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Analysens omfattning 
 
Analysen syftar till att ge en övergripande bild av hur Ystad 
kommun omskrivs i samband med film och filmproduktion i 
redaktionell webbaserad press under 2012.  
 
Artiklarna i analysen  har hämtats genom mediebevaknings-
tjänsten Meltwater News och har därefter bedömts och 
registrerats av analytiker i statistikverktyget Mediapilot 3.1, med PR 
värde och Medieindex som resultat. Urvalet är kvalitativt och 
inkluderar samtliga svenska och engelska webb-artiklar som berör 
Ystad i ett film- eller serie perspektiv under året. Antalet uppgår till 
290 stycken. 
 
Publiciteten har kategoriserats utefter olika variabler så som 
tendens, ämne, mediekategori, talespersoner, initiering, 
produktion och budskap. Detta för att få en övergripande analys 
över hur Ystad som filmstad omskrivs samt hur det påverkar 
kommunens varumärke.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 
 
1.  Sammanfattning   s. 3    
2.  Tendens   s. 4 – 5 
3.  Exempel   s. 6-7 
4.  Ämne    s. 8 – 9 
5.  Region    s. 10 
6.  Mediekategori   s. 11 
7.  Initiering   s. 12 
8.  PR-aktiviteter   s. 13 
9.  Talespersoner   s. 14 
10.  Sammanfattning   s. 15 
11.  Appendix   s. 16 
12.  Kontakt   s. 17 
 

 
 
 



SAMMANFATTNING 

3 

*PR-värde beräknas med hjälp av specifika annonskostnader, en PR-faktor på 2,4, tendens, storlek på artikel och exponering av varumärke. 
**Upplaga: För web-media används antal unika besökare på webbsidan per vecka för beräkning av upplaga.  
***Media index är en sammanvägning av tendens, artikelstorlek, varumärkesexponering och relevans. MI presenteras som artikelgenomsnitt. 
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NYCKELTAL  2012 

Antal artiklar 290 

PR-värde* total 96 156 700 SEK 

PR-värde genomsnitt/artikel 331 600 SEK 

Upplaga** 132 797 091  

Media index*** 9,4 

Eget initiativ + kommentar 44 % 

Positiva artiklar 146  (50 %) 

Balanserade artiklar 131 (45 %) 

Negativa artiklar 13 (5 %) 

Förklaringar: 
 
Stora utländska medier har 
under 2012 nämnt Ystad i 
filmsammanhang. Detta har lett 
till ett väsentligt högre PR-värde 
och genomsnittligt PR-värde 
jämfört med många analyser för 
andra svenska kunder. Dessa 
värden har höga annonspriser i 
grunden till följd av en stor 
räckvidd. Exempel på sådana 
artiklar är följande: 
 
•  The Independent 
•  The Daily News Los Angeles 
•  Chicago Sun 
•  The Telegraph UK 
•  BBC 
•  The Economist 
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Positivt/Mycket positivt  
 
En stor andel av de artiklar som bedömts som positiva (33 %) 
utgörs av publicitet rörande Ystad, film och turism. 
Branschtidningen Besöksliv skriver exempelvis om hur Ystads 
filmprofilering blivit eftersträvansvärd för andra städer som vill 
stimulera filmturismbranschen och det lokala näringslivet. 
Nyheten kan kopplas till ett pressmeddelande från Ystad 
kommun (2012-04-03) om projektet Euroscreen som innebär 
kunskapsöverföring mellan filmregioner. I Kristianstadbladet 
beskrivs Ystad vidare som ”Wallanderstaden” och i 
Helsingborgs Dagblad skrivs det om ambitionen att skapa ett 
filmcentrum på Kullahalvön, där Ystad står som förebild.  
 
Även Ystads landskap med sina vackra omgivningar 
genererar en hel del positiv press (39 %), i vilka staden bland 
annat benämnts som scenografernas dröm, och ”Film 
friendly”. The Sydney Morning Herald beskriver i artikeln ”Why 
we love Scandi-Noir” om det exotiskt skandinaviska 
landskapet. I texten marknadsförs Ystad bland annat med 
rader som “the endless yellow fields of Wallander's Ystad” och 
artikeln påpekar även att man kan uppleva detta själv 
genom att komma till Ystad att gå Wallander-touren.  
 
