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ABSTRACT	  
 
Titel: Neutrala massmedier 
 
Författare: Jonathan Grönlund och Joakim Zakariasen 
 
Kurs, termin och år: C-uppsats HT 14 
 
Antal ord i uppsatsen: 8947 
 
Problemformulering och syfte: Medierna har ett demokratiskt ansvar att informera 
medborgarna, speciellt inför ett val. Syftet med studien är att undersöka lokala 
morgontidningars rapportering av den lokala valrörelsen och se hur de uppfyller de 
journalistiska idealen objektivitet och mångfald. 
 
Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys på fyra svenska morgontidningars 
pappersupplagor under valrörelsens tre sista veckor inför kommunalvalet 2014. 
Tidningarna är Norrländska Socialdemokraten, Sundsvalls Tidning, Nerikes Allehanda och 
Östgöta Correspondenten. Totalt har vi undersökt 193 journalistiskt bearbetade 
nyhetsartiklar. 
 
Huvudresultat: Svenska morgontidningar är ofta neutrala i sin bevakning av 
kommunalvalet. Generellt sett vinklas artiklarna på ett balanserat sätt gentemot de 
etablerade partierna. Sverigedemokraterna är det enda undantaget, med betydligt fler 
negativt vinklade artiklar än övriga etablerade partier. Något av de styrande partierna i 
kommunen är alltid det som förekommer mest i varje tidning. Partiet som förekommer 
mest är också partiet som uttalar sig mest i artiklar. 
Det finns flera sätt att mäta om proportionalitetsprincipen eller jämlikhetsprincipen råder. 
Om man sammanfattningsvis analyserar dessa sätt att mäta så ligger svaret någonstans 
mittemellan dessa båda. Dessutom finns det partier som inte riktigt passar in på någon av 
principerna, vilket kan bero på starkt profilerade lokala politiker eller att det finns ett stort 
nyhetsvärde i ett särskilt parti. 
 
 
 
Nyckelord: media, kommunalval, journalistiska ideal, objektivitet, mångfald, jämlikhet, 
proportionalitet, Luleå, Sundsvall, Örebro, Linköping. 
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INLEDNING	  

Lokala svenska morgontidningar når ut till väldigt många människor, speciellt utanför 

storstäderna. De är ett av de bästa sätten att få reda på nyheter och händelser på orten du 

bor på. Samtidigt är tidningen en chans för lokal opinionsbildning bland läsare, och kan 

därför påverka valutgången (Johansson, 1998).  

Forskningen om politiska val i Sverige är extensiv, men fokus ligger främst på 

riksdagsvalet. Skillnaden mot de lokala valen är slående. Lokala val undersöks inte alls i 

samma utsträckning, det är på många sätt som en vit fläck i forskningen. När medier 

bevakar ett riksdagsval så understryks det snabbt vilket parti det är som gynnats eller 

missgynnats i debatten. Men när det kommer till lokala val, som ett kommunalval, så vet vi 

många gånger inte hur debatten har förts (Strömbäck, 2004). 

Eftersom vi har tryckfrihet i Sverige kan tidningar nästan skriva vad man vill om vem 

man vill i den politiska debatten. Frågan är hur lokala svenska morgontidningar sköter 

uppgiften att rapportera om den lokala valrörelsen. För att väljare ska kunna bilda sig en 

självständig och trovärdig uppfattning om sina lokalpolitiker krävs en heltäckande 

rapportering, dels över vilka som kommer till tals, dels att medier inte favoriserar speciella 

politiska aktörer. Vi ville mot bakgrunden av journalistiska ideal undersöka den 

journalistiska rapporteringen i fyra av Sveriges kommuner, undersöka hur objektiv 

nyhetsrapporteringen är och vilka politiker som fick komma till tals. 

Således har vi i den här uppsatsen genomfört en systematisk undersökning av 

kommunalvalet i fyra kommuner, tre veckor före valet 2014.  
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Syfte	  och	  forskningsfrågor	  

Syftet med studien är att undersöka Norrländska Socialdemokratens, Sundsvalls Tidnings, 

Nerikes Allehandas och Östgöta Correspondentens rapportering av den lokala valrörelsen 

och se i vilken utsträckning de uppfyller de journalistiska idealen objektivitet och mångfald. 

1. Hur ofta förekommer politiska partier och deras företrädare? 

2. I vilken utsträckning avspeglas proportionalitetsprincipen och jämlikhetsprincipen i 

representationen av politiska partier i nyhetsartiklarna? 

3. Hur vinklas artiklarna i relation till partierna – i vilken utsträckning är artiklarna 

vinklade positivt, neutralt eller negativt? 
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TEORI	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  

Teori	  och	  begrepp	  

Vår undersökning kommer att kretsa kring de två huvudbegreppen mångfald och 

objektivitet. Dessa är viktiga för journalistiken och dess trovärdighet, och även för 

journalistikens självständighet (McQuail, 1992:141-144 & 183-184). 

Mångfald	  

Mångfald inom massmedia kan i det moderna samhället ses som ett sätt att undvika 

enformighet och centraliserad kontroll av mediet. Dessutom ses begreppet i dag som ett 

självändamål för journalistiken och massmedier i större delen av västra Europa har en 

policy som uppmuntrar mångfald, där public service-modellen är det allra tydligaste 

exemplet (Hoffmann-Riem, 1987:57-72). 

Referenserna i detta kapitel kan tyckas vara en aning gamla, men det är även begreppet 

mångfald. Begreppet är i dag fortfarande ett journalistiskt ideal precis som på 80- och 90-

talet, men självklart måste vi också ha i åtanke att medievärlden ändrats avsevärt sedan 

dessa verk skrevs. 

Begreppet mångfald har sina filosofiska rötter från 1700-talet. Det som gav begreppet 

ett uppsving i 1900-talets moderna samhälle var framför allt en motreaktion mot 

framväxten av byråkrati och en ökad kapitalism (Mills, 1956). 

 

Varför är det då så viktigt med mångfald i medierna? Enligt McQuail (1992:150-151) är 

demokratisk politik vanligtvis organiserad som en öppen tävling för att vinna stöd i valen 

och i det moderna samhället är medierna spelplanen för detta. Partier och politiker vill 

förekomma i massmedia för att framställa sig själva i positiv dager, för att kunna vinna och 

behålla röster. 



 
 
Jonathan Grönlund & Joakim Zakariasen 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 

4 

Det finns två vägar till stor mångfald i medierna: extern mångfald och intern mångfald. 

Extern mångfald innebär att varje politiskt parti skulle ha en alldeles egen mediekanal 

(tidning, tv-kanal eller radiokanal). Extern mångfald är inom de traditionella medierna 

väldigt ovanligt i dagens samhälle. 

Med intern mångfald menas att en rad olika typer av innehåll och åsikter skall finnas 

inom samma tidning, kanal eller mediehus. För att upprätthålla en hög intern mångfald 

ställs krav på balanserade och objektiva nyheter från journalisterna (McQuail, 1992:145-

147). 

 

Det finns tre sätt för massmedierna att bidra till mångfalden: att återspegla verkligheten och 

skillnader i samhället, eller representativ mångfald som beskrevs av Jacklin (1978:85-88), att 

ge utrymme för många olika åsikter och att erbjuda olika valmöjligheter för publiken 

(McQuail, 1992:144-145). Återspeglingen av samhället och utrymmet för olika åsikter blir 

de viktigaste punkterna för oss i vår forskning, eftersom vi vill undersöka det publicerade 

materialets innehåll och inte publiken. 

Det finns ett nära samband mellan vår frågeställning “hur ofta förekommer politiska 

partier och deras företrädare?” och begreppet mångfald. Eftersom vi vill undersöka 

representationen av varje politiskt parti under den korta valrörelsen, tre veckor innan valet, 

i svenska morgontidningar så skulle vi kunna säga att vi vill mäta den politiska mångfalden i 

tidningarna, men då återstår frågan om vad som egentligen är rimligt att kalla för mångfald 

och hur den kan mätas. Det finns två olika perspektiv på hur man skall värdera begreppet 

mångfald: med jämlikhet som utgångspunkt, jämlikhetsprincipen, och med proportionalitet 

som utgångspunkt, proportionalitetsprincipen (McQuail, 1992:147). 
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Enligt förespråkarna för jämlikhetsprincipen uppnås den ultimata typen av mångfald när 

samtliga grupper eller personer som kan tänkas vara relevanta för medieinnehållet, i vårt 

fall politiska partier, fått exakt lika mycket uppmärksamhet i media. Detta är naturligtvis 

aldrig till fullo genomförbart i praktiken, men det kan vara något som eftersträvas, särskilt i 

valtider och särskilt inom public service – i till exempel Nederländerna ges samtliga partier 

lika mycket tv-tid inför valen (McQuail, 1992:148). Oftast blir jämlikhetsprincipen invävd i 

proportionalitetsprincipen, och blir en slags motvikt, där de största politiska partierna får 

mer utrymme i media, men där de små får mer utrymme än vad de hade fått med enbart 

proportionalitetsprincipen. Det har vid flera tillfällen påvisats att småpartier gynnas när 

medierna är mer jämlika (McQuail, 1992:148; Blumler & McQuail, 1968) 

 

Enligt förespråkarna för proportionalitetsprincipen skall massmediernas innehåll 

proportionellt avspegla hur samhället ser ut. Medierna skall fungera som en avspegling av 

verkligheten där varje grupp är representerad, men enbart i proportion till den övriga 

populationen. Det finns de som hävdar att det finns alldeles för många överlappande 

minoriteter i samhället och att alla omöjligt kan få proportionellt medieutrymme (McQuail, 

1992:148-149). Men samtidigt är proportionalitet endast något som går att sträva mot och 

är inte riktigt rimligt att nå fullt ut i praktiken. 

Om tidningarna som vi i vår studie tänker undersöka låter de stora politiska partierna 

komma till tals fler gånger än de små tenderar de att gå mot proportionalitetsprincipen – 

men om tidningarna snarare har en jämnare representation av de politiska partierna så 

ligger de närmare jämlikhetsprincipen. 
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Hittills har endast mångfalden gällande det kvantitativa utrymmet i medierna diskuterats, 

men något som också måste tas med i beräkningarna när man talar om mångfald är hur 

artiklarna vinklas. Bara för att medierna har en proportionell eller jämlik kvantitativ 

mångfald betyder inte det finns mångfald i artikeln eller inslagets kvalitativa innehåll. Det 

finns många exempel där till exempel några minoriteter får väldigt stort medialt utrymme, 

men framställs på ett väldigt osmickrande vis (Hartman & Husband, 1974; Shoemaker, 

1984:66-75; van Dijk, 1991). 

