkas hypa eller skapa en trend på sikt. Men det är fortfarande journalisterna som styr HUR, 

NÄR och VAD som publiceras i tidningarna. 

 

Finns det något konkret material gällande interiörer, bostadens olika rum och inredning etc. 

som du vet har gått ut i press och som har blivit publicerat?  

Ja, det finns konkreta exempel på information gällande inredning och liknade som har gått i tryck. 

Niclas nämner här två exempel gällande Göteborgsposten och Dagens Nyheter bostad där 

information gällande bostadsinredning har fått genomslag och publicerats i tryck. 

När det kommer till Skanska Nya hem och försäljning av nyproducerade bostäder, vad satsar 

man idag på att lyfta fram och exempelvis förse journalister med för material? Är det 

områdesfokus, miljöfokus, trendfokus etc.? 

Det vi har arbetat väldigt aktivt med att belysa är sedan en tid tillbaka bostadsutveckling med 

miljöfokus och miljömål. Gröna bostäder är något vi tror på i framtiden och detta vill vi gärna ska 

uppmärksammas. 

 

Resultatredovisning översikt inför innehållsanalys 

Inledningsvis i denna studie valde jag att göra en kontroll förekomst av rumsvariabler i de tidningar 

jag valt ut till innehållsanalysen. Detta för att få ett övergripande perspektiv om hur ofta orden 

förekommer i mediearkivets artiklar under det senaste året (dvs. senaste 365 dagarna 2010). Detta 

kan sammanfattas statistisk generalisering inför den kommande innehållsanalysen då ett stort urval 

av en population har undersökts. 
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Vid sökningen uppkom det att variabeln ”kök” hade högst typvärde i en sökning av mediearkivets 

artiklar från januari till december 2010. Efter det kom ”balkong/ uterum” som mest förekommande 

ord i artiklarna och på tredje plats ”sovrum”.  Ovanplacerat diagram visar den fördelning som 

uppkom. Utifrån detta kunde man tänkas anta att med svar i frågeställningen var ett av bostadens 

rum som förekom mest. Att det skulle röra sig om variabeln kök var däremot inte självklart. 

Det bör här understrykas att sökningen utgjordes av samtliga förekomster där rumsvariablerna 

förekom, det finns därför ingen styrning/ inriktning i vilken relation rumsvariabeln hade för koppling 

till text och innehåll. Artiklarna behövde alltså inte ha någon koppling till just inredning eller trender 

och kunde därför omfattas av såväl nyheter, ekonomiska artiklar samt övriga inriktningar. 

I den inledande fasen av undersökningen var det betydelsefullt att få en överblick om hur 

fördelningen av rumsvariabler i de olika tidningarna såg ut eftersom detta i hög utsträckning 

påverkar vilket medieutrymme de olika rumsvariablerna får. Detta kan i sin tur komma att påverka 

medvetenheten hos människor kring bostadens olika rum oavsett om innebörden negativt eller 

positiv. Skiftande medvetenhet hos folket kan sedan komma att ha en inverkan för hur olika 

inredningstrender eller bostadsförsäljningar styrs.  

Att genomföra en övergripande studie av rumfördelningen var även viktigt för abstrahering och 

generaliseringsbarheten i undersökningen eftersom det gav en grund att stå på inför kommande 

innehållsanalys av presstekt gällande bostad, inredning och rum. 
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Resultatredovisning innehållsanalys 

Under perioden januari-december 2010 publicerades ca ett 40-tal artiklar i respektive tidning som 

valts ut i denna undersökning, sammanlagt ca 640 artiklar. Av dessa 640 artiklar valdes strategiskt 4st 

ut per tidning, totalt 64 artiklar.  

Utifrån den insamlad data som undersökningen har frambringat finns det möjlighet att tolka utifrån 

statistik. Vad säger de resultat vi har fått fram, hur påverkar de variabler vi har valt ut varandra och 

så vidare. Den statistik som har framkommit testas sedan genom en hypotesprövning: finns det ett 

statistiskt samband mellan variablerna som är verkligt eller har dessa endast ett slumpmässigt 

förhållande. 

 Efter att undersökningen har utförts och samtlig data i undersökningen har samlats in så har den 

behandlats i datorprogrammet SPSS. Detta är ett statistiskt program för att hantera stora mängder 

data överskådligt samt utföra statistiska analyser. I programmet finns det möjlighet att utföra såväl 

deskriptiva som bivariata analyser samt mycket mer. SPSS är mycket behändigt i en analyssituation 

men det bör påpekas att de tabeller och diagram som ställs upp i programmet inte är av hög 

designfuktionell grad. Själva grafiken i vissa av diagrammen är av låg standard och kan vara svåra att 

läsa. Jag kommer därför att försöka beskriva varje block i undersökningen med flera olika diagram 

för att du som läsare tydligt ska ha möjlighet att följa resultaten i analysen.  

