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Abstract 
 

 

Sverige är i behov av entreprenörer som driver fram, utmanar och tar risker. Sverige 

behöver entreprenörer och intraprenörer som utvecklar, utmanar och håller Sveriges 

välstånd fortsatt högt med hjälp av nya produkter och innovationer. Men hur främjar 

egentligen samhället den entreprenöriella drivkraften? Den här uppsatsen fokuserar på 

hur lokala medier som en del av samhället framställer entreprenörskap och företagande. 

Lokala medier representerade av region Gävleborgs två största tidningar har genom en 

kvantitativ innehållsanalys studerats under tre år tillbaka. 

Teorier som dagordningsteorin och gestaltningsteorin används i uppsatsen med syftet att 

tydligt redovisa för mediernas sätt att påverka allmänheten. Syftet med uppsatsen är att 

besvara hur entreprenörskap framställs och hur lokala medier speglar den regionala 

företagsamheten, samt hur den framställningen kan inverka på det entreprenöriella 

klimatet i en medelstor svensk stad som Gävle.  

 

Resultatet visar bland annat att entreprenörskap och företagande många gånger 

sammankopplas med och i rättsliga sammanhang, att politiken de senaste åren 

missgynnar företagare, och att företag i regionen visar negativa resultat. 

 

 

Nyckelord: Entreprenör, entreprenörskap, företagare, medier, kvantitativ 

innehållsanalys. 

  



 

 

Executive summary 
 

 

Sweden need entrepreneurs and intrapreneurs who develop, challenge and keep 

Sweden's prosperity continued high with new products and innovations. But how does 

society promote the entrepreneurial driving force? This studie focuses on how local 

media as part of the society portray entrepreneurs and entrepreneurship. Local media 

represented by the two largest newspappers in the region of Gävleborg have through a 

quantitative content analysis studied for three years.  

Theories as agenda setting and the framing theory are used in this studie in order to 

answer for the way the media influence the public opinion. The purpose of the essay is 

to answer how entrepreneurship is produced and how local media reflects the regional 

entrepreneurship, as well as how the production might influence the entrepreneurial 

climate in a medium-sized Swedish town called Gävle.  

 

The results show that entrepreneurs and entrepreneurship often associated with, and in a 

legal context. That the politics in recent years influence entrepreneurs in a negative way, 

and companies in the region showing negative results. 

 

 

Keywords: Entrepreneur , entrepreneurship, business , media, quantitative content 

analysis.
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1. Inledning 
 

Entreprenörer driver fram, experimenterar, utmanar, tar risker, hanterar osäkerheter. 

Sverige behöver entreprenörer och intraprenörer, ”motorn i svensk ekonomi när 

kunskapen är bränslet”.1 Frågan är ofantligt stor, hur främjar vi det svenska 

entreprenöriella klimatet? Nationalekonomer beskriver ett svenskt samhälle som kräver 

att alla är med och premierar, stimulerar och uppskattar entreprenöriella drivkrafter och 

att resultatet blir därefter, ett samhälle fyllt av kreativitet och företagsamhet som i 

slutändan bidrar till en starkare ekonomi.2  

 

Men hur ser attityden ut i samhället? uppskattas entreprenöriella drivkrafter tillräckligt 

och hur kan vi tillsammans fortsätta att bidra till ett kreativare och företagsammare 

Sverige?  

Ett friskt entreprenöriellt klimat fungerar inte på egen hand eller per automatik, det går 

inte att ordna med enstaka insatser i några få utvalda sektorer menar författarna till 

boken Ett ramverk för innovationspolitiken.3 Vi behöver ett samhälle som arbetar 

tillsammans med syftet att göra Sverige än mera kreativt och stimulera till 

entreprenörskap och företagande. Det finns anledning att studera de principer som 

utvecklar synen på entreprenörskap och det som bidrar till det entreprenöriella klimatet. 

Vi bör studera de negativa indirekta effekterna som bidrar till att människor inte väljer 

entreprenör som karriärval eller överhuvudtaget reflekterar över det. Man kan tala om 

innovationspolitik, man kan tala om entreprenörsfrämjande projekt ur organisationer 

som Almi, Nyföretagarcentrum och Drivhuset som alla är med och bidrar till ett vitalt 

och expansivt svenskt näringsliv. Politiska-ekonomiska satsningar eller tydliga 

innovativa mål är också det fantastiskt viktigt för att stärka det entreprenöriella klimatet. 

Men vad som påverkar våra attityder och har större inverkan på våra beteenden och i 

slutändan berör de entreprenöriella aktiviteterna, kan bero på mediernas sätt att 

framställa, gestalta och berätta om entreprenörskap och företagare i sin helhet. 

  

                                                
1 Braunerhjelm, Pontus, Eklund, Klas & Henrekson, Magnus. Ett ramverk för innovationspolitiken: hur 
göra Sverige mer entreprenöriellt?, Samhällsförlaget, Stockholm, 2012, 26 
 
2 Ibid. 
3 Ibid, 16 
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Vi bör tala om den mediala framställningen av entreprenörskap och eget företagande 

som gestaltas i våra medier, det är här bilden av möjligheter och svårigheter till 

företagande porträtteras. Nationalekonomerna Braunerhjelm, Eklund och Henrekson 

talar om negativa attityder gentemot entreprenörskap som grundar sig på ”fundamentala 

faktorer och djupt liggande attityder”4, kan medierna vara en del av detta? 

 
1.1 Varför behövs entreprenörskap? 
Entreprenörer kan hitta nya marknader, nya koncept eller produkter som i slutändan kan 

bidra till en starkare ekonomi. ”Nya företag utsätter befintliga företag för konkurrens 

och sporrar dem att bli mera effektiva”5 beskriver Braunerhjelm m.fl. Sverige behöver 

entreprenörer och intraprenörer som utvecklar, utmanar och håller Sveriges välstånd 

fortsatt högt med hjälp av nya produkter, logistiklösningar, innovationer.6 Sverige 

behöver således nya företag som kan växa på marknaden och skapa nya arbetsplatser. 

Flera svenska professorer inom framförallt nationalekonomi menar däremot att, trots att 

vi ser en hög efterfrågan på entreprenörer är det mängder av människor i Sverige som 

absolut inte kan tänka sig att bli en entreprenör. 

 

1.2 Positiva och negativa aspekter av entreprenörskap 
Det finns även negativa aspekter på entreprenörskap menar Dean A. Shepherd professor 

i entreprenörskap, som visserligen talar om misslyckade försök i att starta och driva eget 

företag ur positiv mening, att lära sig av sina misstag. Men ekonomiska förluster, 

depression, stress och hälsoproblem, är allt för vanligt rapporterade olägenheter i 

Shepherds studier.7 Det finns däremot övervägande antalet studier som rör de positiva 

aspekterna på entreprenörskap. Nadav Shir, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm 

menar i sin avhandling att entreprenörers välbefinnande, som friheten att själva 

organisera sitt arbete och sina arbetsrelationer väger över den osäkerhet som många 

upplever när nya verksamheter ska ta form8. ”Välbefinnande beror på alla de 

möjligheter som entreprenörer upplever att de har – till följd av friheten att själva 

                                                
4 Braunerhjelm, Pontus, Eklund, Klas & Henrekson, Magnus, Ett ramverk för innovationspolitiken, 59 
5 Ibid, 59 
6 Ibid, 9 
7 Shepherd, A, Dean. Academy of Management Learning and Education, Educating Entrepreneurship 
Students About Emotion and Learning From Failure, Vol. 3, No. 3, 274–287. 2004  
8 Eliasson Hovmöller, Emelie, Entreprenörer mår bättre. Intervju med Nadav Shiri. 2016-03-14. 
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1809 (Hämtad 2016-05-25) 
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organisera sitt arbete och sina arbetsrelationer. Att uppskatta frihet är en sak, men att 

uppleva den och göra något med den är något helt annat” säger Nadav Shir i artikeln 

”entreprenörer mår bättre”9  

 

1.3 Vem kan bli en entreprenör? 
Vad kännetecknar en typisk entreprenör och vem kan bli en entreprenör? 

Entreprenöriella egenskaper beskrivs i sin helhet ofta som positiva, utåtriktade och 

drivna människor beredda att ta risker. Under tidigare forskning diskuterades till och 

med olika biologiska egenskaper som formade ett entreprenöriellt beteende, detta sätt att 

se på entreprenörer har genom åren förändrats.10 Att starta ett företag kräver ekonomiskt 

kapital, resurser som lokaler och olika verktyg. Kunskaper inom ekonomi, skatter och 

kanske även bokföring. Allmänheten ser en ändlös bild av barriärer samhället 

konstruerat och som medierna reproducerar. Finns det någon sanning i denna bild? eller 

kan vem som helst bli entreprenör och starta företag? 