Nyhetsinnehållets vinkel är också en viktig pusselbit inom objektivitetsbegreppet.  

Objektivitet	  

Objektivitet har kommit att bli norm i demokratiska länder med en fri mediemarknad. 

Begreppet går tillbaka hela vägen till grundläggande ideologiska skillnader mellan 

demokratiska och icke-demokratiska länder. I icke-demokratiska länder tycker sig de 

styrande personerna veta vad som är rätt och riktigt med stöd av sin ideologi, och 

förmedlar därför inte en objektiv bild av verkligheten. I demokratiska länder är det folket 

som skall bestämma vad de tycker är rätt och riktigt, och där spelar objektiv 

nyhetsförmedling en viktig roll för upprätthållandet av demokratin. 

“Den objektiva nyhetsförmedlingen behövs just för att den enskilde individen skall kunna spela 

den roll som den demokratiska ideologin tilldelar honom.” (Westerståhl, 1972:6). 

 

Westerståhl (1972:1) presenterade fem olika sätt att se på objektivitet: oproblematisk 

objektivitetstro, objektiviteten som riktmärke, objektivitet genom konkurrens, 

objektiviteten ett skenvärde och objektiviteten är ett falskt värde som är ägnat att skydda en 

viss samhällsordning: 
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1. De med en oproblematisk objektivitetstro anser att nyhetsförmedlingen kan och 

skall vara objektiv. 

2. De med objektiviteten som riktmärke anser att det inte är möjligt att fullt ut 

förverkliga objektivitetskravet, men att det skall vara ett mål att sträva mot. 

3. De som tror på objektivitet genom konkurrens anser att objektivitet inte går att 

uppnå för den enskilde (enskild journalist eller enskilt medie), eftersom subjektivitet 

alltid kommer att finnas. Men objektivitetskravet kan ändå tillgodoses genom att 

många medier skildrar samma sak på olika sätt. 

4. De som tror på objektiviteten som ett skenvärde anser att objektiv 

nyhetsförmedling inte existerar. Nyhetsförmedlingen är alltid subjektiv och många 

medier som är subjektiva på olika sätt tillgodoser inte objektivitetskravet. 

5. De som tror att objektiviteten är ett falskt värde som är ägnat att skydda en viss 

samhällsordning anser att varje nyhetsförmedling tjänar det politiska system inom 

vilket den verkar. 

Vad innebär då objektiv nyhetsförmedling egentligen? Westerståhl (1972:10-13) utformade 

en schematisk skiss för begreppet objektivitet i tre nivåer (se figur 1). På den högsta nivån 

används ett begrepp, på den mellanliggande används två begrepp och på den nedersta fyra 

begrepp. Högst upp återfinns huvudbegreppet objektivitet, som förgrenas i nyckelorden 

saklighet och opartiskhet. Objektivitetskravet byggs dels upp av hur verkligheten framställs 

och dels med hur partiska eller opartiska nyheterna är. 

Saklighetsaspekten hänger ihop med stora kunskapsteoretiska problematiken: är det ens 

möjligt skaffa sig kunskap om verkligheten, hur skall vi kunna urskilja vad som är väsentligt 

i strömmen av händelser? 

  



 
 
Jonathan Grönlund & Joakim Zakariasen 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 

8 

 

 

Figur 1: Westerståhls objektivitetsmodell 

 

Opartiskhetsaspekten är något lättare förhålla sig till. När det finns en konflikt mellan två 

parter kräver opartiskheten att båda sidor behandlas på samma sätt. Det finns 

omständigheter inom nyhetsförmedlingen som kan omöjliggöra att båda sidor behandlas 

lika, till exempel kan det som faktiskt inträffat vara till fördel för den ena parten. I ett 

sådant läge blir opartiskhetsaspekten mer begränsad, men samtidigt väsentlig eftersom 

nyhetsförmedlingen inte skall påverkas av några sympatier för någon av parterna. 

 

På den nedersta nivån (se figur 1) har de fyra komponenterna neutral presentation, 

balans/icke-partiskhet, relevans och sanning olika inbördes relationer och förenlighet med 

varandra. Sanningskravet har ur det hänseendet en särställning, eftersom de andra 

komponenterna blir ointressanta om nyhetsförmedlingen är uppenbart felaktig. De övriga 

tre komponenterna är oberoende av varandra och det är teoretiskt möjligt att kombinera 

uppfyllande eller icke-uppfyllande av dessa. Till exempel kan en nyhet som presenteras på 
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ett neutralt sätt vara både relevant och irrelevant, och den kan vara både partisk och 

opartisk (Westerståhl, 1972:21-23).  

Trots att Westerståhls objektivitetsmodell har några år på nacken är det fortfarande den 

som används och refereras till i nyare forskning om objektivitet i massmedier. 

Medielogik	  

I antologin Political balance in the news: A review of concepts, operationalizations and key findings 

diskuterar författarna problematiken i att bedöma vad som är politisk balans i ett flerparti-

system. Enligt medielogiken är det rimligt att de större partierna får mer medieutrymme än 

de mindre (Hopman, Van Aelst & Legnante, 2012:244-245). Det är relevant för vår studie 

eftersom vi jämför kommuner med vida skillnader på den kommunala politiska arenan när 

det kommer till platsfördelning i fullmäktige.  

Medielogiken är något vi också måste ha i åtanke när vi redovisar studiens resultat. Den 

går bättre ihop med proportionalitetsprincipen inom mångfaldsbegreppet än med 

jämlikhetsprincipen. 

 

Herbert J. Gans fastslår i sin bok Deciding What's News att det finns klara skillnader mellan 

vad journalister påstår att deras uppdrag går ut på, vilket innebär att endast leverera 

information till medborgarna oavsett vad de tycker om den, och vad det i realiteten är 

journalisterna ger medborgarna. Det egna varumärket måste hållas starkt och därför måste 

artiklarna hållas intressanta och korta (Gans, 1979, s307-308). Detta måste vi ta hänsyn till i 

vår forskning om vi skall kunna förstå varför vissa partier får mer utrymme än andra i de 

lokala medierna. Det kanske finns något mindre radikalt parti som får mycket 

uppmärksamhet i lokalmedia endast för att de är intressanta ur ett medielogiskt perspektiv. 
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Vi måste dock också förhålla oss till att Deciding What’s News är skriven för över 30 år sedan 

och är baserad på den amerikanska medievärlden och hur den såg ut på den tiden. 

Tidigare	  forskning	  

Sedan 1970 har det nationella valet och de lokala valen ägt rum på samma dag. En av de 

första undersökningarna av svenska lokala val som gjordes efter denna omställning var Bo 

Särlvik och Olof Peterssons rapport Rikspolitik och lokalpolitik. De undersökte rikspolitiken 

och lokalpolitiken under valet 1973 och jämförde dessa med varandra. I rapporten 

konstaterades att kommunal politik hade ett väldigt begränsat inflytande på den 

kommunala valrörelsen och att det istället är tendenser på den nationella nivån som styr 

(Särlvik & Petersson, 1976:58). Andra studier av kommunval har kommit fram till liknande 

slutsatser (Bäck, 1990:58). Dock var dessa undersökningar inte särskilt empiriska och hade 

inget detaljerat fokus på just den lokala valrörelsen. 

 

I en forskningsrapport om den lokala valrörelsen i åtta skånska kommuner kring valet 1991 

fastslogs att lokala politiska frågor trots allt hade betydelse för det kommunala valresultatet. 

Medborgarna har synpunkter på den kommunala verksamheten och det går att se ett 

samband mellan åsikterna om den kommunala verksamheten och det kommunala 

valresultatet. I valet 1991 fanns det till exempel många i Malmö som valde att lägga sin röst 

i kommunvalet på Moderaterna eller Ny demokrati istället för Socialdemokraterna efter att 

ha varit missnöjda med den kommunala verksamheten (Håkansson, 1994:82-83). 

 

En senare undersökning av medierna i lokala valrörelser gjordes av Lars Nord och Gunnar 

Nygren om valet 2006 i undersökningen Präktiga massmedier. De studier som tidigare 
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nämnts har handlat om lokala väljare och lokala valkampanjer. Präktiga massmedier diskuterar 

istället de lokala mediernas roll i de lokala valrörelserna, på ett liknande sätt som vi gjort i 

vår undersökning. I undersökningen konstateras att det lokala valdeltagandet är högt och 

att människor i allmänhet anser lokala frågor vara intressanta. Men samtidigt kan kvaliteten 

i den lokala valrörelsen, så som mångfald och kritisk debatt, variera kraftigt (Nord & 

Nygren, 2007:11-12). Undersökningen innefattar en kvantitativ innehållsanalys och 

sammanställning av 14 morgontidningar, 5 lokala radiostationer och 8 lokala tv-stationer 

spridda över landet och deras innehåll under valrörelsens tre sista veckor 2006. De 

undersökte en rad saker, bland annat gestaltningsmönster, vilka sakfrågor som var på 

agendan och konflikter, men det som framför allt ger tyngd åt vår egen studie är delen om 

hur ofta de olika partierna förekom i bevakningen av valet och hur de beskrevs. Det 

framgår tydligt att de flesta partier framställs neutralt i de flesta artiklar/inslag och att 

positiva tendenserna och negativa tendenserna ungefär är lika stora för alla partier, 

Sverigedemokraterna och olika sjukvårdspartier undantaget. Det är också tydligt att 

Socialdemokraterna är väldigt överrepresenterade i nyhetsbevakningen och att 

vänsterblocket fick över 50 procent mer utrymme i media än den borgerliga alliansen 

(Nord & Nygren, 2007:51-54). 

I undersökningen görs dock ingen koppling mellan det politiska läget i 

kommunfullmäktige och utrymmet partierna får i media. Det är något som vi vill göra i vår 

studie, och koppla resultatet till begreppet mångfald. 

Den generella slutsatsen är att lokala medier i högre utsträckning än nationella medier 

agerar som en passiv arena för politiken: 
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“Vad som styrker den bilden är det stora antalet rutinmässiga och föga självständiga bevakningar 

av partiaktiviteter och nyheter där partiståndpunkter redovisas utförligt” (Nord & Nygren, 

2007:89-92). 