Det märks även att det finns ett stort lokalt intresse då det i 
lokalpressen med jämna mellanrum rapporteras om den 
lokala filmutvecklingen – och inte bara om Wallander. I 
Skånska Dagbladet skrivs till exempel om Filminkubatorn, en 
mötesplats för branschfolk som ska utveckla filmstaden Ystad 
med nya projekt, samarbeten och satsningar.  

Tendensfördelning 2012 
 
Då Ystads publicitet kategoriserats utefter tendens är 
hälften av artiklarna positiva. Av dessa 51 procent är 
dessutom 16 procent mycket positiva. 45 procent av 
artiklarna har en balanserad ton och endast 4 procent av 
artiklarna är negativa eller mycket negativa.  
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Negativt/Mycket negativt 
 
De negativa artiklarna är få, 13 stycken under 2012.  Det 
skrivs mycket sällan något negativt om Ystad som stad utan 
snarare om ett kulturellt sammanhang som kan kopplas till 
Ystad. Exempelvis fick boken ”Mankell om Mankell” kritik, 
bland annat i Gefle Dagblad. Skådespelaren Ola Rapace 
uttalar sig i herrtidningen Café om att han anser Wallander-
filmerna vara värdelösa och hålla mycket låg kvalitet, samt 
att han mådde dåligt under tiden han själv medverkade i 
filmerna i Ystad. Detta togs sedan upp av både Expressen 
och Aftonbladet. 
 
En annan händelse som genererat press till denna kategori 
är när en brand under sommaren väckte gamla minnen till 
liv från när Gryningspyromanen härjade. Detta har bedömts 
som negativt då publiciteten även kopplades till Wallander 
och Ystad som en ”brottsstad”.  
 
 
 

Neutral och balanserad publicitet 
 
Neutral eller balanserad publicitet utgörs av artiklar som inte 
omskriver Ystad som filmstad med några värdeladdade ord, 
eller artiklar i vilka positiva och negativa värderingar 
balanserar ut varandra. Dessa utgör totalt 45 procent av de 
analyserade artiklarna.  
 
Kurt Wallander är även här det huvudsakliga föremålet för 
skriverier och fokusen sätts på filmproduktion och 
medverkande skådespelare. Ystad som stad blir ofta 
sekundärt i sammanhanget och nämns endast i förbifarten. 
Inspelningsstarten för de sista Wallanderfilmerna genererar 
ett 30-tal artiklar över hela landet där det nämns kort att de 
som vanligt utspelar sig i Ystad. Vidare får artikeln om att 
skådespelaren Krister Henriksson känner sig färdig med att 
spela kommissarie Wallander och, som rubriken säger, ”vill 
skrota Wallander” stor spridning, tack vare TT-utskick.  
 
Utöver detta genererar även Susanna Alakoskis nya bok 
Oktober i Fattigsverige, som gavs ut i oktober 2012, ett flertal 
artiklar. Boken är skriven och utspelar sig i Ystad, vilket gör 
att staden nämns frekvent. Bokens allvarliga karaktär på 
grund av det tunga ämnet fattigdom bidrar till att även 
artiklarna har en allvarlig ton. Majoriteten av dessa har dock 
en neutral eller balanserad inställning till Ystad.  
 
Vidare har Svenska Dagbladet med flera uppmärksammat 
Henning Mankells försäljning av sitt hus i Ystad - huset där 
många av Wallanderböckerna blev skrivna.  
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Nyheten “Henriksson vill skrota 
Wallander får stor spridning I 
svenska medier tack vare TT-utskick. 

I n s p e l n i n g s s t a r t e n f ö r s i s t a 
Wallanderfilmen genererar ett 30-
tal artiklar I svenk media, även 
detta en följd av TT. 

Skådespelaren Ola Rapace uttalar sig 
negativt om Wallanderfimerna i Café, 
något som både Expressen och 
Aftonbladet plockar upp. 