”Entreprenörskap är något alla kan lära sig. Det handlar om ett speciellt sätt att fatta 

beslut och använda sina resurser” 11 säger Saras Sarsvathy professor i entreprenörskap 

och entreprenöriellt lärande i en intervju med ESBRIs Jonas Gustavsson.  

Sarsvathy är författaren bakom boken Effectual Entrepreneurship. Hon har utvecklat 

metoden Effectuation som utgår från att entreprenören arbetar och förhåller sig utifrån 

de resurser och tillgångar entreprenören har idag. De resurser och tillgångar kan hjälpa 

entreprenören att redan idag ta första steget framåt. Istället för att entreprenören 

fokuserar på att leta efter resurser, sparar entreprenören tid och pengar på att inrikta sig 

på de resurser som kan användas redan idag.12 Den metod som är desto vanligare när 

det kommer till idé och affärsutveckling kallar Sarsvathy för Causation, här fokuserar 

entreprenören snarare på de resurser som krävs och är helt nödvändiga för att utveckla 

affärsidén.13 Finns inte resurserna tenderar entreprenören att hamna i en återvändsgränd. 

Metoden Effectuation syftar till att utveckla en idé utifrån så minimala resurser och så 

                                                
9 Eliasson Hovmöller, Emelie, Entreprenörer mår bättre. Intervju med Nadav Shiri. 2016-03-14. 
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1809 (Hämtad 2016-05-25) 
10 Ben Salem Dynehäll, Mariah & Lärk Ståhlberg, Anna, Loopa: affärsutveckling för entreprenörer: så 
driver du din affärsidé till kundsuccé, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2014, 16 
 
11 Gustafsson, Jonas, Vilken idiot som helst kan bli entreprenör, intervju med Saras Sarsvathy 2010-11-26 
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=992 (hämtad 2016-05-02) 
12 Ben Salem Dynehäll, Mariah & Lärk Ståhlberg, Anna, Loopa, 52 
13 Ibid, 52 
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kostnadseffektivt som möjligt, därifrån kan allmänheten förhoppningsvis lära sig 

minimera barriärer till att starta eget.14  

Entreprenörskap bör alltså ses som en kunskap alla människor kan lära sig, och när det 

senare kommer till att exempelvis registrera en enskild firma i syftet att på allvar 

komma igång med sitt företagande, är priset idag runt 1500 kronor om entreprenören 

gör det tillsammans med exempelvis entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset. En 

organisation som samtidigt hjälper entreprenören när det exempelvis skall faktureras 

eller när deklarationstiden är inne. Hjälpmedel finns det gott om för nya entreprenörer, 

men hur pass tydligt kommuniceras detta? och vad är det egentligen som 

kommuniceras? Detta är bakgrunden till uppsatsens syfte som i senare kapitel mer 

utförligare presenteras.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 
 
2.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att studera hur lokaltidningarna Gefle Dagblad och 

Arbetarbladet baserade i Gävle framställer entreprenörskap och företagande, och hur det 

i sin tur kan inverka på det lokala entreprenöriella klimatet. Studien kommer att 

undersöka hur de lokala dagstidningarna framställer entreprenörskap och företagande 

för att senare svara på följande frågeställningar. 

 

o Hur framställs entreprenörskap och hur speglar de lokala dagstidningarna den 

regionala företagsamheten?  

o Hur kan de lokala dagstidningarna inverka på det entreprenöriella klimatet i en 

medelstor svensk stad som Gävle? 

  

                                                
14 Ibid, 52,53 
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3. Hypotes och begreppsgenomgång 
 

3.1 Hypotes 
Lokaltidningarnas rapporteringar bidrar till ett sämre entreprenöriellt klimat eftersom 

tidningarna skildrar entreprenörskap och företagande i en negativ kontext.  

Gefle Dagblad och Arbetarbladet, möjligen omedvetet, ger allmänheten en felaktig och 

negativ bild av hur det är att arbeta som egenföretagare, hur en entreprenör ser ut och 

vilka kriterier som krävs för att bli en entreprenör.  

 

3.2 Entreprenörs & företagsklimat 
Entreprenöriellt klimat – avser vilka förutsättningar det finns för entreprenörskap. I en 

studie gjord av Eurofutures tillsammans med Länsstyrelsen 200515 beskriver man ett 

positivt klimat för entreprenörskap på följande sätt. ”Entreprenörer vill driva företag 

eftersom det ekonomiska utbytet är tillräckligt stort, det finns en önskan om att 

förverkliga idéer, det finns en samhällelig positiv attityd och syn på företagande som 

ger företagaren hög status”16. I studien beskriver man även entreprenörskap som ett 

”bredare begrepp än att likställa med exempelvis nyföretagande eller ens företagande. 

Det synes handla om att förändra ett förhållningssätt hos människor till eget skapande 

och utvecklande och sedan ge fungerande ramar i samhället som stödjer och möjliggör 

detta.”17 

 

Företagsklimat – Det som påverkar företagandet som tillsyn, kommunala bemötanden, 

samarbeten och allt de som hjälper entreprenören att fortsätta driva företag. ”Med ett bra 

företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag” 18 

skriver svenskt Näringsliv. Politiken ger entreprenören goda förutsättningar för att driva 

företag, att den utländska marknaden finns tillgänglig, det är lätt att komma igång, att 

det finns möjligheter till tjänstledighet, etcetera.19 ”Det finns arbetskraft, kapital, 

underleverantörer, experter, konsulter och en väl fungerande infrastruktur som gör att 

                                                
15 EuroFutures AB, Länsstyrelsen. Näringslivsklimat och entreprenörskap- en jämförande studie mellan 
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län. 2005. 24 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/ (hämtad 2016-04-27) 
19 EuroFutures AB, Länsstyrelsen, 2005. 24 
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man kan driva företag”. Beskriver studien Näringslivsklimat och entreprenörskap- en 

jämförande studie mellan Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.”20 

 

Begreppen skiljer sig alltså åt genom den enkla förklaringen att entreprenöriellt klimat 

är de attityder, normer och kulturella samhälleliga förutsättningar som finns för 

entreprenörer. Medan ett företagsklimat lättare kan förklaras som de praktiska 

förutsättningar som finns för att starta och driva företag.  

 

4. Tidigare forskning 
 
4.1 Studier i Gävleborg 
”Inte på 10 år har företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Gävle 

varit så negativt som nu. Det visar de nya enkätsvaren från Svenskt Näringsliv”.21 

Studien som Näringslivet årligen presenterar bygger på enkätsvar ifrån kommunens alla 

företagare. På en skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt placerar sig företagsklimatet 

i Gävle på 2,7 vilket är ett av de svagaste resultaten i landet. Att kommunen Gävle och 

hela regionen Gävleborg bör fokusera än mer på näringslivsfrågor, om vad och hur 

entreprenörs och företagsklimatet kan stärkas påpekar även andra och tidigare relevanta 

studier. 2005 gjorde Eurofutures och Länsstyrelsens en studie om näringslivsklimat och 

entreprenörskap- en jämförande studie mellan Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs 

län. I studien trycker man på områden som bör förbättras för att stärka det 

entreprenöriella klimatet. Man talar om utbildningssystem för att förändra attityder till 

entreprenörskap där koncentrationen bör vara på ungdomar och utbildningssystem. Man 

diskuterar vikten av att förändra normer, värderingar och traditioner. Förenkla och göra 

regelsystemen tydligare kring företagande samt att ”åtgärda bristen på finansiering i 

företagens tidiga utvecklingsskeden”22  

  

                                                
20 EuroFutures AB, Länsstyrelsen. Näringslivsklimat och entreprenörskap- en jämförande studie mellan 
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län. 2005. 24 
21 Karlsson, Sören. Inga höga tankar om företagsklimatet i Gävle. 
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavle/inga-hoga-tankar-om-foretagsklimatet-i-
gavle_649345.html (Hämtad 2016-05-30) 
22 EuroFutures AB, Länsstyrelsen. Näringslivsklimat och entreprenörskap. 
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4.2 Medier och entreprenörskap 
Är entreprenörskap en medfödd förmåga eller är det egenskaper med hjälp av 

erfarenheter som ständigt utvecklas. Vem blir en entreprenör och vad kännetecknar en 

typisk entreprenör? Ämnet entreprenörskap intresserar forskare över hela världen men 

ämnet medier och entreprenörskap har inte förrän senare år fått allt mer utrymme. 