 

Jesper Strömbäck och Daniela Dimitrova har i Look Who’s Talking tittat på bevakningen av 

valet i Sverige 2002 och jämfört med det amerikanska presidentvalet 2004 och kommit 

fram till en del skillnader. Under den tiden var svenska politiker beroende av att media 

skulle föra ut deras budskap. Skillnaden mot USA är att politiker där lättare kan få ut sitt 

eget budskap utan att ta hänsyn och anpassa sig till medierna.  

Författarna driver tesen att journalistiken i Sverige står sig starkare än vad den gör i USA, 

och att det i förlängningen används mer officiella källor i amerikansk än svensk journalistik. 

Något som senare visar sig stämma enligt författarnas egen empiri. Det är viktigt för 

politiker att få ut sitt budskap i kanaler som väljare själva tar del av (Dimitrova & 

Strömbäck, 2009). 
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METOD	  

Vi har genomfört vår studie med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys av fyra svenska 

morgontidningar. Vi valde att göra en kvantitativ innehållsanalys eftersom det är en av de 

vanligaste metoderna för att studera det journalistiska utbudet och för att en sådan 

undersökning är ett användbart verktyg för att svara på frågor om hur frekvent något 

förekommer, vilket passar bra in på våra frågeställningar (Esaiasson et al. 2010:223; Nord 

& Nygren 2007:27). Vi tänker gå igenom samtliga artiklar från de tidningar vi valt att 

undersöka som: 

1. är nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar publicerade i huvudtidningen; 

2. som placerats på tidningens huvudorts nyhetssidor och; 

3. som i bild, bildtext, rubrik, ingress, brödtext eller faktaruta refererar till 

kommunpolitiska aktörer och/eller andra politiska aktörer som förekommer i ett 

kommunpolitiskt sammanhang. Endast texter med fler än tio rader ingår. Artiklar 

enbart signerade av nyhetsbyråer ingår inte. Inte heller ingår TV-sidorna. 

 

Denna studie är beskrivande, eftersom vi utgår från våra frågeställningar som i sig är 

beskrivande. Det är de eftersom att vi vill ha svar på hur någonting ser ut i stället för varför 

(Esaiasson et al. 2010:37-38). Till exempel vår första frågeställning “Hur ofta förekommer 

politiska partier och deras företrädare?” i stället för “Varför förekommer politiska partier 

och deras företrädare?”. 

 

Vi har kodat tidningar under den korta valrörelsen, mellan 25 augusti och 14 september 

2014, och undersöker hur ofta de olika politiska partierna får komma till tals. Vi kommer 

endast att undersöka de tryckta tidningarna, inte webben, och vi kommer göra det med 
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hjälp av databasen Retriever Research/Mediearkivet. Retriever har hela nummer sparade, 

både svenska och internationella tidningar. Det finns både morgon- och kvällstidningar 

som kan filtreras via datum vilket gör det enkelt för oss att ta fram rätt nummer av 

tidningen. Tidningar som ger ut flera editioner av samma tidning, till exempel Expressen, 

kan bli svåra att koda i Retriever, men eftersom lokaltidningarna vi har valt inte ger ut olika 

editioner finns inte det problemet. 

Argument	  för	  urvalet	  

Tidningarna vi tänker gå igenom är Norrländska Socialdemokraten, Sundsvalls Tidning, 

Nerikes Allehanda och Östgöta Correspondenten. De är belägna i Luleå, Sundsvall, Örebro 

och Linköping. Vi har fem argument för vårt strategiska urval, vilket stärker uppsatsens 

externa validitet. För det första finns en geografisk spridning då tidningarna går från Luleå i 

norr till Linköping i söder.  

För det andra finns en ideologisk spridning på tidningarna då Norrländska 

Socialdemokraten är socialdemokratisk, Sundsvalls Tidning är liberal, Nerikes Allehanda är 

oberoende liberal och Östgöta Correspondenten är oberoende borgerlig. En spridning över 

spektrumet, där vi har allt ifrån vänster till höger och även nära mitten utan att vara 

politiskt obunden.  

För det tredje har vi valt tidningar med en utgivningsfrekvens på minst sex dagar i 

veckan. Vi vill undersöka den största tidningen på orten, därför har vi valt bort 

andratidningen eller valt bort andra orter som vi kunde valt istället för att tidningen inte ges 

ut tillräckligt ofta. Ett annat problem med att välja en tidning som ges ut mer sällan är att 

urvalsstorleken blir mindre och då måste vi i gengäld utöka urvalsperioden, vilket skulle bli 
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problematiskt om vi blandar tidningar som ges ut sju dagar i veckan mot tidningar som ges 

ut två eller tre gånger i veckan.  

För det fjärde har vi också valt tidningar efter hur många läsare de har. Enligt 

Tidningsstatistik så har både Nerikes Allehanda och Östgöta Correspondenten en 

helårsutgivning på över 40 000 läsare, vilket vi ser som en tidning med stora resurser 

medan Norrländska Socialdemokraten och Sundsvalls Tidning enligt Tidningsstatistik är 

två av de tre största tidningarna i Norrland, som har upplagor på 30 100 respektive 25 400 

(www.ts.se, 2015) 

För det femte har vi valt tidningar mot bakgrunden av valresultatet i det lokala 

kommunvalet efter valet 2010. Valresultatet har skapat fyra olika dynamiker i 

kommunfullmäktige. I Luleå finns en röd majoritet i kommunfullmäktige, i Sundsvall en 

blå minoritet, i Örebro en röd minoritet och i Linköping en blå majoritet (www.val.se, 

2015). 

Vi inkluderar inte bilagor i vårt material eftersom vi vill undersöka vilka politiker som 

medverkar i morgontidningen, och inte vilka politiker som eventuellt är med i 

extratidningar eller bilagor och dylikt då det urvalet inte är representativt mot tidningars 

nyhetsrapportering. Vi väljer också att inte titta på grannkommuner utan vi håller oss till 

huvudkommunen när vi undersöker tidningarna. Det innebär att när vi undersöker 

Sundsvalls kommun kan vi inte titta på Timrå kommun eller Ånge kommun. Om vi skulle 

undersöka alla kommunerna i länen vi har i vårt urval skulle vi undersöka 29 kommuner. 

Då finner vi det rimligt att endast undersöka den största kommunen, vilket är den kommun 

som det skrivs mest om i våra tidningar. När vi diskuterade urvalet ställde vi också oss 

själva frågan vad resultatet visar över små kommuner som Laxå i Örebro län eller 

Jokkmokk i Norrbottens län, där båda har en befolkningsmängd under 10 000 enligt SCB. 
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Vår bedömning är att det finns en risk att vi inte får fram ett rimligt resultat, med tanke på 

att det är populationsmässigt små områden med begränsad bevakning. 

Vi kommer endast att studera nyhetsartiklar och exkluderar allt annat material, som 

ledare, krönikor och seriesidor eller annat material i tidningen. 

Kodschemats	  utformning	  

Vi har kodat vårt material med hjälp av ett kodschema och tillhörande kodinstruktioner (se 

bilaga). Det kodschema och de kodinstruktioner som vi använt är en omarbetad version av 

det, ännu inte publicerade, som Jesper Strömbäck använt till sin undersökning om 

valrörelsen 2014. Vi har även tagit hjälp av Lars Nord och Gunnar Nygrens kodschema 

och kodinstruktioner som de använde i undersökningen om den lokala valrörelsen 2006 

(Nord & Nygren 2007:103-116). 

I kodschemat har vi försökt operationalisera våra två huvudbegrepp, mångfald och 

objektivitet. Objektivitetsbegreppet går att koppla till våra variabler om artiklarnas vinkel 

mot de olika politiska partierna. Där mäter vi om exempelvis Kristdemokraterna framställs 

positivt, neutralt eller negativt i en artikel där partiet förekommer. På så vis täcker vi in 

komponenten balans/icke-partiskhet från Westerståhls objektivitetsmodell. Av de fyra 

grundkomponenterna i modellen är det den som är enklast att operationalisera och den 

enda som vi haft resurser till att göra. 

Eftersom mångfaldsbegreppet är så mångfacetterat har vi valt att avgränsa oss till att 

undersöka begreppet på tre olika sätt: Hur ofta partierna förekommer i artiklar om 

kommunpolitik inför valet, vilka partier som får uttala sig i dessa artiklar och vilket parti 

som dominerar artikeln. Utifrån detta har vi kunnat se ifall de lokala morgontidningarna 
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under valrörelsen tenderar att hålla sig till proportionalitetsprincipen, jämlikhetsprincipen, 

eller inte ens vara i närheten av någon av dessa principer inom begreppet mångfald. 

Validitet	  och	  intersubjektivitet	  

Liknande undersökningar som den som vi gjort finns många exempel på i 

forskningsvärlden och som vi nämnt tidigare har vi arbetat fram vårt kodschema med hjälp 

av de etablerade forskarna Jesper Strömbäck och Lars Nord & Gunnar Nygrens 

kodscheman och kodinstruktioner. Vissa variabler har vi kunnat kopiera rakt av och andra 

har vi fått omarbeta en aning. Eftersom vi gått i dessa forskares fotspår stärks 

undersökningens begreppsvaliditet. 

För att ytterligare stärka undersökningens begreppsvaliditet utfördes också en 

provkodning, och efter den gjordes två justeringar. Vi justerade vårt urval så att det även 

innefattade faktarutor och bildtexter utöver bild, rubrik, ingress och brödtext. Det gjorde vi 

eftersom vi under provkodningen märkte att vissa tidningar ibland lät politikerna uttala sig i 

faktarutor, men att partiet inte förekom någon annanstans i artikeln. Dessutom ändrade vi 

det innehållsmässiga urvalet från “kommunpolitiska aktörer och/eller institutioner” till 

“kommunpolitiska aktörer och/eller andra politiska aktörer som förekommer i ett 

kommunpolitiskt sammanhang”. Utan denna ändring hade vi även kodat artiklar där inga 

politiska partier förekom. Artiklar utan politiska partier skulle inte ha passat ihop med vårt 

syfte. 

Majoriteten av variablerna i kodschemat går enkelt att koda på ett intersubjektivt sätt. 

Det är omöjligt att lägga någon värdering i vilka partier som nämns i texterna eller vilka 

partier som får komma till tals i pratminus. Knappt en tredjedel av variablerna handlar om 

vilken tendens som finns i artikeln, positiv, negativ eller neutral, mot respektive parti. För 
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dessa variabler finns en risk för att kodningen sker med inverkan av personliga värderingar. 

