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Abstract 

This study, Political representation in the local paper - the power of the front page, shows 

how the local paper Västerbottens-kuriren chooses, consciously or unknowingly, to represent 

politics on the front page during the election period of 2018. Given the premises that 

journalists must adhere to, could affect the reporting of politics. 

The method for this study was a quantitative content analysis where a frequency count is used 

based on headline, preamble and to some extent image use on the front page.  

The study concluded that the newspaper had some political news, but that they were majorly 

excluded from appearing in the most visible article on the front page. The most common 

subjects that were on the front page were personal articles, or culture and entertainment 

oriented, which indicates a greater exposure to "softer" news. Of the political articles, the 

topic "other" was most prevalent, but also economics and business was a frequently recurring 

political topic. It was also shown that there was a gap in July when the frequency of political 

articles was reduced. The most widely used framing used by the political articles was game 

framing, which indicates a repetitive behavior on the part of journalists which, in the worst 

case scenario, could lead to skepticism against both politics and against the newspaper from 

the public. 
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1. Inledning 

I januari 2019 trädde det ökade presstödet för lokalpressen i kraft. I propositionen från 

kulturdepartementet står det följande: 

“Regeringen föreslår att två nya former av mediestöd införs. Det ena stödet avser att stärka 

lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning, så kallade 

vita fläckar. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Dessutom 

föreslår regeringen att det nuvarande presstödet höjs och förlängs” 

 

Poängen med presstöd är att man vill ha en allsidig nyhetsfördelning och opinionsbildning i 

alla delar av landet.  Lokalpressen har ett stort ansvar om att skänka befolkningen kunskap 1

om det närmast berörande till skillnad från rikspressen som snarare ger ett allmänt utbud av 

information. För att ge demokratin en värdig chans i landets alla hörn är det därför 

nödvändigt att lokalpressen kan ge befolkningen möjlighet att ta egna beslut och känna till 

vad den lokala politiken står för. För människor som inte pratar om politik i sin vardag kan 

lokaltidningarna vara av extra betydelse då det kan vara det enda forumet för demokratins 

funktioner som finns tillgängligt.  Många tidningar är duktiga på att ta med den lokala 2

politiken i sina tidningar, men vad väljer man att sätta på förstasidan? Förstasidan, eller 

“ettan”, talar om för läsaren vad som är det aktuella problemet och visar från tidningens 

perspektiv, vad som står på agendan.  2018 var ett valår i Sverige, och därför var vikten av att 3

förmedla den lokala politiken större. För trots att valdagen räknas som en av de viktigaste 

dagarna i Sverige, så är det tiden innan när valrörelserna är igång som det faktiskt påverkar 

folk.  Den här studien kommer därför att ta reda på vad Västerbottens lokaltidning 4

Västerbottens-Kuriren publicerade på sina förstasidor under valperioden 2018.  

1 Myndigheten för press, radio och TV. https://www.mprt.se/sv/mer-om-media/mer-om-presstod/ (hämtad 2019.04.11) 
2 Erbring, L. Goldenberg, E. N. & Miller, A. H. Front-Page News and RealWorld Cues: A New Look at Agenda-Setting by 
the Media. American Journal of Political Science, 1980, 45 
3 Erbring, L. Goldenberg, E. N. & Miller, A. H. Front-Page News and RealWorld Cues, 1980, 16 
4 Nord, L. & Strömbäck, J. Svenska valrörelser: Väljare, medier och partier under 2000-talet. Tyskland: Santérus förlag, 
2018, 168 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med den här uppsatsen är att statistiskt undersöka hur stor plats den lokala politiken får 

på tidningen Västerbottens-Kurirens förstasidor samt urskilja hur de politiska nyheterna 

gestaltas under valperioden 2018.  

  

Frågeställningar 

 

- Vilka nyheter syns på Västerbottens-Kurirens förstasidor? 

- Hur förekommande är politik på förstasidan? 

- Hur gestaltas de politiska nyheterna?  
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2.Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras vilka utvalda teorier undersökningen använder sig av och vilken 

tidigare vetenskaplig forskning som gjorts på ämnet.  

 

2.1 Förstasidan 

Tidningens förstasida är något som redaktionerna värdesätter. Förstasidan blir som ett 

skyltfönster där tidningen får visa det bästa eller mest spännande innehållet för dagen.  Därför 5

kan man genom att titta på tidningens förstasida får reda på mycket om själva karaktären på 

tidningen. Det finns forskare som menar att “ettan” fungerar som en slags reklam för 

tidningen själva, genom att göra en nyhetsvärdering som visas utåt kan man visa läsaren 

vilken karaktär just den tidningen har, och därmed på sikt förmedla en viss profil som ska dra 

läsare.  Förstasidan är också den sidan som genomgår flest och hårdast kontroller i 6

redaktionens nyhetsvärdering enligt forskaren Håkan Hvitfelt (1985), därför bör man kunna 

se nyhetsvärderingens egenskaper tydligast genom att undersöka förstasidan.  Forskarna Lutz 7

Erbring, Edie N. Goldenberg och Arthur H. Miller (1980) gjorde studier som visade på att de 

nyheter som exponeras på förstasidan har både en stor effekt och starka kopplingar till 

mottagarnas intressen och samtalsämnen. I studien skriver författarna att förstasidan har en 

stark koppling att sätta en agenda för publiken, även om det individuellt inte går att göra 

samma antaganden då det på mikronivån är för mycket att ta hänsyn till.  8

Nyare forskning lägger också vikt på bildmaterialet. Till skillnad från texten uppfattas bilden 

i många fall som ett bevis på att något har hänt. Det är bilderna som får den första kontakten 

med betraktaren. Men i själva verket så är bilden snarare något som tillkommer efter att 

redaktionen gjort ett urval och bearbetning.  Man brukar skilja på bilder som illustrerar en 9

nyhet, och de bilder som snarare är nyheten. Det senare fallet handlar om att fotografen 

5  Hvitfelt, Håkan. På första sidan: En studie i nyhetsvärdering , Stockholm: Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, 
1985, 7 
6 Bergström, Bo, Titta!  Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2004, 43 
7 Hvitfelt, Håkan. På första sidan: En studie i nyhetsvärdering , 1985, 119 
8 Erbring, L. Goldenberg, E. N. & Miller, A. H.  Front-Page News and RealWorld Cues. 1980, 45 
9 Corner, J. Television form and public address. London: Edward Arnold, 1995, 13 
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befinner sig på plats och tar bilden där. Ett exempel är den kända bilden från Vietnamkriget 

där en naken flicka som skadats av napalm. Den första innebär att man tar en bild i efterhand 

som ska illustrera nyheten. Eftersom att det ska mycket till för att man ska befinna sig på rätt 

plats vid rätt tillfälle är det detta som är det vanligaste.  Förstasidan är det första som möter 10

publiken. Bo Bergström (2004) menar att det finns fyra centrala beståndsdelar av den. 

Delarna är, Attention (uppmärksamhet), Interest (intresse), Desire (begär, lockelse) och 

Action (händelse) AIDA. Konflikten, alltså det som är innehållet, är kraften som driver 

intresset, och därmed vår uppmärksamhet. Det leder till att vi lockas till att läsa vidare i 

artikeln, alltså leder det till handling.  Den Amerikanska forskaren Michele Weldon (2008) 11

har också gjort studier som visar att tidningar idag ofta väljer att publicera personliga 

historier på förstasidan. Hon menar att det förr var mer raka nyheter, men att tidningarna idag 

tenderar att visa en “story” snarare än bara nyheten på sina förstasidor.   12

“Thinking of the story rather than the page where it appears as the commodity that creates 

the relationship requires a reinvention of the newspaper culture”  13

Hon menar att det är ett måste för tidningarna att tänka om för att kunna behålla sin publik. 

Och vad man kunnat se är att publiken helst läser om nyheter som har en personlig vinkel. En 

story. För som hon skriver i sin undersökning så är det fortfarande runt 60 procent av 

befolkningen som läser förstasidorna på tidningen, men för att få läsaren att bli intresserad 

och fortsätta läsa artiklarna måste man alltså fokusera på personliga historier på förstasidan.  14

 

 

 

10 Ghersetti, M. Sensationella berättelser.  Göteborg: Univ: (JMG). 2000, 135 
11 Bergström, B. Titta! Viborg: Carlsson Bokförlag, 2004, 44 
12 Weldon, Michele. Everyman News : The Changing American Front Page , University of Missouri Press, 2007, 1 
13 Weldon, Michele. Everyman News. 2007, 53 
14 Ibid, 54 

6 



2.2 Media och dess makt  

Denna undersökning går ut på att ta reda på hur stor plats politiken får inom den lokala 

journalistiken och hur den gestaltas under en period innan ett riksdagsval i Sverige. Därför är 

medias makt och deras möjlighet att påverka genom innehållet de publicerar en viktig 

grundläggande aspekt att ta hänsyn till. Makten kan kallas symbolisk där den påverkar 

mottagare via en symbol- och meningsproduktion.  Exempel på detta är hur det debatteras 15

kring ämnen, på vilka sätt man vinklar, förmedlar budskap, idéer och på så sätt övertygar 

publiken om en viss typ av verklighet. Summerat går det att säga att medierna har en makt 

över publiken genom hur de sätter sin dagordning. Jesper Strömbäck (2014) menar att 

medierna på ett sätt ska ses som mäktiga och att man inte bör ta för lätt på vilka effekter de 

kan ha på individer.  I ett modernt, nutida samhälle anses nyhetsmedia vara den främsta 16

källan för att hitta källkritiskt granskad och korrekt information för medborgarna. Det innebär 

i sin tur att medierna blir ett av politikens viktigaste redskap för att nå ut till sina väljare, 

vilket går in på följande teori som kallas dagordningsteorin.  17

 

2.3 Agenda Setting - Dagordningsteorin 

Desto mer media rapporterar och uppmärksammar vissa ämnen, ju viktigare upplever och 

anser publiken att ämnet är, enligt teorin om “Agenda Setting”.   18

Den svenska översättningen kallas för dagordningsteorin och är en av de mest undersökta 

och utforskade teorier om mediernas effekter.  Den handlar om att det finns ett samband 19

mellan allmänhetens prioritering av viktiga frågor och det som media publicerar.   20

Teorin grundar sig i att människor ska ges möjlighet att själva bilda sig en sammanhållen bild 

15 Berglez, Peter & Olausson, Ulrika. Mediesamhället: centrala begrepp. uppl 1, Studentlitteratur AB: 2009, 20 
16 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle. 2. uppl. Stockholm: SNS förlag, 2014, 89 
17 Nord, Lars, & Strömbäck, Jesper. Medierna och demokratin (2. uppl). Lund: Studentlitteratur, 2012, 263–265 
18 Coleman, McCombs, Shaw and Weaver, Handbook in Journalism Studies. 2009, 181  
19 Strömbäck,  Makt medier och samhälle. 2014, 99 
20 Ibid, 99-101 
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av verkligheten av allt som inträffar i samhället eller världen i stort, men vars syfte är att ge 

någon förklaring till hur mottagarna av nyheter och information påverkas.   21

 

