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Abstract 

The Swedish electoral behavior has changed over the years. An increasing number of people 

switch between different parties and the decision for each vote is taken later and later into the 

election campaign. The media is the main source of information for the citizens, and the local 

newspaper is the source that most people use. When the need of orientation is strong among the 

citizens, like during the election, medias power to influence increases. In this study the purpose 

was to investigate how the local media framing political news during election campaigns, how 

the journalistic approach looked like and if there was any changes over time. The study was 

conducted by a quantitative content analysis of the provincial newspapers Östgöta 

Correspondenten and Nya Wermlands-Tidningen with material from the last two weeks of the 

election campaign in 2002 and 2010. The results showed that it is the issue oriented framing 

and the descriptive journalistic approach that dominates the local political reporting. The game 

framed journalism increased slightly between years, but otherwise the differences were not 

very large. 

Keywords: election, politics, local media, news, framing 

 

Abstrakt 
Det svenska väljarbeteendet har förändrats med åren. Allt fler byter mellan olika partier och 

beslutet för vart rösten hamnar tas allt senare in i valrörelsen. Medierna är medborgarnas 

främsta källa till information och den lokala dagstidningen är den källa som flest människor 

använder sig av. Då orienteringsbehovet är som störst bland medborgarna, som i samband med 

val, ökar mediernas makt att påverka. I denna studie var syftet att undersöka hur lokala medier 

gestaltar den politiska rapporteringen i samband med valrörelser, hur det journalistiska 

förhållningssättet såg ut och om det skett någon förändring över tid. Studien har genomförts 

med en kvantitativ innehållsanalys på landsortstidningarna Östgöta Correspondenten och Nya 

Wermlands-Tidningen med material från de två sista veckorna vid valrörelserna 2002 och 

2010. Resultatet visade att det är den sakpolitiska gestaltningen och det beskrivande 

journalistiska förhållningssättet som dominerar den lokala politiska rapporteringen. Den 

spelgestaltade journalistiken ökade något mellan åren men annars var skillnaderna inte 

speciellt stora. 

Nyckelord: valrörelse, politik, lokala medier, nyheter, gestaltning  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Även om vi lever i ett modernt informationssamhälle är det fortfarande traditionella medier 

som är den dominerande källan till människors kunskap om politik.1 De har därför stor 

betydelse för medborgarna när de ska skaffa sig kunskap inför ett val.2 Samtidigt har 

medborgarnas väljarbeteende förändrats de senaste decennierna. Allt fler fattar beslut om vad 

de ska rösta på sent i valprocessen, och partitillhörigheten har försvagats kraftigt. Inför valet 

2006 bytte så många som var femte väljare parti under själva valrörelsen.3 Kombinationen av 

medierna som största källa till medborgarnas kunskap och de många osäkra väljarna gör att 

medieinnehållet kan ha stort inflytande över människors åsikter – och i förlängningen även 

valresultatet.  

 

Medieinnehållet har också det förändrats de senaste åren, och en tydlig tendens är att det 

politiska innehållet i de nationella medierna i allt högre grad styrs av medielogiken i stället för 

av den politiska logiken. Det är alltså medierna själva – och deras behov – som i första hand styr 

vad som blir rapporterat. Mediernas behov är befolkningens uppmärksamhet, vilket i de flesta 

fall innebär ökade inkomster. Kampen om den här uppmärksamheten har lett till att 

journalistiken i allt högre utsträckning präglas av enkla konfliktmönster. Den typen av 

journalistik kräver inte några enorma arbetsinsatser att producera, men samtidigt är den 

populär och betalar sig kommersiellt,4 vilket blir allt viktigare eftersom konkurrensen på 

marknaden ständigt ökar.5 Några av de tekniker som används för att på ett enkelt sätt vinna 

uppmärksamhet är polarisering, tillspetsning, förenkling, konkretion, intensifiering och 

personifiering.6 En indikator på att valbevakningen styrs av medielogiken i svensk rikstäckande 

media är att rapporteringen gestaltar politiken och dess aktörer som ett spel.7 En spelgestaltad 

politisk journalistik gestaltar de politiska aktörerna som motståndare i en tävling, där någon 

vinner och någon förlorar. Även skandaler och intriger tar allt mer plats i medierna – på 

bekostnad av den rapportering som handlar om rena politiska sakfrågor, och om vad de 

politiska aktörerna faktiskt vill. Det här leder till att människors kunskaper om politiska 

sakfrågor försämras.8  

 
                                                           
1 Strömbäck (2009a), sid 127 
2 Strömbäck (2009a), 62-67 
3 Strömbäck (2009b), sid 64-65 
4 Nord (2008), sid 242-250 
5 Schudson (2003), sid 93-94 
6 Hernes (1978), sid 187-188 
7 Nord (2009b), sid 335 
8 Nord (2009b), sid 335-336 
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Att medielogiken är den logik som styr över den politiska journalistiken brukar ses som en av 

fyra indikationer på att politiken är medialiserad. Medialisering är ett flerdimensionellt begrepp 

som handlar om relationen mellan medierna och andra områden i samhället.9 Medialiseringen 

kan ses på en skala från mycket till lite – ju mer medialiserat någonting är, desto mer inflytande 

har medierna över just det området.10  

 

Medierna och deras rapportering vid valrörelser är något som studerats både i stor omfattning 

och under lång tid. Dock är den största delen av forskningen baserad på material från 

rikstäckande medier,11 vilket kan framstå som lite märkligt eftersom människor som bor 

utanför Stockholmsregionen får huvuddelen av sina nyheter från sin lokaltidning.12 Vi upplever 

att det saknas en del forskning som rör de lokala mediernas valbevakning, och därför vore det 

intressant att studera detta närmare. Det vi framför allt är intresserade av är att få veta hur 

politiken gestaltas i lokalpress under slutspurten på en valrörelse. Tidigare studier av 

rikstäckande medier har visat att gestaltningen av politik som spel snarare än sak har ökat de 

senaste åren,13 men om någon liknande ökning har skett i de lokala medierna vet vi inte. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på hur politiken i samband med valrörelser gestaltats i lokala 

tidningar under de senaste åren.  

• Hur vanliga är olika gestaltningssätt i den politiska journalistiken i lokala tidningar? 

• Hur ser det journalistiska förhållningssättet ut? 

• Har rapporteringen förändrats under de senaste åren? 

 

1.3 Avgränsningar 
I vår studie valde vi att fokusera på lokala dagstidningar, och har därför uteslutit lokalradio, 

lokal-tv och andra lokala medier. Valet baserade vi på fakta som säger att tidningar är den källa 

som de flesta människor vänder sig till när de vill ta del av nyheter.14 Dessutom visar forskning 

att mottagaren får längre tid på sig att ta in och memorera informationen genom tidningar än 

genom etermedier – vilket ökar mediets genomslagskraft hos publiken.15 Vi valde att studera 

två lokaltidningars rapportering under valrörelser, och tidsintervallet vi avgränsat oss till är de 

                                                           
9 Strömbäck (2009a), sid 129-131 
10 Asp (1986), sid 359 
11 Nord & Nygren (2007), sid 33 
12 Hadenius & Weibull (2005), sid 403 
13 Nord (2009b), sid 335-336 
14 Strömbäck (2009b), sid 77 
15 McCombs (2006), sid 76 
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två sista veckorna före valdagen. Vi har gjort ett strategiskt urval av studieobjekt och därför valt 

tidningarna Östgöta Correspondenten och Nya Wermlands-Tidningen. De två valåren vi 

avgränsat oss till är 2002 och 2010. Det är åtta år mellan årtalen, och på de åren har det hänt 

mycket som har förändrat situationen på mediemarknaden. Den ökade användningen av 

internet är en av de största förändringarna. 2003 hade 29 % av Sveriges befolkning tillgång till 

bredband16 och 2010 var den siffran uppe i 72 %17, vilket har utvecklat befolkningens 

mediebeteende på många olika sätt. Ett av de kanske tydligaste sätten är vår nyhetskonsumtion, 

som allt mer flyttats över från papperstidningar till internet. Nästan alla svenska lokaltidningar 

finns i dag tillgängliga på internet – gratis.18 Det gör att allt fler människor väljer bort en 

prenumeration på lokaltidningen, för att i stället läsa sina lokala nyheter på internet. Detta har 

inneburit stora förändringar för medieföretagen, som då har blivit tvungna att göra 

papperstidningens innehåll mer attraktivt och säljande för att behålla prenumeranterna.19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Hvitfelt & Nygren (2008), sid 26 
17 Nordicom (2010), sid 71 
18 Hedman (2008), sid 173 
19 Nygren (1999), sid 173-174 
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2. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskningsresultat som vi 

anser är relevanta som bakgrund för denna studie. Inledningsvis presenteras teorier runt 

medieeffekter samt gestaltningsteorin som sedan följs av teorier om lokaljournalistik. 

2.1 Medieeffekter – Gestaltningsteorin 
2.1.1 Medieeffekter 

Att massmedierna, som en bred informationsspridare, innehar makt har länge varit ett 

diskussionsämne. Man brukar tala om två aspekter i dessa diskussioner. Den första handlar om 

hur människor påverkas av medierna och dess innehåll. Med andra ord att medierna, genom 

deras innehåll, har makt över publiken att påverka deras verklighetsbild, tankar och känslor. 

Medan den andra aspekten i stället ser till makten över själva mediet och dess innehåll. Att det 

är andra faktorer som bestämmer över innehållet och inte de själva som har den makten.20  

 

När det handlar om mediernas makt över publiken talar man inom forskningen om mediernas 

effekter. Synen på mediernas effekter har förändrats genom åren och bidragit till olika teorier 

inom området, såsom dagordningsteorin, teorin om tystnadsspiralen, gestaltningsteorin och 

teorin om priming.21 Men alla medieeffekter hos publiken förutsätter att de tar del av mediernas 

innehåll, och hur mottagliga de är för mediets makt. Mottagligheten beror på i vilken grad en 

människa har ett behov av att orientera sig, hur relevant en nyhet känns för denne och hur 

osäker kunskapsmässigt han/hon känner sig inom området. Ju större osäkerhet som finns och 

ju mer relevant något upplevs desto större är sannolikheten att medierna påverkar med dess 

innehåll.22 I Andreas R.T. Schuck och Claes H. de Vreeses studie av mediernas gestaltning i 

rapporteringen vid EU-utvidgningen 2004 konstaterar de att publikens politiska kunskaper 

hade betydelse för hur de uppfattade och påverkades av mediernas gestaltningar.23 

 

Gestaltningsteorin är en av de teorier som använts flitigast, och troligen har den största 

relevansen, när det kommer till forskning om politisk kommunikation och mediernas makt.24 En 

vanlig metafor som används inom forskningen är att nyhetsmedierna fungerar som en 

spegelbild av verkligheten för publiken. Men utgångspunkten är att det som spegelbilden 

reflekterar aldrig kan vara helt neutralt,25 eftersom utrymmet som media har att spegla på är 

                                                           
20 Asp (1986), sid 340-342 
21 Strömbäck (2009b), sid 83-90 
22 Strömbäck (2009b), sid 90-95 
23 Schuck & Reese (2006), sid 17-18 
24 Bryant & Miron (2004), sid 693-694 
25 Schudson (2003), sid 93-94 
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begränsat vilket själva verkligheten inte är. Därför bör man i stället se spegelbilden mer som en 

rekonstruktion av verkligheten som medierna gör och som grundar sig på deras val i 

nyhetsvärderingsprocessen.26 Men om det ska ligga något värde i gestaltningsteorin så ska det 

finnas tydliga uppdelningar mellan gestaltningstyperna. Tre stycken villkor måste vara 

uppfyllda för att tala om en gestaltning. För det första ska den ha en tydlig konceptuell och 

språklig karaktär. För det andra ska den vara vanligt förekommande och för det tredje ska den 

på ett tillförlitligt sätt gå att skilja från andra gestaltningar.27  

 

2.1.2 Faktorer bakom det journalistiska innehållet 

Gestaltningsteorin skiljer sig gentemot andra medieeffektteorier då den inte enbart handlar om 

mediernas makt. Till viss del handlar den om de olika sätt som journalister använder sig av för 

att rama in och förpacka nyheterna som presenteras i media. De gestaltningar av verkligheten 

som journalisten använder sig av påverkar publikens kognitiva scheman, hur de kommer att 

uppfatta samma verklighet. Men inom teorin diskuteras även hur medierna på detta sätt hjälper 

till att sprida olika ideologiers och maktcentras verklighetsbilder. Teorin har även fokus på 

mediernas innehåll och vad det egentligen står för och representerar.28 Något att ha i åtanke är 

att all nyhetsförmedling som presenteras i medierna har formats efter att de genomgått olika 

medvetna och omedvetna val av både medierna, redaktionerna och de enskilda journalisterna. I 

ett försök att förklara vad som påverkar och formar mediernas innehåll har forskarna Pamela J. 

Shoemaker och Stephen D. Reese skapat en modell av olika faktorer. Modellen bygger på fem 

olika skalnivåer och kan liknas med en lök i genomskärning (se figur 2.1.1, sidan 10). I mitten, i 

kärnan, finns den individuella journalisten med dess erfarenheter, värderingar, utbildning och 

åsikter.29 Nästa lager runt kärnan omfattar medierutiner med nyhetsvärdering och sättet att 

inhämta och bearbeta material till nyheterna, de rutiner som sitter i väggarna på redaktionen. 

Därefter kommer det organisatoriska lagret, ägandeförhållanden och företagets organisation, 

som följs av extramedienivån som omfattar faktorer utanför mediet som till exempel 

förhållningssätt till källor, organisationers och intresseorganisationers styrka, politiska 

kampanjer och inte minst de lagar och förordningar som styr mediernas verksamhet.30 Det 

yttersta lagret i modellen är det ideologiska, som omfattar kulturella och ideologiska faktorer i 

samhället såsom bland annat mediesystem och politiska system.31 Utifrån denna modell får man 

en uppfattning om vad som påverkar nyhetsinnehållet och vad som bidrar till att en nyhet 

gestaltats på ett specifikt sätt. 