Artikeln “Why we love Scand-noir” 
får stor spridning i Australiensisk 
press, bland annat i Sydney 
Morning Herald.  

Pressmeddelandet om 
Ystads f ramgångar I 
E u r o s c r e e n f å r v i s s 
spridning och högt MI.  
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Besöksliv, 2012-05-30 

Sydney Morning Herald, 2012-10-01 
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Expressen, 2012-10-12 
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Aftonbladet, 2012-10-23 

Aftonbladet, 2012-10-19 
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Sveriges Radio, 2012-07-25 
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ÄMNE	   ARTIKLAR	   MI	  

Filminspelning	   92	   6,6	   •  Inspelningsstarten	  för	  de	  sista	  Wallanderfilmerna	  med	  Krister	  Henriksson	  genererar	  flest	  ar=klar.	  Krister	  Henriksson	  
meddelar	  i	  samband	  med	  det	  a@	  han	  känner	  sig	  helt	  färdig	  med	  rollen	  som	  Kurt	  Wallander.	  	  

•  Nyheter	  om	  a@	  TV-‐serien	  bron	  kan	  komma	  a@	  filmas	  i	  Ystad	  samt	  a@	  Ystad	  växer	  som	  filmproduk=onsstad.	  

Personporträ@:	  
Skådespelare/Förfa@are/
Person	  

70	   7,2	   •  Förfa@arna	  Henning	  Mankell	  och	  Susanna	  Alakoski	  porträ@eras	  och	  intervjuas	  under	  året	  i	  samband	  filminspelningar	  
och	  boksläpp.	  	  

•  Svenske	  Krister	  Henriksson	  och	  briWske	  Kenneth	  Branagh	  	  får	  även	  de	  oYa	  agera	  intervjuobjekt	  och	  båda	  pratar	  väl	  om	  
Ystad	  som	  stad.	  

Henning	  Mankell	   69	   13,3	   •  Henning	  Mankells	  försäljning	  av	  si@	  hus	  I	  Ystad	  skapar	  en	  hel	  del	  press.	  I	  huset	  skrevs	  många	  av	  Wallanderböckerna.	  
•  Mankell	  u@alar	  sig	  i	  samband	  med	  inspelningsstarten	  de	  sista	  Wallanderfilmerna	  och	  utlovar	  sevärda	  filmer.	  Mankell	  

nämns	  i	  majoriteten	  av	  periodens	  ar=klar	  rörande	  Wallander.	  	  

Geografisk	  placering	  
	  

63	   14,6	   •  I	  många	  ar=klar	  skrivs	  om	  “den	  skånska	  filmen”	  och	  a@	  södra	  Sverige,	  med	  Ystad	  I	  spetsen	  är-‐	  och	  utvecklas	  =ll	  e@	  
geografiskt	  näste	  a@	  räkna	  med	  gällande	  filmproduk=on.	  

•  Nordic	  Noir	  eller	  Scandi	  Noir	  är	  begreppet	  man	  använder	  utomlands	  när	  man	  pratar	  om	  de	  populära	  deckarna	  i	  norr	  	  
och	  som	  Mankell	  och	  Wallander	  	  oYa	  nämns	  i	  samband	  med,	  i	  framför	  allt	  Australiensisk	  press.	  	  

Film	  friendly	   61	   14,2	   •  I	  många	  ar=klar	  benämns	  Ystad	  som	  en	  krea=v	  och	  vacker	  plats	  som	  lämpar	  sig	  för	  filminspelning.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Skådespelarna	  talar	  oYa	  varmt	  om	  ljuset,	  landskapet	  och	  miljön	  och	  a@	  omgivningen	  bidrar	  =ll	  en	  speciell	  känsla	  i	  
filmscenerna.	  	  

Turism	   60	   13,4	   •  Wallanderturismen	  i	  Ystad	  har	  kommit	  a@	  bli	  e@	  allmänt	  vedertaget	  begrepp	  och	  används	  för	  de	  turister/fantaster	  som	  
besöker	  staden	  för	  a@	  se	  inspelningsplingsplatserna	  i	  verkligheten	  och	  kanske	  gå	  Wallander-‐touren.	  	  