Enligt Strömbäck (2015) finns tre olika typer av dagordningar; allmänhetens, den politiska 

dagordningen och mediernas. Allmänhetens dagordning inriktar sig på frågor som människor 

generellt ser som essentiella, den politiska dagordningen berör frågor som inom politiken 

diskuteras och ingår i den politiska beslutsprocessen och mediernas dagordning är baserad på 

vad medierna anser är viktigt.  En problematik med att medierna har en makt att bestämma 22

över vad som får utrymme i publiceringar och inte, är att information och samhällsfrågor, 

som kan vara viktiga för en viss grupp mottagare, inte blir uppmärksammat eller prioriterat 

och på så sätt inte blir ett ämne som mottagare reflekterar över och värderar.  23

Enligt teorin råder den politiska dagordningen också under ett inflytande av medierna, genom 

att de är beroende av att kunna nå ut till väljare och visa sitt ställningstagande i frågor, som 

till exempel partierna har som fokusområden. Detta gäller om inte främst lokalpolitiken som 

är i behov av att nå ut till specifika områden och människor där även dem är beroende av hur 

lokaljournalistiken framställer den.  Forskaren Mats Nylund (2003) studerade även 24

kopplingen mellan citat, rubriker och dagordning. Journalistik beskrivs ofta som ett yrke där 

syftet är att skildra de mest väsentliga händelserna i nuet, men som Mats skriver i sin studie 

så är det sällan så verkligheten ser ut. Exemplet som tas upp är terrorattentatet i New York, 

USA 11/9 2001, där händelsen är en av tidernas största, men trots det så innehöll varje 

tidning även andra nyheter och texter.   25

 

Ser vi tillbaka i tiden finns det en studie som två amerikanska medieforskare, Maxwell 

McCombs och Don Shaw gjorde under det amerikanska presidentvalet 1968, som syftade till 

att ta reda på hur osäkra väljare, via sin mediekonsumtion, skapade sig en bild om vilka 

politiska frågor som var viktiga.  Tesen som McCombs och Shaw utgick från var att 26

medierna bestod en makt över människor genom att de kunde få mottagarna att prioritera och 

21 McCombs & Shaw, The handbook of journalism studies. 1972, 184 
22 Strömbäck,  Makt medier och samhälle. 2014, 100 
23 Bergström, Boréus, Textens mening och makt . 2012, 18; Engström, Enbom och Lindgren, Nya medier och kommunikation, 
2012, 9  
24 Strömbäck, Makt medier och samhälle, 2014, 103 
25 Nylund, Mats. Quoting in Front-Page Journalism: Illustrating, Evaluating and Confirming the News. Helsingborg: Sage 
Publications, 2003, 844 
26 McCombs M. Makten över dagordningen, 2004, 27  
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värdera samma frågor som de själva publicerade och skrev om. De undersökte ett bestämt 

antal väljares uppfattning om vilka frågor som de ansåg var prioriterade under valrörelsen. 

Därefter kikade de närmare på vilka medier väljarna konsumerat en tid innan valet och vilka 

ämnen och valfrågor som dessa medier publicerat. På så vis kunde forskarna undersöka om 

mediernas dagordning överförts till att bli allmänhetens dagordning.  27

Studiens resultat pekar på att tesen om att mediernas dagordningsmakt eller “agenda setting” 

stämde och visar att det finns ett medialt inflytande på vad allmänheten eller mottagaren 

tycker i vissa frågor.  Deras undersökning är i nutid däremot något daterad då forskningen 28

baseras på att traditionella medier är den främsta informationskällan för allmänheten gällande 

dessa frågor. Då existerade inte internet i samma utsträckning som det gör idag och därmed 

har deras undersökning inte tagit hänsyn till nutidens digitaliserade samhälle. Studien av 

McCombs och Don Shaw har däremot ett intressant resultat som pekar på medias inflytande 

och påverkan, som trots utvecklingens framfart, kan tänkas finnas kvar. Nu befinner vi oss i 

ett helt annat medielandskap än vad som var aktuellt i slutet på 1960-talet. På grund av 

framväxten av internet och den idag rådande digitaliseringen har inte bara riksmedia, men 

också lokalmedia behövt ta ta hänsyn till nya sätt att nå ut till människor och anpassa sig 

därefter. Detta gäller även politiken som kan nå ut med sitt budskap på andra kanaler. Det har 

med andra ord växt fram en helt ny form av konkurrens om människors uppmärksamhet.   29

 

År 2005 var en brytpunkt i de svenska moderna mediernas historiska bakgrund då mängden 

hushåll med fast nätuppkoppling för första gången var högre än mängden som prenumererade 

på dagstidningar. Människor kunde helt plötsligt söka sig till ett oändligt antal av andra 

kanaler med information och detta gäller fortfarande. Lanseringen av smartphones som 

exploderade 2010 tillåter oss att var vi vill, året runt, under dygnets alla timmar, komma åt 

information som i sin tur sätter press på medierna i fråga om aktualitet, tillgänglighet och 

vinklingar.  Efter att digitaliseringen tagit fart konkurrerar alla former av media som arbetar 30

med nyheter med varandra, men också med andra digitala forum. Tillgången av information 

har tvingat de traditionella medierna att anpassa sig och skapa nya vägar för att komma i 

kontakt med publiken, som nu anses mer rörlig. Tryckt press jobbar idag även på 

27 McCombs M. Makten över dagordningen, 2004, 27  
28 McCombs M. Makten över dagordningen. 2004, 30 
29 Weibull, L, & Wadbring, I. Massmedier . 2014, 85 
30 Weibull, L, & Wadbring, I. Massmedier, 2014, 360 
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webbplattformar, TV skriver artiklar och radion likaså.  Facebook var under fjolåret, 2018, 31

den absolut största digitala tjänsten på marknaden som användes som informationskälla. 

Trots att Facebook är en tjänst där informationen inte blir källkritiskt granskad likt övriga 

publicistiska medier, så visar forskning att det är världens nutida, mest attraktiva plattform 

för information.  Samtidigt visade en studie som Lars Nord och Jesper Strömbäck gjorde 32

2018 på valrörelsen 2014 att 41 procent använde papperstidningen som politisk källa minst 

fem gånger i veckan. Det var visserligen också 40 procent som angav att de använde 

morgontidningen i pappersformat en gång eller mindre i veckan, men det är trots allt en 

relativt hög siffra om man till exempel jämför med hur ofta folk använde sig av 

kvällstidningen i pappersformat. Där var det 86 procent som uppgav att de bara använde den 

informationskällan en eller färre gånger i veckan, och endast tre procent som använde den 

fem eller fler. Studien gjordes i en enkätundersökning och det var 2676 personer som deltog. 

 33

 

2.3.1 Framing - Gestaltningsteorin  

 

Den svenska översättningen till teorin om framing kallas för gestaltningsteorin. Enligt 

forskarna McCombs och Shaw är dagordningsteorin och gestaltningsteorin delar av varandra 

och inte enbart besläktade.  Gestaltningsteorin betyder inramning och handlar om hur man 34

gestaltar och framställer någon eller något.  När journalister skriver om nyheter är de alltid 35

vinklade på något sätt. De gestaltar nyheterna utifrån vissa perspektiv från verkligheten. 

Detaljer väljs ut, medvetet eller omedvetet, vilket i slutändan gör att nyheten ser ut på ett visst 

sätt beroende på olika omständigheter. Det kan handla om olika källor, perspektiv, fakta, val 

av ord eller betoningar, och beroende på hur man väljer att använda sig av dessa olika 

perspektiv kommer nyheten att gestaltas annorlunda. Därför måste man se på gestaltningarna 

som rekonstruktioner av verkligheten snarare än en spegelbild.  36

31 Weibull, L, & Wadbring, I. Massmedier, 2014, 366 
32 Mosco, Vincent. Social media versus journalism and democracy.  vol 20(1), 181–184.  
Kanada: Queens University, 2019, 183 
33 Nord, L. & Strömbäck, J. Svenska valrörelser, 2018, 121 
34 Scheufele, Framing as a Theory of Media Effects. 1999, 103 
35 Strömbäck, J.  Makt medier och samhälle , 2014, 113 
36 Strömbäck J. Makt, medier och samhälle, 2014, 114-115  
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Ett vanligt exempel för att illustrera hur en gestaltning kan gå till är den om vattenglaset. Man 

kan beskriva glaset som antingen halvtomt, eller halvfullt. Beroende på vilken beskrivning du 

väljer kommer man tänka på glaset på helt olika sätt. Är glaset halvtomt indikerar det på att 

man borde fylla på det, eller att det helt enkelt inte är så mycket kvar, vilket kan tolkas som 

negativt. Eller så beskrivs det som halvfullt, och det indikerar inte på att man bör fylla på det. 

Snarare kan det kännas positivt att det är ganska mycket kvar. För att en gestaltning ska ha en 

påverkan på opinionen där en allmän åsikt skapas, krävs det att skildringen genomsyrar 

journalistiken och att mottagarna exponeras för den vid flera, återkommanden tillfällen. En 

nyhet kan framställas tematiskt, där det läggs ett fokus på ett problem i ett större perspektiv, 

men också episodiskt, där skildringens fokus hamnar på individer eller enskilda händelser. 

Beslutet om att gestalta en nyhet tematiskt eller episodiskt kan ha inverkan på hur 

konsumenterna av nyheter hävdar ansvar av till exempel politiska aktörer för olika typer av 

problem i samhället.  Detta belyser att nyhetsjournalistiken kan utöva makt över människors 37

tänkande genom hur de väljer att framställa verkligheten.  38

 

Vad som gör gestaltningsteorin så intressant är att den inte bara pekar på vad läsaren ska 

tänka, men också hur läsaren ska tänka på det som det berättas om.   Få människor kommer i 39

direktkontakt med beslutsfattare och politiker, både lokalt och rikstäckande. Istället bildar 

människor en uppfattning via den information vi tar del av via medierna.  Vissa menar att 40

den verklighetsbild mottagarna möter via media, vad som blir allmänhetens bild av politik 

och aktörer inom den, är en medierad verklighet.  Tänker man sig att media lägger ett visst 41

fokus på politiken och skildrar det som ett spel eller en kamp om makt, riskeras det att skapa 

en ökad cynisk bild mot politiker, vilket i sin tur är en av flera viktiga anledningar till att 

studera förekomsten av politiskt innehåll och hur det gestaltas inom media.  42

 

37 Shehata, Journalistikens dagordningar och gestaltningar, 2015, 364  
38 Strömbäck, J.  Makt, Medier och samhälle. 2014, 119 
39 Strömbäck J. Gäster hos verkligheten, 2001, 178  
40 Cappella J, Hall Jamieson K. Spiral of Cynicism: The Press and the Public Good. New York: Oxford University. 1997, 30  
41 Cappella J, Hall Jamieson K. The Press and the Public Good, 31 
42 Cappella J, Hall Jamieson K. The Press and the Public Good, 31 
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2.4 Medielogiken och den politiska logiken 

 

Upplägget för ett demokratiskt samhälle i Sverige är att så mycket information som möjligt 

ska vara transparent. Medborgarna i landet behöver information om politikernas åsikter och 

handlingar, och politikerna behöver veta om medborgarnas åsikter och värderingar. Dessutom 

behöver båda parter, inte minst politikerna, känna till de samhällsproblem som finns.  Där 43

kommer yttrande, press och informationsfriheten in, och därför naturligtvis även medierna. 