För att minimera den risken har vi i våra kodinstruktioner skrivit in att “Vid gränsfall ska 

nyheten kodas som ”neutral” hellre än som ”positiv” eller ”negativ””, en formulering som 

kopierats från Jesper Strömbäcks kodinstruktioner till hans undersökning om valrörelsen 

2014. 

Reliabilitetstest	  

För att stärka vår undersöknings reliabilitet gjorde vi efter kodningen av vårt material ett 

test där vi kodade artiklar som den andre redan hade kodat, för att se om vi fick ett 

likvärdigt resultat. Vi hade inga problem med att koda variabeln om något enskilt parti kom 

till tals i artikeln, med anledningen att vi inte kodar att det finns något uttalande om det inte 

gör det, och när det väl finns ett uttalande i artikeln så går det i övervägande fall inte att 

missa. Vi kodade 20 artiklar vardera och jämförde sedan med den ursprungliga kodningen. 

Det resulterade i att variabeln där vi hade mest problem var där vi skulle sätta tendens på 

artiklarna som Sverigedemokraterna förekom i. Det som då blev fel i kodningen var att när 

den ena kodaren bedömde publiceringen neutral för partiet så bedömde den andra kodaren 

publiceringen som negativ. Totalt kodade vi fel på 5 av 40 artiklar på en enskild variabel, 

vilket ger en reliabilitet på 0,87. Bland andra variabler hade vi ett värde på mellan 0,90 och 

0,97, med några undantag för 1,00. Men det är på variabler där inga partier förekom med 

någon enstaka artikel eller inga artiklar alls. I en stor majoritet har vi kodat likvärdigt, där 

det stora problemet har varit att värdera när en artikel är neutral eller negativ för ett parti. 
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RESULTAT	  

Hur	  ofta	  förekommer	  partierna?	  

Tabell 1: Hur många gånger förekommer, dominerar och uttalar sig de olika 
partierna i NSD, ST, NA och Corren? 

 
Parti	   Förekomst	  %	   Dominerande	  %	   Får	  uttala	  sig	  %	  

Vänsterpartiet	   11	   4	   9	  

Socialdemokraterna	   20	   24	   23	  

Miljöpartiet	   9	   3	   8	  

Centerpartiet	   12	   12	   14	  

Folkpartiet	   10	   8	   11	  

Kristdemokraterna	   8	   4	   8	  

Moderaterna	   16	   13	   17	  

Feministiskt	  initiativ	   2	   0	   0	  

Sverigedemokraterna	   9	   8	   8	  

Piratpartiet	   1	   0	   0	  

Lokalt	  parti	   1	   1	   1	  

Annat	  parti	   2	   1	   2	  

Ej	  möjlig	  att	  avgöra	   	   21	   	  

Summa	  %	   101	   99	   101	  

Antal	   561	   193	   320	  

 
I vårt kompletta material ingår 193 artiklar. 27 artiklar i Norrländska Socialdemokraten, 42 

artiklar i Sundsvalls Tidning, 70 artiklar i Nerikes Allehanda och 54 artiklar i Östgöta 

Correspondenten. På de fyra tidningarnas huvudorter råder fyra olika maktförhållanden i 

kommunfullmäktige med en röd majoritet i Luleå, en blå majoritet i Linköping, en röd 

minoritet i Örebro och en blå minoritet i Sundsvall. 
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För att svara på den första frågeställning “Hur ofta förekommer politiska partier och deras 

företrädare?” har vi mätt partiernas förekomst i tidningarnas nyhetsartiklar på tre olika sätt, 

förekomst genom omnämnande i texten, förekomst som det dominerande partiet i texten 

och förekomst i pratminus där partierna får uttala sig. 

När alla tidningar slås ihop är det Socialdemokraterna som dominerar i samtliga 

kolumner. Partiet har 20 procent av alla omnämningar, vilket är 4 procentenheter mer än 

Moderaterna som dominerar näst mest. Socialdemokraterna får uttala sig i 23 procent av 

artiklarna. Centerpartiet har dominerat i nästan lika många artiklar som Moderaterna, som 

har näst högst siffror i samtliga kolumner. Centerpartiet hade dessutom 12 procent av 

förekomsterna och fick göra 14 procent av alla uttalanden. 

Av de etablerade partierna har Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och 

Miljöpartiet fått uttala sig minst, 8 procent, och det etablerade parti som omnämnts minst 

var Kristdemokraterna, också 8 procent. Det är också tydligt bland de etablerade partierna 

att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna inte dominerar lika ofta som de 

andra. 

Noterbart är att Feministiskt initiativ hade 2 procent av förekomsterna, men partiet har 

inte fått uttala sig alls. De går att jämföra med de olika lokala och andra partierna, som 

förekommit i texten ungefär lika ofta som Feministiskt initiativ, men som fått uttala sig vid 

flera tillfällen. 
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Tabell 2: Hur många gånger förekommer, dominerar och uttalar sig de olika 
partierna i NSD? 

 
Parti	   Förekomst	  %	   Dominerande	  %	   Får	  uttala	  sig	  %	  

Vänsterpartiet	   10	   0	   11	  

Socialdemokraterna	   24	   52	   36	  

Miljöpartiet	   8	   4	   2	  

Centerpartiet	   6	   0	   7	  

Folkpartiet	   9	   4	   4	  

Kristdemokraterna	   7	   4	   4	  

Moderaterna	   13	   4	   13	  

Feministiskt	  initiativ	   3	   0	   0	  

Sverigedemokraterna	   8	   7	   7	  

Piratpartiet	   2	   0	   2	  

Lokalt	  parti	   3	   0	   2	  

Annat	  parti	   5	   4	   11	  

Ej	  möjlig	  at	  avgöra	   	   22	   	  

Summa	  %	   98	   101	   99	  

Antal	   96	   27	   45	  

 
I NSD figurerar Socialdemokraterna mycket mer i tidningen än andra partier. Partiet har 24 

procent av alla omnämningar, och i 52 procent av artiklarna är de också det dominerande 

partiet. De får komma till tals mer än dubbelt så ofta som andra partier, bland annat 23 

procentenheter oftare än Moderaterna, som får uttala sig näst mest. Övriga etablerade 

partier förekommer ungefär lika ofta och dominerar bara några få procent av artiklarna. 

Moderaterna och Vänsterpartiet är de etablerade partierna som fått uttala sig mest efter 

Socialdemokraterna. Annat parti är Rättvisepartiet. 
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Tabell 3: Hur många gånger förekommer, dominerar och uttalar sig de olika 
partierna i ST? 

 
Parti	   Förekomst	  %	   Dominerande	  %	   Får	  uttala	  sig	  %	  

Vänsterpartiet	   11	   2	   2	  

Socialdemokraterna	   15	   7	   19	  

Miljöpartiet	   10	   5	   6	  

Centerpartiet	   10	   5	   4	  

Folkpartiet	   12	   12	   15	  

Kristdemokraterna	   10	   0	   6	  

Moderaterna	   18	   19	   32	  

Feministiskt	  initiativ	   1	   0	   0	  

Sverigedemokraterna	   13	   12	   11	  

Piratpartiet	   0	   0	   0	  

Lokalt	  parti	   2	   5	   4	  

Annat	  parti	   1	   0	   0	  

Ej	  möjlig	  att	  avgöra	   	   31	   	  

Summa	  %	   103	   98	   99	  

Antal	   165	   42	   47	  

 
Moderaterna är partiet som dominerar mest i Sundsvalls Tidning. Partiet toppar i såväl 

förekomst som dominerande parti och antal uttalanden. Inget parti är i närheten av 

Moderaternas nivåer, partiet fick 18 procent av alla omnämningar.  Socialdemokraterna är 

partiet som förekommer näst mest, 15 procent, men är inte det parti som dominerar näst 

mest. Folkpartiet och Sverigedemokraterna dominerar oftare, 12 procent vardera, även fast 

Socialdemokraterna har uttalat sig oftare än de två tidigare nämnda partierna. 

Sverigedemokraterna förekommer som tredje största parti. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 

Centerpartiet och Sverigedemokraterna förekom alla mellan 10 och 13 procent. De tre 



 
 

Neutrala massmedier 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

23 

övriga borgerliga partierna uttalar sig mindre tillsammans än vad Moderaterna 

gör. Vänsterpartiet fick uttala sig minst och dominerade 2 procent av artiklarna. 

Kristdemokraterna dominerar ingen artikel. Ett antal lokala och andra partier tillsammans 

med Feministiskt initiativ förekom i en artikelserie. 

 

Tabell 4: Hur många gånger förekommer, dominerar och uttalar sig de olika 
partierna i NA? 

 
Parti	   Förekomst	  %	   Dominerande	  %	   Får	  uttala	  sig	  %	  

Vänsterpartiet	   11	   6	   11	  

Socialdemokraterna	   24	   30	   22	  

Miljöpartiet	   9	   1	   10	  

Centerpartiet	   13	   16	   15	  

Folkpartiet	   9	   6	   10	  

Kristdemokraterna	   8	   6	   10	  

Moderaterna	   14	   10	   13	  

Feministiskt	  initiativ	   1	   0	   0	  

Sverigedemokraterna	   8	   6	   9	  

Piratpartiet	   1	   0	   0	  

Lokalt	  parti	   1	   0	   0	  

Annat	  parti	   1	   1	   0	  

Ej	  möjlig	  att	  avgöra	   	   19	   	  

Summa	  %	   100	   101	   100	  

Antal	   177	   70	   147	  

 
Socialdemokraterna förekom mest i Örebro. Partiet dominerar mest artiklar och uttalade 

sig också mest. Av de etablerade partierna dominerade Miljöpartiet minst, 1 procent av 

artiklarna. Centerpartiet dominerar näst mest av alla partier, 16 procent av artiklarna. De 
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borgerliga partierna fick uttala sig ungefär lika ofta, mellan 10 och 15 procent, likaså 

Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna fick uttala sig minst av de etablerade partierna. 

Feministiskt initiativ ingick tillsammans med Piratpartiet och olika lokala och andra partier i 

samma artikel och fick därför 1 procent av förekomsterna. 

 

Tabell 5: Hur många gånger förekommer, dominerar och uttalar sig de olika 
partierna i Corren? 