                                                           
26 Strömbäck (2009b), sid 120 
27 Cappella & Jamieson (1997), sid 47 
28 Strömbäck (2009a), sid 118-119 
29 Shoemaker & Reese (1996), sid 64-65 
30 Shoemaker & Reese (1996), sid 105-107, 139-140, 175 
31 Shoemaker & Reese (1996), sid 222-224 
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Figur 2.1.1 Shoemaker och Reeses modell av faktorer som påverkar det journalistiska 

innehållet.32 

 

Sättet som nyheter gestaltas på kan klassificeras på två sätt; tematiskt och episodiskt. Den 

episodiska gestaltningen fokuserar på fallstudier eller specifika händelser. Medan det tematiska 

sätter offentliga frågor i ett bredare och mer generellt perspektiv. Den väsentliga skillnaden 

mellan de bägge gestaltningssätten är att det episodiska skildrar fall och händelser som 

illustrerar en offentlig fråga, medan den tematiska gestaltningen presenterar kollektiva och 

generella bevis för den offentliga frågan.33 Det generella perspektivet är det som stått i centrum 

i de flesta jämförande och gränsöverskridande nationella studier när det kommer till mediers 

val av nyheter.34  

 

2.1.3 Sak- och spelgestaltning 

När det gäller gestaltning inom politisk rapportering kan den påverkas av två logiker: 

medielogiken och den politiska logiken. Teorin om medielogik utgår från tanken att mediernas 

innehåll framför allt styrs av mediernas format, organisation, interna arbetsvillkor, normer och 

behov av uppmärksamhet.35 Det är mediernas behov som avgör vad som rapporteras, snarare 

än vad som faktiskt händer.36 När medielogiken styr den politiska rapporteringen tenderar 

                                                           
32 Shoemaker & Reese (1996) 
33 Iyengar (1991), sid 13-14 
34 Strömbäck & van Aelst (2010), sid 6 
35 Strömbäck (2009a), sid 130 
36 Asp (2006), sid 17 
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medierna att gestalta politiken som ett spel.37 Då ligger fokus på vinnare och förlorare i kampen 

om rösterna och politiska strategier.38 Dessa gestaltningssätt tenderar att framställa politiken 

som en maktkamp, där själva makten är målet och inte ett verktyg för att förverkliga en viss 

politik. Samtidigt framställs politikens sakfrågor som ett medel i kampen om att vinna röster 

och makt.39 När det i stället är den politiska logiken som styr är det politikens syften och mål 

som ligger bakom vad medierna rapporterar om. Grunden i teorin om politisk logik är att politik 

handlar om ett kollektivt och auktoritärt beslutsfattande, fördelning av de ekonomiska värden 

som finns att fördela samt ett genomförande av de politiska beslut som tagits. Det politikerna 

vill är att vinna makt för att få möjlighet att genomföra de planer de har.40 Om den politiska 

logiken styr över den politiska rapporteringen domineras medierna av nyhetsmaterial med 

fokus på sakfrågor, politikers åsikter och politiska förslag.41 Forskning som gjorts i demokratier 

världen över visar att ett återkommande gestaltningssätt inom den politiska journalistiken är 

att rapporteringen fokuserar mer på spel än sak.42 Med USA som studieobjekt förklarar 

forskaren Thomas E Patterson förekomsten av detta med att det finns kausala samband mellan 

den mediala kommersialiseringen och sättet medierna gestaltar på.43 Även om det kan ha en 

bidragande effekt så medför även mediemarknaden i länderna en betydelse för gestaltningen. 

Detta visade resultat från en studie av valrapporteringen i Sverige och Belgien där innehållet 

från både kommersiella tv-nyheter och public service-tv-nyheter, kvällspress och dagspress 

jämfördes. Spelgestaltningen förkom oftare i de kommersiella medierna än i de icke 

vinstdrivande medierna såsom public service. Vanligast påträffas gestaltningsformen inom tv-

mediet. Hur vanligt förekommande spel- och sakgestaltning är inom journalistiken varierar 

även mellan medier och tidsperioder.44  

 

2.1.3.1 Sakgestaltning 

Gestaltningen som sak går hand i hand med politikens ansvarsområde. Politiken har ansvaret 

att fatta beslut gällande olika frågor för det område som den har makt över. Nyhetsinnehåll med 

fokus på sakliga förhållanden i samhället, med relevans för politiken eller med fokus på vad 

partier/politiker bör göra, är typiska för sakgestaltningen. Det sakpolitiska innehållet svarar 

även på frågan vad. Vad som hänt, vad någon har föreslagit och vad som sagts av någon med 

                                                           
37 Nord (2009b), sid 335 
38 Strömbäck (2009a), sid 134 
39 Petersson et al. (2006), sid 72  
40 Strömbäck & Esser (2009), sid 213 
41 Strömbäck (2009a), sid 134 
42 Strömbäck & van Aelst (2010), sid 3 
43 Patterson (2000) 
44 Strömbäck & van Aelst (2010) 
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syfte till politiken. På så sätt bidrar den sakgestaltade journalistiken med information till 

medborgarna som underlättar för dem att åsiktsrösta och göra intellektuella val.45 

 

2.1.3.2 Spelgestaltning 

En stark tendens finns hos både tv-mediet och tidningar att de ägnar sig åt det ”politiska spelet” 

inom deras politiska journalistik. Med det ”politiska spelet” menas sådant som handlar om 

opinionsfrågor, personfrågor, politiska strategier och allmän trivia och inte politikens 

sakfrågor.46 Jesper Strömbäck definierar den spelgestaltade journalistiken som journalistiskt 

innehåll med fokus på spel, strategi, vinnare och förlorare, relationer mellan politiska aktörer 

men även hur politik bedrivs.47 Att använda sig av spelgestaltning inom den politiska 

rapporteringen kan vara ett sätt att försöka öka engagemanget bland medborgarna i 

valbevakningen. Det är tacksamt journalistiskt att följa och återge dramat med kampen om 

rösterna och makten som sker under en valrörelse. Det är mer spännande än att återge 

politikens sakinnehåll som inte förändras nämnvärt mycket under valet. Men fokus på 

spelgestaltningen bidrar till att den politiska misstron ökar då politiker framställs som att de 

inte går att lita på.48 Forskaren James Follows menar att journalister blivit alltmer tolkande och 

beskriver politik som sport. Sammantaget ser de amerikanska medierna politiken som en sport 

och termer som vinnare och förlorare är vanligt förekommande.49 En uppfattning som får 

medhåll av bland annat medieforskaren Thomas E. Patterson som har skrivit i boken Out of 

Order att journalisterna är strukturerade runt tanken att politik är ett strategiskt spel. Utifrån 

detta så tolkar journalisterna ny information, som de får under ett val, enligt en schematisk ram 

där de ser de politiska kandidaterna som konkurrenter i en kamp om fördelar. En kamp där 

kandidaterna kan spela sin roll bra eller dåligt.50 

 

Journalistikens stora intresse för sådant som kan mätas i opinionsundersökningar är också ett 

tydligt tecken på spelgestaltad journalistik. Opinionsundersökningar kan jämföras med 

sportens serietabeller och öppnar upp möjligheterna för spekulationer. Vilka som har störst 

respektive minst stöd eller vad som kommer att hända blir viktigare att spekulera i än själva 

frågan om vad som egentligen har hänt/händer i verkligheten. Detta bidrar till att politiken 

snarare framställs som en kamp med vinnare och förlorare än att fokusera på frågan om hur 

samhället ska formas.51 

                                                           
45 Strömbäck (2001), sid 240-241 
46 Strömbäck (2000), sid 225 
47 Strömbäck (2001), sid 244 
48 Petersson et al. (2006), sid 73-74 
49 Fallows (1996), sid 159-160 
50 Patterson (1994), sid 57 
51 Strömbäck (2001), sid 189  
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2.1.3.3 Skandalgestaltning 

Ytterligare en gestaltningsform som vuxit sig starkare under åren är den med fokus på 

skandaler och affärer. Denna gestaltning skiljer sig från sak- och spelgestaltningen då det är 

händelserna i sak som ligger i grund för rapporteringen. Men det är en problematisk gräns att 

dra för att urskilja skandalgestaltningen. Betydande faktorer för detta är hur uppmärksammat 

något blir, vid skandaler blåses saker upp stort, och vilken ton som finns i artikeln/inslaget. 

Även om skandalgestaltning blivit en växande internationell trend menar sociologen Manuell 

Castells att det inte beror på att korruptionen ökat. I stället beror det på att det skett 

strukturella förändringar och att politiken har tagit ett stort kliv in i medierummet.52   

 

2.1.3.4 Ytterligare gestaltningsformer 

Det finns även olika gestaltningar, definierade inom forskningen, som ger en mer nyanserad bild 

till gestaltningssätten inom journalistiken.53 Dessa gestaltningar kan ses som mönster som både 

publiken och journalisten lär sig att känna igen. Det är framförallt i studier på riksnivå som 

dessa gestaltningar tagit form.54 Exempel på dessa mönster kan vara att artikeln/inslaget 

innehåller konfliktgestaltningar, medborgare som offergestaltning, politisk strategigestaltning 

och hästkapplöpningsgestaltning. I Lars Nord och Gunnar Nygrens studie av den lokala 

mediebevakningen av valet 2006 konstaterar de att dessa mönster inte är lika förekommande 

lokalt som på riksnivå.55  

 

2.1.3.5 Skillnader på olika medienivåer 

Det går att se relativt stora skillnader i gestaltningen av politik om man jämför lokala medier 

med rikstäckande medier. Lars Nord och Jesper Strömbäck studerade hur politiken gestaltas i 

de rikstäckande medierna inför bland annat valet 2006, och fann att politiken gestaltades som 

sak i 49 % av fallen. Spelgestaltningen stod för 31 % och skandalgestaltningen för 20 %. 

Andelen sakgestaltning var större i de rikstäckande morgontidningarna än i kvällstidningarna.56 

Under samma valrörelse, 2006, gjorde Lars Nord och Gunnar Nygren en studie över hur 

medierna bevakade de lokala och regionala valrörelserna tiden innan valet. Även där 

studerades gestaltningen av politik som sak respektive spel. Här var resultatet något 

annorlunda gentemot riksresultatet; 71 % av lokalmediernas artiklar fokuserade på 

sakfrågorna i politiken, 20 % gestaltade politiken som ett spel och 6 % lade fokus på 

skandaler.57  

                                                           
52 Strömbäck (2001), sid 245-247 
53 Strömbäck (2009a), sid 137  
54 Nord & Nygren (2007), sid 43 
55 Nord & Nygren (2007), sid 43 
56 Strömbäck (2009a), sid 135-136 
57 Nord & Nygren (2007), sid 42 
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Dessa studier har bidragit med att visa hur den politiska gestaltningen sett ut under olika 

valrörelser i både lokala och riktäckande medier. Men de har inte gett en bild av hur 

gestaltningen i de lokala medierna utvecklats över tid. Därför anser vi att denna studie kan 

bidra med vetenskap till detta område. 

 

2.2 Lokaljournalistik: Nya villkor på en förändrad marknad 
2.2.1 Lokaltidningen och mediemarknaden 

Traditionellt sett har de lokala dagstidningarna i Sverige haft en stabil prenumererad upplaga, 

som inte krävt att de behövt jaga nya läsare inför varje nummer. Men det ekonomiska läget har 

på senare tid blivit allt tuffare. Orsakerna är flera; förändringar i mediekonsumenternas vanor 

och livsstil, ökad konkurrens och stora tekniska utmaningar nämns som några faktorer till 

mediernas publiktapp. Att lokala nyheter numera går att få gratis på internet gör till exempel att 

allt fler har svårt att se meningen med en betald prenumeration på lokaltidningen.58  

 

De allra flesta medier drivs med vinstintresse och är därför marknadsorienterade produkter. 

För att kunna garantera sin överlevnad krävs köpare – både köpare av produkten och 

annonsköpare. Produkten måste därför vara köpvärd och ha ett innehåll som tilltalar publiken. 

Ett sådant innehåll har journalistiken varit tvungen att ha i alla tider, men det blir än viktigare 

när de ekonomiska villkoren blir hårdare. Detta har på många håll lett till att medier har bytt ut 

sitt ”samhällsbildande” tänk mot ett som är mer ekonomiskt drivet, och genom det bytt ut 

djupare samhällsinnehåll mot mer lättsmält underhållning, eftersom det visat sig vara vad 

publiken vill ha.59  

 

De senaste decennierna har antalet dagstidningar i Sverige minskat kraftigt i antal. Detta har 

skett genom både nedläggningar och sammanslagningar av redaktioner. Det var för att försöka 

hejda den här utvecklingen som presstödet infördes på 1960-talet. Det lyckades till viss del, men 

marknaden för lokaltidningar har ändå fortsatt krympa. I dag är det färre orter än någonsin 

tidigare som har två eller flera tidningar med separata ägare och därmed befinner sig i 

konkurrens.60 Men trots bristen på konkurrens på många orter kämpar ändå många redaktioner 

mot ekonomiska problem och sparkrav. En intervjuundersökning av Gunnar Nygren gjord bland 

journalister på lokalredaktioner runt om i landet visar att de ekonomiska drivkrafterna upplevs 

som allt viktigare i medieföretagen. Enligt de tillfrågade journalisterna har detta skett på 

bekostnad av de publicistiska drivkrafterna. När nya produkter tas fram och nya satsningar görs 

                                                           
58 Nygren (1999), sid 173-174  
59 Picard & Marts (2009), sid 58-61 
60 Hedman (2004), sid 6 
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sker detta utifrån ett marknadsperspektiv – man letar efter köpstarka målgrupper och formar 

produkterna därefter. De journalistiska idealen finns fortfarande kvar hos de enskilda 

journalisterna, men utrymmet för sådana ideal krymper i takt med att journalistiken blir mer 

marknadsdriven.61 För medan man talar om en minskad konkurrens mellan de lokala medierna 

på en ort så blir gränsen till de nationella och internationella medierna allt suddigare då många 

av dessa allt mer tar sig in på den lokala mediearenan. Nya mediekanaler, som internet, är 

lättillgängliga och har ett nytt slags innehåll som utmanar de traditionella lokala medierna. 