Jag kommer nedan att redovisa de tabeller och diagram som har valts ut från den statistik som 

undersökningen har resulterat i. Samtliga diagram och tabeller har valts ut efter samband i linje med 

mina frågeställningar. 

Bostad och rum 

Del 1 i innehållsanalysen är det block jag har 

introducerat i tidigare avsnitt som kallas ”bostad 

& rum”. Fördelningen kommer att presenteras i 

ett cirkeldiagram en tabell med procent 

fördelning och en frekvenstabell. 

Figur 1 visar i ett cirkeldiagram fördelningen av 

de olika variablerna i samtliga tidningar och 

magasin.  

Störst förekomst i procentenhet var variabeln 

”vardagsrum” som förekom 14,1% av artiklarna, 

därefter kom variabeln ”kök” och ”sovrum” med 
Figur 1 
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10,9% resp. 7,8%. 

Det är därmed tydligt att ett av bostadens rum har högst representation i artiklarna.  

 

För att förtydliga både procentfördelning och frekvens ser vi i denna tabell hur fördelningen av 

bostadens rum förekommer i de olika artiklarna.  

 

 

 

 

 

Frekvensfördelningen av hur de olika rummen förekom i de olika artiklarna ser vi här till vänster i 

stapeldiagrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

33 
 

Inredning 

I del 2 av innehållsanalysen var den del som utgjordes av att koncentrera sig till inredning. Här finns 

det variabler med inriktning på dynamisk och statisk inredning, det vill säga mobil inredning som 

placeras i rummet och kan flyttas runt i bostaden. Den statiska inredningen är det som är den som 

räknas till att vara fast inredning i bostaden. Denna del av undersökning kan anses vara av central 

vikt då den påverkar statusen och attraktivitet på bostadens olika rum. 

Cirkeldiagrammen visar, baserade på procentfördelning, hur de olika enheterna: ”dynamisk 

inredning” (fig. 2) och ”Statisk inredning” (fig. 3) är fördelade.  

I figur 2. Dynamisk inredning dominerar förekomsten av ”möbler och textilier” med 15,6% i 

artiklarna, därefter följer ”mattor/textilier+vardagsrumsmöbler+belysning” med 12,5%.  

 

I figur 3 ”Statisk inredning” är förekomsten av variabeln ”Tapet/ väggfärg/ kakel” dominerande med 

Figur 2 Figur 3 
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25 %, därefter följer ”fönster/ väggar” med 11,1%. 

Samtliga av dessa förekomster är alltså de som har omnämnts i störst utsträckning. Sambanden 

mellan rumsföredelning och inredningsvariabler följer inte något samband.  

Slutsats som kan härledas är att de artiklar som handlar om något av följande rumsvariabel även 

innehåller data om statisk eller dynamisk inredning. A 

 

 

Inredning utifrån frekvens 

Det värde som har högst frekvens, det vill säga förekommer i högst utsträckning. Medelvärde för 

dessa är 4 

  



 
 

 
 

35 
 

Miljö och bostadstyp 

Avslutningsvis följer det block som utgörs av miljö och bostadstyp. Hur ofta hade artiklarna en 

miljörelaterad inriktning eller koppling till miljön. I vilken utsträckning handlade artiklarna om 

nyproducerade bostäder eller redan befintlig bostads typ. 

Korrelation mellan variablerna tidning och rum 

Sambandsmått mäter styrkan i kopplingen mellan två variabler, dvs. vilken grad den ena 

variablernas värde varierar i relation till den andra. Ett så kallat sambandsmått är Cramers V. 

Överstiger detta värde 0,05 visar resultatet på et för högt samband. Nedan har vi en 

korrelationstabell med variablerna tidning och rumstyp. Ett så kallat Chi-2-test mäter den 

summerade avvikelsen från slumpen och är även det et mått på samband mellan variabler. 

I tabellen nedan visar korrelationsmåttet om det finns ett samband mellan tidningskategori och 

rumstyp enligt de sambandsmått som finns angivna.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Figur 5 
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Såväl Chi-2 testet och värdet på Cramers V visar att det finns en korrelation mellan variablerna. 

Detta kan exempelvis bero på ett för lågt urval av artiklar. 

 

Korrelation mellan Rumstyp och statisk inredning 

I tabellen nedan visar korrelationsmåttet om det finns ett samband mellan variablerna rumstyp och 

statisk inredning enligt de sambandsmått som finns angivna.  