 
Parti	   Förekomst	  %	   Dominerande	  %	   Får	  uttala	  sig	  

Vänsterpartiet	   9	   6	   9	  

Socialdemokraterna	   19	   17	   20	  

Miljöpartiet	   8	   2	   8	  

Centerpartiet	   19	   20	   23	  

Folkpartiet	   11	   9	   13	  

Kristdemokraterna	   7	   4	   6	  

Moderaterna	   17	   19	   19	  

Feministiskt	  initiativ	   3	   0	   0	  

Sverigedemokraterna	   7	   7	   4	  

Piratpartiet	   0	   0	   0	  

Lokalt	  parti	   1	   0	   0	  

Annat	  parti	   1	   0	   0	  

Ej	  möjlig	  att	  avgöra	   	   15	   	  

Summa	  %	   102	   99	   102	  

Antal	   122	   54	   80	  

 
Socialdemokraterna och Centerpartiet förekommer mest i Linköping tätt följt av 

Moderaterna. Centerpartiet är partiet som dominerar flest artiklar och uttalar sig mest. 

Sverigedemokraterna är det etablerade parti som förekommer och uttalar sig minst medan 
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Miljöpartiet dominerar minst andel av alla artiklar. Kristdemokraterna har lägst procentsats 

i alla tre kolumnerna bland de borgerliga partierna. 

Hur	  avspeglas	  proportionalitetsprincipen	  och	  jämlikhetsprincipen?	  

Tabell 6: Förekommer och dominerar de olika partierna nyhetsartiklarna 
proportionellt eller jämlikt i jämförelse med valresultatet 2010? NSD. 

 
Parti	   Valresultat	  i	  Luleå	  2010	  %	   Dominerande	  %	   Förekomst	  %	  

Vänsterpartiet	   6,42	   0	   10	  

Socialdemokraterna	   50,45	   52	   24	  

Miljöpartiet	   5,24	   4	   8	  

Centerpartiet	   4,76	   0	   6	  

Folkpartiet	   5,21	   4	   9	  

Kristdemokraterna	   2,58	   4	   7	  

Moderaterna	   15,11	   4	   13	  

Feministiskt	  initiativ	   0	   0	   3	  

Sverigedemokraterna	   1,98	   7	   8	  

Piratpartiet	   0,76	   0	   2	  

Övriga	  partier	   0,08	   4	   8	  

Ej	  möjlig	  att	  avgöra	  
 

22	  
 

 
För att svara på den andra frågeställningen “I vilken utsträckning avspeglas 

proportionalitetsprincipen och jämlikhetsprincipen i representationen av politiska partier i 

nyhetsartiklarna?” omvandlades resultatet av dominerande parti i artiklarna och förekomst i 

artiklarna till procent. Det har vi sedan kunnat jämföra med resultatet i kommunvalet 2010 

för att se om proportionalitetsprincipen eller jämlikhetsprincipen avspeglas. Notera att 

partiernas förekomst i artiklarna har omvandlats till procent genom en addering av samtliga 

partiers antal förekomster i tidningen, alltså inte det totala antalet artiklar. 
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Alla procentsatser har avrundats till närmaste heltal, vilket gör totalsumman inte alltid 

blir exakt 100 procent. 

Socialdemokraterna fick egen majoritet i valet i Luleå 2010 och det avspeglas också i 

bevakningen inför valet 2014. Partiet dominerade 52 procent av artiklarna som 

publicerades i NSD. 

Det parti som dominerade näst mest var Sverigedemokraterna med 7 procent, vilket 

var högt jämfört med valresultatet 2010. Övriga etablerade partier som dominerade var 

Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, samtliga hade fyra procent. 

För alla utom Moderaterna var det proportionerligt med valresultatet 2010. 

Förekomsten var jämn mellan de etablerade partierna, mellan 6 och 13 procent, 

förutom Socialdemokraterna som förekom klart mest. 
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Tabell 7: Förekommer och dominerar de olika partierna nyhetsartiklarna 
proportionellt eller jämlikt i jämförelse med valresultatet 2010? ST. 

 
Parti	   Valresultat	  2010	  %	   Dominerande	  %	   Förekomst	  %	  

Vänsterpartiet	   5,62	   2	   11	  

Socialdemokraterna	   36,76	   7	   15	  

Miljöpartiet	   6,26	   5	   10	  

Centerpartiet	   5,18	   5	   10	  

Folkpartiet	   9,02	   12	   12	  

Kristdemokraterna	   2,87	   0	   10	  

Moderaterna	   28,41	   19	   18	  

Feministiskt	  initiativ	   0	   0	   1	  

Sverigedemokraterna	   4,36	   12	   13	  

Piratpartiet	   0	   0	   2	  

Övriga	  partier	   1,52	   5	   3	  

Ej	  möjlig	  att	  avgöra	  
 

31	  
 

 
Moderaterna var det största styrande partiet i Sundsvall efter kommunvalet 2010 och det 

märks också i undersökningen. Partiet är det som dominerar oftast, 19 procent, och 

förekommer mest, 18 procent, Det är dock inte lika högt som deras valresultat som låg på 

28,41 procent. Förekomsten mellan partierna är jämn i ST. Samtliga etablerade partier 

ligger mellan 10 och 18 procent. 

I kolumnen dominerande finns två partier som verkligen sticker ut om man jämför 

med valresultatet och det är Socialdemokraterna och Sverigedemokratern. 

Socialdemokraterna får dominera artiklarna i betydligt mindre utsträckning, 7 procent, än 

vad deras valresultat visar, 36,76 procent. För Sverigedemokraterna går det åt andra hållet 

med 4,36 procent i valet och 12 procent dominerade artiklar. De andra etablerade partierna 

dominerar ganska proportionellt jämfört med resultatet i valet 2010. 
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Tabell 8: Förekommer och dominerar de olika partierna nyhetsartiklarna proportionellt 
eller jämlikt i jämförelse med valresultatet 2011? NA. 

 
Parti Valresultat i Örebro 2011 % Dominerande % Förekomst % 

Vänsterpartiet 6,12 6 11 

Socialdemokraterna 41,07 30 24 

Miljöpartiet 5,97 1 9 

Centerpartiet 4,58 16 13 

Folkpartiet 8,50 6 9 

Kristdemokraterna 6,81 6 8 

Moderaterna 21,44 10 14 

Feministiskt initiativ 0 0 1 

Sverigedemokraterna 5,23 6 8 

Piratpartiet 0 0 1 

Övriga partier 0,28 1 2 

Ej möjlig att avgöra 
 

19 
 

 
Örebro kommun tvingades till omval 2011, ett omval där Socialdemokraterna fick 41,07 

procent av rösterna och de styrde kommunen med hjälp av Centerpartiet och 

Kristdemokraterna. Socialdemokraterna är också det parti som dominerade oftast, ungefär 

med elva procentenheter mindre än vad partiet fick i omvalet. Det var ganska jämt mellan 

valresultat och andel dominerade artiklar, förutom två undantag, Centerpartiet och 

Moderaterna. Centern fick som styrande parti i kommunen dominera 16 procent av 

artiklarna, som går att jämföra med deras valresultat på 4,58 procent. Moderaterna fick som 

största oppositionsparti dominera artiklarna i 10 procent av fallen, att jämföra med 

valresultatet på 21,44 procent. 

Nerikes Allehanda var den tidning i undersökningen där skillnaden mellan högsta och 

lägsta procent när det kom till förekomst bland de etablerade partierna var som allra störst. 
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Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade 8 procent, vilket var lägst, och 

Socialdemokraterna hade högst med sina 24 procent. 

 

Tabell 9: Förekommer och dominerar de olika partierna nyhetsartiklarna 
proportionellt eller jämlikt i jämförelse med valresultatet 2010? Corren. 

 
Parti	   Valresultat	  2010	  %	   Dominerande	  %	   Förekomst	  %	  

Vänsterpartiet	   4,51	   6	   9	  

Socialdemokraterna	   30,53	   17	   19	  

Miljöpartiet	   9,26	   2	   8	  

Centerpartiet	   6,59	   20	   19	  

Folkpartiet	   8,63	   9	   11	  

Kristdemokraterna	   4,92	   4	   7	  

Moderaterna	   30,17	   19	   17	  

Feministiskt	  initiativ	   0,28	   0	   3	  

Sverigedemokraterna	   3,73	   7	   7	  

Piratpartiet	   0,87	   0	   0	  

Övriga	  partier	   0,53	   0	   1	  

Ej	  möjlig	  att	  avgöra	  
 

15	  
 

 
I Linköping vann Alliansen valet 2010. Av de styrande partierna var det Centerpartiet som 

stack ut och dominerade 20 procent av artiklarna i Östgöta Correspondenten, trots att 

partiet i valet 2010 fick 6,59 procent. Alliansens största parti i Linköping, Moderaterna, och 

största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, hade båda cirka 30 procent av rösterna i 

valet och dominerade också relativt många artiklar i Corren. Moderaterna 19 procent och 

Socialdemokraterna 17 procent. 
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Miljöpartiet fick hela 9,26 procent av rösterna i valet, men dominerade endast 2 procent 

av artiklarna. Sverigedemokraterna dominerade 7 procent av artiklarna efter att ha fått 3,73 

procent av rösterna i kommunvalet 2010. 

Hur	  vinklas	  artiklarna	  i	  relation	  till	  partierna?	  

Tabell 10: Med vilken tendens förekommer de olika partierna i NSD, ST, NA 
och Corren? 

 
Parti	   Antal	  artiklar	   Positiv	  tendens	  %	   Neutral	  tendens	  %	   Negativ	  tendens	  %	  

Vänsterpartiet	   59	   10	   90	   0	  

Socialdemokraterna	   112	   10	   84	   6	  

Miljöpartiet	   50	   8	   90	   2	  

Centerpartiet	   68	   12	   87	   1	  

Folkpartiet	   58	   12	   86	   2	  

Kristdemokraterna	   47	   2	   96	   2	  

Moderaterna	   87	   7	   87	   6	  

Feministiskt	  initiativ	   9	  
   

Sverigedemokraterna	   52	   6	   77	   17	  

Piratpartiet	   3	  
   

Lokalt	  parti	   7	  
   

Annat	  parti	   9	  
   

Totalt	  antal	  artiklar	   193	  
   

 

För att svara på den tredje frågeställningen “Hur vinklas artiklarna i relation till partierna – i 

vilken utsträckning är artiklarna vinklade positivt, neutralt eller negativt?” har vi, i procent, 

jämfört vilka tendenser jämtemot partierna som råder i artiklarna. 
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När artiklarna varit färre än tio finns inga procentsatser med i tabellen eftersom vi 

bedömde att antalet då var för litet. 