Samtidigt startas många lokala gratistidningar som innehåller liknande material som det som 

kostar. Det har bidragit till att konkurrensen om publiken ökat avsevärt. De lokala medierna 

påverkas alltså i hög grad av marknadsutvecklingen.62  

 

2.2.2 Lokaltidningen och publiken 

Dagstidningen är svenskarnas absolut viktigaste källa till nyheter om samhälle och politik.63 Hos 

människor boende utanför Stockholmsregionen, alltså den största delen av Sveriges befolkning, 

är det den lokala morgontidningen som de allra flesta får sina nyheter ifrån.64 Av innehållet i 

dagstidningarna är det de lokala nyheterna som är det mest populära materialet. I 

läsarundersökningar från Dagspresskollegiet hamnar det lokala materialet i topp – runt 87 % av 

alla tidningsläsare säger att de läser de lokala nyheterna.65 Intresset för kommunala politiska 

frågor är också i allmänhet högt, men varierar lite beroende på faktorer som bland annat ålder, 

boendetid på orten och politiskt intresse. Den personliga kopplingen till den kommunala 

sektorn, som anställd eller som brukare på något vis, spelar också in. En sådan koppling leder 

ofta till ökat intresse.66  

 

2.2.3 Lokaltidningen och självständigheten 

Den lokala bevakningen i en dagstidning grundar sig ofta på kommunala beslutsprocesser. Ett 

problem som många lokaltidningar på mindre orter ställs inför är att makthavarna är väldigt få, 

och relationerna mellan dem och journalisterna tenderar därför att bli ganska nära. Dessutom 

finns ett ömsesidigt beroende mellan makthavarna och de lokala medierna som gör att båda 

parterna gärna vill undvika konflikter. Medierna behöver politikerna och 

kommuntjänstemännen för att få nyheterna – samtidigt är politikerna beroende av medierna för 

att föra ut sina budskap till en bred massa.67 Men forskning visar att den här situationen till viss 

                                                           
61 Nygren (2008), sid 163 
62 Nord & Nygren (2007) sid 16-17 
63 Strömbäck (2009b), sid 77 
64 Hadenius & Weibull (2005), sid 403 
65 Andersson (2007), sid 336  
66 Nygren (2005), sid 73  
67 Nygren (2005), sid 70-71 
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del är på väg att luckras upp. Medierna lyfter i allt högre grad fram konfliktmönster, både inom 

kommunen och mellan kommunen och medborgarna. En teori kring detta tros vara det ökade 

kravet på marknadsanpassning och lönsamhet – marknadens krav blir viktigare än de 

journalistiska idealen.68  

 

2.2.4 Lokaltidningen och den politiska bevakningen 

När det kommer till lokal och regional politik, alltså på kommun- respektive landstingsnivå, är 

det de lokala medierna som befolkningen får förlita sig till för att få information. I viss grad 

bevakar de lokala medierna även politik på riksnivå, men någon motsatt relation finns i princip 

inte.69 Vilket sätt den lokala politiken bevakas på skiljer sig mycket åt runt om på olika 

redaktioner i landet. Inför ett val har de lokala medierna flera olika journalistiska 

förhållningssätt att välja på; de kan göra allt ifrån att rutinmässigt redovisa valet till att satsa 

hårt och självständigt granska vad som händer och inte händer i politiken. Det senare 

alternativet kräver i allmänhet större redaktionella resurser, vilket gör att det ibland inte blir 

av.70 Mängden lokal valbevakning beror också ofta på mediernas placering, till exempel 

tenderar förortskommuner att bevakas mindre än kommunen som mediets huvudort ligger i.71 

 

Som tidigare nämnts går det att se stora skillnader i gestaltningen av politisk journalistik i de 

lokala medierna och i de rikstäckande medierna. Gestaltningen av politik som spel i stället för 

som sak existerar i båda medietyperna – men är betydligt vanligare i de rikstäckande medierna 

än på lokal nivå. De lokala medierna är i stället lite bättre på att gestalta politik utifrån de 

sakfrågor den faktiskt handlar om.72 De rikstäckande medierna är alltså i högre grad styrda av 

medielogiken än vad de lokala medierna är. Den lokala politiska journalistiken tenderar därför 

ofta att vara mer pliktskyldigt rapporterande och passivt speglande än tillspetsad och 

dramatiserad.73 Lars Nord, som har studerat lokala valrörelser i media, tror att en anledning till 

detta kan vara den medieskugga de lokala valen ofta hamnar i på grund av att de infaller samma 

dag som riksdagsvalet.74 Lowe Hedman, som studerade den lokala valbevakningen 2002, har en 

hypotes om att frånvaron av tillspetsad, spel- och skandalorienterad journalistik också kan bero 

på det faktum att de lokala medierna har en större närhet till de händelser man rapporterar om, 

och att medierna därför väljer att förhålla sig sakligare för att inte skapa konflikter.75  

 
                                                           
68 Nord (2008), sid 249-250 
69 Hedman (2004), sid 102 
70 Nord & Nygren (2007), sid 12  
71 Hedman (2004), sid 102 
72 Strömbäck (2009a), sid 135-136; Nord & Nygren (2007), sid 42 
73 Nord (2009b), sid 336 
74 Nord (2009b), sid 336-337 
75 Hedman (2004), sid 104  
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En tendens under de senaste decennierna är att det journalistiska förhållningssättet har 

förändrats. Journalisten har gått från att spegla verkligheten till att granska den och slutligen att 

tolka den. Även om journalisterna själva tycker det är viktigare att granska så är det sällan som 

det förhållningssättet används under rapporteringen från valrörelsers slut.76 Att 

tolkningsjournalistiken växer sig allt starkare, på bekostnad av den beskrivande, är något som 

framträder i många demokratier. Genom den tolkande journalistiken får journalisten mer makt 

och inflytande än den har genom den beskrivande journalistiken, som är mer pliktskyldig 

rapporterande.77 43 % av inslagen och artiklarna i rikstäckande medier under valrörelsen 2002 

innehöll tolkande journalistik.78 Graden av tolkande politisk journalistik ses som en indikator på 

hur medialiserad valbevakningen är.79 

 

Forskning som gjorts om mediernas roll i valrörelser sker ofta på riksnivå och forskning på den 

lokala nivån har hamnat på efterkälken. De studier som har gjorts på de lokala mediernas 

bevakning av valrörelser, till exempel av Lowe Hedman80, Lars Nord och Gunnar Nygren81, gör 

det inte möjligt att jämföra skillnader över tid, eftersom det inte finns någon exakt likadan 

studie som utförts kontinuerligt vid varje val. De flesta studier som utformats för att vara 

jämförande har koncentrerats till riksdagsvalen och de stora nationella medierna och utifrån 

dess resultat har det dragits generella slutsatser som sägs gälla alla valrörelser och medier – 

såväl rikstäckande som lokala. Samtidigt säger den begränsade forskningen som gjorts att det 

faktiskt förekommer skillnader i mängden sak- och spelgestaltning vid rapportering vid 

valrörelser på riks- och lokalnivå.82 Därför vill vi genom vår studie bidra med kunskap om hur 

den lokala valrapporteringen förändrats över tid.  

  

 

 

 

 

                                                           
76 Petersson, et al. (2006), sid 83 
77 Strömbäck (2009a), sid 145-146 
78 Strömbäck (2004), sid 229 
79 Strömbäck (2009a), sid 146 
80 Hedman (2004) 
81 Nord & Nygren (2007) 
82 Nord & Nygren (2007), sid 8-9 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för metoden som använts i denna studie. Hur undersökningen genomförts, 

dess validitet och reliabilitet, samt problem som vi stött på under arbetet. 

 

3.1 Val av metod 
För att undersöka hur gestaltningen i valrapporteringen i lokala tidningar förändrats över tid 

valde vi att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys. Den typen av analys är vanlig inom 

politisk kommunikationsforskning då stora mängder material, så som pressklipp, samlas in för 

att studeras. En kvantitativ innehållsanalys är uppbyggd av två komponenter. Den första, 

innehållsanalysen, innebär att det som undersöks är någon form av skriftlig, muntlig eller bild-

mässig framställning. Den andra komponenten, det kvantitativa, innebär att studien baseras på 

siffror. För att kunna göra detta krävs det att uppgifterna som undersöks är likvärdiga, alltså 

jämförbara, och många till antalet. Den kvantitativa innehållsanalysen är användbar när man vill 

få reda på förekomsten av olika typer av innehåll i ett material. Det kan handla om frekvens, att 

man vill se hur ofta något förekommer, eller om utrymme, hur mycket plats något ges.83  

 

Det vi ville göra var att studera innehållet i två lokala tidningars valrapportering, vid två 

tidsnedslag, och därefter jämföra om det skett några skillnader i rapporteringen över tid. Valet 

av en kvantitativ innehållsanalys som metod gjorde vi eftersom vi fick ett stort material att 

analysera och då vi ville mäta förekomsten av olika sorters journalistisk gestaltning i de utvalda 

lokaltidningarna. Vi använde oss av en kvantitativ innehållsanalys med en deskriptiv karaktär, 

då vi först ville ge en beskrivande bild av undersökningsobjekten och sedan analysera och 

jämföra skillnader över tid.84 

 

3.2 Urval 
Redan tidigt i studien använde vi oss av ett strategiskt urval då vi valde att fokusera på lokala 

tidningar och inga andra medieformat. Detta val grundade vi på att tidningen är den källa som 

flest människor använder sig av när de vill ta del av nyheter85 och att människor utanför 

Stockholmsregionen får sin huvudsakliga information från deras lokala morgontidning och inte 

från de rikstäckande tidningarna.86 Alltså är tidningen det medium som har störst spridning 

lokalt, och därmed också stor makt att påverka publiken med sitt innehåll. Själva valet av 

tidningarna, Östgöta Correspondenten (Corren) och Nya Wermlands-Tidningen (NWT), gjorde 
                                                           
83 Esaiasson et al. (2007), sid 223-225 
84 Nilsson (2010), sid 127-129 
85 Strömbäck (2009b), sid 77 
86 Hadenius & Weibull (2005), sid 403 
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vi strategiskt utifrån ett mest-lika urval. Båda tidningarna gavs ut sex dagar i veckan och hade 

en snarlikt stor utgivningskrets och enligt statistik för 2010 trycktes Corren i 53 300 exemplar 

och NWT i 52 800 exemplar.87 Tidningarnas politiska ståndpunkter var oberoende borglig 

respektive konservativ, och de båda rapporterar i kommuner där det politiska klimatet är 

snarlikt varandra med en smärre övervägning av majoriteten åt något blockhåll.  

När det kom till tidningen Östgöta Correspondenten så gavs den ut i olika editioner. För att 

bestämma vilken av editionerna som vi skulle använda utgick vi från en effektorienterad 

urvalsprincip där den edition som var störst, och på så sätt hade störst möjlighet att påverka 

publiken, blev den mest lämpade att använda.88 

Innehållsanalysen omfattade de två sista veckorna före valet 2002 och 2010. Vilket innebar den 

2-15 september 2002 och den 6-19 september 2010. Att vi valt dessa två valrörelser beror på 

att det skiljer nästan en tioårsperiod mellan dem vilket är bra då vi har som syfte att jämföra 

förändringar över tid. Vi kunde ha valt att öka tidsperioden mellan valen ytterligare, men vi har 

valt att hålla oss inom 2000-talet eftersom det är då som medieutvecklingen ökat kraftigt och 

tekniken bidragit till en annan konkurrenssituation än tidigare. Ytterligare en anledning till att 

vi valde dessa tidsintervaller är att journalistiken sannolikt har mer omfattande konsekvenser 

under valrörelsen än under andra tidsperioder, då det politiska intresset ökar bland 

medborgarna.89     

De artiklarna vi använt oss av i studien valdes ur enligt följande urvalsprincip:  

1) Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar publicerade på nyhetsplats i tidningen; 2) signerade 

av journalister; 3) som har placerats på sidor med vinjetten ”politik” eller motsvarande, eller 4) 

som i rubrik eller ingress explicit refererar till inrikespolitiska aktörer eller institutioner. Denna 

urvalsprincip bygger på den som Jesper Strömbäck använder sig av i liknande studier som 

exempelvis Gäster hos verkligheten.90 Innehållsanalysen omfattade endast artiklar som 

återfanns på nyhetsplats i tidningarna, alltså med vinjetter som är nyheter, lokala orter och 

valrelaterade. Alltså omfattades inget innehåll från andra delar i tidningen såsom kultur, nöje, 

sport och ekonomi etc. Även artiklar signerade av nyhetsbyråer föll bort eftersom vi ville se hur 

den lokala tidningen själv valt att gestalta politiken. Att vi fokuserade på det 

nyhetsjournalistiska innehållet i tidningen innebar att även personligt tolkande texter såsom 

krönikor, ledare, analyser och insändare inte omfattades av materialet. För att en text skulle 

räknas som artikel var den tvungen den omfatta minst 10 rader.  

                                                           
87 Tidningsutgivarna (2011), sid 5 
88 Nilsson (2010), sid 129 
89 Strömbäck (2001), sid 414  
90 Strömbäck (2001), sid 415 
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Eftersom mycket bygger på politik i grunden och många texter indirekt handlar om politik 

gjorde vi ytterligare ett urval. Detta för att begränsa vårt material så det skulle bli hanterbart för 

de tidsramar vi hade för uppsatsarbetet. Kriteriet innebar att endast texter där partier eller 

politiker med partibeteckningar nämndes skulle ingå i materialet eftersom det där fanns en 

direkt koppling. Materialet bestod slutligen av 560 artiklar. 

         

3.3 Tillvägagångssätt 
För att utföra denna studie utgick vi från det kodschema med kodinstruktioner som bland andra 

Jesper Strömbäck använt sig av vid studier av valrörelsen 2010. Kodschemat stämde till stora 

delar överens med det han även använt vid tidigare studier av valrörelserna åren 1998, 2002 

och 2006. Genom att använda oss av ett tidigare testat och använt kodschema slipper vi 

uppfinna hjulet igen och arbetar i stället kumulativt.91 Med Strömbäcks kodschema i grunden 

konstruerade vi om schemat och tog bort de variabler som inte svarade på vårt syfte, just för att 

både kodschemat och dess instruktioner skulle passa vår studie. Vi la även till en variabel 

angående vilken politiktyp analysenheten handlade om. Det resulterade i ett kodschema med 22 

stycken analysvariabler som kunde anta olika värden.  

Under materialinsamlingen använde vi oss av mediearkivet Retriever för att få fram tidningarna 

från 2010. Vi bläddrade igenom tidningarna i helhet för att inte få några slarvfel i 

datainsamlingen vilket kunde ha uppstått om vi bara sökt på vissa sökord. Det material som 

passade våra kriterier sparades ner i pdf-format. Tidningarna från 2002 beställdes på mikrofilm 

för att sedan bearbetas på samma sätt som de från 2010.  