Tidigare har forskare studerat bland andra engelska, tyska och franska medier och deras 

representation av entreprenörer och entreprenörskap. The Social Representation of 

Entrepreneurs in the French Press av Radu & Redien-Collot, 200823 studerade 962 

artiklar i fransk press från 2001 till 2005. Utifrån ett resultat i den kvantitativa analysen 

hävdade man i en senare diskursanalys att kognitiv positiv social representation av 

entreprenörer är viktig för att stimulera företagsamhet. Vidare studerade entreprenör och 

ekonomiprofessorerna Jonathan Levie, Mark Hart och Mohammed Shamsul 2010 i 

(BIS)- projektet Impact of Media on Entrepreneurial Intentions and Actions24 engelska 

tv-program, med hjälp av enkäter i syftet att synliggöra mediernas inflytande på de 

entreprenöriella aktiviteterna. Ser vi till den här uppsatsens positionering i syftet att 

utveckla kunskapen kring medier och entreprenörskap, riktas fokus mot lokalpressen i 

Sverige. Genom att fråga ut enskilda artiklar koncentrerar jag mig på att besvara 

frågeställningen hur entreprenörskap framställs och hur lokalpressen speglar den 

regionala företagsamheten, vilket enligt uppsatsens hypoteser i slutändan kan påverka 

det entreprenöriella klimatet. 

  

                                                
23 43/11-773-impact-of-media-entrepreneurial-intentions-actions.pdf 
http://isb.sagepub.com/content/26/3/259.abstract 
 
24 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322 
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5. Teori 
 
5.1 Medierna i samhället 
”Massmedieinstitutionernas nyckelaktiviteter är produktion, reproduktion och 

distribution av kunskap”25 då är frågan - vad säger medierna? En frågeställning som 

enligt medieforskaren Jostein Gripsrud fortfarande är en fullt legitim utgångspunkt för 

medieforskning.26  

”Media är helt centrala källor till information, reflekterad kunskap och upplevelser, det 

är fora för offentliga meningsutbyten och åsiktsbildning och de serverar oss dagligen 

presentationer av verkliga och fiktiva förhållanden med inbyggda värdemässiga 

föreställningar, utan att vi nödvändigtvis lägger märke till dem”27 menar Jostein 

Gripsrud. Mediernas agendor har en inverkan på sociala beteenden, uppfattningar och 

värderingar som vidare yttrar sig i den sociala samtalsagendan - de frågor som 

diskuteras man och man emellan28. De ämnen som hamnar på samtalsagendan måste 

vara diskuterbara med möjligheten att ha olika åsikter i frågan.29 Vilka ämnen som 

diskuteras i samtalsagendan är de ämnen som prioriteras i mediernas agendor vilket 

förklaras närmare utifrån dagordningsteorin i nästa avsnitt.  

 
5.2 Dagordningsteorin 
Maxwell Mccombs är medieforskaren bakom dagordningsteorin.  

En samhällsvetenskaplig teori och beskrivning om masskommunikationens 

prioriteringar, en teori som rankas som ”en av de mest undersökta teorierna någonsin 

inom ämnen masskommunikation och medieeffekter”.30 Dagordningsteorin kan 

sammanfattas som en teori om hur massmediernas prioriteringar av världsbilder 

överförs till bilder i våra huvuden. Mccombs talar om ”de element som prioriteras högt 

på mediedagordningen kommer så småningom att betraktas som viktiga av 

                                                
25 McQuail, Denis, Masskommunikationsteori: en introduktion, 1. uppl., LiberFörlag, Malmö, 1984, 47 

 
26 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 2011, 58 
27 Ibid, 92 
28 Palm, Lars, Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund, Studentlitteratur, Lund, 
2006, 63 
29 Ibid, 63 
30 McCombs, Maxwell, Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen, 1. 
uppl., SNS förlag, Stockholm, 2006, 12 
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allmänheten” 31 Styrkan i de frågor medierna presenterar påverkar allmänhetens 

rangordning av samma fråga, och när man studerar dagordningsmakten hamnar man 

ofta i samhällsfrågor som påverkar en större publik. Att en specifik samhällsfråga dyker 

upp i allmänhetens dagordning är ett tecken på att frågan belysts och exponerats i 

massmedierna, frågan har fått uppmärksamhet och har enligt dagordningteorin erhållit 

en traditionell dagordningsmakt. 

 

5.3 Gestaltningsteorin 
Gestaltningsteorin handlar om mediernas gestaltningar av verkligheten, om publikens 

uppfattningar av samma verklighet och vad mediernas verklighetsbeskrivningar 

egentligen förmedlar och representerar.32  

I trots av förväntningarna att journalistiska nyheter speglar verkligheten stöds inte detta 

i någon forskning överhuvudtaget, ”nyheterna bör istället ses som journalistiska 

rekonstruktioner eller gestaltningar av verkligheten”.33  

 

Journalistiken bygger på en gestaltad bild av verkligheten snarare än en beskrivning av 

den och när man talar om journalistiska gestaltningar återges ofta medieprofessor 

Robert Entmans beskrivning. Entman menar att journalister väljer ut specifika aspekter 

eller synsätt i deras artiklar eller skrifter, sådana synsätt som gör att de gestaltar 

verkligheten på ett eget sätt. ”De framhäver vissa specifika problembeskrivningar, 

orsaksförklaringar, moraliska värderingar, och/eller sätt att lösa problem.”34 

Gestaltningarna kan leda publikens åsikter och tankar åt olika håll och ju mer beroende 

människan är av mediernas information desto mer påverkade blir publiken av mediernas 

gestaltningar.35  

Jesper Strömbäck professor i medie- och kommunikationsvetenskap talar om en 

gestaltningsmakt som medierna kan utöva, trots att människans påverkan av 

gestaltningarna beror på varje enskild människas mottaglighet, orienteringsbehov och 

vad för typ av gestaltningar det handlar om. I den här uppsatsen kommer mediernas 

gestaltningar att diskuteras utifrån två särskilda gestaltningar, den episodiska och den 

tematiska. Strömbäck beskriver den episodiska gestaltningen som händelseorienterad 
                                                
31 Ibid, 97 
32 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 1. uppl., 
SNS förlag, Stockholm, 2009. 119 
33 Ibid. 120 
34 Ibid. 121 
35 Ibid. 122 
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och skildrar frågor i konkreta och gärna personifierade termer. Tematiska gestaltningar 

beskriver och behandlar större problem eller frågor på samhällsnivå, snarare än på en 

konkret nivå.36  

 

5.4 Gate-keeping 
Gate-keeping är en teori introducerad av psykologen Kurt Lewin som till en början 

beskrev hur enskilda människor behandlade och bearbetade information, en teori som 

senare visade sig även kunna appliceras på massmediernas sätt att värdera nyheter.37 

Gate-keeping kan beskrivas som en process där händelser eller nyhetskällor, allt ifrån 

politiska beslut, olyckor, krig, sporthändelser blir till journalistiska nyheter. Källan eller 

händelsen kommer att ”passera en rad slussar innan den når mottagaren.”38 De slussar, 

eller gate-keepers som det ofta kallas innehåller i normala fall nyhetsföretagens 

allmänna policyer, producenter, enskilda journalister eller arbetsgrupper som ofta 

arbetar utifrån särskilda värderingskriterier.39 En intressant empirisk studie presenterad 

