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Abstract 

 
Titel: BB-kaos och politiska spel -mediebilden av nedläggningen av Sollefteå BB 
Författare: Carolina Stenholm och Anna Lundin 
Antal ord: 10792 
Metod: Kvantitativ innehållsanalys 
Material: Artiklar från Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland under perioden 
Januari 2015 - Juni 2017. 
 
Denna studie undersöker medierapporteringen av nedläggningen av Sollefteå BB under 
tidsperioden Januari 2015 - Juni 2017. Detta genom att undersöka och jämföra 
pappersupplagan av Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland. De konkreta frågorna 
som ställs artiklarna är “Vem uttalar sig?”, “Är frågan framställd som ett moralisk och/eller 
materialistisk fråga?”, “ Innehåller artikeln spelgestaltning?”, “Har artikeln en tematisk eller 
episodisk gestaltning av frågan?”,  “Är artikeln narrativ eller saklig?”. 
 
Huvudresultat: Det vi kommit fram till genom att studera de valda artiklarna från Tidningen 
Ångermanland och Sundsvalls Tidning är att de artiklar som publiceras om nedläggningen av 
Sollefteå BB i respektive tidning skiljer sig stort i mängd. Tidningen Ångermanland skrev 4 
gånger så mycket om frågan som Sundsvalls Tidning. Det skiljde sig även hur de valda 
tidningarna gestaltade frågan. I Sundsvalls Tidningen är frågan oftare gestaltad som ett spel 
än i Tidningen Ångermanland. Studien visade också att det är vanligare att politiker uttalar 
sig i Sundsvalls Tidning, medan det i Tidningen Ångermanland. 
 
 
Nyckelord: Gestaltningsteori, mediamodeller, Sollefteå BB, lokaltidning, opinon 
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1. Introduktion 
I samma stund som Sollefteå BB stängde den sista januari 2017 fylls sjukhusets foaje med 
människor. Ådalsborna accepterar inte att Sollefteås invånare ska åka till Örnsköldsvik eller 
Sundsvall för att föda. Istället ockuperar de Sollefteå BB. Målet med ockupationen är att 
politikerna ska riva beslutet och öppna BB igen (TT 2017). Det kan verka ouppnåeligt men, 
det finns ett exempel på en liknande situation. I September 2016 öppnade en sjukstuga i 
Dorotea igen efter att Doroteaborna ockuperat den i tre år som protest mot stängningen 
(Wengberg 2016).  
 
Björn Häger (2009:24) uttrycker att journalisten sägs ha en lojalitet, sanningen. Samtidigt 
finns det de som menar att medierna är en moralisk domstol. De argumenterar för att 
medierna ute är oberoende rapportörer utan  medskapare av verkligheten (Grafström, 
Karlberg & Windell 2013:10-13). Dessutom är tilliten till media låg. En undersökning från 
novus visar att 43 procent av de tillfrågade inte tror att media ger en rättvisande bild av 
samhället. Hela 60 procent hade uppfattningen att media vinklar nyheter för att ge den bild de 
själva föredrar (Novus 2016).  
 
Denna studie undersöker hur två dagstidningar i Västernorrland har rapporterat om det som 
ledde till nedläggningen av Sollefteå BB, nedläggningen av Sollefteå BB samt tiden efter 
efter nedläggningen av Sollefteå BB. Avsikten är att undersöka vilka som får komma till tals i 
frågan och hur är frågan gestaltad. Tillsammans når Tidningen Ångermanland och Sundsvalls 
Tidning en stor del av de människor som blir påverkade av nedläggningen, de som bor i 
Ådalen som blir hänvisade till Sundsvalls sjukhus och de som är inom Sundsvalls sjukhus 
upptagningsområde, som nu kommer behöva resurser för att kunna ta emot patienterna från 
Sollefteå BB. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur två lokaltidningar i Västernorrland rapporterade 
om det som a) ledde till nedläggningen av Sollefteå BB b) nedläggningen av Sollefteå BB 
samt c) tiden efter efter nedläggningen av Sollefteå BB. Med gestaltningsteorin som 
utgångspunk har vi kommit fram till följande två frågeställningar. 

 
1. Hur skiljer sig rapporteringen om det som ledde till nedläggningen av Sollefteå BB, 

nedläggningen av Sollefteå BB samt tiden efter efter nedläggningen av Sollefteå BB 
åt hos Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning? 
 

2. Hur skiljer sig journalisternas gestaltning av det som ledde till nedläggningen av 
Sollefteå BB, nedläggningen av Sollefteå BB samt tiden efter efter nedläggningen av 
Sollefteå BB i Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning? 
 

 

3. Bakgrund 

3.1 Nedläggningen av Sollefteå BB 
Turerna kring Sollefteå sjukhus och Sollefteå BB har varit många. Det har varit en fråga ända 
sen 1980-talet. Annelie Ledin sammanställde det som hänt fram till att beslutet skulle tas i 
artikeln “Inför beslutet om Sollefteå sjukhus -historien bakom kampen..”. 
 
2000 
Första förslaget på att lägga ned Sollefteå BB kommer redan 2000. Landstinget 
Västernorrland behöver spara 30 miljoner kronor och det är bland annat genom att stänga 
Sollefteå BB man hoppas kunna det. Sollefteåborna höll en manifestation där de höll hand i 
en ring runt sitt sjukhus och de samlade in 37 000 namnunderskrifter. Sollefteå BB räddades, 
för den här gången. 
 
2004 
Nästa valår var det återigen på tal om att lägga ned Sollefteå BB. Precis som fyra år tidigare 
behöver Landstinget Västernorrland spara 30 miljoner kronor. Som protest marcherar 6000 
personer i ett fackeltåg för sjukhuset. Politikerna backar och Sollefteå får behålla sitt BB. 
 
2014 
Tio år efter fackeltåget är tarm- och bröstcancer kirurgin nedlagd i Sollefteå och inför valet 
2014 är sjukhusets vara eller icke vara en viktig fråga. Samtliga partier, förutom SD lovar att 
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Landstinget Västernorrland kommer fortsätta ha tre akutsjukhus, Sundsvall, Sollefteå, 
Örnsköldsvik. Kort efter valet läcker dock ett nytt sparförslag, Landstinget ska spara 160 
miljoner i specialistvården. Sollefteå skulle drabbas hårdast och enligt förslaget skulle 
operativ verksamhet, BB och kvinnosjukvården läggas ner. Facebookgruppen den ideella 
föreningen ”Sollefteå Framtidens Akutsjukhus” startas och gruppen får snabbt över tolv tusen 
medlemmar. 
 
2015 
10 oktober, 10-14 000 Ådalsbor demonstrerar i Kramfors och lämnar in en skriftlig protest 
till landstingspolitiker som hade möte på ett lokalt hotell. Samma dag meddelade 
socialdemokraternas distriktsstyrelse att landstingsstyrelsens ordförande Elisabeth Strömqvist 
fick avgå med omedelbar verkan. Några dagar senare får landstingsdirektören Anders L 
Johansson också gå. 
 
2016 
24 april håller man ytterligare en manifestation med 15-20.000 deltagare, denna gången i 
Härnösand där landstingsstaben sitter. I landstingsfullmäktige i Juni bestäms det att ortopedin 
i Sollefteå ska läggas ned. 
 
Den 20 september föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning att förlossning, 
slutenvård och operationsverksamhet inom kvinnosjukvården i Sollefteå ska stängas 
permanent. (Ledin 2016) 
 
Under landstingsfullmäktige den 26 oktober 2016, med 39 röster mot 36 togs det formella 
beslutet i fullmäktige att stänga förlossningen samt kvinnosjukvårdens operationsverksamhet 
och slutna vård vid sjukhuset i Sollefteå (Öhman 2016). 

4. Begrepp 

4.1 Opinion 
Ordet opinion har två betydelser som används idag. Den första betydelsen av ordet är 
skillnaden mellan opinion och fakta. Fakta är i det fallet något säkert, för att det antingen 
bevisats eller som tillräckligt många tror är fakta. Opinionen är i den första betydelsen något 
subjektivt, en löst grundad uppfattning. Denna betydelse av ordet opinionen har lett till att 
opinion är något man sett ner på till skillnad från fakta som var för de upplysta och bildade 
(Strömbäck 2000:94). 
 
Den andra betydelsen av opinion avser ett rådande tillstånd. I det här fallet är opinion något 
som finns på antingen individ- eller gruppnivå och opinionen går inte att förbise (Strömbäck 
2000:95).  I denna studie är det den andra beskrivningen av opinion som är aktuell. 
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5. Litteratur och tidigare forskning 
Detta kapitel håller sig på två olika nivåer, på den första nivån ser vi på vem journalisten är 
och hur journalisten verkar i samhället. På den andra nivån går vi in på en del teorier om 
medias roll samhället och medias påverkan av samhällsdebatten. 

Journalisten i samhället 

5.1 Journalisten i Sverige 
I Sverige upplever man 1960-1970-tal som professionaliseringens genombrott för 
journalister. Det var på den tiden som journalisterna framhöll journalistiken som ett 
fundamentalt samhällsuppdrag som därför skulle stå fria från ägare, stat och politik 
(Djerf-Pierre & Wiik 2012:176). 
 