Innan vi började med det stora kodningsarbetet gjorde vi ett kodningstest på ett antal 

slumpmässigt utvalda artiklar ur materialet för att testa om kodschemat och 

kodinstruktionerna gick att applicera på materialet. Testet gav en fingervisning ifall de variabler 

vi valt var ändamålsenliga utifrån variationen i materialet.92 Vissa justeringar av schemat och 

instruktionerna gjordes för att begreppsvaliditeten skulle bli högre, vilket innebär att vi 

undersöker det vi säger att vi undersöker.93   

Då vi var två personer som kodade materialet ville vi undvika slumpmässiga mätfel genom att vi 

delade upp materialet mellan oss på ett sätt så att vi båda kodade delar från alla tidningar. I 

stället för att en person kodade allt material från Corren och den andra allt material från NWT 

så delade vi upp det mellan oss. Vi satt även med varandra under hela kodningsarbetet och hade 

en öppen dialog då fall kom upp som var svårkodade. Kodningen gjordes direkt i programmet 

                                                           
91 Esaiasson et al. (2007), sid 18 
92 Nilsson (2010), sid 146 
93 Esaiasson et al. (2007), sid 70 
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SPSS och då kodningsarbetet var slutfört sammanställde vi datamaterialet och presenterade 

resultatet i diagram. Diagrammen gör det möjligt att både jämföra förändringar över tid på olika 

variabelvärden och att presentera variabelvärden var för sig.      

 

3.4 Validitet 
Att en studie har god validitet innebär att den mäter det den påstås ska mätas, saknar 

slumpmässiga fel och att de teoretiska definitionerna stämmer överens med de operationella 

indikatorerna.94 Genom att arbeta kumulativt har vi i denna studie strävat efter att få en hög 

begreppsvaliditet. Vi har använt oss av tidigare forskning inom ämnet och ett välbeprövat 

kodschema att bygga vår undersökning utifrån. Fördelar med att använda ett redan beprövat 

kodschema med kodinstruktioner är att det granskats många gånger tidigare av 

forskningssamhället och att resultatet vi kommer framtill kan jämföras med tidigare studier.95 

Vi omarbetade kodschemat och instruktionerna för att de skulle passa vår studie. Vi anser att de 

variabler som finns i vårt kodschema svarar bra på och visar på hur gestaltningen ser ut i 

lokaltidningarna. Förekomsten i artiklarna av de valda gestaltningsvariablerna kan ses som en 

indikator på hur mycket som innehållet styrs av medielogiken och om berättartekniken 

domineras av sak- eller spelgestaltning.96 

Ett problem som uppstår är när det kommer till den externa validiteten och möjlighet till 

generalisering av resultatet. I och med vårt urval, med två tidningar, är vi medvetna om att de 

slutsatser vi drar efter undersökning inte direkt kan generaliseras för hela Sveriges 

lokaltidningar. I stället syftar denna studie till att ge en fingervisning till utvecklingen av den 

politiska gestaltningen i valrörelser i lokala tidningar. Vi vill poängtera att resultaten vi 

presenterar inte säger allt om utvecklingen som skett och att det säkerligen finns ytterligare 

aspekter som kunnat vara intressanta att studera. Men vi har strävat efter att plocka fram det 

som vi anser är väsentligt för att göra en bedömning av detta.    

 

3.5 Reliabilitet 

Att en studie har god reliabilitet innebär att den är tillförlitlig och att bearbetningen av 

materialet gjorts noggrant och korrekt, vilket innebär en frånvaro av slumpmässiga och 

osystematiska fel.97 Detta är även viktigt för att undersökningen ska kunna replikeras, det vill 

säga göras om vid ett annat tillfälle.98 För att mäta reliabiliteten gjorde vi ett så kallat 

                                                           
94 Esaiasson et al. (2007), sid 63 
95 Esaiasson et al. (2007), sid 66-67 
96 Hernes (1978), sid 187-188 
97 Esaiasson et al. (2007), sid 70 
98 Bergström & Boréus (2005), sid 36  
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interkodarreliabilitetstest. Detta test används när man är fler än en person som kodar ett 

material för att se i vilken mån de kodar samma analysenhet på samma sätt. Vi gjorde två 

sådana test, ett i början för möjligheten att justera kodschemat och ett i slutet för att mäta 

reliabiliteten.99 Båda testen utgick från 10 % av materialet som slumpades fram jämt fördelat 

från alla tidningar. Samtliga artiklar kodades av oss båda och därefter sammanställdes 

resultatet i en tabell(se bilaga 3). Desto högre procenttal desto bättre samstämmighet. 

Procenttalet bör ses till den mätta variabelns svårighetsgrad för att avgöra om resultatet är 

godtagbart. Lätta variabler som inte omfattar en stor del av bedömning från kodarna bör ha 

mycket höga procenttal, medan variabler där det handlar om bedömningsfrågor kan ha ett lägre 

procenttal.100 Överensstämmelsen för våra variabler varierade mellan 86,7% och 100 %.    

 

3.6 Problem med metoden 
Problem som vi stött på under studien är relaterade till kodningsarbetet. Även om vi hela tiden 

strävade efter att jobba för att få hög reliabilitet i vår studie, med noggrannhet i alla moment, så 

fann vi vissa svårigheter i att tolka vissa gestaltningar. Trots att vi försökte minimera dessa 

tolkningssvårigheter, genom att arbeta utifrån välutformade kodinstruktioner och ett 

kodschema med heltäckande variabelvärden, fanns det vissa gränsfall som var svåra att koda. I 

dessa fall skulle de svårtolkade delarna mycket väl kunnat kodas olika beroende på vem som 

kodat materialet. Då vi var medvetna om att detta problem kunde uppstå med två kodare så satt 

vi tillsammans under hela kodningsarbetet för att kunna diskutera dessa kluriga gränsfall, så att 

vi i möjligaste mån gjort samma tolkning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Nilsson (2010), sid 147 
100 Esaiasson et al. (2007), sid 235 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår studie. Resultatet visas i diagram med tillhörande 

kommentarer för att ge lättöverskådlig bild. Sammanlagt har 560 artiklar undersökts och 

procenttalen i resultaten är avrundade till närmaste heltal. 

 

4.1 Antalet artiklar i studien 

Artiklar rörande politik var många till antalet i de båda lokala tidningarna. En anledning till 

detta är att de rapporterar både om lokal-, landstings/regional- och riksdagspolitik. 

Bevakningsområden för tidningarna omfattar även många småkommuner och många artiklar 

med kommunpolitik fyller därför innehållet. Efter det att vårt ihopsamlade material passerat 

våra urvalskritier hade vi slutligen 560 artiklar som ingick i studien.     

 

Figur 4.1.1 Fördelning av antalet artiklar i studien 

 

Att antalet artiklar är så pass många fler i Östgöta Correspondenten 2010 än i Nya Wermlands-

Tidningen 2010 beror i stor del på att Corren detta år producerade en valbilaga till ett av sina 

nummer som i stort sett bara handlade om politik. Denna bilaga inkluderas i vårt material 

eftersom den följer med tidningarna och i allra högsta grad kan påverka läsaren med sitt 

innehåll. 

 

 

 

 

Tidning & år Antal artiklar 

Nya Wermlands-Tidningen 2002 132 
Östgöta Correspondenten 2002 144 
Nya Wermlands-Tidningen 2010 119 
Östgöta Correspondenten 2010 165 
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4.2 Dominerande politiktyp i artiklarna 

Här visas en sammanställning över fördelning av olika politiktyper i artiklarna. Vilken politisk 

nivå som artikeln utspelade sig på och som dominerade innehållet.    

 

Figur 4.2.1 Politiktyp artikeln handlar om 

 

Diagrammen visar vilka politiska nivåer som artiklarna i tidningarna handlade om. Om 

innehållet handlade om kommunpolitik, landstings-/regionalpolitik, riksdagspolitik eller annan 

politik som rörde exempelvis EU. Diagrammet över 2002 omfattar artiklarna från både Nya 

Wermlands-Tidningen och Östgöta Correspondenten. Även diagrammet över 2010 omfattar 

material från båda tidningarna. Under båda åren var det artiklarna som handlade om 

kommunpolitik som dominerande tidningarnas innehåll med 72 % respektive 63 %. Därefter 

var det artiklar om riksdagspolitiken som förekom oftare än de rörande landstings-

/regionalpolitiken. Att kommunpolitiken var vanligast förkommande kom inte som någon 

överraskning. Men jämförs resultatet mellan åren syns skillnader där kommunpolitiken har fått 

något mindre utrymme till förmån för rapportering gällande riksdagspolitik.   
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4.3 Dominerande gestaltningar 

Här visas först en sammanställning över den gestaltningsform som dominerade artiklarna som 

helhet i tidningarna och sedan ett diagram över fördelningen mellan tidningarna. Därefter följer 

diagram över den dominerande gestalningen i rubrik, ingress/första stycket, brödtext och i sista 

stycket.    

 

Figur 4.3.1 Dominerande gestaltning i artiklarna 

 

Diagrammen visar den totala förekomsten av sak- och spelgestaltning i tidningarnas artiklar. 

Diagrammet över 2002 omfattar materialet från både Nya Wermlands-Tidningen och Östgöta 

Correspondenten. Även diagrammet över 2010 omfattar artiklarna från båda tidningarna. I 

båda fallen är det sakgestaltning som är det dominerande gestaltningssättet när det gäller den 

politiska journalistiken. Därefter är det kategorin Ej möjlig att avgöra som är störst. Till den 

kategorin har artiklar räknats som inte dominerades av varken sak- eller spelgestaltning. Detta 

kan ha varit då en politiker befunnit sig i en situation utanför politiken, som exempelvis i 

Karlstad då en politiker råkade befinna sig i kvarteret när ett hus brann. Jämför man mellan 

åren så har sakgestaltningen minskat från 71 % till 65 % medan de andra tårtbitarna vuxit sig 

något större. 
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Figur 4.3.2 Dominerande gestaltning fördelning mellan tidningarna 

 

Diagrammet visar den totala förekomsten av sak- och spelgestaltade artiklar spridna mellan 

tidningarna. I samtliga tidningar och år var det sakgestaltningen som dominerade den politiska 

journalistiken. De sakgestaltade artiklarna till antal ligger mellan åren på en rätt stadig nivå 

tidningsvis. I Nya Wermlands-Tidningen skiljer det 13 artiklar och i Östgöta Correspondenten 

skiljer det endast 2 artiklar mellan 2002 och 2010. När det kommer till spelgestaltningen så 

visar stolparna i diagrammet att antalet artiklar i Nya Wermlands-Tidningen sjönk från 2002 till 

2010, medan antalet ökade i Östgöta Correspondenten. Skillnaderna i antalet kan reflektera hur 

själva valrörelsen i slutspurten såg ut under det året på det lokala planet. Om den gick 

slätstruken förbi eller om det stormade till som i Karlstad 2002 med lokala skandaler.        
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Figur 4.3.3 Dominerande gestaltning i rubrik 

 

Diagrammen visar fördelningen över dominerande gestaltningsätt i artiklarnas rubriker. 

Diagrammet över 2002 omfattar materialet från både Nya Wermlands-Tidningen och Östgöta 

Correspondenten. Även diagrammet över 2010 omfattar artiklarna från bägge tidningarna. 

Skillnaderna mellan diagrammen är inte stora. Sakgestaltningen har sjunkit mellan åren, och 

likaså spelgestaltningen. Annars är det mindre ökningar som skett i kategorierna Annan och 

Trivia som omfattar artiklar som inte handlar om politik eller har relevans för politiken, men 

som ändå handlar om politiker eller har en koppling till politiken (se ytterligare definitioner i 

bilaga 2). Att kategorin Annan är så pass stor kan bero på att rubrikens utrymme är litet och det 

finns inte många ord att avgöra om det är en saklig eller spelgestaltad vinkling som dominerar. 

Även om det fortsatta innehållet exempelvis är sakgestaltat så kan rubriken ha placerats inom 

en annan kategori eftersom det är de enskilda delarna av artikeln som kodas var för sig. 

Kategorin Ej möjlig att avgöra har använts när en artikel saknat rubrik. 
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Figur 4.3.4 Dominerande gestaltning i ingress/första stycket 

 

 

Diagrammen visar fördelningen över dominerande gestaltningsätt i artiklarnas ingresser. 

Diagrammet över 2002 omfattar materialet från både Nya Wermlands-Tidningen och Östgöta 

Correspondenten. Även diagrammet över 2010 omfattar artiklarna från bägge tidningarna. 

Skillnaderna mellan diagrammen, speciellt i den största kategorin Sakgestaltning och i de två 

minsta, Skandalgestaltning och Trivia, är inte särskilt stora. De förändringar man kan urskilja är 

i blocken Annan och Spelgestaltning. Det är mellan dessa som procentenheterna, i huvudsak, 

skiftat mellan åren. Spelgestaltningen 2002 låg på 22 % och minskade till 15 % 2010, medan 

kategorin Annan var mindre procentmässigt 2002 men ökade sina andelar till 2010. Jämför man 

resultat för ingressen med det kommande diagrammet för brödtexten kan man se att i många 

fall har ingressen gestaltats på ett sätt och brödtexten på ett annat. Exempelvis på detta är 2002 

då nästan var fjärde artikels ingress var spelgestaltad medan endast var tionde artikels brödtext 

föll in under den kategorin. 
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Figur 4.3.5 Dominerande gestaltning i brödtext 

 

Diagrammen visar den totala förekomsten av sak- och spelgestaltning i brödtexten i de 

undersökta artiklarna. Det vänstra diagrammet omfattar materialet från Nya Wermlands-

Tidningen och Östgöta Correspondenten 2002, och det högra diagrammet omfattar 

motsvarande material från samma tidningar 2010. Sakgestaltningen är som synes den 

dominerande gestaltningen under båda valrörelserna. Men trots att sakgestaltningen i båda 

fallen dominerar har dess förekomst minskat från 2002 till 2010. Motsatt förhållande gäller för 

spelgestaltningen, som har ökat med fem procentenheter från 2002 till 2010. För kategorierna 

Annan samt Trivia är förändringen mellan de båda åren marginell och kan därför inte tolkas 

som en förändring över tid, utan den kan lika gärna bero på tillfälligheter. Ett av skälen till att 

spelgestaltningen är vanligare under 2010 kan bero på den valguide som fanns bifogad med ett 

av Östgöta Correspondentens nummer. Den hade till stora delar ganska humoristiskt och trivialt 

innehåll, som fokuserade mer på politiker som personer, deras klädstil och intressen än på 

deras sakfrågor. Men valguiden kan givetvis inte förklara hela skillnaden, då den bara stod för 

15 av totalt 284 artiklar från 2010, så något annat ligger också bakom den minskade andelen 

sakgestaltade artiklar. 
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Figur 4.3.6 Dominerande gestaltning i avslutning/sista stycket 

 

Diagrammen visar den totala förekomsten av sak- och spelgestaltning i de sista styckena 

och/eller avslutningarna i tidningarnas artiklar. Diagrammet över 2002 redovisar materialet 

från både Nya Wermlands-Tidningen och Östgöta Correspondenten, och detsamma gäller för 

diagrammet över 2010. Sakgestaltning är den dominerande gestaltningen under båda de 

undersökta åren med 44 % respektive 34 % förekomst. Förekomsten av sakgestaltning i 

avslutning/sista stycke under valrörelsen 2010 har minskat något sedan 2002, vilket även 

spelgestaltningen gjort. Anledningen till att alternativet Annan har relativt hög frekvens kan 

bero på att det som ligger sist i artikeln ofta har ett ganska irrelevant innehåll, med information 

som hade kunnat strykas vid platsbrist. Om en artikel exempelvis handlade om en sakpolitisk 

debatt var den sista meningen ofta något i stil med ”Runt 100 personer hade samlats i 

hembygdsgården för att höra vad politikerna hade att säga om Årjängs framtid. 

Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och hembakt.”, och därför blir sista stycket kodat som 

Annan. Att alternativet Ej möjlig att avgöra förekommer så pass mycket och har ökat mellan 

åren kan bero på att antalet artiklar som saknat sista stycke har blivit fler. Exempel på dessa är 

sakpolitiska guider och artiklar i format fråga-svar.  
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4.4 Journalistiskt förhållningssätt 

Här visas två diagram som beskriver hur det journalistiska förhållningssättet har varit i de 

undersökta tidningarna under veckorna före valen 2002 respektive 2010.  

 

Figur 4.4.1 Journalistiskt förhållningssätt 

Diagrammen visar förekomsten av olika journalistiska förhållningssätt i de undersökta 

artiklarna. Det vänstra diagrammet visar innehållet i artiklarna från Nya Wermlands-Tidningen 

och Östgöta Correspondenten 2002, medan det högra diagrammet redovisar motsvarande 

innehåll från samma tidningar 2010. De två förhållningssätten vi haft att välja på har varit 

beskrivande eller tolkande. Vi har även haft ett reservalternativ för fall då det inte varit möjligt 

att avgöra vilket förhållningssätt journalisten har haft. Diagrammet visar att det beskrivande 

förhållningssättet är det allra vanligaste – i 95 % respektive 97 % av artiklarna har journalisten 

intagit en beskrivande roll. Det tolkande förhållningssättet förekommer väldigt sällan, endast i 5 

% respektive 3 % av artiklarna. En skillnad på två procentenheter kan ses mellan åren och de 

båda förhållningssätten, men den är så pass liten att den inte ska tolkas som om det skett någon 

egentligen förändring över tid. 

 

 

 

  

97% 

3% 
0% 

2010 

Beskrivande 
Tolkande 
Ej möjlig att avgöra 

95% 

5% 

0% 
2002 

Beskrivande 
Tolkande 
Ej möjlig att avgöra 

 



 32

4.5 Förekomsten av olika gestaltningar 

Här visas en sammanställning över frekvensen av olika gestaltningar i artiklarna. Det är nio 

olika gestaltningar som vi kollat förekomsten av. Varje gestaltningstyp representeras av en 

stapel. 

Figur 4.5.1 Förekomsten av olika sorters gestaltningar 

 

Varje stapel i diagrammet motsvarar en gestaltningstyp och dess förekomst i de undersökta 

artiklarna i procent. Den vänstra delen av diagrammet omfattar materialet från både Nya 

Wermlands-Tidningen och Östgöta Correspondenten från 2002, och den högra sidan av 

diagrammet omfattar motsvarande material från 2010. Som synes har förekomsten av de olika 

gestaltningarna (se definitioner i bilaga 2) pendlat lite mellan de två undersökta åren – vissa 

staplar är högre 2002 än 2010 och vissa har blivit lägre. Något generellt mönster går inte att se. 

Ett mönster som dock återkommer mellan de båda halvorna av diagrammet är att 

konfliktstapeln många gånger är högre än staplarna som representerar de övriga 

gestaltningarna. Konfliktgestaltning är alltså den överlägset vanligaste gestaltningen i de 

undersökta tidningarna både 2002 och 2010. Det går också att utläsa en relativt stor minskning 

i mängden konfliktgestaltning 2010 jämfört med 2002.  
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4.6 Förekomsten av opinionsundersökningar 

Här visas först en sammanställning över hur ofta opinionsundersökningar redovisas i de 

undersökta artiklarna. Därefter följer två diagram som visar hur ofta det refereras till 

opinionsmätningar eller opinionsresultat i de undersökta artiklarna. 

Figur 4.6.1 Redovisning av opinionsresultat 

 

Diagrammen visar hur ofta det förekommer redovisningar av opinionsundersökningar i de 

undersökta tidningarna. Det vänstra diagrammet representerar innehållet i Nya Wermlands-

Tidningen och Östgöta Correspondenten från de två sista veckorna före valet 2002, och det 

högra diagrammet visar motsvarande innehåll från samma period 2010. Antalet artiklar som 

redovisar opinionsresultat är som synes väldigt få, bara en respektive två procent. En skillnad 

på en procentenhet går alltså att se mellan de båda åren, men den är så pass marginell att man 

knappast kan tala om någon synlig förändring över tid.  
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Figur 4.6.2 Referenser till opinionsmätningar eller opinionsresultat 

Diagrammen visar hur ofta det refereras till någon form av opinionsmätning eller något 

opinionsresultat i de undersökta tidningarna. Det vänstra diagrammet representerar innehållet 

i Nya Wermlands-Tidningen och Östgöta Correspondenten från de två sista veckorna före valet 

2002, och det högra diagrammet visar motsvarande innehåll från samma period 2010. Båda 

diagrammen visar på ett liknande resultat: referenser till opinionsundersökningar eller 

opinionsresultat förekommer i runt ett av tjugo fall. En skillnad på en procentenhet kan ses 

mellan de båda studerade åren, men den är så pass marginell att den knappast kan tolkas som 

om det hade skett en förändring över tid.  

 

Både diagrammen i figur 4.6.1 och 4.6.2 handlar om opinionsundersökningar, men en skillnad i 

resultatet går att se. Det beror på att statistiken i figur 4.6.1 visar förekomsten av redovisningar 

av opinionsundersökningar, medan figur 4.6.1 visar förekomsten av referenser till 

opinionsundersökningar. För definitionen redovisad krävs att undersökningen beskrivs 

någorlunda heltäckande, till exempel att man nämner hur många som tillfrågats, hur frågan var 

formulerad och vem som står bakom undersökningen. En referens kan vara betydligt mindre 

konkret. Då räcker det till exempel att ett opinionsresultat nämns i förbifarten, som ”Enligt de 

senaste partisympatiundersökningarna ligger Kristdemokraterna under fyraprocentsspärren 

och skulle därmed förlora sin riksdagsplats om det vore val i dag”. Kraven för att räknas som 

referens är alltså betydligt lägre än kraven för att klassas som redovisning. 
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5. Analys/diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet av vår studie att kopplas till teorier och tidigare undersökningar. 

Skillnader och likheter i den politiska rapporteringen i samband med valen 2002 och 2010 

kommer att analyseras och diskuteras utifrån studiens resultat.  

 

5.1 Dominerande gestaltningssätt 
Hur mottaglig publiken är av medieeffekter, såsom gestaltning, styrs av deras medievanor och 

vilket orienteringsbehov de har. Ju större osäkerhet som finns hos publiken och ju mer relevant 

något upplevs desto större är sannolikheten att medierna påverkar med dess innehåll.101 Inom 

politiken har medierna en betydande roll då allt fler svenska väljare tenderar till att bestämma 

sig sent i valrörelsen för vilket parti de ska rösta på. Partitillhörigheten har sjunkit och 

väljarrörligheten ökat.102 Detta medför att orienteringsbehovet i valrörelsen är stort och att 

mediernas innehåll kan påverka. Då innehållet i en artikel är sakgestaltat är det i huvudsak 

vinklat att handla om politikens innehåll och sakfrågor, medan en spelgestaltad artikel vinklas 

till att rapportera om politik med fokus på maktfrågan och kampen om makten som ett spel. I 

vår studie visade resultatet att det sakpolitiska förhållningssättet dominerade i de lokala 

tidningarna med 71 % 2002 och 65 % 2010. Spelgestaltningen låg på 13 % respektive 17 %. 

(figur 4.3.1) Jämför man dessa siffror med resultat från studier på rikstäckande mediers 

innehåll syns en markant skillnad. Vid valen 1998 och 2002 var det 45 % respektive 55 % av 

artiklarna/inslagen i de rikstäckande medierna som gestaltade politik som sak och 38 % 

respektive 35 % som fokuserade på spelgestaltning.103 Att resultaten från lokaltidningarna 

skiljer sig så pass mycket åt från resultat av de rikstäckande medierna kan bero på att 

rikspolitiken i högre grad skapar dramatik och fokuserar på partiledare och statsråd, medan 

den lokala rapporteringen är mer statisk och fokuserar på detaljfrågor samt går på rutin.104 

Lowe Hedman, som studerat den lokala valbevakningen 2002, tror att en annan möjlig 

förklaring kan vara det faktum att relationerna mellan de som bevakar och det som bevakas är 

närmare på en mindre ort, och att man därför vill gestalta händelserna på ett sakligt sätt.105 En 

anledning till detta är att man på en liten ort har ett beroendeförhållande till makthavarna – gör 

man sig ovän med dem blir det svårare att få fram sina nyheter.106  
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En skillnad kan ses i mängden sak- respektive spelgestaltning om man jämför siffrorna för våra 

undersökta år, 2002 och 2010. Spelgestaltningen har, som vi tidigare redovisat, ökat från 13 % 

till 17 % mellan åren, samtidigt som andelen sakgestaltning har minskat från 71 % till 64 %. En 

förklaring till detta kan vara konkurrensen på mediemarknaden. För att lyckas locka läsare till 

papperstidningen krävs ett innehåll som tilltalar publiken och som upplevs som köpvärt. Därför 

har många medier börjat fokusera på allt mer lättsmält underhållning i stället för djupare och 

mer seriöst innehåll.107 En tendens till detta kan alltså även urskiljas i resultatet av vår studie, 

även om den är relativt låg. För att få ett mer statistiskt säkerställt resultat på att mängden 

spelgestaltning verkligen har ökat på bekostnad av sakgestaltningen skulle man behöva bredda 

studien och undersöka fler tidningar, för att kunna utesluta att de uppmätta skillnaderna endast 

beror på tillfälligheter. 

 

Även om en artikel domineras av en gestaltningstyp så kan det vara missvisande att inte tolka 

artikelns delar var för sig. Resultat från vår studie visar just exempel på detta då 22 % av 

artiklarna från 2002 hade en ingress som var spelgestaltad medan endast 10 % av brödtexterna 

kategoriserats som spel. Även när det gällde sakgestaltning fanns skillnader mellan delarna det 

året. 43 % av rubrikerna och 44 % av de avslutande styckena gestaltades som sak medan 

brödtexten gjorde det i 68 % av artiklarna. Liknande skillnader gick även att urskilja i resultatet 

från 2010, även om de var betydligt mindre. Att resultatet visar på dessa skillnader kan bero på 

både medvetna och omedvetna val hos journalisten. Att en rubrik och ingress spelgestaltas kan 

vara ett sätt att locka läsaren att fortsätta ta del av artikeln, även om den sedan går över mot ett 

sakinnehåll. Under 2010 så sjönk spelgestaltningen i alla artikeldelar förutom i brödtexten där 

den i stället ökade. Sakgestaltningen däremot sjönk i alla delar. Då båda dess kategorier i stort 

sett sjönk i procentenheter, i de olika delarna, har kategorierna Annan och Trivia i stället ökat i 

alla delar. Dessa kategorier omfattar artiklar som inte handlar om politik eller har relevans för 

politiken, men som ändå handlar om politiker eller har en koppling till politiken. En anledning 

till att dessa har ökat kan vara att det inte krävs stora resurser för att rapportera om exempelvis 

en politiker som klipper ett band på en invigning eller som bara gör ett dagsbesök i en kommun. 

Men då ökningarna är relativt små så kan det även bero på enstaka händelser som utspelat sig i 

valrörelsen.  

 

Gestaltning inom politisk rapportering påverkas av både medielogiken och den politiska 

logiken. Forskningen som gjorts i demokratier världen över visar att ett återkommande 

gestaltningssätt inom den politiska journalistiken är att fokusera mer på spel än sak. Det är ett 

tecken på att rapporteringen styrs av medielogiken, vilket innebär att det är medierna själva – 
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och deras behov – som i första hand formar innehållet.108 Men med utgångspunkt i de resultat vi 

fått fram gällande den dominerande gestaltningen i artikeln så följer den lokala politiska 

rapporteringen inte samma tendenser. Vårt resultat visar att sakgestaltningen är det som 

dominerar vilket innebär att det ännu är den politiska logiken som styr den lokala 

rapporteringen. De lokala tidningarna rapporterar till största delen om valrörelsens innehåll 

och sakpolitiska frågor i stället för att tillspetsa journalistiken eller fokusera på enkla 

konfliktmönster som de nationella medierna tenderar till.109  

 

Även om vår studie visade att den politiska logiken i stora delar fortfarande styr den lokala 

politiska rapporteringen så är vi medveten om att medielogiken inte är helt frånvarande. 

Förändringarna mellan åren visar, som vi tidigare påpekat, att det dominerande 

gestaltningssättet utvecklats med en ökning mot spel. Detta kan ses som en indikator på att 

politiken alltmer medialiserats. Ju mer medialiserat någonting är, desto mer inflytande har 

medierna över just det området.110 Då medielogiken slår igenom blir kampen om 

medieoffentligheten allt hårdare bland politikerna samtidigt som medieutbudet ökar. 

Politikerna har anpassat sig till medielogiken för att få utrymme i medierna för att få väljarnas 

uppmärksamhet.111 Detta kan vara en bakomliggande faktor till ökningen mellan 2002 och 

2010. Att det fanns tydliga blockindelningar mellan partierna 2010 och att 

Sverigedemokraterna hade möjlighet att ta plats i riksdagen intensifierade kampen om 

rösterna. Även på den lokala nivån kan de politiska aktörerna påverkats av detta och varit mer 

måna om att fiska röster.  