Generellt har tidningsartiklarna i samtliga tidningar haft mestadels neutrala vinklar 

jämtemot partierna. Artiklarna har haft liknande tendenser jämtemot alla etablerade partier 

utom ett, och det är Sverigedemokraterna. När de andra partierna har negativa tendenser i 

0 till 6 procent av artiklarna ligger Sverigedemokraterna på 17 procent negativ vinkling. I 

den neutrala kolumnen ser det liknande ut, Sverigedemokraterna har 77 procent och övriga 

etablerade har mellan 84 och 96 procent. Dock får Sverigedemokraterna vara med i gänget 

när det kommer till andelen positiva vinklingar. Där har Kristdemokraterna lägst, 2 

procent, och Centerpartiet och Folkpartiet högst, 12 procent. 
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Tabell 11: Med vilken tendens förekommer de olika partierna i NSD? 

 
Parti	   Antal	  artiklar	   Positiv	  tendens	  %	   Neutral	  tendens	  %	   Negativ	  tendens	  %	  

Vänsterpartiet	   10	   20	   80	   0	  

Socialdemokraterna	   23	   17	   83	   0	  

Miljöpartiet	   8	  
   

Centerpartiet	   6	  
   

Folkpartiet	   9	  
   

Kristdemokraterna	   7	  
   

Moderaterna	   12	   0	   100	   0	  

Feministiskt	  initiativ	   3	  
   

Sverigedemokraterna	   8	  
   

Piratpartiet	   2	  
   

Lokalt	  parti	   3	  
   

Annat	  parti	   5	  
   

Totalt	  antal	  artiklar	   27	  
   

 
I Luleå har Sociademokraterna egen majoritet med över 50 procent av alla röster. Totalt 

förekommer partiet i 23 artiklar, utan någon negativ publicering. Andelen positiva artiklar 

är hög men inte lika hög som för Vänsterpartiet. Moderaterna har bara neutrala artiklar. 

Övriga borgerliga partier förekommer ungefär lika ofta. Övriga, mindre partier i fullmäktige 

förekommer ungefär lika ofta. Annat parti är Rättvisepartiet. Ett antal lokala partier 

rapporterades i en artikel. 
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Tabell 12: Med vilken tendens förekommer de olika partierna i ST? 

 
Parti	   Antal	  artiklar	   Positiv	  tendens	  %	   Neutral	  tendens	  %	   Negativ	  tendens	  %	  

Vänsterpartiet	   18	   6	   94	   0	  

Socialdemokraterna	   24	   8	   88	   4	  

Miljöpartiet	   16	   13	   87	   0	  

Centerpartiet	   16	   6	   94	   0	  

Folkpartiet	   20	   5	   95	   0	  

Kristdemokraterna	   16	   0	   100	   0	  

Moderaterna	   29	   7	   86	   7	  

Feministiskt	  initiativ	   1	  
   

Sverigedemokraterna	   21	   10	   80	   10	  

Piratpartiet	   0	  
   

Lokalt	  parti	   3	  
   

Annat	  parti	   1	  
   

Totalt	  antal	  artiklar	   42	  
   

 
Sundsvall har en borgerlig minoritet med hjälp av Miljöpartiet. Partiet som förekommer 

mest är Moderaterna. Det mest polariserade partiet är Sverigedemokraterna, som också får 

mest negativ publicitet. Alla partier utom Miljöpartiet har ungefär lika stor andel med 

positiva artiklar publicerade. Miljöpartiet har bara positiva artiklar. Kristdemokraterna har 

ingen positiv artikel. Överlag är det många partier som inte får någon negativ publicering 

över huvudtaget. Ett antal lokala partiers följdes upp i några artiklar. Annat parti är 

Rättvisepartiet. 
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Tabell 13: Med vilken tendens förekommer de olika partierna i NA? 

 
Parti	   Antal	  artiklar	   Positiv	  tendens	  %	   Neutral	  tendens	  %	   Negativ	  tendens	  %	  

Vänsterpartiet	   20	   5	   95	   0	  

Socialdemokraterna	   24	   8	   88	   4	  

Miljöpartiet	   16	   0	   94	   6	  

Centerpartiet	   23	   4	   96	   0	  

Folkpartiet	   16	   6	   94	   0	  

Kristdemokraterna	   15	   0	   100	   0	  

Moderaterna	   25	   4	   92	   4	  

Feministiskt	  initiativ	   1	  
   

Sverigedemokraterna	   15	   0	   87	   13	  

Piratpartiet	   1	  
   

Lokalt	  parti	   1	  
   

Annat	  parti	   2	  
   

Totalt antal artiklar	   70	  
   

	  

I Örebro kommun styr Socialdemokraterna tillsammans med Centerpatiet och 

Kristdemokraterna. I Örebro finns den mest jämna fördelningen över hur ofta etablerade 

partier förekommer i tidningen. Nerikes Allehanda är också tidningen överlag med mest 

neutral nyhetsrapportering. Trots tidningens stora volym av artiklar är det flera partier som 

inte har någon positiv eller negativ vinkling, som Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

tillsammans med de borgerliga partierna utom Moderaterna. Sverigedemokraterna är det 

mest polariserande partiet. Socialdemokraterna har mest positiv vinkling. 
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Tabell 14: Med vilken tendens förekommer de olika partierna i Corren? 

 
Parti	   Antal	  artiklar	   Positiv	  tendens	  %	   Neutral	  tendens	  %	   Negativ	  tendens	  %	  

Vänsterpartiet	   11	   18	   82	   0	  

Socialdemokraterna	   23	   22	   61	   17	  

Miljöpartiet	   10	   20	   80	   0	  

Centerpartiet	   23	   26	   70	   4	  

Folkpartiet	   13	   38	   54	   8	  

Kristdemokraterna	   9	  
   

Moderaterna	   21	   14	   76	   10	  

Feministiskt	  initiativ	   4	  
   

Sverigedemokraterna	   8	  
   

Piratpartiet	   0	  
   

Lokalt	  parti	   0	  
   

Annat	  parti	   0	  
   

Totalt	  antal	  artiklar	   54	  
   

 
Corren är den tidning som hade högst andel positivt vinklade artiklar, Det gällde 

framförallt för Centerpartiet och Folkpartiet, men även de rödgröna har en högre positiv 

tendens än i övriga tidningar. Oppositionspartiet Socialdemokraterna får mest negativ 

rapportering, 17 procent, men också den styrande Alliansen får en högre andel negativa 

artiklar än i övriga tidningar. Kristdemokraterna i Linköping är det enda styrande partiet i 

vårt material som har färre än tio artiklar och har därför inte några utskrivna procentsatser i 

tabell 14.  
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Figur 2: Artiklar där partier från olika block dominerar i NSD, ST, NA och 
Corren? 

 
 
Sammantaget förekommer Alliansen oftare i de fyra tidningar som vi valt att undersöka än 

Vänsterblocket. Socialdemokraterna står för hälften av representationen av de rödgröna 

partierna medan Moderaterna står för en tredjedel av Alliansens representation. 

Sverigedemokraterna förekommer i mer än hälften av Övriga partiers artiklar. I tre av fyra 

tidningar förekommer Alliansen mer än Vänsterblocket, undantag är Norrländska 

Socialdemokraten. 

ANALYS	  

Utifrån teorikapitlet analyserar vi vårt resultat och svarar på de tre frågeställningarna som 

tidigare nämnts. 

Vår första frågeställning “Hur ofta förekommer politiska partier och deras 

företrädare?” är den enklaste frågan att svara på, då det endast handlar om att läsa 

statistiken rakt av. Det finns två sätt för oss att mäta hur ofta partierna förekommer, det 
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första är ifall partierna omnämns och det andra är om de får komma till tals. Tydligt är att 

dessa båda följs åt i hög utsträckning. De partier som omnämns mycket får också uttala sig 

mycket. Tydligt är också att i samtliga kommuner är det något av de styrande partierna som 

fått uttala sig mest. 

I Nord & Nygrens undersökning om valrörelsen 2006 var partierna från vänsterblocket 

i klar majoritet när det kommer till antal dominerade artiklar och inslag i de lokala 

medierna. Vänsterblocket fick nästan 50 procent mer medieutrymme än den borgerliga 

alliansen. I de medier som undersökningen innefattade dominerade vänsterblocket i 240 

artiklar eller inslag och alliansen i 170 (Nord & Nygren, 2007:52-53). Inför valet 2014 hade 

detta ändrats och det var den borgerliga alliansen som dominerade artiklarna i högst 

utsträckning. Gapet mellan blocken var inte lika stort som 2006, men i våra undersökta 

tidningar dominerade vänsterblocket i 60 artiklar och alliansen i 74, vilket är ungefär 25 

procent mer dominans än vänsterblocket (se figur 2). 

 

Vår första frågeställning hänger tätt samman med den andra som lyder “I vilken 

utsträckning använder sig tidningarna av proportionalitetsprincipen och 

jämlikhetsprincipen i representationen av politiska partier i nyhetsartiklarna?”. Det är en 

frågeställning som är svårare att svara på eftersom det finns många olika sätt att mäta dessa 

principer på. Om vi jämför valresultaten i kommunvalen 2010, vilket var den 

maktfördelning som rådde under valrörelsen 2014, med hur många procent av 

förekomsterna i tidningarna som varje parti fick finns en liten tendens som pekar mot 

jämlikhetsprincipen (McQuail, 1992:147-148). Alla partier har inte omnämnts lika mycket, 

men de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, hade högre procent i 

valet 2010 än vad de förekom i tidningarna i alla kommuner. Samtidigt som de övriga 
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partier hade högre procent av förekomsterna i tidningarna än procent i valet 2010 i samtliga 

kommuner, förutom Miljöpartiet i Östgöta Correspondenten. Detta kan tolkas, precis som 

McQuail skriver, som att jämlikhetsprincipen blivit invävd i proportionalitetsprincipen, och 

blir en slags motvikt, där de största politiska partierna får mer utrymme i media, men där de 

små får mer utrymme än vad de hade fått med enbart proportionalitetsprincipen (McQuail, 

1992:148). 

Det förra exemplet handlade endast om förekomst och tog ingen hänsyn till hur stor 

plats partierna tagit artiklarna. För att väga in den aspekten har vi också kollat på hur 

många procent av artiklarna de olika partierna dominerar och jämfört det med valresultaten 

från 2010. Det som tydligast märks när man jämför dessa figurer är att Socialdemokraterna 

dominerar mest i NSD och NA, Moderaterna i ST och Centerpartiet i Corren. Det tyder på 

att de styrande partierna får mest utrymme i de lokala tidningarna, vilket i sin tur går hand i 

hand med proportionalitetsprincipen som beskrivs av McQuail (1992:148-149). 