I början av 1900-talet var redaktionerna små och redaktören hade en stor roll i hur tidningen 
produceras och utformas. Många tidningar startades för att kunna sprida politiska, religiösa 
eller sociala ideér och och pressen utvecklades så småningom från idé- till partipress 
(Djerf-Pierre & Wiik 2012:177). 
 
I samband med att dagspressen fick konkurrens av radio och tv i början (och mitten av) 
1900-talet fick massmedierna mer inflytande i samhällslivet (Djerf-Pierre & Wiik 2012:178). 
På mindre orter fanns det ofta en tidning som hade en dominerande ställning. Detta ledde till 
att tidningarna tvingades till att utöka sin läsarkrets över partigränserna. “omnibus-tidningen” 
etablerades med ett bredare innehåll av både internationella, nationella och lokala nyheter 
såväl som nöje och sport. Redaktionerna växte och journalistyrket ställde större krav på 
utbildning och kompetent. Kritiken mot den partipolitiska pressen växte och menade att 
journalism skulle vara oberoende. Den kritiskt granskande journalisten blev vanligare i radio, 
tv och dagspress (Djerf-Pierre & Wiik 2012:178). Idag är journalistens yrkesroll är inte 
längre lika stark, Björn Häger beskriver hur journalisten numera snarare ska kunna leverera 
och producera än ifrågasätta (2009:332). 
 

5.2 Journalistik och demokrati 
Medier har en central plats i samhället i och med att medier får människors uppmärksamhet 
besitter de en maktposition (Nord & Strömbäck 2012:11). För att den fria åsiktsbildningen 
ska fungera behöver media ha ett bredare innehåll än underhållning, reklam och propaganda. 
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Nord och Strömbäck menar att en journalist måste rapportera på ett sätt som liknar 
verkligheten så mycket som möjligt, annars menar de att det istället för information blir 
desinformation (Nord & Strömbäck 2012:18). 

5.2.1 De pressetiska reglerna 
De pressetisk reglarna är de etiska regler som den svenska pressen, tv och radio förhåller sig 
till. “Press, tv och radio ska ha frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och granskare av 
samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna.” 
(PO uå). De pressetiska reglerna innehåller totalt 17 publicitetsregler. Nedan följer tre av 
dessa som är relevanta för studien: 
 
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver 
korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 
 
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 
omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren 
möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 
 
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta 
kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på 
att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld (PO uå). 
 

5.3 Mediamodellerna  
Mediamodellerna behövs för att skapa förståelse för medias förutsättningar i olika delar av 
världen och hur dessa förutsättningar påverkar hur media rapporterar. Utan en grundläggande 
förståelse för detta är det svårt att se studien i ett större sammanhang.  
 
Det är Daniel Hallin och Paolo Mancini som har kommit fram till att det existerar tre olika 
typer av mediepolitiska system, den demokratisk-korporativa modellen, den Liberal modellen 
och den polariserade pluralistiska modellen. Det som karaktäriserar varje modell är graden av 
politiska parallellism, statlig intervention i medierna, journalistisk professionalism och 
utveckling av masspress (Hallin & Mancini 2004:69). Enligt Daniel Hallin och Paolo 
Mancini så går Sverige under den demokratiska-korporativa modellen (Hallin & Mancini 
2004:191).  
 
Med politisk parallellism syftar Hallin och Mancini på om ett nyhetsmedium har en viss 
politisk riktning, det vill säga om den är höger- eller vänsterinriktad (Hallin & Mancini 
2004:26).  
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5.3.1 Den demokratisk-korporativa modellen 
De länder som applicerar denna modellen förutom Sverige är de övriga skandinaviska 
länderna samt länderna i centraleuropa Tyskland, Belgien, Schweiz och Österrike (Hallin & 
Mancini 2004:191). De som karakteriserar dessa länder är den tidiga utvecklingen av 
masspress och tryckfrihet, samtidigt som den journalistiska professionalismen i dessa länder 
räknas som väldigt hög (Hallin & Mancini 2004:74). Inom den demokratiska-korportaiva 
modellen har staten en viktig roll då den till viss del ekonomiskt stödjer nyhetsmedierna, 
detta för att öka åsikts flödet i samhället. (Hallin & Mancini 2004:161).  
 
Många   av   länderna   inom   den   demokratiska-korporativa   modellen   har   en   bakgrund   där 
partipolitiska   tidningar   spelat   en   stor   roll,   partipolitisk   parallellism   innebär   att   ett 
nyhetsmedium   representerar   ett   viss   politiskt   partis   åsikter,   samtidigt   som   dessa   samexisterat 
med   kommersiell   press.   Den   politiska   parallellismen   har   därmed   varit   hög,   men   är   nu   på   väg 
att avta (Hallin & Mancin 2004:74).  

5.3.2 Den Liberala modellen 
De länder som har applicerad den liberala modellen är länder som Storbritannien, USA, 
Kanada och Irland. Detta är länder som har en låg grad av politisk parallellism och där den 
journalistiska professionalismen är hög (Hallin och Mancini 2004:75). Politiker och staten 
har väldigt liten makt över det journalistiska arbetet och det som begränsar journalistens 
arbete är mer relaterat till kommersiella villkor än politiska. Statlig ingripande förekommer 
enbart när det kommer till att upprätthålla landets säkerhet (Hallin och Mancini 2004:247).  
 
Den typ av journalistik som bedrivs inom den liberala modellen är informations inriktad, med 
undantag från vissa länder som har lite mer av en kommenterande journalistik (Hallin och 
Mancini 2004:75).  

5.3.3 Den polariserade pluralismens modell 
Den polariserade pluralismens modell karakteriseras av sin relativ svaga utveckling av 
masspress och sin höga politisk parallellism. Länder som faller under denna kategori är 
länder i medelhavsregionen, så som Spanien, Frankrike, Grekland, Portugal och Italien 
(Hallin & Mancini 2004:73). I dessa länder existerar det en mer elitorienterare press, vilket 
innebär att medierna är mer riktade till en viss målgrupp, nämligen de välutbildade och mer 
politisk aktiva samhällsmedborgarna (Hallin & Mancini 2004:132).  
 
Inom den pluralistiska modellen tenderar medierna att rapportera mer kring politiska 
händelser än vardagliga och journalisterna arbete är mer kommenterande än rapporterande i 
sina artiklar (Hallin & Mancini 2004:73). Inom den polariserade pluralismen modell är det 
även vanligt att regeringen och politiska partier använder medier som ett instrument för att 
kunna uppnå egna fördelar (Hallin & Mancini 2004:113-114).  
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Den statlig intervention i medierna leder till att professionalismen är relativt låg hos 
journalister, vilket grundar sig i journalisternas brist på makt över sitt arbete och verksamhet 
(Hallin & Mancini 2004:73). Femtio procent av arbetet och verksamheten styrs av 
journalisterna själva och de resterande femtio procent styrs av yttre krafter, krafter som 
främst ingår i den politiska världen, medieägare och mediernas finansiella stöd (Hallin & 
Mancini 2004:113).  
 

Medias roll i samhället och i samhällsdebatten 

5.4 Publicitetsmodellen 
McQuail beskriver publicitetsmodellen med att kommersiell massmedias främsta mål är att 
fånga publikens uppmärksamhet då de behöver tjäna pengar. Ju fler som konsumerar mediet 
desto fler företag betalar för annonser. Att få uppmärksamhet är enligt publicitetsmodellen 
viktigare än att uppmärksamheten är positiv (McQuail 2010:72). 
 
Kortfattat innebär publicitetsmodellen att det är viktigare att få uppmärksamhet för att kunna 
sälja annonser och skapa intäkter än att förmedla nyheter av god kvalite (McQuail 2010:72). 
Med andra ord är det enligt publicitetsmodellen lika viktigt att allmänheten läser om 
miljöförstöring som tv-tablån. För den som konsumerar mediet kan syftet vara förströelse av 
tid eller något man sysslar med när man letar efter något intressantare (Strömbäck 2000:39). 

5.5 Nyhetsurval 
Det finns saker som påverkar om en händelse blir en nyhet och hamnar på medias 
dagordning. Strömbäck har jämfört olika studier på nyhetsurval och sammanställt sex stycken 
som är återkommande i de olika studierna. Dessa är följande: 
 

● Närhet - Händelser och frågor som ligger geografiskt och kulturellt nära publiken. 
● Elitcentrering och kändisskap -Personer som är antingen kända, har makt eller är 

etablerade för publiken. 
● De instutionella agendorna -Frågor och processer som får mycket uppmärksamhet i 

politiska processer eller myndighetssfären. 
● Avvikelse eller sensation -Dessa nyheter kan vara både positiva och negativa så länge 

de bryter mot det förväntade. 
● Hot och risker - Detta kan handla om brott eller konflikter som kan tänkas hota 

samhället eller grupper i samhället. 
● Kontinuitet - Händelser, frågor och aktörer som redan finns på mediernas dagordning. 