 

 

 

 

 

Korrelation mellan Rumstyp och dynamisk inredning 

I tabellen nedan visar korrelationsmåttet om det finns ett samband mellan rumstyp och dynamisk 

inredning enligt de sambandsmått som finns angivna. Mönstret går igen och vi har även här ett 

samband mellan variablerna. Det statistiska underlaget kan exempelvis ha varit för litet.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Nedan besvarar jag uppsatsens frågeställning samt diskuterar de resultat jag har kommit fram till.  

___________________________________________________________________________________ 

I. 

Utifrån den formulerade frågeställningen: Finns det aktuella tendenser till trender i dagsläget i vad som 

skrivs om bostäder och  boendemiljö i dagspress och livsstilsmagasin? Blir svaret givet ja. Det är absolut 

möjligt att tala om en trend i detta avseende.  

Fördelning av bostadens rumsförekomster i presstext tyder på en trend i att favorisera 

”vardagsrummet” av de rum som förekommer i bostaden. Detta bekräftas även av den medvetenhet 

som återfinns hos pressansvariga på Skanska. Här arbetar man aktivt efter att det finns vissa enheter 

som är mer exploaterade än andra, därför vill man gärna lyfta fram detta vid försäljningar och i 

informationsammanhang. Kunden spelar en central roll i sammanhanget, man eftersöker det kunden 

vill ha och detta försöker man på bästa vis tillgodose. Samtidigt i och med att företaget så gärna vill 

fånga upp kundens intressen så finns det en risk att man ”skapar” något man tror att kunden vill ha 

men att detta i grunden inte är ett genuint intresse hos kunden. Med detta menar jag att det är fullt 

möjligt att skapa en trend snarare än att följa de trender som uppkommer naturligt, det vill säga en 

naturlig trend kan tänkas vila på ett genuint intresse för något, kanske för dess höga kvalité eller för 

att det är populärt hos en stor mängd individer. Men den skapade trenden uppkommer utav att man 

arbetar aktivt för dess etablering. Effekten av detta visar sig efter en tid då publiken har snappat upp 

budskapet och accepterat det som en trend. 

Det som figurerar i dagspress och magasin är i detta avseende en kombination mellan idogt PR och 

informationsarbete av verksamma på marknaden samt det press och journalister väljer att lyfta fram 

och skriva om i redaktionell text och reportage. Vilka effekter detta får går inte att tala om i den här 

undersökningen men det går givetvis att anta att detta i sin tur påverkar konsumenter och individer 

som kan tänkas komma i kontakt med denna information dagligen. 

 

Vidare så är miljöaspekten något som lyfts fram som en viktig del i Skanskas profilering, detta är inte 

något går att se några tydliga effekter av i den utförda innehållsanalysen.  Miljöprofilering och 

miljötänkande tycks inte vara något som uppmärksammas i någon högre utsträckning idag av 

pressen jämförelsevis med i vilken utsträckning bostadens olika rum och dess inredning förekommer. 

Kanske kan man på sikt skapa ett intresse för detta genom att förse journalister med mer information 
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om företagets miljösatsningar och ekotänk. Men i dagsläget kan detta inte anses vara en etablerad 

trend utan snarare handla om tendenser till en framtida trend. 

 

Sammanfattningsvis så kan jag konstatera att det som kan skönjas i undersökningen är att vissa 

enheter förekommer i högre utsträckning än andra. Jag drar slutsatsen att en stabil trend i detta 

avseende är det som rör bostadens olika rum och vilken status de olika rummen får i och med  detta. 

Vardagsrum, kök och sovrum är bostadens centrum och jag ser inga tecken till att favoriseringen av 

dessa enheter skulle förändras nämnvärt över tid, förutsatt att inte bostadens utformning kommer 

att förändras drastiskt i framtiden. Däremot kan jag utifrån undersökningen konstatera att den 

statiska och dynamiska inredning i bostaden är en trendfaktor som är mer rörlig och som 

trendmässigt ändras fortare beroende på flera olika faktorer. Det jag tror kan komma att påverka en 

trendförändring inom inredning är teknik och den tekniska utvecklingen. Det kan vi i ett historiskt 

perspektiv se hur tekniken har förändrat bostadens utformning och även inredning genom tiderna. 

Hur man efter televisionens utveckling och TV’s ankomst möblerade vardagsrummet annorlunda. Hur 

möblerna anpassades efter tekniken och hur ny inredning utformades för att passa det tekniska. 