 

5.2 Förekomsten av olika gestaltningar 
Samtliga medier påverkas av medialiseringen men det som skiljer dem åt i valbevakningen är i 

vilken utsträckning som de är medialiserade. Att se hur ofta olika gestaltningsformer 

förkommer i den politiska rapporteringen är ett sätt att undersöka hur medialiserat ett medium 

är.112 Dessa gestaltningar kan ses som mönster som både publiken och journalisten lär sig att 

känna igen.113 I vår undersökning valde vi ut nio olika gestaltningar som definierats i tidigare 

forskning och som ofta använts vid undersökningar av riksmediernas valbevakning. Resultatet 

vi fick av förekomsten av dessa mönster i de lokala tidningarnas artiklar visar att de överlag, 

med vissa undantag, inte var speciellt vanliga. Detta går i samma linje med Lars Nord och 
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Gunnar Nygrens konstaterande efter deras studie av den lokala mediebevakningen valet 2006; 

att gestaltningarna inte var lika förekommande lokalt som på riksnivå.114  

 

Med utgångspunkt i staplarna i diagrammet (figur 4.5.1) kan förekomsten av gestaltningarna 

och förändringarna mellan åren studeras. Mellan 2002 och 2010 har procentenheterna sjunkit 

eller ökat i ett spann mellan ett och nio. Vilket tyder på att det inte skett någon större förändring 

mellan åren. Sättet att gestalta den politiska rapporteringen som hästkapplöpning, politisk 

misstro och ekonomiska konsekvenser (se definitioner i bilaga 2) tillhör de lägsta stolparna i 

diagrammet och förekomsten av dem hade alla minskat till 2010. Även skandal som 

gestaltningssätt tillhörde de minsta av staplarna. Betydande faktorer för skandalgestaltningen 

är hur uppmärksammat något blir, händelser blåses upp stort och en viss ton finns i 

artikeln/inslaget.115 Den låga siffran i vårt resultat kan tyda på att journalisterna inte gestaltade 

saker som skandaler om det inte förelåg en sådan i grunden. Att antalet skandalgestaltade 

artiklar sjönk till 2010 med två procentenheter kan förklaras med att det var lite mer tumult 

under 2002 års lokala valrörelser med bland annat valstugeskandalen. Så resultatet för dessa 

lokala tidningar följer inte den internationella trend som vuxit fram med användandet av 

skandalgestaltning.116   

 

De enda mönster som ökade i antal mellan 2002 och 2010 var sättet att gestalta den politiska 

journalistiken som politisk strategi(+2 procentenheter) och politiker som individer(+3 

procentenheter)(se definitioner i bilaga 2). Båda dessa gestaltningar förkommer inom 

spelgestaltningen då de fokuserar mer på strategier för att vinna väljarnas röster och på 

politikerna som personer än representanter för en viss politik. Ökningen i staplarna kan 

relateras till ökningen av spelgestaltningen i artiklarna som helhet (figur 4.3.1). Vi är dock väl 

medvetna om att ökningarna är marginella och att det inte går att dra några omfattande 

slutsatser av dem. 

 

Sättet att gestalta artikeln utifrån ett regeringsperspektiv visade ingen förändring i vår studie 

mellan åren. Regeringsfrågan kan handla om vilka som kan tänkas samarbeta med varandra i till 

exempel en regering eller i en kommunstyrelse. Det behöver alltså inte bara handla om ren 

blockpolitik. Att en förändring uteblivit skulle skulle kunna förklaras med att samarbeten inom 

politiken diskuterades på lokal nivå även 2002, trots att det inte fanns några tydliga block bland 

riksdagspartierna som vid valet 2010. 
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De gestaltningar som minskade mest från 2002 till 2010 var sättet att rapportera om politiken 

med medborgare som offer (- 5 procentenheter) och med konflikter (- 9 procentenheter). Att 

gestalta medborgare som offer innebär att det i artikeln framställs som om medborgare 

”drabbas av” eller ”förlorar på” politiken som förs eller politik som är frånvarande. I vår studie 

var 12 % 2002 och 7 % 2010 gestaltade på det sättet. I Lars Nord och Gunnar Nygrens studie för 

2006 visade deras resultat på en lägre procent av förekomsten, 2,3 %. Skillnaderna kan bero på 

att våra urval ser olika ut då deras omfattar både tidning och etermedier. Det kan även bero på 

att deras material bara hade en direkt koppling till valrörelsen medan vår studie även omfattat 

artiklar som rör den vardagliga politiken. När det gäller förekomsten av konfliktgestaltning, som 

sjönk mellan åren, så är det gestaltningssättet det vanligaste förekommande i vårt material. 

Från 2002 hade 41 % av artiklarna mönster av detta och 2010 var andelen 32 %. Att dessa 

staplar skiljer sig stort åt jämfört med de andra gestaltningssätten är inte så konstigt om man 

ser till andra resultat i studien som i diagrammet över det journalistiska förhållningssättet 

(figur 4.4.1). Det beskrivande förhållningssättet som innebär att artiklarna i huvudsak handlar 

om vad som har hänt, vad någon sagt, gjort eller föreslagit117 dominerar de lokala tidningarnas 

innehåll. Då den beskrivande journalistiken mest rapporterar rent av, och speglar sin upplevda 

verklighet, så omfattar den ofta konflikter och motsättningar vilket gör att konfliktstapeln(figur 

4.5.1) sticker ut mer än de andra. Att den sjunkit med nio procentenheter mellan åren kan bero 

på tillfälligheter i valrörelsen då det journalistiska förhållningssättet inte förändrats nämnvärt.    

 

5.3 Så arbetar journalisterna 
I vår studie har det journalistiska förhållningssättet i artiklarna delats upp efter 

variabelvärdena beskrivande och tolkande och ej möjlig att avgöra. Vårt resultat visar att 

förhållandet mellan beskrivande och tolkande journalistik är relativt stadigt vid en jämförelse 

över tid: 95 % av texterna är beskrivande 2002, och samma siffra för 2010 är 97 %. 

Motsvarande siffror för tolkande texter är 5 % respektive 3 % (figur 4.4.1). Förändringen på två 

procentenheter kan betraktas som marginell och kan därför inte ses som något bevis för att en 

förändring över tid har skett. Den lilla skillnaden kan lika gärna bero på tillfälligheter i 

valrapporteringen för just de två åren och ska alltså inte ses som någon strukturell skillnad. 

Detta kan dock tyda på att journalister på landsortstidningar i hög grad beskriver verkligheten 

så som de upplever den – artiklarna blir en slags spegel av verkligheten från journalistens 

synvinkel. Att skriva tolkande artiklar är alltså väldigt ovanligt i de undersökta tidningarna. 

Detta stämmer bra överrens med vad tidigare forskning har rapporterat. De lokala medierna 

har ofta en tendens att vara mer speglande och rapporterande än tolkande, och det är alltså 
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mindre styrda av medielogiken än vad de rikstäckande medierna visat sig vara.118 Den icke-

existerande förändringen över tid för de två valår vi undersökt tyder också på att det 

journalistiska arbetssättet på lokalredaktioner är ganska likartat över tid. En förändring vi ändå 

har noterat under kodningsarbetet är att mängden sakpolitiska guider har ökat från 2002 till 

2010. (En sakpolitisk guide består ofta av ett rutmönster med inklistrad fakta från partiernas 

valmanifest). Dessvärre har vi inte haft någon variabel för att koda just förekomsten av detta, 

men vår uppfattning är att de förekommer betydligt oftare i 2010 års rapportering än 2002. De 

sakpolitiska guiderna ökade i antal från 1998 till 2002 i de rikstäckande tidningarna119, och det 

är ett typexempel på billig journalistik som allt fler medier känner ett behov av i och med läget 

på den ekonomiska marknaden. Men som Jesper Strömbäck konstaterar så behöver inte billig 

journalistik vara synonymt med dålig journalistik. Tvärtom, i fallet med de sakpolitiska 

guiderna – de är en väldigt användbara och en praktisk service till läsarna som gör det enklare 

att självständigt ta ställning i de politiska frågorna.120 De sakpolitiska guiderna bidrar även till 

att öka medborgarnas kunskap om politiska sakfrågor – en kunskap som annars i allmänhet är 

på väg att försämras eftersom den nationella trenden går mer mot att gestalta politik som spel 

än som sak.121  

 

En typ av journalistik som är en tydlig indikator på spelgestaltning är opinionsjournalistiken. 

Den är som direkt hämtad från sportens värld, där serietabeller ständigt visar hur lagen ligger 

till. Ofta redovisas opinionsundersökningar löpande under de sista veckorna före valet, och 

själva utgången av valet blir som en slags final. Opinionsjournalistik är en slags skapad 

journalistik – ingenting har egentligen hänt, men en opinionsundersökning ger siffror som går 

att jämföra med tidigare publicerade siffror och på så sätt får man en nyhet, ofta i form av en 

ökning eller minskning för något parti.122 I vår studie har vi mätt förekomsten av opinions-

undersökningar på två sätt; dels när de redovisats på ett omfattande sätt och dels när det bara 

refererats till dem. Resultaten visar att förekomsten av opinionsundersökningar generellt är låg, 

endast i 1 % respektive 2 % av artiklarna redovisades opinionsundersökningar och i 5 % 

respektive 6 % av artiklarna refererades det till dem (figur 4.6.1 och figur 4.6.2). Den marginella 

skillnaden mellan åren gör att det inte går att tala om någon ökning över tid. Det talar emot den 

ökningen av spelgestaltning som vi tidigare redovisat. Sannolikt har då spelgestaltningen tagit 

sig andra uttryck än just opinionsmätningar, eftersom de ligger på en stabil nivå. Jämför man 

våra resultat med mätningar gjorda på riksmedier ser man att förekomsten av opinions-

undersökningar är betydligt lägre i de lokala medierna. För 2010 finns ännu inga siffror 
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publicerade, men 2002 förekom redovisningar av opinionsundersökningar i snitt i 8 %,123 och 

referenser till opinionsundersökningar förekom så ofta som i 30 % av artiklarna i 

riksmedierna.124 En anledning till att användningen av opinionsundersökningar är så mycket 

större på riksnivån kan vara att de är förhållandevis kostsamma att producera/köpa in, och de 

rikstäckande medierna har oftast en större budget och därför större möjligheter att göra 

detta.125 

 

5.4 Rapportering av olika sorters politik  
Lokala medier har allt som oftast en stor bredd i sin bevakning, som i det här fallet där allt från 

kommunpolitik till riksdagspolitik rapporteras. Någon motsatt relation, där rikstäckande 

medier bevakar lokala händelser, finns i princip inte. När det kommer till nyheter om vad som 

händer i kommunen är det helt enkelt lokaltidningen medborgarna får sin information ifrån.126 

Läsarundersökningar gjorda bland lokaltidningsläsare visar också att det lokala materialet är 

det som värderas allra högst. I en studie gjord av Dagspresskollegiet svarade 87 % av läsarna att 

de läser de lokala nyheterna i sin tidning.127 Resultat från vår studie visar att läsarna därmed 

borde vara nöjda med rapporteringen kring valrörelserna. I båda de undersökta valen 

dominerar de lokala politiska nyheterna stort: 81 % 2002 respektive 71 % 2010 av det 

egenproducerade innehållet bevakade kommun- och landstingspolitiken. (figur 4.2.1) Här är det 

dock viktigt att notera att vi enbart undersökt det lokalt producerade materialet, och alltså 

uteslutit artiklar signerade av till exempel nyhetsbyrån TT. Vi är medvetna om att människor 

läser båda typerna av innehåll i tidningarna, de lokalt producerade texterna som till största 

delen berör de lokala valen, och de inköpta nyhetsbyråtexterna som man kan anta i större grad 

berör riksdagsvalet. Men det vi varit ute efter i studien var att se hur lokaltidningarna själva 

väljer att gestalta politik i valrörelser och därför föll det sig naturligt att räkna bort det material 

som tidningen inte ligger bakom. 

 

En anmärkningsvärd siffra som ses i statistiken över vilken politiktyp som bevakas är den om 

att mängden landstings- och regionalpolitik utgör en sådan liten del av den totala mängden 

lokalt material. Endast 9 respektive 8 procentenheter av de totala 81 % respektive 71 % berör 

landstings- och regionalpolitiken (figur 4.2.1). Det kan tyckas något märkligt med tanke på att 

landstingen/regionerna ansvarar för flera viktiga samhällsfunktioner så som vård och 

kollektivtrafik. Anmärkningsvärt är också den stora ökningen av mängden riksdagspolitik i 
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bevakningen – från 17 % av rapporteringen 2002 till 27 % 2010 (figur 4.2.1). Det är svårt att 

hitta någon konkret förklaring till denna skillnad, men en tänkbar anledning skulle kunna vara 

att det osäkra läget inför valet 2010 gjorde att riksdagspolitikerna och ministrarna var mer 

måna om att resa runt i landet för att visa upp sig och sprida sitt budskap för att locka till sig 

väljare. Något vi kunde se under kodningsarbetet var nämligen att de allra flesta av de artiklar 

som kodades som riksdagspolitik handlade om att en politiker från riksnivån var på besök på 

någon ort inom våra studerade tidningars bevakningsområde.  Ett annat alternativ till detta kan 

förstås vara att tidningarna medvetet lade mer fokus på riksdagsvalet 2010 just eftersom det 

var en sådan ”spännande” och oförutsägbar situation, där vi bland annat var på väg att få in ett 

nytt parti i riksdagen.  
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6. Sammanfattning av slutsatser 

I detta kapitel kommer våra slutsatser att redovisas kopplade till varje frågeställning.  

 

6.1 Hur vanliga är olika gestaltningssätt i den politiska 
journalistiken i lokala tidningar? 
Utifrån våra studieobjekt så dominerar ännu det sakpolitiska förhållningssättet i jämförelse 

med det spelgestaltade (figur 4.3.1) i den lokala politiska journalistiken. Den politiska 

rapporteringen hos de lokala tidningarna skiljer sig därmed stort från utvecklingen som skett 

hos de rikstäckande medierna med större fokus på speljournalistiken. Den lokala journalistiken 

speglar valrörelsen mer utifrån fokus på sakinnehållet. Men även om det är sakgestaltningen 

som dominerar i artiklarna kan man se skillnader på gestaltningssätten(sak, spel och skandal) i 

de olika delarna. En sakdominerande artikel kan ha en rubrik eller ingress som kategoriseras 

under spelgestaltning. Detta kan vara ett sätt att försöka få en artikel att sticka ut i den sakliga 

valrapporteringen och locka till läsning. 