(Strömbäck 2015:158) 
 

 
10 



 

Strömbäck lyfter dock att listan över nyhetsurval inte säger något om varför vissa händelser 
blir nyheter och vissa inte. Med detta menar han att den endast går att använda beskrivande 
snarare än för att förklarande (Strömbäck 2015:160). 

5.6 Dagordningsteorin 
Dagordningsteorin består av två nivåer. Första nivån handlar om att medier påverkar vilka 
saker vi tänker på och har åsikter om. Kortfattat kan man säga att om media rapporterar 
mycket om ett visst ämne så innebär det enligt dagordningsteorin att vi tycker den frågan är 
viktig. Den andra nivån handlar om hur vi tänker på dessa saker, på den nivån är priming och 
gestaltning viktigt. Dagordningsteorin kan användas för att förstå vilken påverkan medias 
rapportering kan ha. 
 
Denna teori är sprungen ur idén att nyhetsmedia är primär källa till bilderna i våra huvuden 
(McCombs 2006:118).Med dagordningsmakt menas att medierna har makten över vad vi 
tycker är viktiga frågor. Inom dagordningsmakten finns det dagordningsmakt över attribut, 
vilket sammanför dagordningsteorin med gestaltningsteorin (McCombs 2006:119). 
Gestaltningsmakten handlar om att media kan välja att gestalta en viss fråga på ett visst sätt 
(McCombs:118). Det finns i huvudsak två förklaringar till medias dagordningseffekter, den 
första förklaringen bygger på “social learning” där konsumenten lär sig av media vilka 
samhällsfrågor som är viktiga. Den senare menar att dagordningseffekterna snarare kan 
förklaras av hur människors minnen och informationsbearbetning fungerar (Shehata 
2015:355)  
 
Teorin   bygger   på   att   verkligheten   är   alltför   obegränsad   för   att   människor   ska   kunna   forma   sig 
en   bild   av   hur   den   ser   ut   samt   att   människor   ständigt   söker   ledtrådar   om   vad   som   anses   viktigt 
(Strömbäck 2014:101). De finns de som menar att medierna är objektiva och att de oberoende 
rapporterar om verkligheten (Ghersetti 2012:206).  
 
Verkligheten är dock mer komplex. Vi behöver media då vi själva saknar tidsresurser och 
kapacitet att utan förutfattade meningar avgöra vad som är viktiga samhällsfrågor (Strömbäck 
2004:35).  Strömbäck lyfter att dagordningsteorin är en av de de mest utforskade teorier om 
medias effekter och att det med hög grad av säkerhet går att fastslå att det grundläggande 
sambandet stämmer (Strömbäck 2014:102).  

5.6.1 Dagordningsmakt 
Med   dagordning   avses:   ”Den   uppsättning   frågor   som   diskuteras   och   som   kan   komma   att   bli 
föremål   för   politiska   beslut   i   någon   form”   (Strömbäck   2004:30).   Strömbäck   delar   upp 
mediernas dagordningsmakt i sex faktorer. Första faktorn är tyngt, trovärdiga och etablerade 
nyhetsmedier kan på ett lättare sätt påverka personers dagordning än medier som upplevs 
som icke trovärdiga.  
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Andra faktorn handlar om hierarkier medier emellan. Textbaserade nyhetsmedier påverkar 
människors dagordning mer än tv. Detta för att kombinationen av ljud, bild och text försvårar 
det för publiken att ta till sig information.  
 
Den tredje faktorn handlar om det politiska klimatet. Medier har enligt Strömbäck större makt 
i perioder som antingen är politisk lugna eller i tider där det råder kris.  
 
Den fjärde faktorn handlar om att människors medieanvändning påverkar vilken påverkan 
media har på människors dagordning. Ju mer en person konsumerar nyheter, desto 
mottagligare blir denne för medias påverkan.  
 
Den femte faktorn handlar om att människor har större chans att påverkas om media skriver 
om ett ämne som ligger nära publikens egna erfarenheter.  
 
Den sista handlar om att en specifik fråga behöver kliva över en viss tröskel gällande hur 
mycket uppmärksamhet den får innan den har någon påverkan på personers dagordning. 
Publikens dagordning och mediernas dagordning är aldrig exakt likadana (Strömbäck 
2014:104-106) 

 
Lance W. Bennett och Shanto Iyengar hävdade dock 2008 att vi kan vara på väg in i en ny era 
av minimala medieeffekter. Förut konsumerade i princip alla medlemmar av ett samhälle 
samma medieinnehåll, i dagsläget är dock medieinnehållet vi konsumerar mer personligt. Vi 
kan välja vårt eget medieinnehåll online. Detta menar de kan ändra effekten media har över 
dagordningen (Bennet & Lyengar 2008). 
 
Strömbäck och Shetata undersökte efter denna artikel om det fanns tecken på att även Sverige 
var på väg mot att media har mindre dagordningsmakt. De undersökte dock ej relationen 
mellan medias dagordning och allmänhetens dagordning utan endast om medias dagordning 
förekom ändringar i allmänhetens dagordning. Undersökningen visade tydligt på 
medieeffekter som bekräftade dagordningsteorin. Allmänheten uppfattade de frågor som hade 
större täckning i traditionell nyhetsmedia som viktigare. De frågor som inte fanns på medias 
dagordning visade inte på samma resultat, allmänheten upplevde inte de frågorna som lika 
viktiga, vilket även det bekräftar dagordningsteorin (Shehata & Strömbäck 2013). 

5.7 Gestaltningsteorin  
Gestaltningsteorin tillhör den andra nivån av dagordningsteorin, det handlar alltså om hur vi 
ser på en viss fråga. Nyheter är präglade av journalistiska och redaktionella val, Strömbäck 
lyfter   att   det   inte   finns   forskning   som   visar   på   att   medier   speglar   verkligheten   (Strömbäck 
2014;113). Gestaltningsteorin kallas även framing (från eng. frame) vilket har sitt ursprung i 
liknelsen mellan hur nyhter kan fungera som ett fönster mot omvärlden men ändå inte är en 
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objektiv spegling av verkligheten (Shehata 2015:360). I denna studie används den svenska 
översättningen gestaltning. 
 
Nyheter kan endast ses på som gestaltning av verkligheten snarare än en spegelbild. Det 
handlar   endast   om   en   rekonstruktion   än   en   definitiv   sann   bild   av   verkligheten   (Strömbäck 
2014:114). Strömbäck menar i Den Medialiserade Demokrati att det finns en möjlighet att en 
enskild journalist egen uppfattning om en fråga kan påverka hur den rapporterar om saken. 
Strömbäck lyfter exemplet att en journalist som har uppfattningen att en politiker är trovärdig 
troligen skriver på ett annat sätt än en som inte gör det. Journalister tenderar att dela den 
kulturella och sociala norm som finns i samhället. En journalist rapportering bör alltid ses 
som en tolkning av samhället (Strömbäck 2004:124ff). När en journalist gestaltar en fråga på 
flera olika sätt tar nyhetskonsumenten till sig den gestaltning som ligger närmast de egna 
värderingarna (Shehata 2015;366). 
 

Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och 
göra dem mer framträdande i en kommunicerad text, på ett sånt sätt att en 

viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk utvärdering och/eller 
rekommendation till hanteringen främjas för det ämne som beskrivs. 

(McCombs 2006:118) 
 
När journalister producerar en nyhet gör de ett val i vad artikeln lägger tyngd på. Det kan 
handla om en särskild händelse eller fakta, som till exempel personens ålder eller politiska 
åsikter.  När journalisten ger tyngd åt något på det sättet ökar möjligheten att läsaren tar in 
informationen och kommer ihåg den (McCombs 2006:119).  
 

5.7.1 Journalistiska gestaltningar 
Inom samhällsfrågor är det vanligt att journalister rapporterar med en gestaltning av 
ekonomiska konsekvenser. Främst inom politisk journalistik med olika politiska förslag och 
reformer där de rapporterar om de samhälls- och privatekonomiska följderna av dessa . Det är 
även vanligt med så kallad spelgestaltning, där politik gestaltas som ett spel mellan politiker 
(Shehata 2015;362). 
 
Det går även att skilja på tematisk gestaltning och episodisk gestaltning. Episodisk 
gestaltning rapporterar om enskilda händelser och individer medan tematisk gestaltning har 
ett strukturellt samhällsfokus där enskilda händelser och individer sätts in i ett större 
sammanhang (Shehata 2015;364). Narrativ journalism (berättande journalistik)  är en 
berättarform som engagerar läsarna och ger en större kontext och tyngd till en händelse (van 
Krieken & Sanders 2017). Genom att använda sig av en narrativ berättarform går det alltså att 
få läsare mer intresserade av en fråga. 
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5.7.2 Tidigare forskning om gestaltningsteorin 
Hsiang Iris Chyi and Maxwell McCombs undersökning ”Media Salience and the Process of 
Framing: Coverage of the Columbine School Shootings” undersökte hur media kan bygga en 
händelses framträdande egenskap genom att betona olika delar av händelsen under 
händelsens livslängd. För att skapa förståelse för gestaltningsprocessen som byggde upp 
Columbine skjutningens framträdande egenskaper analyserade de New York Times 
rapportering kring händelsen(Chya & McCombs 2004). 
 