Ställer vi det faktum att teknik förändrar bostaden, specifikt bostadens inredning, och skapar 

inredningstrender mot att det i framtiden kommer att krävas ett vidgat miljöfokus så kan det uppstå 

en problematik. En snabb teknikutveckling kan tänkas leda till ett utökat konsumtionssamhälle vilket 

på sikt inte leder till hållbarhet. Detta område kommer att kräva eftertänksamhet och ett nytänkande 

inför hur man ska få ett miljötänkande att anses som attraktivt. Dock så rör detta inte de 

bostadsbyggande aktörerna som skapar bostäder utan gäller snarare för inredningstillverkare och 

media som förmedlar inredningstrenderna. 

 

Avslutningsvis så kan jag konstatera att  nyproduktion av bostäder är lågt representerat i 

undersökningen. Nyproducerade bostäder uppmärksammas föga i jämförelse med befintliga 

bostäder och dess inredning. Majoriteten av artiklarna i undersökningen handlade om att bevara, 

renovera och inreda redan befintliga bostäder snarare än att handla om nyproducerade lägenheter, 

framtid och miljötänkande. 
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II. 

Skanskas relation till dagpressen omnämns som god utifrån det som kommer fram vid 

samtalsintervjun med pressansvarige Niclas Strahner. Vikten av kommunikationens grundläggande 

förståelse mellan parterna är central. Det sker ett ömsesidigt utbyte mellan företag och journalist 

vilket även Grunig’s kommunikationsmodeller beskriver som nödvändig för företagets fortlevnad. En 

samverkan mellan sändare till mottagare tyder på balans mellan bägge parter och kan i sin tur leda till 

utveckling. 

Skanskas kommunikation och pressenhet har en nära relation till journalister och press. Det är så man 

vill arbeta på företaget och det är det man eftersträvar, en transparent öppenhet. Detta är helt i 

enlighet med Grunig’s exempel av en levande organisation som följer med i förändringar och på så vis 

kan leva vidare. Samtidigt så finns det en risk för att ett stort etablerat företag har svårare att uppfylla 

krav på traditioner och samtidigt följa med i utvecklig och förändring. Och det är just detta som krävs 

för att relationen till omgivningen ska underhållas och för att företaget ska kunna följa med i 

utvecklingen. 

Journalister tar del av storföretagens information som ibland figurerar i presstexter. Företaget 

arbetar efter att följa inredningstrender och ligga steget före. Pressen lika så och summan är att det 

material som pressenteras i press är enhetligt företag-tidning emellan. Slutsatsen man kan dra av 

detta är att konsumenterna påverkas i en viss riktning. Två faktorer påverkar en enda, för att förenkla 

det hela.  

En parantes i detta är att journalistens objektivitet kan sättas på spel och därmed får publiken svårare 

att veta om texten är objektiv eller vinklad, en utökad källgranskning krävs av publiken för att värja 

sig mot dold marknadsföring och varumärkesplacering i något som utger sig för att vara en objektiv 

text skriven av en journalist. 

 

Utifrån de tendenser till trender som kunde skönjas i presstext och artiklar som undersökt samt den 

insikt om Skanskas kommunikations hantering och pressrelationer kan jag dra följande slutsatser. 

Informationen om företaget som går ut till omgivningen har potential att leda till ökad försäljning 

och uppmärksamhet kring företaget. Rätt placering av information kan vara en förutsättning för 

företagets framgång. Målgruppen har bland annat stor potential att bli informationsbärare och det 

är viktigt att fånga upp och förstå vad målgruppen verkligen vill ha. 

Och om informationen används rätt kan marknadsavdelning och projektansvariga på ett tidigt 

stadium med bättre precision definiera och rikta produkten. 
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Att använda sig av andra kanaler för informationsspridning än massmedia kan vara en idé till 

förbättrad etablering hos kunden. Med exempelvis social medier finns det större möjligheter att 

styra innehållet av informationen mer direkt än vad som är möjligt i media. Det öppnar även upp för 

möjligheter att påskynda informationsprocessen. Idag sker förändringar och trender i allt snabbare 

takt. Det kan i framtiden komma att bli avgörande om företaget hänger med i utvecklingen.  

 

Implikationer 

Att skriva kandidatuppsats utifrån ett uppdrag från ett stort företag som Skanska kändes vid den 

inledande fasen otroligt spännande och intressant. Det gav en verklighetsförankring och 

förförståelse om ämnet vilket fick mig att känna en säkerhet och tilltro kring själva upplägget. Mitt 

intresseområde var stort och jag såg flera olika möjligheter att styra uppsatsen vilket ledde till att 

problemformuleringen och metodval var svåra att få till.  Att få ihop samtliga delar av uppsatsen och 

det breda omfång som den sträcker sig över har vissa stunder inte varit alltför lätt. 