Jämlikhetsprincipen stämmer väldigt dåligt in när det kommer till dominerande parti. Några 

partier, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, dominerar väldigt sällan medan 

de tidigare nämnda dominerar ofta. När det kommer till Socialdemokraterna i NSD och 

NA och Moderaterna i ST är skillnaden i procent mellan dominans i tidningen och 

valresultatet 2010 ganska liten och proportionalitet kan sägas råda, men det finns andra 

partier där procenten skiljer sig avsevärt. De som framför allt sticker ut är Folkpartiet i ST 

och Centerpartiet i NA och Corren som dominerar många fler artiklar än vad som vore 

proportionellt med deras valresultat, och Socialdemokraterna i ST vars dominans är 

betydligt lägre än vad som vore proportionellt med deras valresultat. 

Dessutom dominerar Sverigedemokraterna fler artiklar i samtliga kommuner än vad 

som vore proportionellt med tanke på valresultatet. SD-dominansen skulle kunna tolkas 
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som ett exempel på den medielogik som beskrivs i Hopman, Van Aelst & Legnante 

(2012:244-245) och i Gans (1979, s307-308). Eftersom Sverigedemokraterna av många 

anses som ett radikalt parti blir de intressanta för medierna ur ett medielogiskt perspektiv. 

Dessutom har Sverigedemokraterna vuxit sedan valet 2010 och det kan också vara en 

bidragande orsak till att partiet tar mer plats. 

Om man sammanfattningsvis analyserar båda dessa sätt att mäta om 

proportionalitetsprincipen eller jämlikhetsprincipen råder så ligger svaret någonstans 

mittemellan dessa båda. Dessutom finns det partier som inte riktigt passar in i någon av 

principerna, vilket kan bero på starkt profilerade lokala politiker eller att det finns ett stort 

nyhetsvärde i ett särskilt parti. 

 

Den tredje och sista frågeställningen “Hur vinklas artiklarna i relation till partierna – 

positiva, neutrala eller negativa?” kopplar vi ihop med Jörgen Westerståhls 

objektivitetsmodell (Westerståhl, 1972:12). Modellen vilar på fyra ben och vi har undersökt 

ett av dessa, Balans/Icke-partiskhet. Jämfört med Nord och Nygrens undersökning för åtta 

år sedan har vi kodat en större andel av materialet som neutralt. För åtta år sedan 

konstaterades att det rådde en jämn fördelning mellan de olika partierna när det kom till 

positiv, neutral och negativ tendens. Två undantag fanns dock, sjukvårdspartierna hade en 

övervägande positiv tendens och Sverigedemokraterna hade en övervägande negativ 

tendens. 

Det kan om vår undersökning generellt sägas att de neutrala tendenserna dominerar för 

samtliga partier. De positiva tendenserna och är också fler för de flesta partierna jämfört 

med de negativa. Det skulle kunna tolkas som att det finns balans eller icke-partiskhet i 
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nyhetsbevakningen på de största lokaltidningarna på våra utvalda orter om man utgår från 

begreppet objektivitet med hjälp av Westerståhls modell. 

Det finns endast ett parti som verkligen sticker ut och det är precis som vid valet 2006 

Sverigedemokraterna. 17 procent av artiklarna där Sverigedemokraterna förekommer har 

en negativ tendens gentemot partiet. De övriga partierna ligger mellan 0 och 6 procent 

negativt vinklade artiklar mot partiet. Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet gynnas 

mest av lokaltidningarnas bevakning, även om det är knappt. 

Om man går ner på kommunnivå går det att se vissa skillnader mellan hur tidningarna 

bevakar valrörelsen. Till exempel rapporteras nyheterna mer ojämnt i Östgöta 

Correspondenten, mycket positivt för de flesta partier och även mycket negativt för 

Socialdemokraterna. Dock kan det argumenteras om vi har tillräckligt med material för att 

dra några sådana slutsatser på kommunnivå. 
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SLUTDISKUSSION	  

I den här uppsatsen har vi gått igenom några svenska morgontidningars (NSD,ST, NA och 

Corren) nyhetsbevakning under valrörelsens tre sista veckor. Vi tittade på nyhetsartiklar i 

dessa fyra tidningar, och där vi på tidningens huvudort kodade artiklar utifrån hur politiska 

partier får förekomma och komma till tals. Vi kan se att svenska morgontidningar överlag 

är bra på att balansera sin nyhetsbevakning och ge plats åt alla väletablerade politiska 

partier, med undantag för Sverigedemokraterna (även fast den övervägande majoriteten av 

artiklar med Sverigedemokraterna har vi kodat neutralt). Socialdemokraterna och 

Moderaterna är största partier även på kommunal nivå, men bereder ofta plats så mindre 

partier också kommer fram, även fast S och M förekommer nästan mest i alla fyra städer.  

Massmedier har i flera tidigare studier beskrivits som mäktiga, då de har gett sig själva 

makten att forma den politiska debatten. Men när Lars Nord och Gunnar Nygren 

genomförde sin undersökning i Präktiga Massmedier om den lokala valbevakningen 2006 

kom de fram till ett antal motsägelsefulla ståndpunkter till den beskrivningen, vilket ledde 

till beskrivningen av medier hellre som präktiga än som mäktiga (Nord & Nygren, 

2007:89). I Präktiga Massmedier undersöks, precis som i vår undersökning, hur ofta partier 

förekommer i artiklar i bevakningen av den lokala valrörelsen och hur de behandlas. En 

skillnad mellan våra undersökningar är att på åtta år har nyhetsrapporteringen blivit mindre 

polariserande. Då syftar vi på andelen artiklar som publiceras med någon annan tendens än 

neutral. Men vi måste också reservera oss för att den sanna verkligheten antagligen ligger 

någonstans mellan våra resultat. För när vi kodade blev vi ofta osäkra över vilken vinkel 

artiklarna hade och enligt våra kodinstruktioner ska vi då att hellre koda neutralt än negativt 

eller positivt. Det har medfört att artiklar som är kodade med annan tendens än neutral är 

vi säkra på, eftersom vi har plockat bort gränsfallen. 
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Framtidens	  valbevakning	  

I materialet hittade vi väldigt lite granskande nyhetsjournalistik, och istället är det mycket 

refererande journalistik som rapporteras, där artiklar skrivs nästan som ett sportreferat om 

olika lokala händelser.  

Vi ställer oss själva frågan vad den goda journalistiken skulle förespråka. Den skulle 

välja att medborgare blev informerade, samtidigt som den skulle vara inbjudande att ta del 

av. 

Om det kan vara så att det finns en präktighet i den lokala journalistiken, om vi skulle 

försöka att adressera den, hur skulle vi då gå till väga? 

Vi får känslan efter att ha gått igenom tidningars valbevakning att det saknas en 

genomgående plan för rapporteringen av valrörelsen. I vårt material hittade vi artiklar, rena 

kommunikéer som sätts in i tidningen med funktionen att fylla ut den. För att utforska den 

dynamiken skulle det vara av intresse att göra en kvalitativ studie och intervjua 

tidningschefer och samtidigt följa en valbevakning på nära håll för att föra den publicistiska 

andan under ljuset. Samtidigt ställer vi oss frågan hur det blir i framtiden. Hur kommer 

framtidens lokala valbevakning se ut? Kommer samma fokus ligga på papperstidningen? 

Just nu utvecklar mediehus olika plattformar för att ta betalt för journalistik på nätet. Om 

den är mer intressant att undersöka den plattformen, hur ska man då gå tillväga? Eftersom 

journalistiken på nätet är mer rörlig än i papperstidningen Om vi skulle göra om den här 

undersökningen så skulle vi gjort ett annat urval av orter att undersöka, något vi har 

kommit fram till med facit i hand, eftersom vi har en väldigt ojämn volym av artiklar bland 

tidningarna i vårt urval. Nerikes Allehanda hade 70 artiklar på tre veckor, medan 

Norrländska Socialdemokraten hade 27 artiklar under samma tid. Under vår provkodning 

hade tidningarna ungefär lika många artiklar med så problemet uppenbarade sig inte 
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egentligen tills vi hade kodat klart hela vårt material. Vi tror att den här stora skillnaden kan 

bero på två saker, dels att bevakningsområdet som NSD har är mycket större än vad NA 

har, dels är NA en tjockare tidning med större utrymme att fylla varje dag och att man 

antagligen också har fler journalister anställda. Vi skulle också varit tydligare när vi kodat i 

Microsoft Excel, för vi hade problem med att strukturera upp och få fram ett resultat. 

Ingen av oss har jobbat i Excel tidigare vilket gjorde det svårt i början att veta hur vi skulle 

bära oss åt. Där gick en del tid åt. 

När vi kodade så använde vi Retriever/Mediearkivet. Ett alternativ till det hade varit att 

använda oss av tidningarnas nätupplaga istället, men vi hade inte tänkt lägga ut resurser att 

få tag på tidningarna när de finns via skolan. Vi hade en väldigt optimistisk tidsplan när vi 

började med uppsatsen, något som vi snabbt blev varse om då egentligen allting tagit lite 

längre tid än vad vi tidigare tänkt. För dig som replikerar den här undersökningen, se till att 

avsätta ordentligt med tid för kodningen för den tar tid. Vi hade 193 artiklar i vårt material 

och många krävs att ta en extra titt på med variabeln “vinkel” om det är neutralt eller 

positivt eller negativt. 
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BILAGA	  1:	  KODSCHEMA	  
 

1. Medium 
1. Norrländska Socialdemokraten 
2. Sundsvalls Tidning 
3. Nerikes Allehanda 
4. Östgöta Correspondenten 
 
2. Kod 
_____________ 
 
3. Sidnummer 
_____________ 
 
4. Datum 
_____________ 
 
5. Artikelstorlek 
1. Flersidorsartikel 
2. Helsidesartikel 
3. Halvsidesartikel 
4. Kvartssidesartikel 
5. Mindre än en kvartssidesartikel 
99. Ej kodbar 
 
Vilka partier förekommer i artikeln? 
6. Förekommer vänsterpartiet? 

1. Ja 
2. Nej 

 
7. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
8. Förekommer socialdemokraterna? 