Chyi och McCombs fann att New York Times rapporterade om Columbine genom att betona 
olika aspekter av händelsen över tid. Att gestalta en händelse på det sättet är en journalistisk 
strategi för att hålla berättelsen levande och aktuell. 71 procent av rapporteringen handlade 
om framtiden, 16 om det förgångna och 13 om framtiden. Dock kunde de se att användandet 
av dessa gestaltningar varierade i tiden, första veckan handlande till exempel 30 procent av 
rapporteringen kring Columbine skjutningen om det förgångna (Chya & McCombs 2004). 
 
I en annan studie där man undersökt gestaltningsteorin manipulerade forskare tidningsartiklar 
och delade ut till ett antal människor. Det fanns artiklar som gestaltade samma 
sjukvårdsdebatt   som   materialistisk   respektive   moralisk.   Studien   visade   att   de   som   hade   läst 
artiklarna   med   en   moraliska   gestaltningen   sedan   utgick   från   sina   moraliska   värderingar   när   de 
funderade   över   frågor   som   ekonomi   et   cetera,   medan   de   som   fått   läsa   de   materialistiskt 
gestaltade   artiklarna   knappt   reflekterade   över   den   moraliska   aspekten   (Strömbäck   2014:119).  

5.8 Priming  
Priming handlar alltså snarare om läsarens uppfattning av en fråga efter att ha konsumerat ett 
medie. För att kunna använda oss av priming hade det inte räckt att se på artiklarna. Vi hade 
även behövt intervjua läsarna, eller journalisterna om varför vissa frågor lyfts. Det är dock 
viktigt att inte utesluta priming helt och hållet då den förklarar vad medias gestaltning av en 
fråga kan få för effekter hos opinionen. 
 
Primingteorin härstammar från 1980-talet och är en förlängning av dagordningsteorin 
(Strömbäck 2004:39). Combs beskriver den som en av dagordningsteorins viktigaste effekter 
(McCombs 2006:156) Strömbäck förklarar att priming innebär att medierna bidrar till att 
aktivera och skjuta fram delar  av människans kognitiva scheman i deras medvetanden 
(Strömbäck 2004:39). Detta leder till att människor inte bara blir påverkade i vad de har 
åsikter om utan även utifrån vilka ämnen vi associerar och bedömer t ex politiska ledare 
(Strömbäck 2004:39). Priming grundar sig i att allmänheten inte kan uppmärksamma allt och 
att när de gör bedömningar utgår från intuition och enkla tumregler (McCombs 2006;157). 
Detta innebär alltså att de förlitar sig på den dagordning och de objekt och attribut som upptar 
deras medvetande. Allmänhetens dagordning är dock satt av media genom 
dagordningsmakten (McCombs 2006:157). 
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5.8.1 Tidigare forskning om priming 
I litteraturen lyfter Shehata att att det finns flertalet studier som visar på tydliga 
primingeffekter på uppfattningar av politiska aktörer. En klassisk undersökning är den där 
Shanto Lyegar och Donald Kinder visar att människors värdering av presidentkandidater 
påverkas av vilka sakfrågor som ges utrymme i nyhetssändningar på tv.  
 
Bland annat visade en undersökning att väljare som precis läst en artikel om abortfrågor i 
större utsträckning utgick från abortfrågan i sin helhetsbedömning av president Bill Clinton 
(Shehata 2012:326). 
 

6. Metod och material 
Denna studie ämnar att jämföra hur två tidningar har gestaltat och rapporterat om en fråga.  
För att kunna svara på denna studies frågeställningar behövs en metod där en stor mängd 
material blir tillgänglig för analys. Den kvantitativa innehållsanalysen ger ett resultat där det 
går att jämföra förekomsten av till exempel olika teman i olika medier samt dra generella 
slutsatser från resultatet (Nilsson 2013:119).  
 
Enligt Strömbäck och Nord är det vanligast sättet att studera hur en fråga är gestaltad genom 
att kvantitativt undersöka förekomsten av en på förhand valda gestaltningar (Nord & 
Strömbäck   2009:37).   Detta   styrker   även   i   metodpraktikan   (Eaiasson   et   alt.   2012:198)   som 
menar att den kvantitativa innehållsanalysens främst användningsområde är politisk 
kommunikationsforskning där man främst analyserar medias rapportering. Denna studie är en 
komparativ fallstudie där man  
 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
I denna studie undersöker vi hur två dagstidningar i västernorrland, Tidningen Ångermanland 
och Sundsvall Tidning, rapporterar kring det som ledde till nedläggningen av Sollefteå BB, 
nedläggningen av Sollefteå BB samt tiden efter efter nedläggningen av Sollefteå BB. Detta 
genom att analysera vad de utvalda tidningarna rapporterar i sina artiklar som berör frågan.  
 
Studien har fokuserats på åren 2015, 2016 och 2017. Metoden som ansågs mest lämpad för 
denna studie var en kvantitativ innehållsanalys. Detta eftersom metod är förtjänstfull när det 
kommer till att göra ett större material tillgänglig för analys (Nilsson 2013:119). Utmärkande 
för kvantitativ innehållsanalys är arbetet med variabler vilket fungerar som standardiserade 
frågor som ställs till innehållet i materialet (Nilsson 2013:119). Denna studies variabler har 
sammanställts i ett kodschema som går att finna i bilagan (bilaga 1). I analysarbetet har dessa 
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frågor ställts utan undantag till varje artikel och har därefter kodats in i ett Excel dokument. 
Sammanställningen av diagram som studien bygger på och som går att finna i resultat kapitlet 
är även de framställda i Excel dokument. Valet att använda Excel framför till exempel SPSS 
(som också kan hantera stora mängder data) är baserat på att det redan fanns en 
grundläggande kunskap om Excel programmet.  
 
En kvantitativ innehållsanalys skapar också medel för att kunna jämföra Tidningen 
Ångermanland och Sundsvalls Tidning  med varandra för att på så sätt kunna få fram likheter 
och olikheter i deras rapportering kring frågan nedläggningen av Sollefteå BB.  
 
Valet av kvantitativ studie över en kvantitativ beror dels på att analysen skulle bli för 
omfångsrikt för studien samt att vi genom en kvantitativ innehållsanalys skulle kunna hålla 
en objektivitet till studien. Nilsson menar att genom att hålla sig till en tydlig och utförlig 
kodanvisning, som ingår i den kvantitativa innehållsanalysen, så minimeras 
tolkningsutrymmet (Nilsson 2013: 126). 
 

6.2 Urval 
 
Syftet med studien är att undersöka hur två lokaltidningar i Västernorrland rapporterade om 
det som ledde till nedläggningen av Sollefteå BB, nedläggningen av Sollefteå BB samt tiden 
efter efter nedläggningen av Sollefteå BB.Det undersökta materialet kommer från två 
tidningar inom samma mediehus, Mittmedia. Tidningen Ångermanland, som i huvudsak 
täcker Härnösand, Kramfors och Sollefteå samt Sundsvalls Tidning. Tidningen 
Ångermanland och Sundsvalls Tidning har båda liberala och Socialdemokratiska ledare i sin 
tryckta upplaga samt på webben. 
 
Mittmedia startades år 2003 med tidningarna Gefle Dagblad, Ljusnan, Sundsvalls tidning, 
Örnsköldsvik Allehanda samt Tidningen Ångermanland. Senare samma år köpte de även 
Arbetarbladet och Dagbladet. 2015 slog Mittmedia ihop de två lokala tidningarna i Sundsvall, 
Dagbladet och Sundsvalls Tidning. Idag innefattar Mittmedia totalt 28 tidningar. (Mittmedia 
uå) 
 
I Västernorrland finns det sammanlagt tre lokaltidningar Tidningen Ångermanland, 
Sundsvalls Tidning och Örnsköldsviks Allehanda. För att hamna inom ramen av en c-uppsats 
gjordes valet att välja bort en av tidningarna. I valet mellan Sundsvalls Tidning och 
Örnsköldsviks Allehanda föll valet på att välja bort Örnsköldsviks Allehanda då del 2 (kultur 
och nöje) i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland är identiska. 
 
Inför urvalet av artiklar genomfördes ett strategiskt urval, att vid valet av fall ta in all den 
information som finns att tillgå för att åstadkomma den eftersökta kontrollen (Esaiasson et 
alt. 2012:102). De fall vi valde att studera var det som ledde till nedläggningen av Sollefteå 
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BB, nedläggningen av Sollefteå BB samt tiden efter efter nedläggningen av Sollefteå BB. 
Detta genom att söka på artiklar som innehöll ordet Sollefteå samt några av orden“BB, 
nedläggning, mödravård, kvinnoklinik, nedrustning. 
 
Studien är avgränsad till pappersbilagan av tidningarna, detta för att rymmas inom ramarna 
av storleken på studien. En stor del av nyhetsrapporteringen i Tidningen Ångermanland och 
Sundsvalls Tidning sker idag på internet, dock ger pappersbilagan ett mer jämfört material då 
pappersbilagan till skillnad från webben är statisk. 