1985 av medieforskaren Håkan Hvitfelt synliggör nyhetsföretagens sätt att tänka i en 

nyhetsvärdering. Nedan ser vi faktorer som alla bidrar till ett högt nyhetsvärde.40 

 

o Politik, ekonomi samt brott och olyckor. 

o om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

o till händelser och förhållanden 

o som är sensationella eller överraskande, 

o handlar om enskilda elitpersoner 

o och beskrivs tillräckligt enkelt 

o men är viktiga och relevanta, 

o utspelas under kort tid men som del av ett tema, 

o har negativa inslag 

o och har elitpersoner som källor. 
(Hvitfelt 1985:216)  

  
                                                
36 Strömbäck, Jesper, Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska 
makthavarna, Studentlitteratur, Lund, 2000. 220 
37 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och tv i den digitala 
tidsåldern, 10., uppdaterade uppl., Ekerlid, Stockholm, 2011, 317 
38 Ibid, 316 
39 Ibid, 318 
40 Hvitfelt, Håkan, På första sidan: en studie i nyhetsvärdering, Beredskapsnämnden för psykologiskt 
försvar, Stockholm, 1985, 216 
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5.5 Medielogiken 
I tillfällen då den enskilda journalisten diskuteras ställs ofta frågor rörande 

journalisternas vetskap om vad allmänheten har för nyhetsintresse, och hur riktig 

journalistens rapportering är i förhållande till verkligheten.41  

Den traditionella journalisten som tidigare drev samhälleliga frågor med syftet att 

påverka och beröra, utvecklades senare till en mer professionaliserad journalistik som 

arbetade utifrån ett granskningsideal. Idag är journalistiken en kommersiell business 

som behöver anpassa sig, och attrahera sin publik.42 Trots att journalistiken genom åren 

förändrats och ändrat riktning står vi kvar vid samma problematik som rör 

dramatiseringen av samhällsfrågor. Teorin om medielogiken handlar om att 

journalistiken använder olika berättartekniker för att väcka intresse hos sin publik. 

Medielogiken består bland annat av tillspetsning- där journalisten vrider händelser till 

intresseväckande vinklingar, förenkling- här utelämnar journalisten flera perspektiv och 

låter händelsen istället förenklas. Personifiering- journalisten låter händelsen 

symboliseras av enskild eller enskilda personer. Snuttifiering- här förkortas och delas 

informationen upp av journalisten. polarisering- här spelar journalisten på konfrontation 

där olika motsatser tydligt markeras eller förstärks. Intensifiering- journalisten använder 

drama och konflikter i sin framställning.43 

Oavsett vilken nyhet som behandlas formas de av olika dramaturgiska knep och 

utvecklas som en egen narrativ eller berättelse fylld av drama, konflikter, eller enskilda 

människors öden. ”Att dramatisera är att ge en berättelse sådan form och struktur, att 

den lockar redan från början och håller kvar publiken ända till slutet” skriver 

journalisten och författaren Ann-Marie Åsheden.44 Åsheden talar om berättelser som når 

fram till sin publik, väcker känslor och framförallt säljer när trycket på nyhetsföretagen, 

att ta fram säljande journalistik fortsatt ökar. Genom att förstå och lära känna 

medielogiken och journalisternas mönster blir det vidare intressant att applicera logiken 

på uppsatsens studie. 

  

                                                
41 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och tv i den digitala 
tidsåldern, 326 
42 Ibid, 281 
43 Altheide, David L. & Snow, Robert P., Media logic, Sage, Beverly Hills, 1979 
44 Åsheden, Ann-Marie, Genomskåda medielogiken!, 33 sidor/[Ultima Esperanza], Stockholm, 2014,12 



 

 
 

12 

5.6 Habitus 
Om vi skiljer på föreställningen om att en entreprenör är något man är för att istället 

fokusera på entreprenöriella förmågor som någonting man har, tydliggörs Sarsvathys tes 

om att entreprenörskap är något alla kan lära sig. På liknande sätt kan man tala ur Pierre 

Bourdieus begrepp habitus där entreprenöriella drivkrafter kan ses som en del av den 

uppsättning handlingsmöjligheter eller dispositioner format av vår socialisation.   

Det finns enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu ”sociala regler, lagrade i vår 

kropp” han liknar det som en inställning till livet eller ”hypoteser om den sociala 

verkligheten, hypoteser om vad som är möjligt och omöjligt för oss att göra eller 

uppnå”.45 Detta har Bourdieu sedan sent 60-tal kallat habitus, han beskriver det som en 

produkt av vår socialisation, ett socialt betingat system som sätter oss i samhälleliga 

hierarkiska positioner och som vidare ”påverkar vilken nivå vi hamnar på här i livet och 

vilka sociala positioner vi intar”.46  

 

De sägs att det är en livsstil att vara en entreprenör snarare än en sysselsättning eller ett 

yrke, således förenas habitus med entreprenör som ett ”system av dispositioner” 

beskaffade genom bakgrund och erfarenheter men också genom omedvetna element 

präglade av vår socialisation.47 Följaktligen är entreprenöriella egenskaper inget 

biologiskt medfött arv utan snarare en livsstil. Habitus präglar vår livsstil, vår 

uppfattning av ”vilka positioner vi kan tänka oss och vilka positioner vi absolut inte vill 

bli förknippade med”.48 I sin tur präglas vårt habitus av socialisationen och kanske 

framförallt av den tertiära socialisationen nu när medierna tagit en allt mer betydande 

position i våra liv. Om vårt habitus är en produkt av socialisationen, kan 

entreprenörskap vara en av produktens positiva följder. 

  

                                                
45 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 2011, 100 
46 Ibid. 101 
47 Ibid. 109 
48 Ibid. 
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6. Material, urval och avgränsningar 
  

6.1 Tidningar 
Två tidningar har valts ut till studien och med anledning av frågeställningen handlar det 

om lokaltidningar i Gävle. 

o Gefle Dagblad 

o Arbetarbladet 

 

Utifrån statistiken TS Mediefakta presenterar49 kan vi se att ovanstående tidningar har 

störst läsarkrets i regionen. I och med att uppsatsens teoretiska ramverk baseras på 

mediernas påverkan, anses det utvalda tidningarna mest lämpliga för studien, eftersom 

Gefle Dagblad och Arbetarbladet kan ha störst potential att påverka den lokala allmänna 

opinionen. Vidare är studiens material baserade på artiklar ifrån dessa två tidningar, 

material som senare valts ut som analysenheter efter att ha genomgått en 

urvalsprocedur. 

 

6.2 Sökord 
Inledningsvis var specifika sökord väsentliga för att kunna påträffa så relevant material 

som möjligt. Studier ägnades åt att finna övergripande begrepp som enkelt kunde 

sammanfatta ämnet och vidare kopplas tills så relevant innehåll som möjligt. Här 

kontaktades även Entreprenörsstiftelsen Drivhusets VD Rickard Petrés för att genom 

diskussion verifiera orden. Utifrån Mediearkivet Retriever sorterades sökorden på 

följande sätt: 

I sökningen måste något av dessa ord vara med: 

Entreprenör 

Entreprenörskap 

Skatt 

Bokföring 

Företagande 

I sökningen måste dessa ord vara med: 

Företagare 

                                                
49 TS Mediefakta. http://ts.se/mediefakta-upplagor/dagspress/?Aregion=56  (Hämtad 2016-04-19) 



 

 
 

14 

Den slutliga och använda sökningen i Retriever gav 825 träffar.  

 

 
6.3 Urvalsprocedur och mediearkiv  
För att hitta relevant material har mediearkivet Retriever använts. ”Retriever är nordens 

ledande leverantör av mediebevakning, ett verktyg för medieanalyser och redaktionell 

research” 50 I mediearkivet Retriever erhålls mängder av olika tidningspublikationer. 

Efter att ha valt ut sökord behövde jag klarlägga vilka tidningar materialet ska hämtas 

ifrån för att senare bestämma i mellan vilken tidsperiod materialet publicerats. 

 

Eftersom studien ämnar undersöka relativt aktuella nyhetsartiklar omfattas sökningen av 

en tidsperiod mellan datumen 2013-05-01 och 2016-05-01. Då studien koncentrerade 

sig på region Gävleborg fylldes av tidigare presenterade skäl Arbetarbladet och Gefle 

Dagblad i. Materialet sorterades senare utefter relevans tillsammans med Retrievers 

relevansverktyg. Med hjälp av Retrievers verktyg klassificerades materialet/artiklarna. 