Men den fria åsiktsbildningen och demokratin kan bara fungera om medierna publicerar mer 

än underhållning, reklam och propaganda, de måste även ge ut sådan information som bidrar 

till den demokratiska opinionsbildningen.   44

 

Politik och kommunikation är tätt sammanflätade och är på många sätt beroende av varandra. 

Jesper Strömbäck (2014) menar att det finns tre centrala aktörsgrupper i den politiska 

kommunikationen. Det handlar om politikerna, allmänheten och medierna.  Men dessa olika 45

aktörer har olika saker att förhålla sig till, vilket kan skapa konflikter i hur kommunikationen 

går till och vad resultatet blir. På en redaktion har till exempel journalister ofta stor press på 

att producera artiklar i snabb takt och redaktörerna måste hela tiden göra val kring hur och 

vad som publiceras, allt för att balansera mellan att attrahera en publik men samtidigt skapa 

ett förtroende. Man brukar prata om olika sätt för medierna att gestalta politiken, och då 

kallas det för sakgestaltning, spelgestaltning, skandalgestaltning och triviagestaltning. 

Sakgestaltning är när medierna gestaltar politiken i sakfrågor och man lyfter helt enkelt vad 

det är som är problemet och vad politikerna vill göra åt saken. Spelgestaltning som många 

tenderar att använda sig av, är när medierna får det att framstå som att politikerna spelar ett 

strategiskt spel mot varandra. Det kan ofta bli personifierat och handla om ett maktspel där 

själva sakfrågorna hamnar i skymundan. Detta kan göra att publikens skepticism mot 

politiken och politikerna aktiveras och förstärks, eller i värsta fall förlorar sitt intresse för 

politiken.  Skandalgestaltning är när medierna fokuserar på moraliska eller juridiska 46

43 Nord, L. & Strömbäck, J. Medierna och demokratin 2012. 6-17 
44 Nord, L. & Strömbäck, J. Medierna och demokratin. 2012, 17 
45 Strömbäck, J. Makt, medier och samhälle. 2014, 29 
46 Strömbäck, J. Makt, medier och samhälle. 2014, 174-175 
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skandaler, något politikerna eller partierna har gjort fel.  Den sista gestaltningen kallas för 47

triviagestaltning. När någon, till exempel en politiker förekommer medialt men ur sitt 

sammanhang. Exempelvis att man skriver om politikerns trendiga kläder, då räknas det som 

triviagestltning.  Detta brukar ses som en del av medielogiken som först observerades av 48

forskarna David Altheide och Robert Snow (1979). Medielogiken och den politiska logiken 

balanserar hela tiden mot varandra. Om den politiska logiken styr så står det politiska 

systemet i centrum för uppmärksamheten med alla inräknade aktörer som institutioner, 

partier, organisationer och såklart även medborgarna. Om den politiska logiken har övertaget 

så fokuserar medierna i första hand på det som är relevant och viktigt för en medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. Det politiska systemet prioriteras och man ger mycket plats åt partier 

och politiska aktörer.  Om medielogiken däremot dominerar så fokuserar medierna 49

framförallt på vad som gynnar dem själva. Eftersom att det finns ett överflöd av information 

och ett underskott av hur mycket människor kan lägga sin uppmärksamhet på informationen, 

så tenderar medierna att fokusera på vad som kan attrahera publiken att ge sin 

uppmärksamhet till sitt medium i det konkurrenskraftiga mediesamhället.  50

 

2.5 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

 

Det sker fler händelser per dag än vad som får plats i våra tryckta nyhetsmedier.  Riktigt 51

samma problem gäller inte på de digitala plattformarna, men eftersom att studien inriktar sig 

på förstasidor så kommer texten framförallt rikta sig mot de tryckta medierna. Eftersom att 

det inte är rimligt att ta med allt som händer så måste journalisterna göra en nyhetsvärdering 

på de händelser som har chans att publiceras. För att göra en sådan värdering utgår man 

generellt från följande kriterier.  

 

● Sensationella nyheter som sticker ut från det normala. 

47 Nord, L. & Strömbäck, J. Medierna och demokratin. 2012, 273 
48 Strömbäck, J.Gäster Hos Verkligheten. 2001, 248 
49 Nord, L. & Strömbäck, J. Medierna och demokratin. 2012, 13 
50 Nord, L. & Strömbäck, J. Medierna och demokratin . 2012, 13 
51 Wadbring & Weibull, Massmedier.  2014, 281 
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● Vikt, händelsen måste anses vara viktig att förmedla. Händelsen bör alltså ha någon 

form av allmänintresse för att publiceras.  

● Närhet, både geografiskt som kulturellt är kriterier som väger tungt i nyhetsvärdering.  

● Aktualitet, händelsen ska vara aktuell och ny. Det kan betyda att det just inträffat eller 

att händelsen är tätt sammankopplat med något eller någon som är aktuell. 

● Negativ betoning. Många händelser behöver ha en negativ ton för att få genomslag 

eller ha någon form av konflikt. Det kan handla om att det finns någon form av 

missförhållande i samhället eller orättvisor. 

● Elitpersoner, handlar om personer som på något sätt utmärker sig och står ut från 

“vanliga” människor. Någon som inger respekt eller makt av något slag.  Det kan till 

exempel röra sig om en känd artist eller politiker. 

● Nyheten ska till sist även vara lättbegriplig. Den bör vara framförd på ett språk som är 

lätt att ta till sig eller beskriven ur ett perspektiv som på något sätt ligger nära många 

människor, annars finns det en risk att händelsen inte blir en nyhet.  52

 

För att en händelse ska kunna bli en nyhet krävs det alltså att den fyller så många kriterier 

som möjligt, och ofta handlar det om hur man vinklar nyheten. Till exempel kanske det pågår 

en katastrof i ett för oss avlägset land som Kambodja, men så är det en Svensk som tar på sig 

hjälterollen och räddar flera människor. Vinklar man om nyheten kan den plötsligt få en 

kulturell närhet eller uppfylla något annat kriterium som gör att den passar. Men trots att en 

händelse fyller flera av ovanstående krav, så kommer även redaktionen att göra ett 

nyhetsurval. Alla potentiella nyheter skulle heller inte få plats helt enkelt, eller kanske inte är 

lika relevanta för ett nyhetsmedium jämfört med ett annat, detta gäller i synnerhet de lokala 

medierna då det där är extra viktigt med just närheten.  

 

Nyhetsurvalet är det som inte bara fyller kriterierna till att bli en nyhet, utan dessutom blir 

publicerat av en redaktion. Det finns flera faktorer som påverkar nyhetsurvalet enligt Hvitfelt 

(2003). Det handlar om journalistiska arbetsförhållanden och arbetssätt, ekonomiska 

förutsättningar, utomstående påtryckningar och intressen, organisatoriska faktorer inom och 

utanför redaktionen, nyhetskällor och publikens egna kunskaper och åsikter.   53

52 Häger, B. I Hadenius, S & Weibull, L. Wadbring. Massmedier. 2009, 304 
53 Hvitfelt, H. & Sverige. Krisberedskapsmyndigheten. Nyheter vid kriser (KBM:s utbildningsserie, 2003:6). Stockholm: 
Krisberedskapsmyndigheten. 2003, 12 
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Till exempel kan det spela roll i urvalet beroende på redaktionens sätt att arbeta. Att 

journalisterna ofta har tajta deadlines påverkar urvalet och utformningen på det som 

publiceras. Källkontroll kan bli lidande i stressade situationer, och beroende på hur lång tid 

man har på sig så påverkas även artikelns utformning. Artikeln kan bli längre eller kortare, 

val av källor eller vilka källor som snabbt ställer upp är några exempel på hur artikelns form 

kan se olika ut. Och när det kommer till källorna så kan det också handla om att det helt 

enkelt inte är rätt källa, eller att den man hade i åtanke inte kunde eller ville medverka. Dessa 

faktorer påverkar därför också urvalet.  Journalistens egna kunskapsnivåer spelar även stor 54

roll i vad som slutligen blir innehållet, och det ställs ofta höga krav på att en journalist snabbt 

ska kunna sätta sig in i ett nytt ämne och beroende på kvickhet och tidigare kunskap eller 

intresse så kan detta göra att artikelns slutprodukt kan se väldigt olika ut med olika innehåll.  55

De ekonomiska aspekterna är naturligtvis också avgörande då en redaktion måste ta hänsyn 

till att en artikel ska vara attraktiv och uppfylla nyhetskriterierna, samtidigt som den inte får 

vara för kostsam. De flesta vill även få med sådant som inte bara är lättläst, utan även sådant 

som är viktigt ur en demokratisk synvinkel. Detta kan se olika ut beroende på vilken 

redaktion det gäller, men genom att ha en god balans mellan “roliga” nyheter och “nyttiga” 

nyheter skapar man ofta trovärdighet, men det beror på vad publiken förväntar sig från 

mediet. Medierna kan inte låta nöje och underhållning gå före den “tyngre” journalistiken. 

Journalistiken har en demokratisk uppgift att förse publiken med information, granskning och 

forum för debatt för en fri åsiktsbildning.  Men samtidigt måste redaktionerna ständigt göra 56

nya avvägningar. De kommersiella medierna styrs av marknadens intressen och prioriterar 

därför olika saker beroende på vad man tror att publiken kommer att bli intresserade av.   57

En redaktion måste ta hänsyn till allt från publikens krav till de egna redaktionella 

kostnaderna.  Publiken är en viktig aspekt för att en kommersiell nyhetsredaktion ska gå 58

runt, därför kan ibland lättsam och mer underhållningsinriktade nyheter ha större chans att 

“vinna” urvalet än de lite “tråkigare”.  59

 

54 Hvitfelt, H. & Sverige. Nyheter vid kriser, 2003, 14 
55 Hvitfelt, H. & Sverige. Nyheter vid kriser. 2003, 16 
56 Nord & Strömbäck, Medierna och demokratin. 2012, 21 
57 Häger, B. Reporter : En grundbok i journalistik  (1. uppl. ed.). Stockholm: Norstedt. 2009, 82 
58 Hvitfelt, H. & Sverige. Nyheter vid kriser. 2003, 12 
59 Nord, L. & Strömbäck, J. Medierna och demokratin. 2012, 118-119 
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I dessa tidspressade stunder är det även lätt för en journalist att skriva som sådant som är 

lättillgängligt. Ofta händer det att PR-byråer eller andra lobbyverksamheter skickar mejl eller 

ger förslag på färdiga nyheter som ska gynna ett företag eller en annan intressegrupp. Det kan 

handla om att SJ till exempel skickar ett mejl om ökad turism till norrland via tågtrafiken, 

vilket är en nyhet som skulle kunna gynna både de lokala tidningarna längs järnvägen i 

norrland, men också företaget. 