 
6.2.1 Antal artiklar 
 

  Sundsvalls Tidning Tidning Ångermanland Totalt antal 
artiklar/år 

2015 13 st 44 st 57 st 

2016 29 st  91 st 120 st 

2017 31st 162 st 193 st 

Totalt antal 
artiklar/tidning 

73 st 297 st Summa: 370 st 

 

6.2.2 Inhämtning av material 
I sökprocessen efter artiklar används databasen retriever, sökningen gjordes på artiklar som 
innehöll ordet Sollefteå  samt något av orden “BB, nedläggning, mödravård, kvinnoklinik, 
nedrustning. Sökningen avgränsas sedan till Sundsvalls Tidning och Tidningen 
Ångermanland och åren 2015, 2016 samt första 6 månaderna av 2017. Efter det  sorterades 
alla artiklar som gick under kategorin krönikor, insändare och debattartiklar bort, samt det 
artiklar som låg under familjesidorna. Under kodningen av artiklarna upptäcktes också ett 
antal artiklar som trots att de innehöll sökorden inte passade in i urvalet. Dessa sorterades 
bort eftersom.  
 

6.3 Undersökningsinstrument 
 
För att besvara frågeställningarna är frågorna operationaliserad till två underfrågor som i sin 
tur har frågor som finns i kodschemat.  
 

1. Hur skiljer sig rapporteringen om det som a) ledde till nedläggningen av Sollefteå BB 
b)nedläggningen av Sollefteå BB samt c) tiden efter efter nedläggningen av Sollefteå 
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BB åt hos Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning?  
1a. I vilken utsträckning skriver de valda tidningarna om frågan?  
1b.Vilka får uttala sig i de valda artiklarna? 
 

2. Hur skiljer sig journalisternas gestaltning av det som a) ledde till nedläggningen av 
Sollefteå BB b) nedläggningen av Sollefteå BB samt c) tiden efter efter 
nedläggningen av Sollefteå BB i Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning? 
2a. Vilka gestaltningar finns i artiklarna? 
2b. Hur är de valda artiklarna skrivna? 

 
 
För att undersöka frågeställningar arbetades ett kodschema och kodinstruktioner fram vilket 
sedan var undersökningsinstrument i arbetet med att analysera artiklarna. I kodschemat 
ställdes frågor till artiklarna som ansågs kunna svara på frågeställningarna. En del av 
variablerna används inte i resultatet av denna studie men finns ändå med i undersökningen då 
de kan vara användbara i framtida arbete med materialet.  
 
Kodschemat med kodregler finns i helhet som bilaga (se bilaga 1). Det som undersöktes i 
varje artikel var: 
 

● Vem uttalar sig?  
● Är frågan framställd som ett moralisk och/eller materialistisk fråga?  
● Kräver artikeln ansvar?  
● Innehåller artikeln spelgestaltning?  
● I vilken tidsaspekt framställs frågan, nutid, dåtid eller framtid?  
● Har artikeln en tematisk eller episodisk gestaltning av frågan?  
● Är artikeln narrativ eller saklig? 

  

6.4 Reliabilitet och validitet 
 

En generell uppfattning när det kommer till skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 
innehållsanalys är att det handlar om skillnaden mellan att räkna och tolka. Esaiasson et al. 
menar på att det tvärtom innebär att i en kvantitativ innehållsanalys är första steget att tolka 
innehållet för att sedan kunna placera dem i rätt kategori (Eaiasson et alt. 2012:198) Med 
detta menar vi att även om analysen är efter ett noggrant utarbetat kodschema med tydliga 
kodinstruktioner så är det våra egna tolkningar som även i en kvantitativ innehållsanalys 
påverkar reliabiliteten. I en kvantitativ undersökning är det väldigt viktigt att se upp med två 
saker, validitet och reliabilitet.Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville 
undersöka och inget annat (Thurén 2016: 26). Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att 
mätningarna är korrekt gjorda (Thurén 2016: 26).  
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För att förminska våra egna tolkningars påverkan på reliabiliteten så har vi valt att analysera 
alla artiklar tillsammans. Detta för att säkerhetsställa att alla artiklarna är tolkade utifrån 
samma förutsättning. För att vidare stärka reliabiliteten så har vi förberett undersökningen väl 
med klara och tydliga instruktioner om hur undersökningen ska genomföras (Esaiasson 
2012:59) Detta genom att ha tydliga kodinstruktioner (se bilaga) som vi har utan avvikelse 
följt i analysarbetet med artiklarna. För att ytterligare säkerhetsställa validiteten så har vi 
genomfört tester på ett stickprov av artiklar detta för att kunna fastställa att vårt kodschema 
och kodinstruktioner fungera på så sätt att vi kan utifrån de variabler vi använder kunna 
besvara vårt syfte och frågeställningar. Det första stickprovet på materialet visade att vårt 
kodschema inte var tillräckligt genomarbetat för att ge oss ett säkert material att bygga våran 
studie på, varpå vi fick genomgå en del omformuleringar samt ändra så vi fick fler variabler, t 
ex att inte en artikel behöver vara materialistisk eller moralisk utan att det går att koda som 
både och. Efter omarbetningen av kodschemat gav nästa stickprov ett bättre resultat.  

6.5 Metodproblem 
I slutet av den kvantitativa innehållsanalysen insåg vi att det även hade varit intressant att ta 
med “kändis” som en variabel i vilka som uttalade sig.  
 
Ett problem som uppkom under urvalet av artiklar var att Tidningen Ångermanland och 
Sundsvalls Tidning hade en så pass stor skillnad i mängden material. Det är svårt att få en 
god mängd material från Sundsvalls Tidning och samtidigt inte få en allt för stor mängd 
material från Tidningen Ångermanland. Dock är även mängden material en intressant del av 
resultatet vilket ligger till grund för bedömningen att det inte är ett stort problem. 
 
Det fanns ofta en underliggande attityd i de studerade artiklarna, där det gick att skönja en 
inställning, dock inte uttalad, på ett sådant sätt att det gick att koda. För att kunna undersöka 
detta hade en mer djupgående analys av artiklarna behövts vilket inte ryms inom denna 
studie.  
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7. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet som används för att kunna besvara studiens 
frågeställningar “Hur skiljer sig rapporteringen om det som ledde till nedläggningen av 
Sollefteå BB, nedläggningen av Sollefteå BB samt tiden efter efter nedläggningen av 
Sollefteå BB åt hos Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning?” och “Hur skiljer sig 
journalisternas gestaltning av det som ledde till nedläggningen av Sollefteå BB, 
nedläggningen av Sollefteå BB samt tiden efter efter nedläggningen av Sollefteå BB i 
Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning?”.  
 
Kapitlet är uppdelat efter de underfrågorna till frågeställningarna, dessa är 1a. I vilken 
utsträckning skriver de valda tidningarna om frågan? 1b.Vilka får uttala sig i de valda 
artiklarna? 2a. Vilka gestaltningar finns i artiklarna? samt 2b. Hur är de valda artiklarna 
skrivna? 
 

7.1 Frågeställning 1. 
Hur skiljer sig rapporteringen om det som a) ledde till nedläggningen av Sollefteå BB 
b)nedläggningen av Sollefteå BB samt c) tiden efter efter nedläggningen av Sollefteå BB åt 
hos Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning?  
1a. I vilken utsträckning skriver de valda tidningarna om frågan?  
1b.Vilka får uttala sig i de valda artiklarna? 
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7.1.1 I vilken utsträckning skriver de utvalda tidningarna om frågan? 

 
Studien bygger på ett material av 370 stycken artiklar som sträcker sig över 2015, 2016 och 
2017 och kommer från två tidningar från Västernorrland, Tidningen Ångermanland och 
Sundsvalls Tidning. Av det totala urvalet av artiklarna som analyserade var 80 procent av 
artiklarna från Tidningen Ångermanland och 20 procent av artiklarna var från Sundsvalls 
Tidning.
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Tidningarna har procentuellt en ganska jämn uppdelning mellan antal artiklar som har frågan 
som artikelns primära ämne. I Tidningen Ångermanland har 60% av artiklarna frågan som 
primärt ämne och i Sundsvalls Tidning har 58% av artiklarna frågan som primärt ämne. 
 
Tabell 1, tabell 2 och tabell 3. kommer att användas för att besvara frågeställning hur 
rapporteringen skiljer sig åt. I operationaliseringen av frågeställningarna är detta 1a. I vilken 
utsträckning skriver de valda artiklarna om frågan. 
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7.1.2 Vilka får uttala sig i de valda artiklarna? 

 

 
I studien så har artiklarna kodats efter vilka det är som uttalar sig om nedläggningen av 
Sollefteå BB där varje kategori har en egen variabel. Det innebär att personen måste i artikeln 
har givit ett uttalande som citeras av journalisten. Uttalanden från tidigare som i artikeln 
blivit återberättade av journalisten eller beskrivande av någons uttalande har inte tagits med. 
Därav finns det artiklar som kodats där ingen har gjort något uttalande om nedläggningen av 
Sollefteå BB. 
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Resultatet av undersökningen vissa på att de som fick uttala sig om frågan nedläggningen av 
Sollefteå BB i Tidningen Ångermanland så var 38 procent politiker, 20 procent aktivister, 17 
procent privatpersoner, 13 procent sjukvårdspersonal och 12 procent landstingsanställda. I 
Sundsvalls Tidning så var 42 procent politiker, 30 procent landstingsanställda, 10 procenten 
sjukvårdspersonal, 8 procent privatpersoner, 5 procent aktivister och 5 procent experter.  
 