Artiklar som hade hög relevans utifrån sökordens egenskaper fick fem stjärnor, medan 

artiklar som fick exempelvis en stjärna hade mindre relevans utifrån sökordens 

egenskaper. På så vis sållades artiklarna ut till ett antal av 189 artiklar som senare 

genomgick en mer grundligare granskning i jakten på tillförlitliga analysenheter.  

 

6.4 Avgränsning 
Studien baseras på artiklar i Gävleborgs två största tidningar med ett av syftena att 

synliggöra den regionala mediala framställningen av entreprenörskap och företagande. 

Redan här har en avgränsning gjorts i form av att studien enbart ägnat sig åt 

tidningsmaterial och medvetet valt bort radio, tv, och sociala medier. Strömbäck menar 

att tidningar och andra textbaserade medier har större dagordningsmakt än övriga 

medier eftersom läsning kräver mer uppmärksamhet. Det i sin tur gör att informationen 

bearbetas mer och långsammare glöms bort.51 Att analysenheterna hämtats ifrån en 

specifik tidsperiod var också det en medveten avgränsning eftersom studiens syften 

baserar på frågan om en nutida framställning av entreprenörskap och företagande.  

                                                
50 Mediearkivet Retriever. http://www.retriever-info.com/sv/om-oss/ (Hämtad 2016-05-16) 
51 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 109 
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7. Metodologi  
 

Studien baserar på en kvantitativ innehållsanalys med en efterföljande kvalitativ 

diskussion med utgångpunkt ifrån gestaltningsteorin. Kapitlet metodologi presenterar 

den kvantitativa analysen och redogör för utformningen av variabler och kodschema. 

Kapitlet kommer samtidigt att presentera en mindre metoddiskussion i samband med 

genomgången av studiens reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

7.1 Hypotetisk-deduktiv metod 
Här introduceras det analytiska angreppssätt jag i studien använt, en metod jag igenom 

hela uppsatsen har som utgångspunkt.  

Med hjälp av empiriska studier eftersträvar den hypotetisk-deduktiva metoden att 

bestyrka osäkra hypoteser.52  Såsom tidigare kapitel presenterat lyder uppsatsens 

hypotes att lokaltidningarnas rapporteringar bidrar till ett sämre entreprenöriellt klimat 

eftersom tidningarna skildrar entreprenörskap och företagande i en negativ kontext.  

För att kunna styrka eller validera hypotesen krävs det att teorin prövas genom svårare 

tester med syftet att i uppsatsens senare diskussionen kunna hänvisa till empiri.53 

Empirin i denna uppsats baseras på en kvantitativ innehållsanalys. 

 

7.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Med den kvantitativa innehållsanalysen är syftet att sträva efter en tydlig beskrivning 

genom siffror och statistik av det material jag ämnat undersöka.54 Jag vill med studien 

fokusera på ett större material med syftet att synliggöra en bred överblick, och ett 

perspektiv över de lokala mediernas sätt att framställa entreprenörskap och företagande. 

Genom den kvantitativa innehållsanalysen och de resultat som senare presenteras kan vi 

genom statistik se hur många av enheterna som exempelvis framställde entreprenörskap 

och företagande som något positivt.  

  

                                                
52 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, 19 
53 Ibid, 19 
54 Ibid , 214 
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Nedan presenteras tre alternativa, men vanliga målsättningar med en kvantitativ 

innehållsanalys. Punkterna är presenterade av medieforskarna Wimmer och Dominick55 

men har hämtats utifrån den tydligare förklaringen i Helge Østbyes bok, Metodbok för 

medievetenskap.56  

 

o Beskriva mönster och utvecklingstendenser i mediernas innehåll. 

o Ta reda på hur medierna framställer olika grupper i samhället 

o Dra slutsatser om mediernas effekter 

 

Utifrån de ovanstående punkterna kommer jag i avsnittet analys och slutsats fokusera på 

mediernas effekter, framställandet av entreprenörer, entreprenörskap och företagande.  

 
7.3 Analysenheter 
Materialet bestod inledningsvis av 189 artiklar som senare reducerades till 100 

analysenheter efter en undersökning som gick ut på att granska artiklarna så det hade 

relevans för studien. Undersökningen bestod av att granska materialet för att se om de 

innehöll kriterierna, -innehåll av egenskaper beträffande entreprenörskap och 

företagande. Att artiklarna i möjligaste mån kunde särskiljas ifrån varandra, eftersom 

tidningarna i flera fall rapporterade om samma nyhet. Efter granskningen sållades 100 

analysenheter ut till studien. 

 
7.4 Variabler 
I syftet att besvara uppsatsens frågeställningar krävdes variabler hämtade och utformade 

ifrån verkligheten. Liknande artiklar ur tidningar baserade i andra län/regioner har 

studerats i syftet att få en helhetsbild av tidningarnas framställning av entreprenörskap 

och företagande. Det är viktigt att vara försedd med en helhetsbild av hur övriga medier 

framställer ämnet eftersom variablerna bör innehålla en stor del av denna helhetsbild. 

Samtidigt bör variablerna vara härledda ur uppsatsens frågeställningar, och även här är 

det viktigt att vara försedd med en helhetsbild eftersom frågeställningarna bör 

härstamma från en verklighet. Vidare formades de variabler som senare skulle genomgå 

en pilotstudie, ett test för att säkerställa kvaliteten på variablerna. 

                                                
55 Wimmer, Roger D & Dominick, Joseph R, Mass media research: an introduction, 3. ed., Wadsworth 
Pub. Co, Belmont, Calif., 1991. 159, 160 
56 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 214 
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Av de 100 analysenheter som tidigare tagits ut till studien användes 20 enheter till en 

pilotstudie. I avsikt att säkerställa variablerna och kunna förstå hur många 

egenskaper/variabler som kodschemat hade behov av genomfördes alltså ett test. 20 

artiklar testade variablerna i syftet att garantera variablernas relevans, omfång och värde 

utifrån tidigare presenterade frågeställningar.  

 

Pilotstudien visade att flera variabler/egenskaper saknades och fick därefter 

kompletteras, en del fick omformuleras eftersom i flera fall visat sig vara för 

specificerade. De variabler som helt ströks var de som innehöll information om 

specifika branscher/företag, eller de som innehöll specifik kritik mot kommun eller 

enskilda entreprenörer/företagare. 

I pilotstudien uppmärksammades även ett problem då artiklar innehöll fler än en 

egenskap/variabel. Här krävdes alltså möjligheten att kunna registrera fler än en 

variabel, något som även noterades i de slutliga kodanvisningarna. 

 

De första variablerna innehöll frågan om vilken tidning artikeln hämtats ifrån. Här var 

alternativen antingen Gefle Dagblad eller Arbetarbladet. Vidare vill jag veta om 

analysenheten framställer entreprenörskap och företagande som något positivt eller 

negativt. Om enheten sammankopplas med en positiv framställning, baserat på tolkning, 

är följande variabler möjliga att koda. Egenskaper där exempelvis företag nyanställer, 

visar upp ekonomiska vinster, expanderar och vidgar produktionen eller försäljningen i 

regionen, nationellt och eller utomlands. Entreprenörer som exempelvis får utdelade 

priser som årets regionala företagare. Jämställdhet som diskuteras i en positiv riktning, 

såsom ”mer kvinnor i ledarroller i svenska företag”. Egenskaper där satsningar ifrån 

politiken stärker exempelvis det entreprenöriella klimatet, egenskaper där lokala företag 

samarbetar och eller där tidningarna exempelvis gjort ett reportage om en driven 

entreprenör i regionen. De artiklar/enheter som sammankopplades med en negativ 

framställning innehöll egenskaper där enskilda entreprenörer eller företag hamnat i 

rättsliga tvister, tilldelats dom i rättegångar eller i överlag synts i rättsliga sammanhang. 