 

2.6 Nya premisser för journalistiken 

 

I flera decennier har flertalet inom och utanför journalistbranschen spått dagstidningarnas död 

och problemen för den klassiska dagstidningen på papper har vuxit sig större på grund av 

konkurrensen på mediemarknaden.  2010-talet blev därför en orolig tid för Sveriges 60

redaktioner. Nya sparpaket lanserades och detta märktes bland annat på Sydsvenskan där man 

varslade 80 tjänster 2014 och på Expressen där 62 stycken anställda fick gå.  Samma sak 61

hände på flera lokalredaktioner i landet. Som tidigare nämnt har riksmedia men även de 

lokala, vinstdrivande tidningarna fått anpassa sig efter digitaliseringen och nätets framfart på 

1990-talet. Människor söker information digitalt istället för att köpa en papperstidning och till 

en början erbjöd dagstidningarna själva en internetversion gratis av den tryckta tidningen, för 

att möta konkurrensen och anpassa sig efter det nya landskapet.  Men med gratisnyheter 62

online blir den ekonomiska sitsen svår att hantera för många tidningar. Annonsering som 

alltid varit en stor inkomstkälla för kommersiella medier har hamnat i gungning. Annonsering 

har alltid varit styrt av konjunkturen, och är konjunkturen låg, blir det färre annonser. Men 

med ökad konkurrens med både traditionella medier men också digitala, blir det också 

svårare att få ut lika mycket pengar från annonsörerna.  Det är också svårt att konkurrera 63

med alla medier och informationskällor som gör att publiken kan få tag på sina nyheter på 

annat sätt. Man måste hela tiden vara på spänn och hitta sätt att locka sin publik, samtidigt 

60 Wadbring & Weibull, Massmedier. 2014, 129 
61 Shori, Martin, Online only. 2016, 11 
62 Wadbring & Weibull, Massmedier. 2014, 56 
63 Wadbring & Weibull, Massmedier. 2014, 144 
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som man måste få in pengar. Man har därför försökt att komma på olika betalningsmetoder. 

De vanligaste är: 

 

1. Totalmodellen - allt material är stängt för den som inte prenumererar.  

2. Frekvensmodellen - ett antal artiklar är gratis, men när man läst upp det antalet får 

man börja betala.  

3. Plusmodellen - Det mesta är gratis, men om man betalar en extra summa får man 

tillgång till fler artiklar.  64

 

De vanligaste är totalmodellen och plusmodellen. Exempel på tidningar som använder sig av 

plusmodellen är Aftonbladet, och exempel på en tidning som använder sig av totalmodellen 

är Gefle dagblad. Och trots att annonsintäkterna sjunker kan man heller inte höja 

prenumerationskostnaderna hur som helst då man riskerar att tappa läsare.  En annan ny 65

ekonomisk aspekt handlar om hur tidningar numera löser sin ekonomi genom att slå sig 

samman. På tio år, mellan 2004 och 2014 reducerades mängden journalister inom 

dagstidningar i Sverige med 25 procent och inom de lokala redaktionerna var den siffran 

avsevärt högre än på redaktioner med rikstäckande material. Detta är en konsekvens som 

skett på grund av och i och med att många lokala tidningar i viss utsträckning råder under 

samma koncern och börjat använda samma material.  Lokala marknadsproblem har medfört 66

samgåenden och uppköp mellan lokala tidningsföretag. På nästan alla orter där det råder 

konkurrens mellan dagstidningar har den större tidningen numera samma ägare som den 

mindre i ett och samma spridningsområde.  Ser vi i Västerbotten som ett exempel är VK 67

Media AB, som till en början enbart ägde Västerbottens-Kuriren, nu också ägare av 

Folkbladet, där båda tidningar delar visst innehåll både online och i tryckt tidning.  68

 

I studien av Jesper Strömbäck och Lars Nord (2018) kom de fram till att de Svenska 

valrörelsernas förutsättningar har förändrats under 2000-talet. Det handlar om den förändrade 

medialiseringen, professionaliseringen och marknadsorienteringen. Den förändrade 

64 Wadbring & Weibull, Massmedier.  2014,  148 
65 Wadbring & Weibull, Massmedier.  2014,  144 
66 Nygren, G. Althén, K. Landsbygd i medieskugga.  2014, 26 
67 Wadbring & Weibull, Massmedier. 2014, 138 
68 Wadbring & Weibull, Massmedier.  2014, 133 
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medialiseringen handlar om hur de traditionella nyhetsmediernas ställning generellt blivit 

svagare då de numera konkurrerar med sociala medier och den konvergens som blivit. 

Samtidigt för partierna har detta blivit en någon mer gynnsam situation då de har en bättre 

chans att själva kommunicera med sina väljare utan att blanda in andra mellanhänder.  69

Professionaliseringen innebär att politikerna i större mån tar hjälp av experter och konsulter. 

De lägger ännu mer tryck på sina kampanjer och använder en mer strukturell och strategisk 

metod för att nå ut till sina väljare.  Mediernas professionalisering innebär en strävan efter 70

att aktivt rapportera om politiken på ett relevant sätt som ger publiken ett fast underlag i sina 

roller som väljare, detta trots det hårda tryck journalisterna har. I och med det kan man även 

se det som att mediernas professionalisering blivit svagare på grund av den nya branschens 

struktur och förhållanden. Journalistiken försvagas. Det anställs allt färre på redaktionerna 

runt om i Sverige och det läggs mer jobb och högre förväntningar på de yrkesverksamma att 

vara multijournalister, där alla i princip ska kunna allt.  Slutligen menar Nord och Strömbäck 71

(2018) på att det finns en förändrad marknadsorientering. För medierna handlar det framför 

allt om ökad konkurrens, konvergens och kamp om publiken. Därför måste medierna idag 

hitta sätt att fånga publiken, men samtidigt behålla en balans i vad de har för innehåll. De 

måste erbjuda publiken det de känner är angeläget och det de förväntar sig att få. Politiken 

har inte i samma mån en förändrad marknadsorientering, men det man kan se tendenser av är 

att partier som vill få så många väljare som möjligt, väljer att trycka på det som partiet vill, 

men som de flesta kan hålla med om. Det är inte en fråga om en förändring i ideologierna, 

men av hur man framför sin politik gentemot väljarna.  72

 

Dagstidningsmarknaden har traditionellt sett utgått ifrån att läsare betalar för den tryckta 

tidningen via prenumerationer eller köp av lösnummer. Numera i det digitaliserade samhället 

distribueras nästan samtliga 169 tidningar i Sverige (2013) både online och i tryckt press där 

annonsintäkterna blivit allt viktigare för att överleva, inte minst på grund av den dalande 

trenden att köpa en fysisk papperstidning.  73

 

69 Nord, L. & Strömbäck, J. Svenska valrörelser. 2018, 170 
70 Nord, L. & Strömbäck, J. Svenska valrörelser. 2018, 171 
71 Nord, L. & Strömbäck, J. Svenska valrörelser. 2018,  172 
72 Nord, L. & Strömbäck, J. Svenska valrörelser. 2018, 176 
73 Wadbring & Weibull, Massmedier.  2014, 132 
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3. Metod och material 

I detta kapitel redogör vi undersökningens material som vi använt oss av och vilken metod 

som analysen utgått från. Vi redogör för kodningsschemat som är framtaget, hur analysen 

gått tillväga och slutligen går vi in på kritiska reflektioner kring undersökningen. 

3.1 Material och avgränsningar 

Det material som den här studien använder sig av består av lokaltidningen 

Västerbottens-Kurirens förstasidor under perioden 2018.06.02-2018.09.08, vilket sammanlagt 

är 14 veckor. Det finns också två röda dagar utöver helgen som kommer att gå bort 

(nationaldagen och midsommar) Västerbottens-Kuriren publicerar en tryckt tidning sex dagar 

i veckan, måndag till lördag och materialet i undersökningen är därför framsidor från sex av 

veckans sju dagar. Materialet består totalt av 83 framsidor med olika mängd artiklar som 

kvantifierats, som utifrån undersökningens tidsbegränsning och syfte gett en rimlig mängd 

datamaterial. För att studien ska förhålla sig bra till så väl relevans som tidsspektrum har det 

gjorts vissa avgränsningar. Eftersom att det är förstasidor som studien vill undersöka så 

analyseras inget annat innehåll än de artiklar som tidningen vill lyfta på “ettan”. Det 

innefattar alltså “huvudartikeln” (alltså den med bild) men även resten av de artiklar eller de 

notiser som finns publicerade på framsidan, mer specifikt de artiklar som ligger inramade 

under tidningens titel “Västerbottens-Kuriren” som framkommer i varje nummer utan 

undantag. Inom Umeå kommun konkurrerar Västerbottens-Kuriren med Folkbladet och en 

första tanke var att se hur båda lokaltidningarna i Umeå förhåller sig till undersökningens 

syfte och frågeställningar. Vi har däremot valt att avgränsa till enbart Västerbottens-Kuriren 

för att få ett större material från samma redaktion och av anledningen att 

Västerbottens-Kuriren når ut till ett större spann läsare och har fler prenumerationer än 

Folkbladet. Begränsningen av undersökningens period på 14 veckor beror på att denna tid 

under ett rådande valår är extra intressant då det går att se som upploppet inför valdagen den 

nionde september 2018. Detta både för politiker som vill locka till sig väljare och få fram sina 

åsikter i form av debatter och ämnen, men också ur en redaktionell synpunkt där nyhetsvärdet 

av detta är extra aktuellt och starkt.  
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3.2 Kvantitativ metod 

Den här studien bygger på en kvantitativ metod där utgångspunkten är mediearkivet 

Retriever. I arkivet är det möjligt att få fram alla de förstasidor som studien avser att 

undersöka och är därför en bra källa som förenklar analysarbetet. En kvantitativ 

innehållsanalys är en god metod när man vill dra generella slutsatser och bidrar till att det 

lättare går att få en överblick om hur något förhåller sig. Metoden är bra om man vill 

undersöka ett större material.   74

 

Kritiken till den kvantitativa innehållsanalysen har historiskt varit gentemot angreppssättet, 

där vissa menar att helhetsperspektivet går förlorat genom att man inom den kvantitativa 

metoden siktar in sig på separata delar av innehållet.  En annan kritik kommer från forskare 75

inom kvalitativa studier, som istället fokuserar på hur material kan tolkas, där vissa menar att 

metoden brister i förutsättningarna för att tolka och på djupet förstå ett innehålls faktiska 

betydelse.   76

Däremot är den kvantitativa metoden fördelaktig i denna undersökning av flera olika 

anledningar.  En av de mest bärande fördelarna är att mätningen inte lika lätt blir subjektiv. 