 

Att sakgestaltningen dominerar innebär att det ännu är den politiska logiken som styr den 

lokala rapporteringen. De lokala tidningarna rapporterar till största delen om valrörelsens 

innehåll och sakpolitiska frågor i stället för att följa medielogiken och tillspetsa journalistiken 

eller fokusera på enkla konfliktmönster som de nationella medierna tenderar att göra. En 

anledning till detta kan vara den närhet som finns mellan journalister och deras källor på en 

liten ort. Man behöver hålla sig väl med källorna för att få sina nyheter, och därför vill man inte 

orsaka onödiga konflikter med spelgestaltad journalistik, utan håller sig till de faktiska 

sakfrågorna.  

 

Vi kan även konstatera att skandalgestaltning inte är lika utbrett lokalt som nationellt. Artiklar 

gestaltades inte så om det inte låg en skandal i grunden. Vårt resultat visar därför att de lokala 

tidningar inte följer den internationella trend som vuxit fram gällande användandet av 

skandalgestaltning i medierna. 

 

Utifrån förekomsten av olika gestaltningar, mönster, i artiklarna kan vi konstatera att de lokala 

tidningarna är medialiserade i en lägre grad än de på riksnivå. De nio gestaltningar vi utgick 

från är ganska ovanliga i den lokala politiska rapporteringen, med undantag för 

konfliktgestaltning. Att konfliktgestaltningen förekommer betydligt oftare än de andra hör 

samman med den höga andelen av beskrivande journalistik som förekommer. Den beskrivande 
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journalistiken rapporterar mest rent av och speglar sin upplevda verklighet, som ofta bygger på 

konflikter och motsättningar.     

 

Opinionsundersökningar brukar ses som en indikator på spelgestaltning. Utifrån vårt resultat 

kunde vi konstatera att opinionsundersökningarna var väldigt sällsynta – i maximalt var 

tjugonde artikel förekom en referens till någon opinionsundersökning (figur 4.6.1 och figur 

4.6.2). Jämfört med rikstäckande medier använder lokaltidningarna sig inte av opinions-

undersökningar lika ofta. En möjlig anledning till detta kan vara att det är kostsamt att anlita ett 

opinionsinstitut för att göra en mätning, och att lokala medier därför inte har råd. 

 

6.2 Hur ser det journalistiska förhållningssättet ut? 
De tidningar vi undersökt domineras nästan totalt av ett beskrivande förhållningssätt från 

journalisternas sida, i stället för ett tolkande (figur 4.4.1). Journalister på lokala dagstidningar 

presenterar nästan uteslutande en speglande, beskrivande bild av verkligheten, och lämnar 

inget utrymme för egna tolkningar eller analyser av händelser. Detta tyder på en låg grad av 

påverkan av medielogiken hos de lokala tidningarna och är därmed ytterligare ett tecken på att 

det fortfarande är den politiska logiken som styr över den lokala politiska rapporteringen.  

 

Något som vi kunnat se är att det har blivit vanligare med det som kallas sakpolitiska guider, 

alltså rutmönster fyllda med partiåsikter. Där förhåller sig journalisten beskrivande, men på ett 

mycket passivt sätt, och hämtar i princip bara material från partiernas respektive partiprogram 

och klistrar in det i rutsystemet. Det är journalistik som är väldigt billig och enkel att producera, 

och kan därför vara ett tecken på en marknadsanpassning från medierna, eftersom de 

ekonomiska villkoren för medieföretagen överlag blir hårdare. Samtidigt visar den ökade 

förekomsten av sakpolitiska guider att sakpolitiken fortfarande tas på allvar, trots att mängden 

spelgestaltning generellt ökar i medierna. Det bidrar till att medborgarna blir mer kunniga om 

politikens sakfrågor.  

 

6.3 Har rapporteringen förändrats under de senaste åren? 
De skillnader man kan urskilja i den lokala valrapporteringen hos våra studieobjekt mellan 

2002 och 2010 är överlag inte särskilt stora. De skillnader som syns återfinns framför allt i 

gestaltningen av politiken. Även om den politiska valrörelsen kan anses gå på rutin så har det 

dominerande sakpolitiska innehållet fått stryka något på foten. Spelgestaltningen och artiklar 

som faller in under kategorier som Trivia och Annan har ökat. Att de två sistnämnda har ökat 

kan bero på att det inte är resurskrävande att rapportera om exempelvis politiker som klipper 

band på en invigning eller gör ett dagsbesök i en kommun.  
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Förändringar i förekomsten av olika gestaltningar i artiklarna finns, men eftersom de är så små 

anser vi att det inte går att dra några omfattande slutsatser av dem. Det är troligtvis 

tillfälligheter inom valrörelsen som bidragit till dem. 

 

En jämförelse av journalisternas förhållningssätt i artiklarna från 2002 respektive 2010 visar 

heller inte på några stora förändringar. Det beskrivande förhållningssättet dominerar stort på 

lokalredaktionerna under båda åren med 95 % respektive 97 %. Det indikerar att journalistiken 

på lokaltidningar ofta är rutinmässig och håller sig relativt likartad över åren. 

 

Förekomsten av lättproducerade nyheter i form av artiklar baserade på opinions-

undersökningar har inte ökat, trots en allt tuffare konkurrens på mediemarknaden – både 

publikmässigt och ekonomiskt. En anledning till det kan vara att opinionsundersökningar är 

förhållandevis dyra att beställa. Just ekonomin kan också vara en anledning till att mängden 

sakpolitiska guider i tidningarna har ökat – men av motsatt anledning. Dessa är nämligen billiga 

och går snabbt att producera, eftersom journalisten allt som oftast bara plockar texterna rakt 

från partiernas hemsidor. 
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7. Egna reflektioner 

Hur medier i Sverige rapporterar om politik inför ett val är intressant, eftersom mediers 

påverkan på människors tankar och åsikter är så pass stor. Med ”rätt” metod har medierna 

möjlighet att öka befolkningens intresse och kunskap om politik – men genom att använda sig 

av en annan metod för rapporteringen kan det politiska intresset och den politiska kunskapen 

hos befolkningen minska. Med andra ord: medier har makt.  

 

Att studera hur den politiska bevakningen ser ut i just lokala tidningar intresserade oss framför 

allt av anledningen att de allra flesta svenskar har sin lokaltidning som huvudsakliga 

nyhetskälla, samtidigt som nästan all medieforskning är inriktad på de stora rikstäckande 

medierna. Vi ville få en bild av hur Sveriges lokaltidningar fungerar och vad de producerar inför 

ett val. På riksmedienivå kan man se trender som går mot en ökad spelgestaltning på bekostnad 

av sakgestaltningen. Då borde väl rimligtvis lokalredaktionerna haka på detta, eftersom de är i 

samma konkurrensutsatta situation som riksmedierna? 

 

Resultatet blev förvånansvärt svagt mot vad vi hade trott. Mellan 2002 och 2010 kunde inga 

större skillnader i bevakningen ses. Ett litet steg mot mer spelgestaltning i stället för 

sakgestaltning såg vi, men skillnaden var långt ifrån lika stor som hos de rikstäckande medierna. 

I stället verkar lokaltidningarnas valbevakning på 2000-talet ha varit ganska likriktad utan 

några större förändringar över tid. 

 

Något som vore intressant är förstås att utöka vår undersökning. Dels skulle vi vilja ha med fler 

tidningar som analysenheter och dels skulle vi vilja utöka vår undersökning i tid. Det skulle 

förstås kräva en enorm arbetsinsats, men det vore verkligen spännande att se om det har skett 

större förändringar i lokaltidningarnas valbevakning om man går längre tillbaka i tiden.  
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Bilaga 1 Kodschema  

Urval av tidningar: Östgöta Correspondenten (edition Linköping-Mjölby 2002, edition Linköping 2010), 
Nya Wermlands-Tidningen.  
Tidsperiod: 2-15 september 2002, 6-19 september 2010. 
Urval innehållsmässigt: 1) Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar publicerade på nyhetsplats i -
tidningen; 2) signerade av journalister; 3) som har placerats på sidor med vinjetten ”politik” eller mot-
svarande, eller 4) som i rubrik eller ingress explicit refererar till inrikespolitiska aktörer eller 
institutioner. Endast texter med fler än tio rader ingår. Artiklar enbart signerade av nyhetsbyråer ingår inte. 
Undersökningsenhet: Hela artiklar om inget annat anges.  
 
1. Tidning          _____________ 
 
2. Kod           _____________ 
 
3. Dominerande politiktyp       1 Kommunpolitik 

2 Landstings-  
/regionalpolitik 
3 Riksdagspolitik 
4 Annan 
99 Ej möjlig att avgöra 

Opinioner 
4. Redovisas opinionsundersökningsresultat  1 Ja 

2 Nej 
 
5. Refereras det till opinionsmätningar eller opinionsresultat  1 Ja 

2 Nej 

 
Journalistikens uttryck 
6. Förekommer spekulationer om sådant som kan komma att hända?  1 Ja 

 2 Nej 
 
7. Journalistiskt förhållningssätt?       1 Beskrivande 

2 Tolkande 
3 Ej möjlig att besvara 

 
Gestaltningar 
8. Vilken är den journalistiska gestaltningen i rubriken?    1 Sakgestaltning 

2 Spelgestaltning 
3 Skandalgestaltning 
4 Trivia 
5 Annan 
99 Ej tillämpbar 

 
9. Vilken är den journalistiska gestaltningen i ingressen/första stycket?  

1 Sakgestaltning 
2 Spelgestaltning 
3 Skandalgestaltning 
4 Trivia 
5 Annan 
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99 Ej tillämpbar 
 
10. Vilken är den journalistiska gestaltningen i brödtexten? 1 Sakgestaltning 

2 Spelgestaltning 
3 Skandalgestaltning 
4 Trivia 
5 Annan 
99 Ej tillämpbar 

 
11. Vilken är den journalistiska gestaltningen i avslutningen/sista stycket?  

1 Sakgestaltning 
2 Spelgestaltning 
3 Skandalgestaltning 
4 Trivia 
5 Annan 
99 Ej tillämpbar 

 
12. Vilken är den dominerande journalistiska gestaltningen i artikeln? 1 Sakgestaltning 

2 Spelgestaltning 
3 Ej möjlig att avgöra 
 

13. Vilken är den dominerande kontextuella gestaltningen?  1 Episodisk 
2 Tematisk 
3 Ej möjlig att avgöra 

 
14. Förekommer skandalgestaltning?  1 Ja 

2 Nej 
 
15. Förekommer hästkapplöpnings-gestaltning?     1 Ja 

2 Nej 
 
16. Förekommer regeringsgestaltning?       1 Ja 

2 Nej 
 
17. Förekommer politiker som individer-gestaltning?     1 Ja 

2 Nej 
 
18. Förekommer medborgare som offer-gestaltning?     1 Ja 

2 Nej 
 
19. Förekommer politisk misstro-gestaltning?      1 Ja 

2 Nej 
 
20. Förekommer politisk strategi-gestaltning?      1 Ja 

2 Nej 
 
21. Förekommer konfliktgestaltning?  1 Ja 

2 Nej 
 
22. Förekommer ekonomiska konsekvenser-gestaltning?  1 Ja 

2 Nej 
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Bilaga 2 Kodinstruktioner  

1. Medium  
Varje medium tilldelas ett eget nummer, enligt följande system: 
1 Nya Wermlands-Tidningen 2002 
2 Östgöta Correspondenten 2002 
3 Nya Wermlands-Tidningen 2010 
4 Östgöta Correspondenten 2010 
 
2. Kod  
Varje artikel ges ett eget kodnummer, löpande efter den systematik som framgår nedan: 
100--- Nya Wermlands-Tidningen 2002 
200--- Östgöta Correspondenten 2002 
300--- Nya Wermlands-Tidningen 2010 
400--- Östgöta Correspondenten 2010 
 
3. Dominerande politiktyp 
Anger vilken typ av politik som behandlas i texten. Varje politiktyp har ett kodnummer enligt följande 
system: 
1 Kommunpolitik 
2 Landstings-/regionalpolitik 
3 Riksdagspolitik 
4 Annan 
99 Ej möjlig att avgöra 
 

Opinioner 
4. Redovisas opinionsundersökningsresultat? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. För att frågan ska besvaras med ja krävs att redovisningen är explicit och 
någorlunda heltäckande. ”Webbfrågor” och liknande ska ej räknas som redovisning av 
opinionsundersökningsresultat. 
 
5. Refereras det till opinionsmätningar eller opinionsresultat? 
Kan besvaras med Ja eller Nej. För att frågan ska besvaras med Ja krävs det att det någonstans i texten 
refereras till någon form av opinionsmätning eller till opinionsläget. Dit räknas även odds gällande 
valutgången. En redovisning av representativ opinionsundersökning eller ej representativ 
opinionsundersökningar kvalificerar även den för ett Ja, liksom svepande referenser till ”opinionen”. 
 

Journalistikens uttryck 
6. Förekommer spekulationer om sådant som kan komma att hända? 
Artikeln ska kodas med Ja om det någonstans i artikeln spekuleras om framtida händelser. I annat fall ska 
artikeln kodas med ett Nej. Med händelser avser förhållanden som i rimlig mening är eller kommer att bli 
objektivt verkliga. Med spekulationer avses diskussioner om sådant som kan komma att hända samtidigt 
som det råder viss osäkerhet om det kommer att hända. ”Imorgon ska Göran Persson hålla sitt tal” 
kvalificerar inte som spekulation, medan däremot exempelvis ”Nästa år kommer budgeten visa...” gör det. 
Raka vallöften ska inte räknas som spekulationer. 
 
7. Journalistiskt förhållningssätt? 
Kan besvaras antingen med Beskrivande eller Tolkande. Bedömningen utgår från artikelns helhet, där en 
sammanvägd bedömning görs av huruvida journalisten huvudsakligen beskriver eller tolkar det som har 
eller kommer att hända. Kraven för att det journalistiska förhållningssättet ska beskrivas som tolkande 
ska dock vara lägre än för beskrivande. Det handlar inte om att räkna ord som antingen ”beskrivande” 
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eller ”tolkande”, utan om det journalistiska förhållningssättet. För att frågan ska besvaras med tolkande 
räcker det med att journalisten i viktiga avseenden gör sina egna tolkningar. Med viktiga avseenden 
menas att det är de journalistiska tolkningarna som är styrande för den dominerande tolkningen av 
artikeln. Om exempelvis en journalist skriver ”Idag lade Moderaterna fram ett förslag om fler poliser för 
att försöka locka till sig fler röster”, då räknas det som ett viktigt avseende därför att tolkningen skapar en 
tolkningsram som sedan är styrande. Vid sidan av dessa alternativ finns alternativet Ej möjlig att besvara, 
om en tillförlitlig bedömning av frågans svar ej kan göras. 
 