Egenskaper där företag tvingats säga upp eller varsla personal, företagare som utstått 

medial kritik över sina utförda uppdrag, entreprenörer/företagare som medialt diskuteras 

med en övergripande negativ kritik. Egenskaper där jämställdhet i företag diskuteras, 

såsom bristen på kvinnor i företagsledningar där utsikten inte ser positiv ut. Egenskaper 

som rör ett försämrat företagsklimat, såsom politisk-ekonomisk åtstramningar, nya 
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miljöutsläppsregler eller sämre redovisade ekonomiska resultat bland företag i regionen. 

Artiklar som även kopplas samman med rapporter om att företag försatts i konkurs eller 

innehöll allmän negativ problematik som påverkar företagsklimatet. 

 

7.5 Reliabilitet och generaliserbarhet 
”Reliabilitet handlar om tillförlitlighet vad det gäller kvaliteten i insamling, bearbetning 

och insamling av data”57 Både variabler, ursprungsmaterial och analysenheter har 

genomgått ett kvalitetstest, därför är det även viktigt att kvalitetstesta studiens 

analysmoment. 

Genom en reliabilitetsprövning testas studien med syftet att säkerställa kvalitén. Oavsett 

vem som kodar analysenheterna bör svaren bli någorlunda lika. Stora delar av 

analysenheterna har kodats av två kodare med liknande förutsättningar, bakgrund och 

kunskaper inom ämnet. Resultatet pekade på att variabler med kodschema var av 

kvalité. 

 

Att generalisera handlar om att uppenbara strukturer och sammanhang utifrån de 

frågeställningar man med studien ämnat undersöka.58 Syftet handlar om att kunna dra 

slutsatser i form av fakta eller data som senare kan dokumenteras.59 En del frågor som 

dyker upp handlar om urvalet kan representera alla lokaltidningars framställning av 

entreprenörskap? Är antalet enheter tillräckliga för att ens kunna generalisera resultatet 

över regionen? Är mediernas agendor liknande trots sin geografiska position i landet? 

Det här är frågor som är oerhört relevanta när man talar om resultatets generaliserbarhet, 

men det är också frågor som är lika svåra att svara på. 

En strategi som använts i utformningen av variablerna har baserats på det syfte att 

studiens resultat kan generaliseras. Egenskaperna i variablerna är inte lokalt eller 

regionalt specificerade, kodschemat och kodningsinstruktionerna kan alltså användas till 

analyser av ett annat urval på en annan geografiskt placerad region. 

  

                                                
57 Ibid, 40 
58 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 235 
59 Ibid, 235 
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7.6 Metod och studiediskussion 
Den kvantitativa innehållsanalysens fördelar har i tidigare avsnitt presenterats, därför 

ägnar jag det här avsnittet att redogöra för den metodkritik som förekommer. Mycket av 

den kritik som syns i litteratur nämner att kodaren måste vara objektiv och ha för avsikt 

att endast registrera det manifesta innehållet.60 Problemet med att vara objektiv i sin 

registrering handlar utifrån egen bedömning om att jag som kodare är mer insatt i ämnet 

än gemene man, därför finns risken att jag även ser en del budskap utöver det givna 

eller manifesta. Antalet analysenheter bör även diskuteras i det här avsnittet i syftet att 

belysa vikten av en större mängd enheter i kvantitativa analyser. Det är väsentligt att ha 

ett bredare antal enheter för att överhuvudtaget kunna urskilja mönster eller strukturer i 

en senare generalisering. Antalet enheter i den här uppsatsens studie kan diskuteras, 

men eftersom registreringen med en kodare tagit mycket tid, samtidigt som en stor 

mängd artiklar av de 825 träffar sökningen gav, inte enbart innehöll för studien relevant 

innehåll, bör 100 artiklar ändå klassificeras som godkänt. Vidare krävs en mängd avsatt 

tid för en kvantitativ innehållsanalys, eftersom att man som kodare gärna vill läsa 

igenom hela artiklar enbart av intresse. Med det sagt tar analysen tid och kräver 

koncentration på att registrera det manifesta innehållet.   

  

                                                
60 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 216 
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8. Resultat med variabelbeskrivning 

	  

8.1 Resultat och variabelbeskrivning av variabel 1.a till 

2.b 
Variabel 1.a och 1.b beskriver vilken tidning analysenheten hämtats ifrån. Antingen 1.a 

Gefle Dagblad eller 1.b Arbetarbladet. En av studiens målsättning var att analysera jämt 

fördelade artiklar från respektive tidning, ett för studien positivt resultat visade att 

femtio artiklar hämtats ifrån respektive tidning. Ett annat kriterium omfattade 

artiklarnas publikationsdatum där tidsperioden var mellan tre år. Resultatet visade att 31 

artiklar publicerats under 2016, 46 artiklar under 2015 och 23 artiklar under 2014.  

Vidare beskriver variabel 2.a och 2.b om artikeln framställer entreprenörskap och 

företagande negativt respektive positivt. 

 

I resultatet ser vi att närmare sjuttio artiklar kopplas till en negativ framställning av 

entreprenörskap och företagande, och drygt trettio artiklar ger en positiv framställning. 

Hur artikeln kopplas till en negativ respektive positiv framställning presenteras närmare 

i nästa avsnitt. Men de egenskaper som kodaren tolkar som en särskild framställning 

handlar om de övergripande budskap artikeln sänder till den framtida 

företagaren/entreprenören. Att entreprenörer ofta ses i rättsliga sammanhang eller att 

tidningarna rapporterar om entreprenörer som tvingas säga upp anställda är exempel på 

egenskaper som kodaren direkt kopplar till en negativ framställning. Att företag 

nyanställer, expanderar eller enbart inspirerar kopplar kodaren till en övergripande 

positiv framställning. 

 

8.2 Variabelbeskrivning figur 1 
3.a Enheten innehåller egenskaper där företag nyanställer. 

3.b Enheten innehåller egenskaper där företag visar upp ekonomiska vinster, expanderar 

och vidgar produktionen/försäljningen i regionen/nationellt/utomlands. 

3.c Enheten innehåller egenskaper där entreprenörer exempelvis får utdelade priser som 

exempelvis årets regionala företagare. 
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3.d Enheten innehåller egenskaper där jämställdhet diskuteras i en positiv riktning, 

såsom ”mer kvinnor i ledarroller i svenska företag” 

3.e Enheten innehåller egenskaper där satsningar ifrån politiken stärker exempelvis det 

entreprenöriella klimatet. 

3.f Enheten innehåller egenskaper där lokala företag samarbetar.  

3.g Enheten innehåller egenskaper där tidningen exempelvis gjort ett reportage om en 

driven entreprenör i regionen. 

 
Variabler kopplade till positiv framställning 
Figur 1 

 

8.2.1 Resultat 
Resultatet visar att de mest utmärkande egenskaperna i tidningarnas positiva 

framställningar innehåller företag som expanderat och visat positiva resultat, samt 

egenskaper där entreprenörer inspirerar i form av exempelvis lokala reportage. Värt att 

notera är att variabel 3.b sannolikt kodats flera gånger under samma företags 

framgångar. Partykungen AB stationerat i Gävle har det senare åren expanderat rejält 

och har i Gävle fått mycket medialt utrymme, det har som sagt även påverkat 

kodningen.   

Vidare är egenskaper i variabel 3.c vanligt förekommande i tidningarnas framställning. 

Här syns ofta entreprenörer i sammanhang där de vunnit priser eller medialt uppskattats 

för deras entreprenörskap. 
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8.3 Variabelbeskrivning figur 2 
4.a Enheten innehåller egenskaper där enskilda entreprenörer eller företag hamnat i 

rättsliga tvister, tilldelats dom i rättegång eller i överlag synts i rättsliga sammanhang. 

4.b Enheten innehåller egenskaper där företag tvingats säga upp eller varsla personal. 

4.c Enheten innehåller egenskaper där företagare fått kritik över sina utförda uppdrag. 

4.d Enheten innehåller egenskaper där exempelvis entreprenören/företagaren medialt 

diskuteras med övergripande negativ kritik 

4.e Enheten innehåller egenskaper där jämställdhet i företag diskuteras, såsom bristen 

på kvinnor i företagsledningar. 

4.f Enheten innehåller egenskaper som rör ett försämrat företagsklimat, såsom politisk-

ekonomisk åtstramning, regler i miljöutsläpp, sämre redovisade ekonomiska resultat 

bland företag i regionen. 