Därmed skapas en högre reliabilitet och resultatet blir lättare replikerbart.  En annan vägande 77

anledning till att använda en kvantitativ metod i denna undersökning är möjligheten att 

undersöka ett material som sträcker sig över månader. Till skillnad från en kvalitativ metod 

som enbart fokuserar på ett mindre material, har undersökningen med hjälp av kvantifiering 

en statistisk tillförlitlighet som uppsatsens frågeställningar är beroende av.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Mediearkivet Retriever har som tidigare redogjort en bärande roll i framtagningen av att få 

tillgång till Västerbottens-Kurirens förstasidor under den planerade perioden vi analyserat.  

74 Ekström, M. & Larsson, L. Metoder i kommunikationsvetenskap . 2010, 119 
75 Ekström, M. & Larsson, L. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2010, 121 
76 Ibid, 121 
77 Tankard, James W. The empirical approach to the study of media framing. I Stephen D. Reese, Oscar H. Gandy, Jr och 
August E. Grant (red.). Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. New York: 
Routledge. 2001, 98 
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Då det inte går att enbart få fram förstasidor som vi var ute efter att analysera sökte vi fram 

tidningen dag för dag istället för hela perioder. På så sätt kunde vi lätt och garanterat få fram 

samtliga förstasidor för alla de datum som ingick i urvalet.  

Eftersom Retriever kräver ett sökord för att kunna söka fram tidningssidor har vi behövt 

använda oss av någon form av sökord. Vi har därför använt ofta förekommande ord som 

nöje*, ny* eller kult*, då samtliga ord eller delar av orden förekommer som kategorier på 

förstasidan, men detta har bara som syfte för att kunna söka i mediearkivet. Detta hade ingen 

negativ verkan på sökresultatet.  

Innan vi valde att analysera samtliga tre månaders totala mängd förstasidor gjorde vi en 

testkodning på en vecka strax innan valdagen den 9 september 2018. Vi testkodade 

tillsammans på en och samma vecka för att få en gemensam och enhetlig analys av det 

resterande och större materialet. Under testkodningen skapade vi även variabler som ansågs 

relevanta och nödvändiga i den övergripande och totala kodningen.  

 

Eftersom undersökningen går ut på att undersöka innehållet på förstasidan valde vi att koda 

“huvudartikeln” (den med bild) separat från de andra artiklarna, eftersom att vi i den här 

studien utgår från att den har högst nyhetsvärde. Detta gör att vi kommer kunna få fram 

statistik som gör att vi både kan analysera ettan som helhet, men även göra en analys av 

Västerbottens-kurirens nyhetsvärdering. Vi har även tillämpat variabler som ska ge oss 

statistik på ämnesfrekvens, politik/ej politik och hur de politiska artiklarna gestaltats. 

Undersökningen påbörjades därefter från första utsatt datum och sedan dag för dag fram till 

den 8 september 2018, dagen innan valet. Vi delade upp materialet på en och en halv månad 

var, och i kodningsinstruktionen nedan framgår det hur analysen är utförd, variabel för 

variabel. 
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3.4 Kodningsinstruktioner 
Nedan följer en utförlig instruktion på hur vi i undersökningen och i analys av materialet 

förhållit oss till variabler och resonemang kring artiklarnas innehåll.  

 

 
1. Förstasida, nummer id 

 
Varje förstasida tilldelas en egen siffra från siffran 1 till 83. Till exempel tilldelas siffran 1 

Västerbottens-Kurirens “etta” på startdatumet av analysens material, som publicerades den 2 

juni 2018 och och siffran 83 har förstasidan som publicerades den 8 september 2018, 

materialets sista datum.  

2. Datum  

Varje förstasida får ett datum när tidningen publicerats i följd av dag/månad-år. 

Exempel: 21/6-18 

3. Huvudartikeln  

Huvudartikeln är i denna analys den artikel som fått störst visuell uppmärksamhet och har en 

tillhörande “dragbild”. Med andra ord sagda, den artikel som är kopplad till den största bilden 

på framsidan. I vissa fall kan annan rubrik tillhörande annan artikel än den med “ettabilden” 

enligt redaktionen vara den som värderas högst, men då vi inte vet hur Västerbottens-Kuriren 

resonerar utifrån denna aspekt har vi själva valt att värdera nyheten på så sätt. 

4. Ämne 

Utifrån rubrik, text och ingress på artiklarna fastställer vi vilket ämne artikeln tillhör. Här har 

vi valt att dela upp artiklarna i variabelvärden som består av följande kategorier.  

Kultur/Nöje - Olycka/Brott - Skola/Utbildning - Vård/Omsorg - Ekonomi/Näringsliv -  

Sport/Fritid - Personligt - Övrigt/Går ej avgöra - Debattartikel - Invandring 

I diagrammet där vi sammanställer alla totala artiklar och politiska artiklar finns även en 

uppdelning i om de klassades som utrikes, riks, eller lokalt förankrade. Om artiklarna hade en 

lokal koppling på något sätt kodas den som lokal. Finns det ingen lokal koppling, utan kan 

tänkas passa in som en riksnyhet kodas den som riks. Finns det endast en koppling till 
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utlandet kodas den som utrikes. När det kommer till ämnet kultur/nöje så omfattar det alla 

artiklar där det till exempel handlar om en teateruppsättning, festival eller konstprojekt. I 

ämnet olycka/brott ingår traditionella blåljusartiklar som trafikolyckor, mord men även 

skogsbränder valde vi att ta med här eftersom att det är en slags olycka. Vi funderade på att 

lägga till ämnet naturkatastrofer, men vi ansåg att det skulle bli missvisande då det var så 

många skogsbränder den sommaren, och därför hade ämnet endast bestått av skogsbränder. 

Skola/utbildning innefattar artiklar som har med skola eller utbildning på något sätt. Det kan 

handla om en studentavslutning, några elever som haft konsert på skolan, eller att en elev inte 

får den undervisning som den har rätt till. Vård/omsorg handlar om de artiklar som berör 

sådant som läkare, sjukhus, hemtjänst, patienter eller sjukdomar. Det kan till exempel handla 

om läkarbrist, eller om missförhållanden inom vården.  

När det kommer till ämnet ekonomi/näringsliv så innefattar det sådant som har med ekonomi, 

skatt och näringsliv på något sätt. Det kan handla om en krog som håller på att gå omkull på 

grund av byggarbeten utanför lokalen, en ny ekonomisk satsning av Swevia eller en artikel 

om pengabrist i kommunen. Vi valde att sätta ihop sport/fritid i en kolumn. Därför innefattar 

det inte bara match-artiklar som efter en hockeymatch, utan det kan också handla om en 

cykeltävling för privatpersoner, eller jakt.  

Allt som oftast kan en nyhet inom Västerbottens-Kuriren lyftas tillsammans med ett så kallat 

“case”. Alltså en person som ska representera en personlig vinkel på en nyhet. Till exempel 

kanske nyheten handlar om en ny lag som gör att man får rätt till färre timmar med personlig 

assistans. Detta kan man stärka med ett personligt “case” som berättar om situationen i en 

mer reportage-liknande form. Men för att vi ska klassa in artikeln i ämnesgruppen personligt, 

så utgår vi från om nyheten är baserad utifrån personen. Alltså att personen är nyheten. Det 

kan handla om en jubilar, eller någon som gjort något anmärkningsvärt som att cykla till 

Kina. Men om personen klassas som ett “case”, så kommer det kodas efter vilket ämne som 

artikeln berör. Övrigt är den kolumnen som vi har för de artiklar som inte passar in i någon av 

de andra ämnesgrupperna. Eftersom att det ofta förekommer krönikor eller debattartiklar på 

förstasidan har vi valt att ha en variabel som heter debattartikel. Detta beror mest på att de 

nästan utan undantag endast visas med en rubrik som är svårtydlig utan att läsa vidare i 

tidningen. Men går det däremot att urskilja ett ämne så kommer den kodas in på någon av de 
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andra ämneskategorierna. Invandring är de artiklar som handlar om invandring. Det kan till 

exempel röra asylsökning, eller integration.  

 

5. Genre  

Utifrån artikelns form kommer vi koda huvudartikelns genre. De variabler som vi har valt att 

utgå från är följande:  

Nyhetsartikel - Granskning- Reportage - Krönika - Övrigt 

 

6. Handlar det om politik? 

På den här punkten kan en artikel kodas som politisk eller inte. Variabelvärdena att välja på 

är ja, nej eller vet ej. Har artikeln en politisk koppling? Artikeln kodas som politisk om en 

politiker eller ett politiskt parti är med, om artikeln handlar om ett politiskt beslut, kritik till 

eller från politiker, eller om det rör valet. Om artikeln till exempel handlar om ett problem i 

vården, men utan de tidigare nämnda kraven, så kommer den därför inte att kodas som 

politisk. Fortsättningsvis kollar vi närmare på huruvida vilken typ av politik som artikeln 

innehåller. Berör det den lokalpolitik, rikstäckande eller utrikes? 

 

7. I fall ämnet klassas som politik - Negativ/positiv/neutral framställning 

Här undersöks innehållet i artikeln och hur det gestaltas. Om det är på ett 

negativt/positivt/neutralt sätt. En positiv nyhet är om något framställs som bra, alltså att man 

är en god medmänniska, hyllar något, står upp för en god sak eller andra människor. En nyhet 

räknas som negativ när något framställs i dålig dager. Till exempel om någon blir kritiserad, 

skadat någon, har varit med om något jobbigt. En neutral nyhet är om det varken kan klassas 

som positivt eller negativt. Detta görs genom att studera rubriken tillsammans med bilden och 

ingressen.  
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8. I fall då ämnet klassas som politik, hur gestaltas innehållet?  

Här studeras rubrik, ingress och brödtext på förstasidan för att se om det går att urskilja 

någon av följande alternativ: Se teorikapitel för beskrivning av respektive gestaltning. 

Sakgestaltning - Spelgestaltning - Triviagestaltning - Skandalgestaltning - 

 och Går inte att avgöra/framgår ej. 