•  Ystad	  får	  oYa	  stå	  för	  exempel	  i	  ar=klar	  om	  film-‐	  och	  li@eraturturism	  och	  benämns	  som	  en	  förebild	  för	  andra	  städer,	  
exempelvis	  Kris=anstad,	  som	  själva	  som	  vill	  den	  skapa	  den	  dragningskraY	  som	  Ystad	  har.	  

Kenneth	  Branagh	  
	  

59	   13,4	   •  Den	  briWske	  skådespelaren	  porträ@eras	  och	  intervjuas	  oYa	  i	  framförallt	  utländsk	  press	  gällande	  premiärer,	  recensioner	  
och	  inspelningar	  av	  briWsk	  Wallander.	  Han	  u@alar	  sig	  oYa	  posi=vt	  om	  Ystad	  och	  stadens	  omgivningar.	  	  

Ystad	  som	  stad	  	   53	   14,2	   •  Ystad	  beskrivs	  oYast	  i	  posi=va	  ordalag	  som	  en	  liten	  och	  mycket	  vacker	  stad	  vid	  Östersjön	  som	  är	  väl	  värt	  e@	  besök.	  	  

Krister	  Henriksson	   23	   8,5	   •  Henriksson	  u@alar	  sig	  oYa	  i	  samband	  	  med	  ar=klar	  om	  Wallanderfilmerna.	  Han	  säger	  a@	  han	  är	  färdig	  med	  a@	  spela	  
rollen	  som	  Wallander	  och	  a@	  det	  delvis	  varit	  tud,	  men	  a@	  han	  klarat	  av	  det	  mycket	  på	  grund	  av	  a@	  inspelningarna	  ägt	  
rum	  i	  Ystad	  –	  och	  han	  kommer	  a@	  återkomma	  =ll	  staden	  privat,	  varje	  sommar.	  	  

REDAKTIONELL WEBB-MEDIA 
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Sverige 
 
En klar majoritet, 77 procent, återfinns i svenska medier. Den 
sydskånska landsortspressen  rapporterar allra flitigast om Ystad 
som filmstad, med Ystad Allehanda i toppen. Artiklarna är oftast 
positiva och behandlar i stor utsträckning  filminspelningar, 
turistattraktioner samt nya projekt eller händelser som kan 
kopplas till film. Filmstaden Ystad är dock inte bara en lokal 
angelägenhet, utan diskuteras och skildras även i landets stora 
tidningar, som Aftonbladet och Dagens Nyheter. Storstadspressen 
står för hela 34 procent av den svenska medierapporteringen 
kring filmstaden Ystad under 2012.  
 
Australien 
 
Av de engelskspråkiga länderna är Australien det som skriver 
mest om Ystad. Den främsta anledningen är artikeln 
”Why we love Scandi Noir” som spreds till ett 30-tal av landets 
tidningar. Artikeln tar upp den nordiska däckarframgången som 
fenomen och tillsammans med Henning Mankell och hans 
kollegor Läckberg och Larsson, nämns även här Wallanderstaden 
Ystad. Tidningen The New Zealand Herald skildrar Ystad vackert i 
artikeln ”Ystad: Lovely town for a murder”. Med lockande 
formuleringar beskrivs Ystad som en pittoresk stad vid havet där 
fruktansvärda dåd gömmer sig.  
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Storbritannien  
 
Skådespelaren Kenneth Branaghs hemland, Storbritannien, skriver 
också om film-Ystad. Ystad nämns i artiklar och recensioner 
rörande den brittiska versionen av Wallander och Kenneth 
Branagh själv uttalar sig ofta positivt om Ystad som en stad med 
de perfekta elementen för att spela in filmer. Tidningen 
London Evening Standard skriver ett fint resereportage om ett 
besök i Wallanderstaden Ystad och gör reklam för bland annat 
Daniel Berlin Krog, Logi Gamlegård, Ystad Saltsjöbad och Ystad  
som stad. Författaren beskriver hur man kan besöka och känna 
igen filmscenerna i verkligheten.  
 