Tabell 4 och tabell 5 kommer att användas för att besvara frågeställning hur rapporteringen 
skiljer sig åt. I operationaliseringen av frågeställningarna är detta 1b. Vilka får uttala sig i de 
valda artiklarna? 
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7.3 Frågeställning 2 
Hur skiljer sig journalisternas gestaltning av det som a) ledde till nedläggningen av Sollefteå 
BB b) nedläggningen av Sollefteå BB samt c) tiden efter efter nedläggningen av Sollefteå BB 
i Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning? 
2a. Vilka gestaltningar finns i artiklarna? 
2b. Hur är de valda artiklarna skrivna? 

7.3.1 Vilka gestaltningar finns i artiklarna 
 
 Materialistiskt och moralisk 
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Studien har undersökts huruvida artiklarna som analyserats belyst frågan om nedläggningen 
av Sollefteå BB som materialistiskt eller moraliskt. Detta genom att kolla på om artiklarna 
lyfter fram de ekonomiska aspekterna av frågan och/eller ger utrymme för de som faller offer 
för frågan om nedläggningen av Sollefteå BB. Materialistisk och moralisk är i studien kodade 
som två egna variabler då det är möjligt att en artikel är både materialistisk och moralisk 
samtidigt.  
 
Av artiklarna som är materialistiska visar resultatet att i Tidningen Ångermanland  är 32 
procent materialistiska och 68 procent är ej materialistiska. I Sundsvalls tidning är 38 procent 
materialistiska och 62 procent är ej materialistiska. Resultatet för hur många i respektive 
tidningar som är moraliska visar att Tidningen Ångermanland är 43 procent moraliska och 57 
procent ej moraliska. I Sundsvalls Tidning är 38 procent moraliska och 62 procent ej 
moraliska. Tabell 6 till tabell 9 kommer att användas för att besvara frågeställning om hur 
gestaltningen skiljer sig åt. I operationaliseringen av frågeställningarna är detta 2a. Vilka 
gestaltningar finns i artiklarna? 
 
 
Spelgestaltning  
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För att undersöka variabeln spel såg vi på om artikeln innehöll vinnare eller förlorare, att den 
ställde olika sidor mot varandra. Resultatet visar att 30 procent av Tidningen Ångermanlands 
artiklar innehåller spelgestaltning och 37 procent av Sundsvalls Tidnings artiklar innehåller 
spelgestaltning.  
 
Tabell 10 och tabell 11 kommer att användas för att besvara frågeställningen om hur 
gestaltningen skiljer sig åt. I operationaliseringen av frågeställningarna är detta 2a. Vilka 
gestaltningar finns i artiklarna? 
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Inställning 

 

 
Vid kodningen av variabeln inställning undersöktes om artikeln i huvudsak var skriven 
positiv till att Sollefteå BB ska läggas ned eller inte. En artikel som menade att det är 
beklagligt att Sollefteå BB ska läggas ned, men att det är ett “nödvändigt ont” kodas som 
positiv då det är ett “ja” till att lägga ned Sollefteå BB. Artiklar som innehöll båda 
inställningarna eller som var neutrala kodades som neutral. 
Resultat visade att i Tidningen Ångermanland var 56 procent negativa till att lägga ned 
Sollefteå BB, 37 procent var neutrala och 7 procent var positiva. I Sundsvalls Tidning var 49 
procent neutrala till att lägga ned Sollefteå BB, 27 procent var negativa och 23 procent var 
positiva.  
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Tabell 12 och tabell 13 kommer att användas för att besvara frågeställningen om hur 
gestaltningen skiljer sig åt. I operationaliseringen av frågeställningarna är detta 2a. Vilka 
gestaltningar finns i artiklarna? 

 

   

 
30 



 

7.3.2 Vilken berättargenre tillhör artiklarnas text i de utvalda tidningarna? 
 
Narrativ  

 

 
Vid kodning av variabeln narrativ har artiklarna analyserats efter huruvida artikeln gestaltar 
frågan, nedläggningen av Sollefteå BB i form, av en berättelse detta genom att undersöka ifall 
t.ex. journalisten väljer att måla upp en händelse, en bild eller ett scenario. För att en artikel 
skulle kodas som narrativ krävdes det att journalisten beskrev omgivningen, personer eller 
annat på ett berättande sätt. Resultatet visar på att i Tidningen Ångermanland var 13 procent 
av artikeln narrativa och 87 ej narrativa. I Sundsvalls Tidning var 31 procent narrativ och 69 
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procent ej narrativ. Tabell 14 och tabell 15 kommer att användas för att besvara 
frågeställningen om hur gestaltningen skiljer sig åt. I operationaliseringen av 
frågeställningarna är detta 2b. Hur är de valda artiklarna skrivna? 
 
Saklig gestaltning  

 

 
I kodningen av variabeln sak gestaltning undersöktes det ifall artiklarna grundar sig på eller 
håller sig till enbart konkret fakta när det kommer till gestaltningen av frågan nedläggningen 
Sollefteå BB. Resultat visar att i Tidningen Ångermanland så var 6 procent av artiklarna 
sakliga och 94 procent var ej sakliga. I Sundsvalls Tidning var 23 procent sakliga och 77 
procent ej sakliga. Tabell 16 och tabell 17 kommer att användas för att besvara 
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frågeställningen om hur gestaltningen skiljer sig åt. I operationaliseringen av 
frågeställningarna är detta 2b. Hur är de valda artiklarna skrivna? 
 
Episodisk & tematisk gestaltning 

 

 
Genom att se om huruvida artikeln fokuserade på en händelse som något isolerat eller om den 
satte in den händelsen i ett större samhälleligt perspektiv kunde vi koda artiklarna som 
antingen tematiska eller episodiska. Artiklar där nedläggningen av Sollefteå BB inte var 
artikelns primära ämne kunde det även vara neutral. Detta då det ofta nämndes i förbifarten,  
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t ex i en intervju som handlade om något annat. I tidningen Ångermanland var 35 procent av 
artiklarna episodiskt gestaltade, 45 procent var tematiskt gestaltade. I Sundsvalls Tidning var 
38 procent av artiklarna episodiskt gestaltade, 47 procent var tematiskt gestaltade. 
 
Tabell 18 och tabell 19 kommer att användas för att besvara frågeställningen om hur 
gestaltningen skiljer sig åt. I operationaliseringen av frågeställningarna är detta 2b. Hur är de 
valda artiklarna skrivna? 
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8. Resultatanalys 
I början av uppsatsen presenteras frågeställningarna, nu kommer vi att gå igenom dem och 
besvara frågeställningarna  med hjälp av studiens resultat. 

8.1 Hur skiljer sig rapporteringen om nedläggningen av Sollefteå BB 
åt hos Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning? 
 
1a. I vilken utsträckning skriver de valda tidningarna om frågan? 
Rapporteringen om nedläggningen av Sollefteå BB skiljer sig mycket i fråga om mängd 
mellan de två tidningarna. Tidningen Ångermanland stod för 80 procent av artiklarna i 
urvalet. Att två tidningar under samma mediehus och i samma landsting har en så pass stor 
skillnad i hur mycket de rapporterar visar att frågan har olika prioritet på de respektive 
tidningarnas dagordning (se dagordningsteorin 5.8). Det går att argumentera för att 
Sundsvalls Tidning inte har Sollefteå BB på sin dagordning i överhuvud taget. Detta skulle i 
så fall innebära att det inte heller är en fråga som de som konsumerar Sundsvalls Tidning har 
på sin dagordning. Detta till skillnad från de som konsumerar Tidningen Ångermanland vilka 
enligt dagordningsteorin ska ha frågan högt upp på sin dagordning. 
 
Enligt närhetsprincipen, att händelser och frågor som ligger geografisk och kulturellt nära 
publiken har en större chans att hamna på mediernas dagordning (se kapitel 5.7), kan det ses 
som självklart att det är en större fråga för Tidningen Ångermanland. Nedläggningen av 
Sollefteå BB påverkar dock hela länets kvinnosjukvård varför det går att argumentera för att 
det är en för stor skillnad i att endast 20 procent av artiklarna som handlade om 
nedläggningen av Sollefteå BB kom från Sundsvalls Tidning. Med närhetsprincipen i åtanke 
går det att argumentera för att Tidningen Ångermanland använder nedläggningen av Sollefteå 
BB för att i enlighet med publicitetsmodellen (se kapitel 5.6) sälja mer lösnummer då de 
redan vet att frågan är uppe på dagordningen. Om man ser till de olika mediemodellerna (se 
kapitel 5.3) i inledning av teorikapitlet kan det tolkas som att det kan visa en tendens till 
media kan vara på väg mot den liberala modellen där det snarare är kommersiella villkor som 
styr än politiska, i jämförelse med den demokratisk-korporativa modellen som innefattar en 
mer partipolitisk parallellism, vilket innebär att ett nyhetsmedium representerar ett visst 
politiskt partis åsikter.  
 