 

Definitioner av gestaltningarna 

Sakgestaltning innebär att studera både rubrik och textinnehåll för att se vart fokuset i texten 

ligger. Sakgestaltning innebär att rubrik och text tydligt fokuserar på VAD som har hänt, 

VAD någon har sagt, VAD som utlovats eller att det tydligt framgår vad ett politiskt parti 

uppger sig stå för i en politisk aspekt. Det ska handla om politikens sakliga innehåll utan att 

lägga någon värdering i nyheten.  

Med spelgestaltning avser man att titta på HUR rubrik och text framställer politik och 

politiker. Särskilda drag för en spelgestaltning är att nyheten framställs som ett spel, en 

strategi eller olika starka relationer mellan politiska aktörer. Politiker som ställs mot varandra 

där en framställs som vinnare, och den andre förlorare är typiskt för spelgestaltning. 

Partisympatiundersökningar där rubrik och text indikerar på vinnare och förlorare kommer att 

tolkas som spelgestaltning. Motgångar och framgångar av olika slag, till exempel ett lågt 

valdeltagande för ett visst parti ska kodas som spelgestaltning. När något kodas som 

skandalgestaltning så är det för att rubrik och text fokuserar på skandaler av moralisk eller 

juridisk karaktär där ett parti eller en politiker står i fokus. När en politiker finns med i rubrik 

eller text utan samband till hens politiska koppling ska det kodas som triviagestaltning. Ett 

exempel på det är en artikel där man hyllar en politikers frisyr eller klädsel. Går ej att 

avgöra/framgår ej är den variabel som används om det finns en politisk koppling, men den 

passar inte in på någon av föregående definitioner.  
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3.5 Kritiska reflektioner 

Vanlig kritik mot den kvantitativa metoden är till exempel att det kan vara svårt att få en 

helhetsbild av innehållet. Ofta studerar man specifika delar och då kan en så strikt metod göra 

att man missar aspekter utanför forskningsfrågan som skulle påverka resultatet.  När det 78

kommer till variablerna som bara kodas utifall artikeln bedöms vara politisk, alltså de olika 

gestaltningarna, så finns det ett problem att ställa sig kritisk mot. Det handlar om graden av 

reliabilitet som studien har. Reliabilitet är graden av tillförlitlighet och går in på hur trovärdig 

undersökningen är och huruvida resultatet hade blivit detsamma om någon annan gjort 

kodningen.  Eftersom att just de variablerna om gestaltning till stor del handlar om tolkning, 79

finns det alltså inte ett tydligt rätt eller fel. Till exempel så blir reliabiliteten högre om det 

hade varit så att kodningen bestod av att räkna hur många bilder som förekommer på en 

förstasida. Det går inte att misstolka eftersom att en bild och en text tydligt skiljer sig från 

varandra. Men hur något gestaltas är inte lika uppenbart. Vad är det som avgör om en artikel 

är positivt eller negativt vinklad? Dessutom har analysen gjorts av två författare, vilket gör att 

risken ökar för missförstånd och skilda tolkningar.  Det som till stor del säkrar studiens 80

reliabilitet är därför författarnas gemensamma kodningsinstruktioner som båda har följt i 

analysen. Det har gjorts tydliga definitioner på hur kodningen skall göras och diskussioner 

har förts löpande för att en enhetlig analys. Förutom det så gjordes det även en testkodning på 

en vecka gemensamt för att minska risken för feltolkningar, och en tät och nära 

kommunikation hölls under arbetet av materialet.  

 

En annan fråga som det resonerats kring är att resultatet av studien blir mer generaliserbart ju 

större material man har med. I den här studien undersöks 83 förstasidor under ett valår och tre 

sommarmånader 2018. Detta gör att vi inte kan dra övergripande slutsatser om hur 

Västerbottens-Kurirens rapportering ser ut i stort. Vi kan begränsa generaliserbarheten till 

Västerbottens-Kurirens rapportering under den undersökta perioden. Man hade till exempel 

kunnat jämföra med tidigare valår samma period för att få ett mer tillförlitligt resultat. 

Samtidigt var det just detta valår vi var intresserade av, och valperioden är i sammanhanget 

78 Ekström, M., & Larsson, L. Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl, 2010, 125 
79  Lantz, B. Den statistiska undersökningen : Grundläggande metodik och typiska problem 2. uppl, Lund: Studentlitteratur, 
2014. 40 
80 Lantz, B. Den statistiska undersökningen : Grundläggande metodik och typiska problem  2. uppl, Lund: Studentlitteratur. 
2014, 41 
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inte längre än det vi hade med i studien. Men det skulle ha kunnat bli en mer spännande 

tidslinje, och kanske även mer generaliserbart om studien omfattat till exempel ett år istället 

för de ungefärliga tre månaderna som studien avsåg att undersöka. Utifrån uppsatsens storlek 

och längd var ett helt valår inte aktuellt på grund av tidsbegränsningen. 
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4. Resultat och analys 

I det här kapitlet redogör vi för undersökningens resultat utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Vi går även in på vilka analytiska kopplingar vi hittat med hjälp av uppsatsens tidigare 

framtagna teorier.  

 

4.1 Nyhetsämnen på förstasidan 

 
Figur 1. Fördelning av ämnen på totala artiklar. 
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Diagrammet ovan visar ämnesfördelningen av den totala mängd artiklar som sammanlagt 

värderats och lyfts fram på förstasidan. Den vågräta axeln visar vilka kategorier som finns 

och den lodräta mängden inom varje kategori. Det totala antalet är 594 stycken där det mest 

förekommande ämnet är övrigt/går ej att identifiera på totalt 121 artiklar. Kategorin 

innehåller artiklar som inte gick att koppla till några av de andra framtagna 

ämneskategorierna. I övrigt-kategorin förekommer till exempel väderrelaterade reportage, 

kampanjer och historiska artiklar. I övrigt-kategorin hamnar också innehåll där ämnet inte 

fullt framgår eftersom rubriken endast förklarar en del av innehållet. Exempel på detta finns 

publicerat den 6 augusti 2018 där rubriken på en sådan kodad artikel lyder “Historieskola om 

slåtteranna”. En historisk ämneskategori existerar inte i denna undersökning varav denna 

kodades till övrigt. Ekonomi/Näringsliv, olyckor och brott samt kultur och nöje är de mest 

bärande ämnena som Västerbottens-Kuriren publicerar på sin förstasida. Antalet av dessa 

ligger nära varandra på 101, 91 och 90 stycken artiklar, vilket innebär att det varje dag 

publicerats åtminstone en artikel av dessa ämneskategorier på “ettan” inom studiens period. 

Viktigt att ta med i beräkningen är att vi här även har kodat “puffar” som ofta förekommer på 

framsidan till den tidningsdel som kallas “Weekend”, till kultur/nöje. Detta kan ha medfört 

ett större antal nöjesartiklar än vad som egentligen finns i Västerbottens-Kurirens tidning, 

eftersom att det snarare tillhör en egen tidningsdel. Samtidigt så tillhör den delen 

Västerbottens-Kuriren och på så sätt är det inte missvisande. 

 

Diagrammet pekar ändå på att Västerbottens-Kuriren har en bredd i vad de vill lyfta på 

förstasidan och det går att se en koppling i att förstasidan är en illustration av innehållets 

variation i tidningen, där efterfrågan från publiken om vad som är intressant att läsa tas i 

hänsyn. Balansen är viktig för tidningens trovärdighet. Innehållsmässigt råder det stora 

skillnader mellan artiklar av nöjeskaraktär, kultur, ekonomi och brottslighet, men där 

resultatet från figur 1 visar att Västerbottens-Kuriren värnar om denna variation på artiklarnas 

innehåll, vilket Hvitfelt (2003) också nämner angående hur redaktioner och journalister 

försöker anpassa innehållet med flera olika ämnen, tunga och lättare nyheter.  I 81

Västerbottens-Kurirens fall är, trots marginella skillnader, kultur/nöje den kategori som får 

mest uppmärksamhet. Anledningen till det kan bero på både de ekonomiska förutsättningarna 

om vilket material som är lättillgängligt och inte kräver särskilt mycket arbete, samtidigt som 

81 Hvitfelt, H. & Sverige. Nyheter vid kriser . 2003, 12 
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att publikens efterfrågan om vad som anses som läsvärt är av extra hög prioritet, speciellt 

eftersom Västerbottens-Kuriren är en vinstdrivande nyhetsredaktion.  

Därför kan lättsamma, nöjesrelaterade nyheter ha en större chans att “vinna” urvalet än de lite 

“tråkigare” och tyngre nyheterna.   82

 

Att olycka och brott är det tredje mest förekommande ämnet på förstasidan är inte särskilt 

förvånande om vi återgår till hur forskaren Bo Bergström resonerar. Olyckor och brott 

förekommer hela tiden vilket gör att ämnet är en tacksam nyhetskälla för redaktionerna. 

Konflikter får oss uppmärksammade och gör att vi vill läsa mer, menar han.   83

Ett exempel på en nyhet som berör ämneskategorin Olycka och brott är ”Inget brott bakom 

dödsfallet” som publicerade 22 augusti 2018. Det handlar om en vidare utredning där orsaken 

bakom en avliden kvinna i Umeå inte visade på något brott. Ytterligare exempel är artikel av 

slaget “Föll ned i gatubrunn”, publicerades 4 september 2018. Det handlar om att en mamma 

med sin bebis riskerade att ramla ner i en brunn som gav vika.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

82 Nord, L. & Strömbäck, J. Medierna och demokratin. 2012, 118-119 
83 Bergström, B. Titta!  Viborg: Carlsson Bokförlag, 2004, 44 
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4.2 Hur förekommande är politik som ämne? 
 
Tittar vi på hur stort procentuellt utrymme politik hade under undersökningens analysveckor 

visar statistiken att 18 procent av totalen har politisk karaktär och 82 procent, de resterande 

innehållet, inte hade någon politisk koppling. Nedan följer ett historiskt diagram över antalet 

artiklar på förstasidan under studiens undersökningsperiod. Det orangea visar antalet politiska 

artiklar och det blå resterande.  

 

Figur 2. Historisk översikt av den totala mängd artiklar och de med politiskt ämne.  
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Antalet artiklar på Västerbottens-Kurirens förstasida varierar dagligen. Det lägsta antalet som 

framhävs på förstasidan under perioden 2018.06.02 - 2018.09.08 var totalt fem artiklar och 

maxantalet gick upp mot tio artiklar. Snittet landade däremot på sju stycken, vilket var det 

mest förekommande antalet inom alla 83 tryckta förstasidorna. I diagrammet ovan syns två 

vita luckor i juni månad. Detta på grund av att Sveriges nationaldag, som under 2018 var en 

onsdag, räknas som en söndag där Västerbottens-Kuriren inte publicerar någon dagstidning. 

Likaså midsommardagen den 23 juni som egentligen inföll på en lördag, vilket är en vanlig 

publiceringsdag men som även den räknas som röd och ingen tidning producerades.  