USA 
 
Även i USA har Ystads filmanknytning genererat artiklar i 
redaktionell webb-media.  Bland annat skildras Ystad i även här i 
artiklar om Wallanderfilmerna och Branagh. Branagh uttalar sig 
drömskt och lyriskt om sin tid i Ystad, han fokuserar även på 
styrkan i det skandinaviska landskapet och vad dess mystik gör 
för produktionerna. “There’s something about Scandinavia, 
about the space that it offers” säger han i tidningen 
Chicago Sun-times följt av “Underneath that placid, open 
landscape there’s this ferocious intensity”. Uttalanden placerar 
artiklarna under kategorin Film friendly.  
 
 

London Evening Standard, 2012-12-07 
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Landsortspress 
Landsortspress är den mediekategori som skrivit mest om 
Ystad och film. Den mest bidragande orsaken till della är som 
tidigare nämnt den sydskånska landsortspressen, med Ystads 
l o k a l t i d n i n g Y s t a d A l l e h a n d a i t o p p e n . Ä v e n 
Kristianstadsbladet, Skånskan och Lokaltidningen rapporterar 
flitigt under 2012. Svensk press dominerar kategorin. 
 
Storstadspress 
En anmärkningsvärt stor andel av de artiklar som skrivits 
under perioden har publicerats i storstadspress. De flesta av 
Sveriges storstadstidningar så som Expressen, Aftonbladet, 
Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenskan har 
rapporterat om Ystad i filmsammanhang under 2012. Att 
världstidningar så som The Economist, Sydney Morning 
Herald, The Guardian nämnt Ystad är givetvis även det 
anmärkningsvärt och bidrar till ett väldigt högt PR-värde. Det 
är även denna mediekategori som står för f lest 
omnämnanden av Ystad i rubriker.  
 
Populärpress 
Populärpress utgörs av artiklar publicerade i exempelvis 
Café, Hemmets Journal och Meny. Även utländska 
populistiska tidskrifter så som Digital Show och Radio Times 
har skrivit om Ystad. Oftast förekommer varumärkesnamnet 
Ystad i de nedre 80 procenten av brödtexten. 
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* Eget initiativ: Pressmeddelanden och andra PR-initiativ som genererat press under 2012 
** Kommentar: Artiklar I vilka representanter med koppling till Ystad Kommun eller filmindustrin uttalat sig 
*** Passiv: Ystad har inte varit involverade i publiciteten 
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Pressmeddelanden  
 
Under året har ett flertal press-meddelanden om Ystad 
kommun gått ut, det är dock bara två som anknyter till 
ämnet film och serier. Dessa två har dessutom fått relativt 
låg spridning, då de tillsammans genererat sju artiklar. PR 
värdet är således lågt, men däremot är medieindex 
högt vilket tyder på positiva omnämnanden och tydlig 
exponering av varumärket Ystad. 
 
Utrymme för fler PR-initiativ 
 
Sett till de många film-, litteratur- och kultur-projektunder 
som haft anknytning till film och ägde rum under 2012 så 
fanns det utrymme för fler pressmeddelanden och PR-
initiativ. Egeninitierat material bidrar oftast till tydligare 
exponering, fler artiklar och en mer positiv ton. Dessutom 
är det enklare att bestämma över vilka budskap och 
associationer som sprids i anknytning till varumärket.  
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PRESSMEDDELANDE/ PR-
AKTIVITET ANTAL PR-VÄRDE MEDIEINDEX 

2012-04-01 
Ystad som framgångsexempel 
i projektet Eurosreen 

5 236 000 kr 20 

2012-12-21  
Världspremiär i Ystad 7 januari 
för ”Wallander – den oroliga 
mannen” 

2 9800 kr 18 
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Interna talespersoner 
Den representant från Ystad kommun som oftast blivit citerad i media 
under året har varit filmstrategen Petra Rundqvist, framför allt i 
samband med EU-pro jektet EuroScreen. I kommunens 
pressmeddelande på My Newsdesk talar Rundqvist om Ystads 
framgång i filmturismsammanhang – vilket genererar positiv press om 
Ystad och filmturism.  
 