Tidningarna skiljer sig inte procentuellt markant åt i fråga om artiklarna primärt handlar om 
nedläggningen av Sollefteå BB eller om frågan nämns i en artikel som en bisats. Av 
artiklarna i Tidningen Ångermanland handlade 60 procent av urvalet primärt om 
nedläggningen av Sollefteå BB, jämfört med Sundsvalls Tidning som hade 57 procent. 57 
procent av Sundsvalls Tidnings 73 artiklar innebär dock att endast 42 stycken handlade om 
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frågan primärt, vilket är en stor skillnad mot Tidningen Allehanda där 179 stycken artiklar 
hade frågan som primärt ämne. Detta visar ett exempel på vad journalister kan välja att lägga 
tyngd på vilket vi tidigare stött på i gestaltningsteorin ( se kapitel 5.9). När journalisterna ger 
tyngd åt något, i detta fallet nedläggningen av Sollefteå BB, ökar chansen att läsaren tar in 
informationen och kommer ihåg den. Med andra ord kan det innebära att det endast fanns 42 
chanser för en konsument av Sundsvalls Tidning att få ett intresse för frågan. 
 
 
1b.Vilka får uttala sig i de valda artiklarna? 
I Tidningen Ångermanland ges större utrymme till privatpersoner, aktivister och 
sjukvårdspersonal. I Sundsvalls Tidning är det till störst del politiker och landstingsanställd 
som uttalar sig. Det går att argumentera för att detta leder till att de som konsumerar 
Sundsvalls Tidning ser frågan om Sollefteå BB som ett politisk problem, medan de som 
konsumerar Tidningen Ångermanland ser problemet som något som påverkar den enskilda 
individen. Detta går att se på som en elitcentrering (se kapitel 5.7 om nyhetsurval), vilket 
innebär att personer som har mycket makt kan påverka om något hamnar på medias 
dagordning. Att Sundsvalls Tidningen använder sig av politiska uttalanden och mer 
elitcentrerade nyheter kan tolkas som att detta gör frågan nedläggningen av Sollefteå BB mer 
intressant för deras konsumenter. De som konsumerar Tidningen Ångermanland är enligt 
närhetsprincipen (se kapitel 5.7) redan intresserade av nedläggningen av Sollefteå BB varför 
det går att anta att de inte behöver artiklar med elitcentrering.  
 

8.2 Hur skiljer sig journalisternas gestaltning av nedläggningen av 
Sollefteå BB hos Tidningen Ångermanland och Sundsvalls Tidning? 
 
2a. Vilka gestaltningar finns i artiklarna? 
Materialistisk & moralisk 
Studien visar på att frågan nedläggningen av Sollefteå BB benämns mer som en materialistisk 
fråga i Sundsvalls Tidning samtidigt som den moraliska aspekten tar större utrymme i 
Tidningen Ångermanland. Enligt tidigare studie, som benämns i teori kapitlet , visar på att 
människor som läser artiklar med en moralisk gestaltning utgår från sina moraliska 
värderingar när de överväger de ekonomiska frågorna samtidigt som de människor som läst 
materialistiskt gestaltade artiklarna nätt reflekterade över den moraliska aspekten (se kapitel 
5.9.2). Detta kan tolkas som att de som konsumerar Sundsvalls Tidning inte reflekterar över 
nedläggningen av Sollefteå BB som ett moraliskt problem i lika stor utsträckning som 
konsumenterna för Tidning Ångermanland, utan ser det mer som en ekonomisk fråga. Detta 
kan i sin tur ha en påverkan på hur dessa respektive konsumenter ställer sig till beslutet om 
nedläggningen av Sollefteå BB.  
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Spelgestaltning 
Om man jämför de båda tidningarna har Sundsvalls Tidningen en större del spelgestaltningar 
än Tidningen Ångermanland. Enligt gestaltningsteorin är spel ett vanligt sätt att gestalta 
samhällsfrågor (se kapitel 5.9.1), vilket även denna är fallet i denna studie. Resultatet av 
variabeln Spel tillsammans med vetskapen om att det är vanligare att Sundsvalls Tidning har 
uttalanden från politiker än i Tidningen Ångermanland kan tolkas som att en person som 
konsumerar Sundsvalls Tidning ser på nedläggningen av Sollefteå BB som ett politiskt spel i 
större utsträckning än en person som konsumerar Tidningen Ångermanland. 
 
Inställning 
I Tidningen Ångermanland väljer journalister att lägga tyngden på att Sollefteå BB inte bör 
läggas ned, medan Sundsvalls Tidning i större utsträckning ställer sig neutrala till frågan. 
Enligt dagordningsmakten (se kapitel 5.8.1) besitter medierna makten över vad som anses 
vara viktiga frågor i samhället och genom gestaltningsmakten väljer medierna hur dessa 
frågor ska gestaltas (se kapitel 5.9). Resultatet från studien går att tolka som att journalisterna 
i Sundsvalls Tidning inte anser att nedläggningen av Sollefteå BB är en lika svart-vit fråga 
med givna svar som Tidningen Ångermanland. Avsaknaden av en tydlig vinkel om huruvida 
Sollefteå BB bör läggas ned kan också betyda att artikeln inte är en intresseväckare vilket kan 
leda till att Sundsvalls Tidnings konsumenter inte blir intresserade av frågan.  
 
Ett annat resonemang av den inställning som framkommit i artiklarna för de båda tidningarna 
är att eftersom konsumenten tar till sig den gestaltning som ligger närmast sina egna 
värderingar, när den blir erbjuden flera gestaltningar ( se kapitel 5.9), går det också att anta 
att den som läser Sundsvalls Tidning i större utsträckning kan forma sin egen åsikt om frågan. 
Medan den som läser Tidningen Ångermanland får inställningen “serverad”. Det kan också 
vara så att artiklar skrivna för Tidningen Ångermanland känner av den allmänna opinionen 
och därför till högre del skriver artiklar där inställningen till nedläggningen följer vad 
opinionen anser.  
 
2b. Hur är de valda artiklarna skrivna? 
Narrativ 
Studien visar att Sundsvalls Tidning procentuell använder sig av narrativt skrivande i större 
utsträckning än Tidningen Ångermanland. Om man ser till antal så ligger dock Tidningen 
Ångermanland betydligt högre med 39 stycken artiklar som är skrivna på ett narrativt sätt, till 
skillnad från Sundsvalls Tidning som har 23 narrativa artiklar. Att skriva berättande 
(narrativt) är ett sätt att fånga läsaren (se kapitel 5.9) Att Sundsvalls Tidning ändock har en så 
pass stor del av sina artiklar om frågan skrivna på ett narrativt sätt kan visa på att det finns en 
inställning som säger att frågan är viktig. Det kan också vara ett sätt att göra frågan intressant 
för de som konsumerar Sundsvalls Tidning. 
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Saklig 
Om man ser till hur stor andel av artiklarna från respektive tidning som är skriven på ett 
sakligt och informativt sätt skiljer det sig en hel del procentuellt, där 23 procent av Sundsvalls 
Tidnings artiklar är sakligt skrivna, till skillnad från Tidningen Ångermanland som hade 6 
procent. Om man däremot räknar antalet artiklar har båda tidningarna 17 stycken var som är 
sakligt skrivna. Detta kan vara ett resultat av att tidningarna ligger under samma mediehus, 
det kan vara så att dessa 17 artiklar i vardera tidning är identiska.  
 
Tematisk och episodisk 
Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland har båda till störst del gestaltat frågan om 
Sollefteå BB tematiskt. I en tematisk gestaltning sätts enskilda händelser in i ett större 
samhällsperspektiv. Detta kan vara ett exempel på den demokratisk-korporativa modellen 
som Sverige tillhör enligt Hallin och mancini (Se kapitel 5.3). Trots att tidningarna skiljer sig 
åt i vilken mängd de rapporterar så är den journalistiska professionalismen hög då de sätter 
skeenden i större sammanhang istället för att producera snabba nyheter med 
sensationsrubriker.  
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9. Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur två dagstidningar i Västernorrland 
rapporterade kring nedläggningen av Sollefteå BB under en given period. Detta genom att 
sålla ut och analysera artiklar från perioden 2015, 2016 och 2017 som primärt eller sekundärt 
tar upp frågan om nedläggningen av Sollefteå BB. Genom analysarbetet och 
sammanställningen av vår studie har vi kommit fram till att rapporteringen kring händelserna 
innan under och efter nedläggningen av Sollefteå BB skiljer sig åt på flera olika plan när det 
kommer till såväl rapportering som gestaltning av frågan. Vi kommer nedan att ta upp vad det 
är som skiljer tidningarnas rapportering och gestaltning åt samt reflektera kring vad vi tolkar 
att detta kan ha för påverkan på de som konsumerar Sundsvalls Tidning och Tidningen 
Ångermanland.  
 