 

När det kommer till antalet politiska vinklar på Västerbottens-Kurirens etta visar statistiken 

att det mest förekommande antalet, med andra ord snittet politik på ettan, landar på två 

artiklar per förstasida. Under sommarmånaden juli och en bit in i augusti dalade däremot 

antalet, där vi resonerar att anledningen har att göra med vilka resurser redaktionen har att 

tillhandahålla. Juli och delar av augusti är klassiska semestermånader där personalstyrkan 

sjunker och sommarjobbare hoppar in in istället för de fast anställda. Därför kan detta 

kopplas till Hvitfeldts (2003) teori om orsaker till nyhetsurval. Brist på personal och tid, samt 

höga krav på de individuella journalisternas egna kunskap kan bidra till att nyhetsurvalet ser 

olika ut.  Det är vanligt att de som jobbar under sommaren inte är ordinarie personal samt att 84

de är unga och/eller oerfarna vilket kan leda till att man resonerar annorlunda vid ett 

nyhetsurval och beslut om innehåll. När delar av ordinarie personalstyrka inte arbetar, som 

också kan tänkas ha specifika fokusområden som berör politik, är det en naturlig sänkning av 

den politiska rapporteringen ur en teoretisk synpunkt.  Ser vi till den historiska tidslinjen så 85

lyfter Västerbottens-Kuriren fram ett ökat antal politiska artiklar på förstasidan från mitten av 

augusti och framåt. Med cirka en veckas mellanrum steg antalet nyhetsvärderade politiska 

artiklar upp mot tre och ibland fyra stycken. Med andra ord fick politiken mer utrymme på 

förstasidan. Utgår vi från ettans syfte och tidigare teorier vi tittat på är förstasidan en 

värdesatt och extra viktig del som kräver noggrant resonemang kring nyhetsvärdering och 

vad som efterfrågas av publik. Förstasidan fungerar som ett skyltfönster där tidningen får visa 

det bästa eller mest spännande innehållet för dagen som ska locka till läsning och fånga så 

många läsare som möjligt.  Enligt Håkan Hvitfelt (2003) påverkar utomstående 86

84 Hvitfelt, H. & Sverige. Nyheter vid kriser. 2003, 16 
85 Hvitfelt, H. & Sverige. Nyheter vid kriser. 2003, 16 
86 Weibull, L. & Wadbring, I. Massmedier, 2014, 85 
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påtryckningar och intressen, organisatoriska faktorer inom och utanför redaktionen, 

nyhetskällor och publikens egna kunskaper och åsikter.  Detta kan i sin tur vara en förklaring 87

till varför både ökningen av politik existerar i augusti samt begränsningen av den.  

 

Det går inte att att utesluta möjligheten att det förekommer fler artiklar av politisk karaktär i 

tidningen än vad som framgår genom att studera ettan. En annan aspekt att ta i beaktning är 

digitaliseringens framfart och det faktum att allmänheten allt mer vänder sig till digitala 

källor. Människor läser inte tidningar på samma sätt som tidigare. Detta gör att det finns en 

möjlighet att Västerbottens-Kurirens politiska rapportering är betydligt större än vad som 

framgår i denna undersökning.  Möjligheten existerar att Västerbottens-Kuriren rapporterar 88

och lyfter fram politiker och åsikter lokalt genom webben eller sociala medier, i andra former 

som webb-TV och artiklar som inte får plats i tidningen eftersom publiken anses som mer 

rörlig och till stor del befinner sig online.  Vad vi finner intressant av detta resultat är att 89

politiska nyheter inte får en drastisk ökning på förstasidan om vi jämför juni månad och 

veckorna innan valdagen den 9 september. Kollar vi på dagen innan riksdagsvalet, fredag 8 

september, förekommer två politiska artiklar på förstasidan. Huvudartikeln som är den högst 

nyhetsvärderade artikeln i hela tidningen, den har rubriken “Förskolan kan hota hans liv”. 

Det är en lokalt vinklad nyhetsartikel som lyfter ett missförhållande, men utan politisk 

koppling. De två politiska artiklarna på ettan den 8 september har båda lokal koppling. En av 

de politiska artiklarna den här dagen bar rubriken “Kandidater kollas”. Det är en uppföljare 

på en tidigare nyhet där det avslöjades att flera politiker har en brottslig bakgrund, och nu ska 

medlemmarna kollas upp ordentligt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 Hvitfelt, H. & Sverige. Nyheter vid kriser. 2003, 12 
88 Wadbring & Weibull, Massmedier.  2014,  366 
89 Wadbring & Weibull, Massmedier.  2014,  85 
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4.3 Den politiska rapporteringen 

 
Figur. 3 Fördelning av ämnen på de politiska artiklarna och om de har lokal, rikstäckande eller 
utrikespolitisk vinkel. 
 
Diagram 3 visar den totala mängden artiklar på ettan under undersökningens period, vilket 

hamnar på 594 stycken. Diagrammet visar också fördelningen av artiklarna ämnesmässigt, 

vilka som handlade om politik och om de är lokalt, utrikes eller rikspolitiskt vinklade. Av 

totala mängden artiklar var 107 artiklar av politisk karaktär.  

 

Ämneskategorin Övrigt/går ej identifiera visade sig vara den mest frekventa kategorin dit 

flest artiklar blev kopplade. Sammantaget kopplades 93 stycken artiklar till denna kategori. 

Anledningen till att kategorin övrigt/går ej identifiera blev så stor beror på flera faktorer. I 
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kategorin kodades artiklar som inte gick att koppla till någon av dem framtagna variablerna, 

detta på grund av brist på information för att avgöra innehållet eller en för snäv 

ämneskategori som inte var framtagen som variabel. Här hamnade också artiklar vars innehåll 

som gick att koppla till de framtagna kategorierna, men som passade in på flera olika 

kategorier samtidigt. Eftersom majoriteten av förstasidans artiklar enbart består av rubriker 

och citat med en snäv vinkel blev flera artiklar under kodningen svårplacerade. Ett exempel 

på en sådan artikel är en politisk som publicerades 30 augusti 2018 med rubriken: “Jonzon 

har fortsatt stöd i Vilhelmina”. Artikeln handlar om en lokalpolitiker, Göran Jonzon (KD), 

som lämnat sitt parti efter kritik mot ett inlägg han gjort på Facebook där han uttalade sig om 

islamistiska terrorister. Detta handlar om en skandalartikel där ämnet egentligen är “politiker 

i blåsväder” eller liknande. Men på grund av att det ej går att avgöra vilken kategori som 

ämnet berör har den alltså hamnat på övrigt/går ej att identifiera. Ett till exempel på en 

politisk artikel, är den som publicerades 14 juni 2018 med rubriken “Historikerns varning: 

Demokrati får inte tas för given”. Den artikeln handlar om en historiker som pekar på 

rättigheter vi haft genom historien som inte längre är självklara. Hon menar att detta kan störa 

demokratin. Denna artikel går inte att placera i en ämneskategori som vi valt ut. Den handlar 

om demokrati och rättigheter, något som är väldigt specifikt och inte passar in någonstans i 

de variabler som vi valt ut. Därför hamnar även denna på övrigt. Ett tredje exempel är en 

opolitisk artikel som publicerades 18 juni 2018 och som endast har en rubrik, och den lyder: 

“Efter 83 år på torget - Nordendahls tuffar på”. Det går att förstå att artikeln har någon form 

av historisk koppling, men det framgår inget mer än vad rubriken återger vilket gör det 

omöjligt att ämneskategorisera artikeln. För att få en korrekt kodning av innehållet och vilken 

ämneskategori artikeln tillhör behöver artikeln läsas, vilket undersökningen inte går ut på att 

studera. Därav placeras artikeln i övrigt/ går ej att avgöra. 

 

Efter övrigt är kultur/nöje, olycka/brott, ekonomi/näringsliv och sport/fritid de mest frekventa 

variablerna på de artiklar som ej berörde politik. På de politiska artiklarna var kategorierna 

övrigt och ekonomi/näringsliv de klart största kategorierna. Men debattartiklarna, 

vård/omsorg och skola/utbildning var även de som var relativt frekventa på den politiska 

arenan.  
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Det är intressant att ekonomi/näringsliv är en av de största ämnena på de politiska artiklarna. 

När kodningen gjordes observerades det att många politiska artiklar handlar om just ekonomi. 

Specifika artiklar som tillhörde ekonomi/näringsliv som handlade om Norrbotniabanan var 

till exempel frekvent återkommande under den här perioden. Men även budgetförslag, och 

ekonomiska beslut från kommunen. Ser man till Nord och Strömbäcks forskning (2018) så 

kan det kopplas till professionaliseringen, men det finns även en aspekt av 

marknadsorienteringen. Journalister strävar efter att professionalisera sig och förmedla 

relevant information till publiken för att uppnå trovärdighet och fylla den demokratiska 

funktionen.  Att skriva upplysande artiklar om politikernas budgetförslag kan ses som en 90

professionalisering, men också med en politisk logik som i sin tur skapar trovärdighet för 

tidningen.  Samtidigt visar forskningen av Nord och Strömbäck (2018) på en svagare 91

professionalism hos journalisterna, vilket borde innebära färre artiklar med relevant politisk, 

demokratisk information, och det är kanske det som visas i att det totala antalet politiska 

artiklar är relativt lågt under valperioden.  

 

Vad man också kan se från diagrammet är spår av hur Västerbottens-Kuriren nyhetsvärderar 

sin förstasida, och därmed vilket nyhetsurval de har. Övrigt är som sagt den största gruppen, 

och den är svår att definiera då den innehåller en stor bredd på ämnen. Det som den kategorin 

innehåller skulle i en större studie mest troligt ha spritts ut till fler, mindre kategorier. Den 

näst största kategorin är kultur/nöje för de opolitiska artiklarna. Den tredje största är 

olycka/brott, sedan kommer ekonomi/näringsliv och på femte plats sport/fritid. Att de har 

flest kultur/nöje-artiklar tyder på att de prioriterar “mjukare” nyheter. Detta kan kopplas till 

de nya premisserna som journalister måste förhålla sig till. Hvittfeldt (2003) pratar om alla 

aspekter som tillslut kan forma en redaktions eller journalists nyhetsurval. Till exempel 

journalistens egna kunskaper och kvickhet eller redaktionens ekonomiska situation.  92

90 Nord, L. & Strömbäck, J. Svenska valrörelser. 2018, 171 
91  Nord, L. & Strömbäck, J. Medierna och demokratin. 2012, 13 
92  Hvitfelt, H. & Sverige. Nyheter vid kriser. 2003, 16 
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4.4 Spelande gestaltning i politiska nyheter  

 
Figur 4. Det totala antalet politiska artiklar på förstasidan och dess statistik på gestaltningar.  
 