Med en vilja att få med så mycket material som möjligt och allt det som var av intresse inom 

området för kommunikation och PR har själva arbetet varit otroligt tidskrävande och vissa stunder 

svårarbetat. 

När man tittar i backspegeln är valet av en flerfaldig strategi nödvändigtvis inte den bästa. Det har 

ställt höga krav tidsmässigt samt även i viss mån försvårat i att förena de resultat som uppkommit i 

studien. Min förhoppning är ändå att min strategi stödjer varandra i högre utsträckning än vad de 

hade gjort var för sig. 

 

Kritisk granskning 

Då urvalet inför den kvantitativa innehållsanalysen skulle ske uppstod det svårigheter med att finna 

tillräckligt med artiklar att undersöka från mediearkivets databas. Detta resulterade i ett begränsat 

omfång av artiklar om endast 64 st vilket kan ge en svaghet i det statistiska materialet. 

Att använda mediearkivet i sökandet av artiklar innebar även ett tidskrävande filtrering av reklam, 

annonser och liknande som inte var några artiklar. Det gick alltså inte att styra sökningen av artiklar 

så att det den typen av förekomster ej kom med. Därför resulterade en sökning i mediearkivet 

otroligt många träffar men få av värde. Sedan tidigare erfarenhet vet jag att det kan vara mindre 

tidskrävande att undersöka artiklar från Kungliga Bibliotekets microfilmsarkiv. 
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I övrigt kan det uppfattad att studien är en aning diversifierad i sitt innehåll då den behandlar en 

flera omfattande ämnen på ett tämligen litet utrymme. Från PR och kommunikation till organisation 

vidare till trender och innehåll i presstext. Inledningsvis påpekade jag att studien omfattade en 

nulägesrapport av situationen både vad gäller organisationsaspekten och trendanalys. Utifrån detta 

är det inte möjligt att genomföra en ”grävande” undersökning och de resultat som är frambringade 

är inte av revolutionerande art. 
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Nr44.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057309

201006272UMJUW1TBXD618Z9AQ1AEEDP100002010C0W&serviceId=2 

Trelleborgs allehanda 

Nr45.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057075

201012093ZK3CL0F6FXM3CK6NM17O3YO100001010910&serviceId=2 

Nr46.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057075

201012034E4L9J3PK2XN3RG8BK1MBQDM100002010C0O&serviceId=2 

Nr47.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057075

201009284KHQYG0INF8K1G8ZGF2H69Y810000101090O&serviceId=2 

Nr48.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057075

201008143PABDJ17UULQ39RFPD2AQUKX100002010710&serviceId=2 

Västerbottenkuriren 

Nr49.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=050815

20101208419334&serviceId=2  

Nr50.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=050815

20101201605573&serviceId=2 

Nr51.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=050815

20101004307207&serviceId=2 
Nr52.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=050815

20100430398189&serviceId=2 

Östgöta Corren 

Nr53.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057317

201010141CCSV710JE8T32JE9C2IVRFF10000301070O&serviceId=2 

Nr54.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057317

201002254B3VZ52BVAAC1VMOMW1COHYR10000301040K&serviceId=2 

Nr55.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057317

201009161YHZEN180OF43TFREM3AR2OE10000301060W&serviceId=2 

Nr56.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057317

201008143WFEZW0SYDMF2WBQHN3WODSJ10000301030C&serviceId=2 

Sköna Hem 

Nr57.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057206

201012201G5OAW39FBBC2K9IEV2TWBRP100001011C4K&serviceId=2 

https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080320101210642620&serviceId=2
https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=05080320101210642620&serviceId=2
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Nr58.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057206

201006092HDFT208UV6H35R0TN3REW3Y100001010X58&serviceId=2 
Nr59.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057206

201003150DXDOC4LTQRL01KHFV15D1FQ100001011X5W&serviceId=2 

Nr60.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057206

201001183RLYFQ2QXKDG45EQFQ2NCSXD100001010D4K&serviceId=2 

Allt i Hemmet 

Nr61.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057158

201009034XIIPD2FLN0W2YIZBG1EF6SK100001011S44&serviceId=2 

Nr62.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057158

201012102Z1XSL4KMPOO1OJFRA1TPHEH100001012I3P&serviceId=2 

Nr63.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057158

2010111229F90C1KTREP2VWDUF1FR4F810000101143U&serviceId=2 

Nr64.https://www04.sub.su.se:2131/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=057158

201010010KTNUU4E98OT0L5WGB0D4GAG100001011S44&serviceId=2 

 

 