Sundsvalls Tidning har i större utsträckning än Tidningen Ångermanland valt att lyfta fram 
frågan nedläggningen av Sollefteå BB som ett materialistiskt problem, där inställningen i 
artiklarna är mer neutral och positiv till nedläggningen än i artiklarna från Tidningen 
Ångermanland gällande samma händelse. Samma studie visar även på att 71 procent av de 
som får komma till tals i Sundsvalls Tidning är politiker och landstingsanställda. Detta 
jämfört med Tidningen Ångermanland där 51 procent av de som kommer till tals är politiker 
och landstingsanställda. Detta kan innebära att konsumenterna av Sundsvalls Tidning ser 
frågan om nedläggningen av Sollefteå BB som enbart en ekonomisk fråga som i huvudsak rör 
politiker och landstingsanställda, vilket i sin tur kan leda till att konsumenterna av Sundsvalls 
Tidning inte ser den moraliska aspekten av frågan, nämligen att det genom nedläggningen av 
Sollefteå BB bildas offer. Det vill säga alla de kvinnor som blir drabbade av att behöva färdas 
långa vägar för att föda.  
 
Den materialistiska aspekten i frågan om nedläggningen av Sollefteå BB kan ligga till grund 
för den avsevärt stora skillnaden mellan Sundsvalls Tidnings och Tidningen Ångermanlands 
rapportering och gestaltning när det kommer antalet artiklar som handlar om frågan. Även om 
man bortser man från närhetsprincipen, det vill säga att Sollefteå BB ligger i Tidningen 
Ångermanlands upptagningsområde, så bör frågan om nedläggningen av Sollefteå BB vara en 
fråga som står högt upp på även Sundsvalls Tidnings dagordning. Detta eftersom båda 
tidningarna ägs av samma mediehus och figurerar i Västernorrland och att nedläggningen av 
Sollefteå BB även berör Sundsvalls BB då det kommer leda till en ökad belastning för 
sjukvården i Sundsvall.  

10. Slutdiskussion 
När media har makten att formulera hur allmänheten ser på en fråga, är det då demokratiskt 
att två olika publikationers gestaltning av samma landsting och samma beslutsfattare skiljer 
sig så mycket i en så pass stor fråga? Även om närhetsprincipen beskriver att det är en större 
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fråga för Tidningen Ångermanland går det att fråga sig om det är rimligt att tidningen har 
fyra gånger så många artiklar om frågan. Sanningen är utan tvekan vinklad, det går att hävda 
att journalisterna som skriver för Tidningen Ångermanland driver opinion i frågan om 
Sollefteå BB. Detta kan ses som ett problem ur en demokratisk synvinkel då journalister sägs 
tjäna sanningen och vara helt objektiva i sin rapportering. Det kan vara så att vi går mot en ny 
sorts journalistik där journalistens egna agenda är tydligare och mer central i det vardagliga 
journalistiska arbetet. Detta skulle också kunna leda till en klyfta i nyhetsrapporteringen där 
den objektiva nyhetsjournalistiken blir tydligare i exempelvis Stockholm och andra storstäder 
medan den på landsort och landsbygd istället blir svagare då journalisterna där kan ha det 
svårare att förhålla sig objektiva. Detta på grund av att det till exempel i en mindre stad som 
Sollefteå helt saknas BB om ett sådant läggs ner, medan det i Stockholm finns flera 
förlossningsavdelningar. Detta kan i sin tur leda till att landsortsjournalistik får ett sämre 
rykte och lägre status vilket knappast gagnar mindre redaktioner som redan har lite personal 
och ständigt arbetar under hot om nedläggning. 

10.1 Förslag på vidare forskning 
Om man ämnar att fortsätta studera kring hur nedläggningen av Sollefteå BB har gestaltats i 
media hade det varit intressant att ta klivet bort från lokalpressen och lyfta blicken mot 
nationell press. Bara några månader efter stängningen av Sollefteå BB stängde BB Sofia i 
Stockholm (Asplid 2016). Det hade varit intressant att undersöka hur de båda 
nedläggningarna gestaltats av media, om det finns några skillnader och likheter mellan 
medias rapportering. Man skulle även kunna undersöka hur public service har skildrat 
händelserna, genom att exempelvis undersöka hur många inslag, reportage och artiklar det 
har gjorts om nedläggningen av BB Sofia respektive Sollefteå BB. Detta är intressant ur ett 
samhälleligt perspektiv, då public service har ett annat ansvar än vinstdrivande mediebolag. 
 
Det skulle också vara intressant att internt se på hur journalisterna i Sundsvall och Sollefteå 
tycker att frågan bör formuleras. Det går att anta att det finns olikheter kring hur det ska 
rapporteras kring frågan. Detta skulle kunna undersökas genom en ny studie där exempelvis 
intervjuer eller enkäter används. En annan undersökning som hade kunnat vara intressant är 
att se på hur konsumenterna av Sundsvalls Tidning samt Tidningen Ångermanland har 
uppfattat tidningarnas bevakning av frågan. Detta för att se om konsumenterna av Sundsvalls 
Tidning verkligen har uppfattat frågan som mer materialistisk än konsumenterna av 
Tidningen Ångermanland. 
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Bilaga 1 
 
Kodinstruktioner 
 
V1 Tidning - Är artikeln publicerad i Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland.  
 
V2 Datum - ÅÅÅÅMMDD 
 
V3 Sektion- I vilken sektion i tidningen befinner sig artikeln- under nyheter, tv-bilaga,  
 
V4 Huvudämne - ja -Handlar huvudämnet i artikeln om nedläggningen eller sparkravet av 
Sollefteå BB eller sjukhus, eller nej - benämns frågan som en bisats.  
 
V5 Materialistisk - Artikeln benämner frågan om Sollefteå BB/sjukhus som en materialistisk 
fråga. T ex “Landstinget behöver spara 17 miljoner, Sollefteå BB måste ryka” eller “Länet 
sparar miljoner på att slopa Sollefteå BB” 
 
V6 Moralisk - Framstår nedläggningen av Sollefteå BB som ett moraliskt problem. t ex låta 
pengar gå före god vård. Inom moral ryms även artiklar som visar upp “offren” för beslutet 
t.ex. sämre patientsäkerhet  
 
V7 Episodisk - I en tematisk gestaltning sätts politiska frågor in i generella sammanhang 
och bakgrund ges. “Emma födde i bilen som en följd av de politiska sparkraven som ledde till 
att landstingsfullmäktige la ned Sollefteå BB” 
 
V8 Tematisk - Fokuserar på särskilda händelser eller använder enstaka händelser och 
personer för att beskriva generella problem “Sollefteå BB har lagt ned, Emma födde i bilen” 
 
V9 Ansvar - Kräver artikeln att någon ska ta ansvar för frågan. t.ex. Landstinget 
västernorrland måste ta ansvar för alla oroliga förstföderskor, eller politiker måste komma 
med ett beslut om nedläggningen.  
 
V10 Tidsaspekten - I vilken tidsaspekt framställs nedläggningen av Sollefteå BB/ sjukhus 
nutid, dåtid eller framtid  
 
V11 Expert - Någon som är sakkunnig inom ämnet som artikeln handlar om.  
 
V12 Privatperson - Personer som inte har en politisk, journalistik, aktivist eller expert 
bakgrund och som tar plats i artikeln t.ex. bekymrade medborgare eller Kristina 63 år tycker 
att nedläggningen av Sollefteå BB inte påverkar henne. Även övriga personer som ej ryms 
inom andra variabler, som t ex “kändis” 
 
V13 Sjukvårdspersonal - Inom kategorin sjukvårdspersonal ingår läkare, sjuksköterska, 
undersköterska, barnmorska, vårdbiträde  
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V14 Landstingsanställd - Personligen som är uttryckligen anställda av landstingen, dock 
inte sjukvårdspersonal. T.ex. Verksamhetschef inom landstinget Västernorrland. 
 
V14 Politiker - Är personerna som nämns i artiklarna politiker eller har en partitillhörighet 
T.ex. Marie Anderson (S) eller Socialdemokrater Marie Andersson menar att nedläggningen 
av Sollefteå BB är nödvändig.  
 
V15 Aktivist - Framgår personer i artiklarna som aktiva i någon form av förening eller grupp, 
som arbetar mot - eller för nedläggningen av Sollefteå BB. Ockupanter räknas som aktivist 
även om det ej uttryckligen står att hen är med i förening eller grupp.  
 
V16 Inställning - Hur gestaltas nedläggningen av Sollefteå BB i artiklarna.  Är det på ett 
negativt, positivt eller neutralt perspektiv. I artiklar där både positiva och negativa 
inställningar till nedläggningen av Sollefteå BB så kodas artikeln efter vilken som det är mest 
utav.  
 
V17 Narrativ -  Är artikeln en berättelse t.ex. målar journalisten upp en händelse, en bild 
eller ett scenario.  
 
V18 Saklig  - Artikeln är sakligt och informativt skriven. 
 
V19 Spel -  Är artikeln framställd som så att det förekommer vinnare och förlorare samt är 
två eller fle sidor mot varandra.  
 
V20 skrivbent - Vem har skrivit artikeln  
 
V21 Kodare Båda, Anna, Lina (Carolina) 
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