4.g Enheten innehåller egenskaper där företag försatts i konkurs 

4.h Enheten innehåller egenskaper över allmän negativ problematik 

 

Variabler kopplade till negativ framställning 

Figur 2 
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8.3.1 Resultat 
De enheter som kopplas till en negativ framställning innefattar i flesta fall variabel 4.f 

och de egenskaper som direkt påverkar företagare negativt. Variabeln innehåller 

rapporter om politiska åtstramningar, nya regler i miljöutsläpp, sämre redovisade 

ekonomiska resultat etcetera. Variabeln kan betraktas som något vidare än övriga, men 

här inryms flera politiska handlingar, regler och resultatrapporter. Resultatet visar även 

att en del enheter innehåller egenskaper där företag eller enskilda entreprenörer ses i 

rättsliga sammanhang. Här väljer journalisten ofta att poängtera att det är en entreprenör 

som hamnat i tvister, något som kommer att diskuteras vidare i nästkommande kapitel.  
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9. Resultat, analys och diskussion 
 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen har i tidigare kapitel presenterats. 

Följande kapitel kommer ägnas åt att analysera de resultat studien visat med 

utgångspunkt ifrån tidigare presenterade teorier. Vidare kommer uppsatsens hypotes att 

åter lyftas och diskuteras utifrån resultaten. Inledningen ämnas däremot till en 

återkoppling av studiens syfte och frågeställningar. 

 
 
9.1 Återkoppling 
Studien syftade till att undersöka den redan på förhand uppsatta hypotesen om att lokala 

medier har en negativ inverkan på det entreprenöriella klimatet i regionen. En hypotes 

som senare mynnade ut i mera specifika frågeställningar – Hur framställs 

entreprenörskap och hur speglar de lokala dagstidningarna den regionala 

företagsamheten?  

Hur kan de lokala dagstidningarna inverka på det entreprenöriella klimatet i en 

medelstor svensk stad som Gävle? 

 

9.2 Analys med gestaltning och hypotetisk- 

deduktiv-metod 
Inom ramen av hypotetisk-deduktiva resonemang kommer analysen ägna sig åt att 

diskutera den redan på förhand uppsatta hypotesen med utgångspunkt ifrån det tidigare 

presenterade teoretiska ramverket. Resultatet visar sammanfattningsvis att Gävle 

Dagblad och Arbetarbladets framställningar av entreprenörskap och företagande främst 

sammankopplas med negativa nyheter som enligt den kommande analysen och 

slutsatsen neddriver det entreprenöriella klimatet.  

 

Eftersom sjuttio av hundra artiklar kunde kopplas till en negativ framställning av 

entreprenörskap och företagande koncentreras även analysen på dessa artiklar. De 

enheter som kopplades till de negativa framställningarna visar hur tidningarna tydligt 

prioriterar frågor utifrån gate-keeping-proceduren. Politik, ekonomi samt brott och 

olyckor, alla de kriterierna i Hvitfeldts nyhetsvärderingsmodell stämmer överens med 

lokalpressens rapporteringar kopplade till negativa framställningar. Nyheter som i 
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tidningarna får ett större värde och prioriteras högre av medierna och i sin tur av 

allmänheten då den i synnerhet inbegriper enskilda elitpersoner inom ett kort 

geografiskt avstånd, anslutna till negativa inslag. Det som väcker känslor och får 

läsaren att identifiera sig prioriteras alltså högt även av lokala medier som i allra högsta 

grad kan spela på det korta geografiska avståndet.  

 

 

Vidare i analysen är de episodiska gestaltningarna särskilt synliga i de negativa 

framställningarna, episodisk gestaltning som under teoriavsnittet beskrev journalistiken 

som händelseorienterad i syftet att skildra frågor i konkreta, personifierade termer och 

använda särskilda händelser för att påvisa generella problem. I Flera artiklar försätts 

entreprenörer i avskildhet, framförallt när det handlar om rättsliga rapporter där vanligt 

förekommande rubriksättningar kan återges på det här sättet ”känd entreprenör dömd i 

tingsrätten”. Trots att ”gestaltningar är uttryck för specifika sätt att medvetet eller 

omedvetet organisera informationen”61 finns det med ordval, sätt att uttrycka och 

formulera sig, en känsla av att det finns en liten lusta i medierna att kritisera och hänga 

ut entreprenörer och företagare. I den negativa framställningen av entreprenörskap och 

företagande används även tematiska gestaltningar som beskriver och behandlar större 

problem på samhällsnivå, här är det ofta frågor om politik som står i centrum. 

Journalistens sätt att gestalta nya politiska handlingar är avgörande för hur publiken ska 

uppfatta handlingarna, även för kodarens registrering av variabler, där handlingen 

antingen uppfattas som positiv eller negativ för det entreprenöriella klimatet. Den här 

studien registrerade åtskilliga fall av politiska beslut eller handlingar som negativt 

påverkar företagare eller det entreprenöriella klimatet. Här väcks en fråga om utövad 

gestaltningsmakt som kan vara ett uttryck för att medvetet påverka den lokala allmänna 

opinionen.  

 

Vad gäller variabel 4.b handlade det i något fall om en entreprenör som tvingats varsla 

personal av olika anledningar. Tydligt personifieras problematiken i syftet att i en 

ansvarsgestaltning åskådliggöra vem som bär det huvudsakliga ansvaret över att 

personalen tvingats lämna företaget. Vidare kopplades större delen av de negativa 

artiklarna till variabeln 4.f där egenskaperna omfattade exempelvis politiska 

åtstramningar eller rapporter om sämre resultat för företag i regionen. Egenskaper som 

                                                
61 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle. 2009. 121 
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enligt uppsatsens hypotes i allra högsta grad påverkar det regionala allmänna intresset 

av att starta eget. 

Tidningarnas framställning pekar på ett sämre företagsklimat i form av politiska 

handlingar som enligt journalisternas gestaltningar påverkar företagare negativt. Vi ser 

rapporter om specifika företag som går i förlust eller att nya företag minskat sedan året 

tillbaka. Trots att människan bemöter och upplever massmedierna på ett individuellt 

plan är medierna med och skapar de gemensamma attityderna och bilderna av 

entreprenörskap och företagande. Man förmedlar kunskaper och information om hur 

möjligheterna ser ut kring att starta och driva eget företag. 

 

Variablerna 4.a, 4.d och 4.e kopplas direkt till de egenskaper som påverkar det 

entreprenöriella klimatet. I fem artiklar framställs en negativ utsikt eller verklighet för 

kvinnliga entreprenörer och kvinnor som intraprenörer i svenska företag. 

I variabel 4.a framställs entreprenörer i flera fall som brottslingar, och i den tidigare 

diskussionen om episodiska gestaltningar är det även här en gestaltning som påverkar 

klimatet negativt eftersom artiklarna bidrar till att allmänheten får en bild av 

entreprenörer som opålitliga förövare eller brottslingar, något som i en vidare 

diskussion kan inverka på att människor inte vill identifiera sig själva som 

entreprenörer. 

Som tidigare påvisat grundar sig medielogiken i att dramatisera nyheter, men när det 

kommer till alldagliga samhällsfrågor kan man diskutera hur pass mycket teknikerna 

egentligen bör användas. Från journalistik till skapandet av allmänna kunskaper och 

samhälleliga attityder kan vi nu även begripa hur pass viktigt mediernas arbete är när 

det kommer till att bidra till det entreprenöriella klimatet. Nationalekonomerna 

Braunerhjelm, Eklund och Henrekson talar om ”attityder i samhället som innehar ett 

väsentligt inflytande över vilka möjligheter och karriärvägar en individ överväger”62  

Attityder som påverkas av den socialisation vi idag lever i, en socialisation som bidrar 

till människans hypoteser om vad som är möjligt och omöjligt för oss att göra eller 

uppnå. 63  

  

                                                
62 Braunerhjelm, Pontus, Eklund, Klas & Henrekson, Magnus, Ett ramverk för innovationspolitiken, 149 
63 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 100 
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Vidare visar resultatet även att Gefle Dagblad och Arbetarbladet förmedlar en positiv 

bild av entreprenörskap och företagande, något som också bör framhävas i den här 

uppsatsen. Variabeln 3.g innehöll egenskaper av inspiration som handlade främst om 

människor/entreprenörer som i inspirerande artiklar fick chansen att berätta egna 

positiva erfarenheter, berättelser, tips och råd kring eget företagande. Jag anser att det 

arbete medierna lägger ner på att inspirera och lyfta upp entreprenöriella drivkrafter är 

den väg man skall gå för att stärka det entreprenöriella klimatet. ”Positiva attityder till 

företagande och entreprenörskap är en förutsättning för att upprätthålla en hög 

entreprenöriell aktivitet eller få till stånd ett ökat företagande”64 I och med studiens 

relativt tydliga resultat anser jag däremot att det lyfts upp alldeles för lite 

inspirationskällor i form av kreativa entreprenöriella drivkrafter i Gävleborgs två största 

tidningar.  