1. Ja 
2. Nej 

 
9. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 

1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 

 
10. Förekommer miljöpartiet? 
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1. Ja 
2. Nej 
 
11. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
12. Förekommer centerpartiet? 
1. Ja 
2. Nej 
 
13. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
14. Förekommer folkpartiet? 
1. Ja 
2. Nej 
 
15. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
16. Förekommer kristdemokraterna? 
1. Ja 
2. Nej 
 
17. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
18. Förekommer moderaterna? 
1. Ja 
2. Nej 
 
19. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
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20. Förekommer feministiskt initiativ? 
1. Ja 
2. Nej 
 
21. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
22. Förekommer sverigedemokraterna? 
1. Ja 
2. Nej 
 
23. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
24. Förekommer junilistan? 
1. Ja 
2. Nej 
 
25. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
26. Förekommer piratpartiet? 
1. Ja 
2. Nej 
 
27. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
28. Förekommer något lokalt parti? 
1. Ja 
2. Nej 
 
29. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
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2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
30. Förekommer något annat parti? 
1. Ja 
2. Nej 
 
31. Om ja – med vilken vinkel i relation till partiet? 
1. Positiv 
2. Neutral 
3. Negativ 
4. Ej möjlig att avgöra 
 
32. Dominerande parti? 
 0. Inget parti i artikeln 
1. Vänsterpartiet 
2. Socialdemokraterna 
3. Miljöpartiet 
4. Flera samarbetspartier 
5. Alla tre samarbetspartier 
6. Centerpartiet 
7. Folkpartiet 
8. Kristdemokraterna 
9. Moderaterna 
10. Flera allianspartier 
11. Alla allianspartier 
12. Feministiskt Initiativ 
13. Sverigedemokraterna 
14. Junilistan 
15. Piratpartiet 
16. Lokalt parti 
17. Annat parti 
18. Ej möjligt att avgöra 
 
Vilka partier får komma till tals i artikeln? 
33. Vänsterpartiet? 
1. Ja 
2. Nej 
 
34. Socialdemokraterna? 
1. Ja 
2. Nej 
 
35. Miljöpartiet? 
1. Ja 
2. Nej 
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36. Centerpartiet? 
1. Ja 
2. Nej 
 
37. Folkpartiet? 
1. Ja 
2. Nej 
 
38. Kristdemokraterna? 
1. Ja 
2. Nej 
 
39. Moderaterna? 
1. Ja 
2. Nej 
 
40. Feministiskt initiativ? 
1. Ja 
2. Nej 
 
41. Sverigedemokraterna? 
1. Ja 
2. Nej 
 
42. Junilistan? 
1. Ja 
2. Nej 
 
43. Piratpartiet? 
1. Ja 
2. Nej 
 
44. Lokalt parti? 
1. Ja 
2. Nej 
 
45. Annat parti? 
1. Ja 
2. Nej 
 
46. Kodare 
1. Jonathan Grönlund 
2. Joakim Zakariasen 
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BILAGA	  2:	  KODINSTRUKTIONER	  
 
Urval medier: Norrländska Socialdemokraten, Sundsvalls Tidning, Nerikes Allehanda och 
Östgöta Correspondenten. 
Tidsperiod: Från och med den 25 augusti till och med den 14 september 2014. 
Innehållsmässigt urval: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar publicerade i 
huvudtidningen; 2) som placerats på tidningens huvudorts nyhetssidor och; 3) som i bild, 
bildtext, rubrik, ingress, brödtext eller faktaruta refererar till kommunpolitiska aktörer 
och/eller andra politiska aktörer som förekommer i ett kommunpolitiskt sammanhang. 
Endast texter med fler än tio rader ingår. Artiklar enbart signerade av nyhetsbyråer ingår inte. Inte heller 
ingår TV-sidorna. 
 
Basinformation 

 
1. Medium 
Varje medium som undersöks tilldelas ett eget nummer, enligt följande system: 
1  Norrländska Socialdemokraten 
2  Sundsvalls Tidning 
3  Nerikes Allehanda 
4  Östgöta Correspondenten 
 
2. Kod 
Varje artikel ges ett eget kodnummer, löpande efter den systematik som framgår nedan: 
1000--  Norrländska Socialdemokraten 
2000--  Sundsvalls Tidning 
3000--  Nerikes Allehanda 
4000--  Östgöta Correspondenten 
 
3. Sidnummer 
Den numrering av tidningssidorna som tidningen själva gjort kodas här. En artikel som 
sträcker sig över flera sidor kodas med det sidnummer som finns på den sida där artikeln 
inleds. 
 
4. Datum 
datum då artikeln publicerades, skrivet med fyra siffror: 0825 o.s.v. 
 
5. Artikelstorlek 
Variabeln avser artikelstorlek inklusive bilder. Med ”flersidorsartikel” avses artiklar som 
löper över mer än en sida. Med ”helsidesartikel” avses artiklar som i princip täcker en hel 
sida. Om en artikel till exempel nästan täcker en hel sida, men det finns någon notis, så ska 
den kodas som helsidesartikel. Med ”halvsidesartikel” avses artiklar som täcker i princip en 
halv sida. Med ”kvartssidesartikel” avses artiklar som i princip täcker en fjärdedels sida. 
Med ”mindre än en kvartssida” avses artiklar som är mindre än en fjärdedels sida. 
Kodningen ska utgå från vilket av dessa alternativ som artikelstorleken ligger närmast. 
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Journalistikens partiskhet 
Samtliga frågor som avser vinkling i denna del av undersökningen avser den journalistiska vinklingen. Det 
är med andra ord den journalistiska behandlingen som är avgörande för kodningen. Att det exempelvis 
förekommer någon i en artikel som riktar kritik mot ett visst parti räcker därmed inte för att det ska 
anses vara en negativ vinkling; det krävs också att journalistiken på något sätt understödjer kritiken eller 
ger bilden av att den är befogad. Vid gränsfall ska nyheten kodas som ”neutral” hellre än som ”positiv” 
eller ”negativ” Variablerna avser vinkling mot partierna, men i den mån den journalistiska vinklingen 
framförallt avser personer, och dessa personer är intimt förknippade med respektive parti, ska den 
vinklingen tas hänsyn till. Exempelvis ska en artikel som är negativt vinklad mot ett kommunalråd 
räknas som negativ vinkling mot partiet som denne företräder. 
 
Vilka partier förekommer i artikeln? 
6. Vänsterpartiet? 
Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med Ja så fort vänsterpartiet 
eller någon företrädare för vänsterpartiet med partinamn eller förkortning av partinamnet 
förekommer eller nämns i en artikel som har med kommunpolitik att göra. 
 
7. Om ja – med vilken vinkling i relation till partiet? 
Frågan kan besvaras med Positiv, Neutral, Negativ eller Ej möjlig att avgöra. Ej möjlig att 
avgöra ska användas varje gång en partirepresentant ej förekommer i artikeln. 
Avgörande vid kodningen är den journalistiska framställningen och om framställningen kan 
anses vara önskvärd ur partiets eget perspektiv. Med positiv avses artiklar som ger en bild 
av att partiet har bra förslag eller att det på något sätt går bra för partiet. Exempel på det 
kan vara artiklar som explicit säger att partiet har förslag för att lösa arbetslösheten, att de 
har vunnit någon debatt, att de är en vinnare i opinionsmätningarna eller att det får stöd 
från något håll. Med negativ vinkling avses artiklar som ger en bild av att partiet har dåliga 
förslag eller att det på något sätt går dåligt för partiet. Exempel på det kan vara artiklar som 
explicit säger att partiet saknar förslag på något problem, att de har förlorat i någon debatt, 
att det är en förlorare i kampen om röster, att det råder interna konflikter inom partiet eller 
att det får kritik från något håll – om det också framställs som att kritiken är befogad. 
Artiklar ska kodas som Neutral om de inte tar ställning, om de bara konstaterar att partiet 
gjort något eller att det går på ett visst sätt i opinionsmätningarna, när de bara refererar till 
vad någon har sagt eller gjort med avseende på partiet, eller när det råder balans mellan 
positiva och kritiska röster till partiet. 
  
8. Förekommer socialdemokraterna? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot socialdemokraterna. 
 
9. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
10. Förekommer miljöpartiet? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot miljöpartiet. 
 
11. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
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12. Förekommer centerpartiet? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot centerpartiet. 
 
13. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
14. Folkpartiet? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot folkpartiet. 
 
15. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
16. Kristdemokraterna? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot kristdemokraterna. 
 
17. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
18. Moderaterna? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot moderaterna. 
 
19. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
20. Feministiskt initiativ? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot feministiskt initiativ. 
 
21. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
22. Sverigedemokraterna? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot sverigedemokraterna. 
 
23. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
24. Junilistan? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot junilistan. 
 
25. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
26. Piratpartiet? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot piratpartiet. 
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27. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
28. Lokalt parti? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot det lokala partiet. 
 
29. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
30. Annat parti? 
 Se variabel 5, men byt ut vänsterpartiet mot ett annat parti. 
 
31. Om ja – med vilken tendens i artikeln i relation till partiet? 
 Se variabel 6. 
 
32. Dominerande parti? 
Med dominerande menas det parti som lyfts fram i rubrik/ingress eller om na ̊got parti fa ̊r 
en helt dominerande plats i text eller bild. 
 
Vilka partier får komma till tals i artikeln? 
33. Vänsterpartiet? 
Frågan kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med Ja så fort någon företrädare 
för vänsterpartiet med partinamn eller förkortning av partinamnet får komma till tals i 
artikeln. För att ett parti skall anses ha kommit till tals måste de fått uttala sig i ett 
pratminus i ingress, brödtext, bildtext eller faktaruta. Om artikeln exempelvis endast 
refererar till vad ett parti vill ha sagt, men inte har med en partiföreträdare i ett pratminus 
skall frågan besvaras med ett Nej. 
 
34. Socialdemokraterna? 
Se variabel 33. 
 
35. Miljöpartiet? 
Se variabel 33. 
 
36. Centerpartiet? 
Se variabel 33. 
 
37. Folkpartiet? 
Se variabel 33. 
 
38. Kristdemokraterna? 
Se variabel 33. 
 
39. Moderaterna? 
Se variabel 33. 
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40. Feministiskt initiativ? 
Se variabel 33. 
 
41. Sverigedemokraterna? 
Se variabel 33. 
 
42. Junilistan? 
Se variabel 33. 
 
43. Piratpartiet? 
Se variabel 33. 
 
44. Lokalt parti? 
Se variabel 33. 
 
45. Annat parti? 
Se variabel 33. 
 
46. Kodare 
Frågan besvaras med 1 eller 2 beroende på vem som kodat. 1 för Jonathan Grönlund och 2 
för Joakim Zakariasen. 
 
 