Gestaltningar 
8. Vilken är den journalistiska gestaltningen i rubriken?  
Med rubrik avses huvudrubrik och inte underrubrik eller så kallade nedryckare. Här finns fyra primära 
svarsalternativ: Sakgestaltning, Spelgestaltning, Skandalgestaltning och Trivia. Vid sidan av dessa finns 
reservalternativet Annan. Dessutom finns alternativet Ej tillämpbar, ifall artikeln ifråga saknar rubrik.  
 
Med Spelgestaltning avses att rubriken fokuserar på politik som spel, strategi, relationer mellan politiska 
aktörer och HUR politik bedrivs. Viktiga indikatorer är ord som ”vinnare”, ”förlorare”, spel-, sport- och 
krigsmetaforer. Rubriker som avser partisympatiundersökningar ska kodas som Spelgestaltning. Handlar 
det om politiker som personer snarare än som företrädare för en viss politik, ska det ses som en 
spelgestaltning. Detsamma gäller rubriker som handlar om valdeltagande, om det relateras till eventuella 
framgångar eller motgångar för partierna.  
 
Med Sakgestaltning avses att rubriken fokuserar på VAD som har hänt, VAD någon har föreslagit, eller 
VAD någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll. För att en rubrik ska kodas som 
Sakgestaltning krävs att den handlar om politikens sakliga innehåll eller sakliga förhållanden i 
verkligheten med relevans för politikens innehåll. Det betyder att rubriker som handlar om valdeltagande 
ska kodas som Sakgestaltning om de inte relaterar till valdeltagandets betydelse för något eller några av 
de politiska partierna. Artiklar som handlar om opinionsundersökningar som sådana ska kodas som 
sakgestaltning.  
 
Med Skandalgestaltning avses rubriker som fokuserar på skandaler, moralisk eller juridiskt klandervärda 
beteenden liksom felsägningar hos politiker.  
 
Med Trivia avses rubriker som på något sätt är triviala och inte handlar om politik eller har politisk 
relevans, samtidigt som de handlar om politiker.  
 
Med Annan avses att rubriken inte passar någon av gestaltningarna ovan, samtidigt som det finns någon 
form av koppling till politiken.  
 
Exempel på sakgestaltning: – ”Ny statistik visar att arbetslösheten har ökat de senaste tre månaderna. I en 
kommentar säger Moderaterna att de är oroade över bristen på nya jobb” – detta är en sakgestaltning 
eftersom det fokuserar på verkliga förhållanden i verkligheten med relevans för sakfrågorna. – 
”Socialdemokraterna vill höja pensionerna, enligt ett uttalande idag, med motiveringen att ”våra äldre 
förtjänar ökad ekonomiskt trygghet än vad de har idag”: detta är en sakgestaltning eftersom den 
fokuserar på vad partierna tycker.  
 
Exempel på spelgestaltning: – ”Enligt den senaste opinionsmätningen går Socialdemokraterna framåt 
medan folkpartiet backar”: detta är en spelgestaltning eftersom den fokuserar på vinnare och förlorare i 
kampen om röster. – ”Statsminister Göran Persson sade i gårdagens tal att de vill höja barnbidragen, i ett 
försök att vinna nya röster hos barnfamiljerna”: detta är en spelgestaltning, eftersom fokus ligger på vilka 
strategiska motiv partiet har eller kan ha för sitt utspel. – ”Miljöpartiet försvarade idag 
Socialdemokraternas politik under den gångna mandatperioden, och stärkte därmed sin trovärdighet 
som samarbetspartner och kanske koalitionspartner i en ny socialdemokratisk regering”: detta är en 
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spelgestaltning eftersom motivet till partiets utspel handlar om makt och regeringsfrågan och inte om 
sakpolitiken som sådan. 
 
9. Vilken är den journalistiska gestaltningen i ingressen/första stycket?  
Se variabel 8. Med ingress/första stycke avses en artikels inledning, dit även så kallade nedryckare och 
underrubriker räknas. Om första stycket endast omfattar talstreck, räknas även det första stycket skriven 
av journalist in. Som reservalternativ finns Ej tillämpbar, ifall ingress/första stycke saknas. Det gäller 
exempelvis fristående opinionsredovisningar och fråga-svar-enkäter. Avgörande vid kodningen ska vara 
vilken gestaltning som dominerar. 
 
10. Vilken är den journalistiska gestaltningen i brödtexten?  
Se variabel 8. Vid tveksamma fall ska artikeln kodas utifrån vilken gestaltning som är dominerande i 
brödtexten, det vill säga utan hänsyn till rubrik, ingress/första stycke eller avslutning. Med dominerande 
gestaltning avses den gestaltning som driver texten framåt, den röda tråden eller inramningen av artikeln. 
Om frågan inte kan avgöras på ett tillförlitligt sätt, ska den kodas som Annan. Som reservalternativ finns 
Ej tillämpbar, ifall brödtext saknas. Två specialfall finns i form av fristående opinionsredovisningar och 
sakpolitiska guider. Innehållet i dessa ska bedömas som brödtext, som i fallet med fristående 
opinionsredovisningar ska kodas som spelgestaltning och i fallet med sakpolitiska guider som 
sakgestaltning. Avgörande vid kodningen ska vara vilken gestaltning som dominerar. 
 
11. Vilken är den journalistiska gestaltningen i sista stycket?  
Se variabel 8. Med sista stycket avses egentligen en artikels avslutning. Vad som räknas dit kan variera, då 
artiklarnas utformningar inte är lika hela tiden. Om exempelvis sista stycket endast består av talstreck, 
inräknas även den sista utgången där journalisten skriver. Som reservalternativ finns Ej tillämpbar, ifall 
sista stycke saknas. Det gäller exempelvis fristående opinionsredovisningar. Avgörande vid kodningen 
ska vara vilken gestaltning som dominerar. 
 
12. Vilken är den dominerande journalistiska gestaltningen i artikeln?  
Frågan kan besvaras med Sakgestaltning, Spelgestaltning eller Ej möjlig att avgöra. Det sistnämnda ska 
användas endast i undantagsfall.  
 
Med Spelgestaltning avses att artikeln fokuserar på politik som spel, strategi, relationer mellan politiska 
aktörer och HUR politik bedrivs. Viktiga indikatorer är ord som ”vinnare”, ”förlorare”, spel-, sport- och 
krigsmetaforer. Artiklar som avser partisympatiundersökningar ska kodas som Spelgestaltning. Handlar 
det om politiker som personer snarare än som företrädare för en viss politik, ska det ses som en 
spelgestaltning. Detsamma gäller artiklar som handlar om valdeltagande, om det relateras till eventuella 
framgångar eller motgångar för partierna.  
 
Med Sakgestaltning avses att artikeln fokuserar på VAD som har hänt, VAD någon har föreslagit, eller VAD 
någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll. För att en artikel ska kodas som Sakgestaltning 
krävs att det handlar om politikens sakliga innehåll eller sakliga förhållanden i verkligheten med relevans 
för politikens innehåll. Det betyder att artiklar som handlar om valdeltagande ska kodas som 
Sakgestaltning om de inte relaterar till valdeltagandets betydelse för något eller några av de politiska 
partierna. Artiklar som handlar om opinionsundersökningar som sådana ska kodas som sakgestaltning. 
Kodningen avser vilken gestaltning som dominerar artikeln eller inslaget, där särskild vikt i tveksamma 
fall ska läggas vid rubrik, ingress och vilken ”röd tråd” som leder artikeln framåt. För vidare instruktion, 
se variabel 8. 
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13. Dominerande kontextuell gestaltning? 
Kan besvaras med Episodisk, Tematisk eller Ej möjlig att avgöra. Det sistnämnda ska användas endast i 
undantagsfall.  
 
Med Episodisk gestaltning avses att artikeln huvudsakligen fokuserar på en enskild händelse, ett enskilt 
utspel eller en enskild person. Artikeln går inte långt bortom denna enskilda händelse, utspel eller person, 
utan tar sig formen av en fallstudie.  
 
Tematisk gestaltning placerar nyhetens innehåll i ett bredare sammanhang, där dess innehåll jämförs 
med andra händelser, utspel eller personer, och ger uttryck för en strävan efter att förstå mer generella 
trender, tendenser och/eller samhälleliga konsekvenser. Tematiskt gestaltade artiklar placerar 
nyheternas innehåll i ett bredare och mer abstrakt sammanhang. Exempel på en episodisk gestaltning kan 
vara en artikel som handlar om vad en partiledare sade i ett enskilt tal vid ett enskilt tillfälle, eller om en 
ny opinionsundersökning, om vilka konsekvenser ett politiskt förslag får för ”familjen x”, eller om en 
enskild nyhetshändelse. Exempel på en tematisk gestaltning kan vara en artikel som relaterar vad 
partiledaren sade i ett tal med vad han/hon har sagt vid andra tillfällen, eller som relaterar resultaten i en 
opinionsmätning till hur frågorna är ställda eller vad andra mätningar har visat, eller vilka konsekvenser 
ett politiskt förslag får vad gäller generella förhållanden på exempelvis arbetsmarknaden eller tillväxten, 
eller som fokuserar på generella trender och tendenser. 
 
De kommande 9 variablerna handlar om huruvida olika gestaltningar förekommer eller inte. De 
kodas alltså på basis av förekomst, inte om de dominerar. Det är fullt möjligt att flera olika 
gestaltningar förekommer i en och samma artikel eller inslag. Samtliga dessa 9 variabler kan 
kodas med Ja eller Nej. 
 
14. Förekommer skandalgestaltning? 
Frågan ska besvaras med ja om det i artikeln framställs som om något utgör en skandal, moraliskt eller 
juridiskt. Det avgörande är hur en handling/icke-handling framställs journalistiskt, inte av om det 
”verkligen” är en skandal eller inte. 
 
15. Förekommer hästkapplöpnings-gestaltning? 
Frågan ska besvaras med ja om artikeln handlar om kampen om opinionen och om människors röster, 
och om vinnare eller förlorare i den kampen. Ett typexempel utgörs av en artikel som behandlar hur det 
går för partierna i opinionsmätningar eller ”vem som vann” i någon debatt eller partiledarutfrågning. 
 
16. Förekommer regeringsgestaltning? 
Frågan ska besvaras med ja om artikeln helt eller delvis handlar om regeringsfrågan: vem som ska eller 
kan tänkas samarbeta med vem, vilka som inte kan tänkas samarbeta med vilka som koalitions- eller 
samarbetspartner, eller om hur eniga/oeniga partier som utgör regeringsalternativ är. 
 
17. Förekommer politiker som individer-gestaltning? 
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis handlar om hur politiker är som personer – vilka 
egenskaper, beteenden, karaktärsdrag eller intressen de har – snarare än som talespersoner för olika 
politiska förslag eller ideologier. 
 
18. Förekommer medborgare som offer-gestaltning? 
Frågan ska besvaras med Ja om det i artikeln helt eller delvis framställs som om medborgare ”drabbas av” 
eller ”förlorar på” den politik som förs av majoriteten nationellt, regionalt eller lokalt eller på grund av 
den politik som något eller några av partierna går till val på. Även om frånvaron av politik gör att 
medborgarna ”drabbas” ska frågan besvaras med Ja, exempelvis om artikeln handlar om att folket 
”drabbas” av höjda bensinpriser.  
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19. Förekommer politisk misstro-gestaltning? 
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis framställer medborgare antingen individuellt 
eller kollektivt som om de misstror politiker, eller om det framställs som om en viss handling kommer att 
leda till ökad politisk misstro. Det kan även handla om opinionsmätningar som visar att medborgarna i 
någon grad misstror politiker. 
 
20. Förekommer politisk strategi-gestaltning? 
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis handlar om vilka strategier något eller några 
partier eller kandidater har för att vinna fler röster, vinna inflytande i en kommande regering eller för att 
underminera motståndarna. Med strategier avses i allmänhet särskilda planer för att uppnå ett visst mål. 
Artiklar som handlar om försök att vinna specifika väljargrupper, exempelvis invandrare eller unga, ska 
kodas som Ja. Detsamma gäller artiklar om hur partier eller enskilda politiker försöker förbättra sin 
image. 
 
21. Förekommer konfliktgestaltning? 
Frågan handlar om den journalistiska framställningen av något, inte om det ”i verkligheten” finns en 
konflikt eller inte. Frågan ska besvaras med ja om det finns en relativt hög grad av konflikt i artikeln, och 
med Nej om det är en låg eller ingen grad av konflikt i artikeln. Med konflikt avses kritik och olika åsikter 
som ställs mot och relateras till varandra. Artiklar i vilka någon eller några kritiserar varandra eller andra 
som ej förekommer i artikeln ska också kodas som Ja. 
 
22. Förekommer ekonomiska konsekvenser-gestaltning? 
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis handlar om ekonomiska konsekvenser av något. 
Detta ”något” kan vara förslag från ett eller flera partier likväl som av omvärldshändelser. 
Konsekvenserna kan återfinnas på såväl individnivå – så drabbas du – som på samhällsnivå – så här 
kommer ekonomin att utvecklas. För att det ska räknas som konsekvenser måste dessa på något sätt 
specificeras eller konkretiseras. Att ett parti vill höja skatterna räcker inte för att det ska räknas som om 
denna gestaltning förekommer. Om det däremot sägs att de höjda skatterna kommer leda till x kronor 
mer i skatt för någon viss grupp ska nyheten kodas som Ja. Även artiklar som behandlar 
konjunkturprognoser, tillväxtprognoser, börskurser eller ränteutveckling ska kodas som Ja. 
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Bilaga 3 Reliabilitetstest 

Resultat av reliabilitetstest gjort på cirka 10 % av materialet, 60 artiklar. 
 

 

Variabel Reliabilitet i % 

1 100 
2 100 
3 98,3 
4 98,3 
5 96,7 
6 86,7 
7 96,7 
8 86,7 
9 88,3 
10 90 
11 90 
12 91,7 
13 88,3 
14 98,3 
15 96,7 
16 95 
17 98,3 
18 90 
19 98,3 
20 98,3 
21 90 
22 96,7 
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