 

 

10. Slutsats 
 
Det är svårt att dra slutsatser om mediernas effekter i en studie baserat på 

nyhetsinnehåll,65 men för att presentera en slutsats krävs det en genomgång och en 

kortare diskussion om mediernas effekter.  

 

Figur 3 

 

                                                
64 Braunerhjelm, Pontus, Eklund, Klas & Henrekson, Magnus, Ett ramverk för innovationspolitiken, 149 
65 Ibid, 231 
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Modellen ovan inspirerad av Levie & Harts modell 66beskriver en del av den slutsats jag 

med hjälp av teorier, tidigare forskning och empiri kan presentera. Modellen syftar till 

att visualisera de lokala mediernas effekter på de entreprenöriella aktiviteterna. 

Mediernas framställning av entreprenörskap och företagande, konsekvenser utav 

exempelvis dåliga affärer, regionala utsikter, vilka som eventuellt kan ses som 

inspirerande entreprenörer. Entreprenörer som syns i fel, eller möjligen rätt 

sammanhang är alla faktorer som spelar in i den framtida entreprenörens egen självbild. 

Detta leder till ett ställningstagande som i slutändan påverkar den entreprenöriella 

aktiviteten, antingen positivt eller negativt, beroende på vilken information som fyller 

modellens rutor.  

 

Jag vill i det här avsnittet besvara de konkreta frågeställningarna uppsatsen ämnat 

undersöka. Ser vi till resultatet i studien så är entreprenörskapet och den regionala 

företagsamheten i flera fall olyckligtvis sammankopplat med brottsrapporteringar. 

Konsekvenserna av det kan leda till att allmänheten får en missvisande uppfattning om 

entreprenörer och egenföretagare. Vidare rapporteras det en del om politiska handlingar 

som enligt journalistiken berör egenföretagare negativt, en slutsats av dessa 

rapporteringar kan vara att människor inte vill bli egenföretagare eftersom politiken 

eventuellt, (enligt journalistiken) missgynnar egenföretagare och gör det dyrare, svårare 

att anställa, driva eller möjligtvis producera. Att allmänheten i region Gävleborg får läsa 

om företag som försatts i konkurs, tvingas varsla, eller överlag om företag som går 

dåligt är också faktorer som spelar in i det entreprenöriella klimatet. Hur ser utsikterna 

ut för att bli en bra entreprenör i regionen? är region Gävleborg en bra region att starta 

och driva företag i? eller bör jag göra det i en annan region, skulle kunna vara frågor 

och konsekvenser när medierna, visserligen med all rätt, publicerar dåliga resultat för 

företag i regionen.  

  

Gefle Dagblad och Arbetarbladet bör vara medvetna om att de påverkar det 

entreprenöriella klimatet i regionen såpass mycket att de likt BT - Borås Tidning bör 

införa en egen avdelning eller publikation innehållande enbart frågor rörande 

företagsamhet och entreprenörskap i regionen. 

                                                
66 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32243/11-773-impact-
of-media-entrepreneurial-intentions-actions.pdf . 11 (Hämtad 2016-05-02) 
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En inspirationskälla skulle kunna vara Sjuhäradsregionen i Västra Götaland där Borås 

tidning erbjuder en egen publikation kallad 7H-Affärer med innehåll av inspirerande 

regionala entreprenöriella aktiviteter.67  

 

Slutligen bör även de ljusglimtar i tidningarnas framställning lyftas fram. Den 

inspiration tidningarna ger i form av olika reportage om lokala entreprenörer, pris dem 

vunnit, affärer som gått bra är sådana faktorer som jag slutledningsvis vill framhäva 

som positiva i arbetet för ett positivt entreprenöriellt klimat i regionen. 

 

11. Vidare forskning 
 

Det finns en hel uppsjö av forskning kring entreprenörskap som på senare år även 

inkluderats i medie- och kommunikationsvetenskap där mediernas påverkan på 

entreprenörskap intresserat forskare runt om i världen. Eftersom den här uppsatsen 

koncentrerar sig på det svenska entreprenöriella klimatet vore det i vidare forskning 

intressant att studera övriga lokala tidningar runt om i landet för att jämföra 

framställningen av entreprenörskap och företagande mellan regionerna/länen. Ett annat 

alternativ på forskning kan vara att intervjua journalister i lokala tidningar med syftet att 

belysa deras uppfattningar, åsikter och kunskaper kring det som framställs i anknytning 

till entreprenörskap och företagande. 
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13. Bilagor 
 

13.1 Kodschema 
Figur 4 

 
 
13.2 Kodinstruktioner 
Här presenteras de instruktioner kodaren använt sig av för att kunna registrera artiklarna 

under rätta variabler.  

 

1. I vilken tidning? 

I vilken tidning av Arbetarbladet är artikeln hämtad ifrån?  

1.a Gefle Dagblad  

1.b Arbetarbladet. 

 

2. Övergipande framställning  

2.a Enheten innehåller egenskaper där artikeln framställer en övergripande positiv bild 

2.b Enheten innehåller egenskaper där artikeln framställer en övergripande negativ bild 
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3. Artikelns innehåll, kopplat till en positiv framställning 
Om artikeln registreras som en positiv artikel ska följande variabler granskas och 
maximalt 2 variabler registreras. (Här finns möjligheten att registrera fler än en 
variabel.) 
 
3.a Enheten innehåller egenskaper där företag nyanställer 

3.b Enheten innehåller egenskaper där företag visar upp ekonomiska vinster, expanderar 

och vidgar produktionen/försäljningen i regionen/nationellt/utomlands 

3.c Enheten innehåller egenskaper där entreprenörer exempelvis får utdelade priser som 

exempelvis årets regionala företagare 

3.d Enheten innehåller egenskaper där jämställdhet diskuteras i en positiv riktning, 

såsom ”mer kvinnor i ledarroller i svenska företag” 

3.e Enheten innehåller egenskaper där satsningar ifrån politiken stärker exempelvis det 

entreprenöriella klimatet 

3.f Enheten innehåller egenskaper där lokala företag samarbetar  

3.g Enheten innehåller egenskaper där tidningen exempelvis gjort ett reportage om en 

driven entreprenör i regionen. 

4. Artikelns innehåll, kopplat till en negativ framställning 
Om artikeln registreras som en negativ artikel ska följande variabler granskas. (Här 
finns möjligheten att registrera fler än en variabel.) 
 
4.a Enheten innehåller egenskaper där enskilda entreprenörer eller företag hamnat i 

rättsliga tvister, tilldelats rättegångsdom eller i överlag synts i rättsliga sammanhang. 

4.b Enheten innehåller egenskaper där företag tvingats säga upp eller varsla personal. 

4.c Enheten innehåller egenskaper där företagare fått kritik över sina utförda uppdrag. 

4.d Enheten innehåller egenskaper där exempelvis entreprenören/företagaren medialt 

diskuteras med övergripande negativ kritik 

4.e Enheten innehåller egenskaper där jämställdhet i företag diskuteras, såsom bristen 

på kvinnor i företagsledningar. 

4.f Enheten innehåller egenskaper som rör ett försämrat företagsklimat, såsom politisk-

ekonomisk åtstramning, regler i miljöutsläpp, sämre redovisade ekonomiska resultat 

bland företag i regionen. 

4.g Enheten innehåller egenskaper där företag försatts i konkurs 

4.h Enheten innehåller egenskaper över allmän negativ problematik 
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