Externa talespersoner 
Skådespelaren Krister Henriksson är den person som uttalat sig mest. 
Henriksson uttalar sig främst i samband med de sista Wallander-
inspelningarna. I en TT-artikel som blivit spridd i svenska tidskrifter 
uppger han att han är färdig som Wallander. I en längre intervju i 
Ystads Allehanda berättar han dock att han kommer att återvända 
till Ystad varje sommar då han fattat tycke för staden. ”Det är 
någonting med att komma till Ystad, till den här platsen(…) Jag gillar 
den här staden väldigt mycket. Jag trivs här, och det gjorde jag 
redan första gången.” säger Henriksson i intervjun. 
 
Den brittiske skådespelaren Kenneth Branagh är den som uttalat sig 
mest i utländsk press i samband med inspelningar och filmpremiärer 
av de brittiska Wallanderfilmerna. I Daily News Los Angels beskriver 
han målande; "If you pull the car up to the side of the road in 
southern Sweden there's usually you and then there's 5 miles of a 
huge sky, and one red barn. And everything feels as though it's been 
composed by God".  
 
Inte bara fiktiva kommissarier uttalar sig om Ystad. Ewa Gun Westford 
är Ystadspolisen som skrivit en bok om livet som polis i Wallanderland, 
vilket bland annat SVT Nyheter uppmärksammat. I Lokaltidningen 
berättar hon hur Gryningspyroman och Wallander satt Ystadspolisen 
på kartan och hur det påverkat hennes jobb.  
 

TALESPERSON ANTAL PR-‐VÄRDE MI 

Krister	  Henriksson	  
(Extern) 37 4	  222	  300 7,7 

Henning	  Mankell	  
(Extern) 36 4	  873	  600 3,2 

Kenneth	  Branagh	  
(Extern) 10 2	  981	  200 7,8 

Ewa-‐Gun	  Wesjord	  	  
(Extern) 9 	  343	  100 16 

Susanna	  Alakoski	  
(Extern) 8 	  486	  000 6,5 

Petra	  Rundqvist	  
(Intern) 8 253	  600 18 

Ralf	  Ivarsson	  
(Extern) 3 193	  800 16,7 

Ola	  Rapace	  	  
(Extern) 3 0 -‐9,3 

Jon	  Mankell	  
(Extern) 2 103	  700 18 

I@a	  Johnsson	  
(Intern) 2 69	  400 19 

Mikael	  Svensson	  
(Extern) 1 85	  300 16 

Gabriela	  Pichler	  
(Extern)	   1 430	  600 8 

Ingela	  Envall	  
(Intern) 1 181	  400 18 
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     Sammanfattning 

•  Böckerna och filmerna om Kurt Wallander är ämnet som 
dominerar i artikelskörden om Ystad som filmstad. 
Artiklarna har till största delen en positiv eller neutral 
klang. Färgstarka skådespelare och författare med ett 
personligt varumärke och därav medialt intresse har en 
stor del i detta. 

•  Många av artiklarna berör flera ämnen samtidigt. 
Inspelningar, personporträtt, film friendly och turism är 
ofta förekommande ämnen där Ystad som filmstad har 
en varierande framträdande roll. Positivt är att Ystad ofta 
framställs som en stad i framkant gällande filmturism och 
filmproduktion och har blivit erkänd som centrum för film 
och kreativitet. Ofta omskrivs det vackra och varierande 
landskapet, närheten till Österlen, havet och kontinenten 
som positiva förutsättningar för filmproduktion.  

•  Wallanderskådespelarna Krister Henriksson och Kenneth 
Branagh är flitiga med att uttala sig i pressen, ofta i 
samband med intervjuer eller personporträtt kopplade till 
medverkan i filmerna. Båda uttalar sig positivt om Ystad 
som stad och fungerar som ambassadörer för staden.  

•  Även författarna Henning Mankell och Susanna Alakoski 
uttalar sig positivt om Ystad i samband med sina böcker 
och filmatiseringen på dem. Ystads kommuns anställda är 
mer sällan förekommande i pressen, med undantag för 
Petra Rundqvist, filmstrateg.  

 
 

 
 
 
 
 

Framtida potential 
 
•  Det finns ett stort nationellt och internationellt intresse 

för Ystad som deckar-stad. Trots en relativt liten 
satsning på PR aktiviteter som sätter Ystad på kartan 
som filmcentrum, har det skrivits hela 290 artiklar om 
ämnet under året. Här finns en stor utvecklings-
potential. Mer frekventa press-meddelanden och 
andra PR-aktiviteter kan öka antalet artiklar och PR-
värdet kraftigt. 

•  Wallanderfilmerna dominerar Ystad kommuns 
pressutrymme med filmanknytning utan att 
kommunen själva har drivit PR-satsningar. Att ta vara 
på det nationella Wallanderintresset genom en PR-
satsning i samband med de sista filmerna kan skapa 
ett stort PR värde. Det är även värt att fundera på vad 
som skall fylla tomrummet efter Wallander för att Ystad 
skall behålla sin film-positionering.  

•  Majoriteten av talespersonerna är externa aktörer 
med anknytning till film- eller bokbranschen. 
Representanter från Ystad kommun syns sällan men 
uttalar sig väldigt positivt. Genom mer frekventa 
uttalanden ökar möjligheterna att påverka 
kommunens varumärke i filmsammanhang. 

 
•  Denna analys innefattar endast svensk och 

engelskspråkig media. Värt att notera är att det skrivs 
en hel del om Ystad i andra länder såsom Spanien, 
Frankrike, Sydamerika och framförallt Tyskland.  

 
 
 
 
 
 

REDAKTIONELL WEBB-MEDIA 
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TENDENS 
Fördelningen mellan mycket positiv, positiv, balanserad, 
negativ och mycket negativ publicitet ger en 
sammanfattande bild av hur verksamheten framställs i 
de analyserade artiklarna. Artiklar som bedömts som 
positiva eller negativa är de som antingen beskriver 
verksamheten med positivt eller negativt laddade 
formuleringar eller där verksamheten omskrivs i en positiv 
respektive negativ kontext, där företagets anseende/
varumärke kan anses gynnas eller ta skada. I de 
neutrala eller balanserade artiklarna förekommer ingen 
tydligt värderande vinkel, eller så vägs positiva och 
negativa omdömen mot varandra. 
 
MEDIEINDEX 
MedieIndex är ett mått på publicitetens kvalitet, och är 
en sammanvägning av tendens, art ikelstorlek, 
varumärkesexponering och relevans. MI presenteras som 
artikelgenomsnitt på en skala mellan -20 till +20. 
 
PR-VÄRDE 
PR-värdet är en beräkning av vad publiciteten hade 
kostat om den hade bestått av köpt annonsutrymme. 
Värdet beräknas utifrån annonskostnad, artikelstorlek, 
varumärkesexponering och huruvida artikeln är positiv, 
negativ eller neutral. En negativ artikel ger inget PR-
värde. Eftersom en redaktionell nyhet antas ha högre 
trovärdighet än en annons multipliceras annons-
kostnaden med en PR-faktor på 2,4.  
 

INITIERING 
Variabeln Initiering visar huruvida artikeln innehåller 
kommentarer av Ystad kommuns anställda eller om artikeln 
är initierad av Ystad kommun. Exempelvis räknas artiklar som 
genererats av Ystads pressmeddelanden som initierade av 
kommunen.  
 
ÄMNEN 
Publiciteten registreras in under olika ämnen, särskilt 
framtagna för just Ystad, för att sedan analyseras och 
jämföras med andra variabler. 
 
REGION 
Publiciteten har delats in efter artiklarnas publiceringsland. 
 



19 

KONTAKT 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna på: 
 
         Kundansvarig: Henrik Hägglund 

E-post: henrik.hagglund@mediapilot.se  
Telefon: +46 733 12 08 50  
 

  
Ansvarig Analytiker: Josefin Skoog 

E-post:	  josefin.skoog@mediapilot.se  
Telefon: +46 739 23 18 01 
 