I det ovanstående diagrammet visas den totala mängden av de politiska artiklarna på 

Västerbotten-Kurirens förstasida och statistik på hur de gestaltats. Av de totalt 594 artiklarna 

så var det alltså totalt 107 stycken som berörde politik. Av alla artiklar var majoriteten 

spelgestaltade (38 stycken) och det fanns även en majoritet av en negativ gestaltning (48 

stycken). Det som man snabbt lägger märke till i den här statistiken är att 

skandalgestaltningen endast finns i negativ gestaltning. Detta beror på att en skandal är just 

vad det är, en skandal. Vilket sällan ses som något positivt. Till exempel en av nyheterna på 

framsidan den 22 juni 2018 där det skrivs om kommunalrådet Hans Lindberg (S) som efter 

ett avslöjande från SVT Västerbotten försökt gräva i vilka som var deras anonyma källor. 

Detta vinklas då till något negativt, och man tar med en expert på yttrandefrihet som har med 

ett citat som lyder: “Jag tycker att detta är synnerligen allvarligt”. När nyheten är att en 

politiker har begått ett brott eller liknande blir det naturligt att vinkla det till något negativt, 

men att det finns en majoritet av negativa vinklar kan också gå att koppla till en av de punkter 

man går efter i en nyhetsvärdering. En händelse ska ha någon form av konflikt, eller negativ 
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betoning, vilket leder till en negativ vinkling.  Detta kan förklara den majoritet av negativa 93

vinklingar överlag.  

 

Den vanligaste typen av gestaltning var spelgestaltning, och av de var majoriteten positivt 

vinklade. Ett exempel på det är från numret som publicerades 14 augusti 2018 där rubriken 

lyder: “Nordvall, KD, har plats i riksdagen som mål”. Det kodas som spelgestaltning 

eftersom att ordet “mål” finns med i rubriken, vilket associeras med en sport eller tävling, och 

det blir positivt eftersom att rubriken får det att låta som att politikern är en “kämpe”, någon 

som strävar efter något bra. Dessutom finns det en bild vid sidan av där politikern ler glatt i 

kameran. Orsaken till att majoriteten av spelgestaltningarna är positivt vinklade kan kopplas 

till just den form som de artiklarna ofta är skrivna i. Eftersom dessa artiklar ofta är kopplade 

till vinnare och förlorare, så kan man tänka sig att Västerbottens-Kuriren därför ofta vinklar 

dessa artiklar till “vinnarens” fördel. Den näst mest använda typen av gestaltning är 

sakgestaltningen. Där var det också vanligast att det var en neutral vinkling på artikeln. Att 

det framför allt var neutrala vinklingar beror sannolikt på att sakgestaltning just är sakligt och 

det läggs sällan in värderingar i den typen av artiklar. Ett exempel på en neutral sakgestaltad 

artikel är “Vill satsa på elevhälsan” som publicerades den 22 augusti 2018. Där texten som 

följer med nyheten handlar om att Annika Strandhäll, Sveriges socialminister, besökte Umeå 

och pratade om barns psykiska hälsa. Artikeln är vinklad på att hon har en åsikt, men det 

finns ingen värdering av hennes åsikt och nyheten är mer kopplad till att hon besökte Umeå. 

Triviagestaltning och antal artiklar som inte gick att avgöra var förhållandevis få i 

sammanhanget. Det pekar på att Västerbottens-Kuriren har tydliga budskap och att de inte 

efterliknar skvallertidningar med artiklar som tar upp politiker ur sitt sammanhang.  

 

De två gestaltningstyperna som är vanligast är Spel- och sakgestaltning, även om 

skandalgestaltning också är vanligt förekommande. Som Shehata skriver så krävs det att en 

gestaltning upprepas för att opinionen ska påverkas.  Och med tanke på hur ofta 94

förekommande just den typen av gestaltning är så kan det finnas en poäng med att reflektera 

över detta. Eftersom att det är mest upprepade artiklar med spelgestaltning kan det alltså 

finnas en risk i att publiken tappar sitt intresse för politiken.  Den mest förekommande 95

93 Häger, B. Reporter. En grundbok i journalistik. 2009, 94-109 
94 Shehata, A. Journalistikens dagordningar och gestaltningar.  2015, 364  
95 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle. 2014. 174-175 
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gestaltningen är spelgestaltning, men samtidigt är även sakgestaltning inte mycket mindre 

förekommande. Sakgestaltning kopplas framför allt till den politiska logiken då det handlar 

om att sakligt framföra en politisk nyhet. Därför bör det inte finnas någon större risk till att 

publiken utvecklar skepticism mot politiken eller tappar sitt intresse. För om medielogiken 

styr, vilket i sin tur handlar om att man dras till att gestalta politiken på ett mer “spännande” 

sätt som ofta är mer lättläst, så finns risken att just det uppstår.  Samtidigt är det 96

spelgestaltningen som dominerar, och att även skandalgestaltningen tillhör en av de mer 

förekommande, därför kan det kopplas till att medielogiken trots allt styr och därmed att 

risken finns för att publiken ska få ett svalnat intresse för politik. Men det kan också här vara 

intressant att lägga till det faktum att de politiska nyheterna sällan fick plats i huvudartikeln, 

vilket också säger något om hur redaktionen resonerar kring nyhetsurvalet kring de politiska 

nyheterna.  

4.5 Det mest nyhetsvärderade på ettan 

 
Figur 5. Frekvensmätning av huvudartikelns ämnesfördelning och genre. 
 

96 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle. 2014. 174-175 
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Diagrammet ovan visar vad huvudartikeln på förstasidan har för ämne och vilken genre det 

tillhör. De blåa staplarna visar vad som är nyhetsartiklar, de orangea reportage och den grå 

stapeln granskningar. Totalt är det 83 huvudartiklar som tilldelats en genre och ett ämne där 

den vågräta axeln visar ämnen och den lodräta axeln visar mängd och av vilken genre. Börjar 

vi med att kolla på vilka genrer som Västerbottens-Kurirens mest nyhetsvärderade artiklar har 

på ettan, förekommer nyhetsartiklar flest gånger på 51 stycken. Genren reportage kommer 

därefter på 31 stycken och den granskande genren har 1 artikel. Utifrån diagrammet kan vi 

också se vilket ämne som är mest förekommande där den personliga kategorin och 

kultur/nöje dominerar de resterande. Båda ämneskategorierna har 16 stycken artiklar, sport 

och fritid kommer på en tredje plats med 12 artiklar och ekonomi/näringsliv därefter på 7 

stycken artiklar. Vad som blir tydligt är att ämnena personligt och kultur/nöje är de mest 

förekommande ämneskategorierna på huvudartikeln. Personligt förekommer endast i 

reportageform, vilket inte känns så konstigt då den typen av ämnen ofta är ett personporträtt 

eller ett reportage där man följer en specifik individ. Det går att konstatera att de flesta 

ämnena som förekommer i huvudartikeln är av det mjukare slaget. Därför kan man tänka sig 

att Västerbottens-Kuriren ofta väljer att skylta mer med de mjukare nyheterna av den 

anledning som Håkan Hvitfeldt (2003) beskriver i sin studie om nyhetsurval. En av de 

orsaker som gör att man gör ett visst urval av en nyhet kan vara att av skäl som att 

tillfredställa sin publik eller ekonomiska.  Eftersom att det är en kommersiell tidning strävar 97

de alltid för att locka publiken att köpa tidningen. Publiken har idag många fler kanaler att 

välja på än vad man hade för 30 år sedan.  Därför kan man tänka sig att 98

Västerbottens-Kuriren har gjort valet att publicera sina huvudartiklar med något som man tror 

är ett säkrare kort för att dra publik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

97  Hvitfelt, H. & Sverige. Nyheter vid kriser. 2003, 16 
98 Wadbring & Weibull, Massmedier.  2014, 85 
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4.6 Huvudartikelns vinkel 

 
Figur 6. Här visas huvudartikelns politiska nyheter, hur de gestaltats och om framställningen är 

positiv, negativ eller neutral.  

Statistiken i diagrammet ovan visar hur huvudartikelns politiska nyheter gestaltats. 

Sammanlagt var 12 huvudartiklar av politisk karaktär av alla 83 tidningar. Eftersom det 

enbart finns en huvudartikel på varje etta går det att säga att 12 av 83 huvudartiklar är av 

politisk karaktär. Rent procentuellt är detta närmare 10 procent av totalen. Det diagrammet 

visar är att den mest förekommande vinkeln av huvudartikelns politiska innehåll är 

spelgestaltning. 6 av 12 politiska huvudartiklar har en spelgestaltning. Sakgestaltning 

kommer därefter på 3 artiklar. Kategorin går ej avgöra på två artiklar och sist 

skandalgestaltning på 1 artikel. Kollar vi närmare på hur artiklarna framställs visar 

diagrammet att negativa artiklar är de mest förekommande av totalt fem artiklar, därefter 

positiv på fyra artiklar och neutral på tre artiklar. Eftersom de politiska huvudartiklarna är få i 

antal till förhållandet av den totala mängd politiska artiklar på totalt 107 stycken (se tidigare 

analys på gestaltning av helheten) är det marginella skillnader som vi kan se. Huruvida detta 

är något som är generaliserbart på vad som får mest plats på huvudartikelns gestaltning av 
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politik är därför svårt att säga. Däremot visar siffrorna att utifrån antalet politiska 

huvudartiklar är spelgestaltning och den neutrala framställningen vanligast.  

Ett exempel på detta är huvudartikeln med rubriken “Valfebern startade på torget” som 

publicerades den 14 augusti 2018. Den handlar om att partierna öppnade sina valstugor på 

torget i Umeå. Två representanter från miljöpartiet syns på bilden, men ger ingen kommentar 

till nyheten på ettan. Redaktionen använder sig av begrepp som “Valfeber” och 

“valtemperaturen”, vilket indirekt kopplas till att det råder hysteri kring valet, att det stiger 

politiker och väljare åt huvudet. Ordvalet “valtemperaturen” indikerar att  intresset eller 

favoriseringen av vissa partier kan vara varmt, kallt och ljummet där varmt visar ett stort 

intresse och kallt ett eventuellt obefintligt intresse för partierna. Det blir en tävling, vilket är 

en klassisk spelgestaltning som förekommer inom journalistiken.  99

På kategorin “går ej avgöra” finns två huvudartiklar där vi som utfört undersökningen inte 

kan se någon direkt koppling till någon av gestaltningarna, däremot kunde vi se en negativ 

framtoning i artikeln.  

Exempel på detta är huvudartikeln som publicerade den 7 juli 2018 med rubriken “Drabbade 

av skolkrisen”. Här använder Västerbottens-Kuriren sig av två case, två tonårsflickor som blir 

en ingång till nyheten om att skola och utbildning är en av Umeåbornas största politiska 

frågor inför valet. Med tanke på Hvitfeldts teorier om förstasidan kan man konstatera att 

Västerbottens-Kuriren, utifrån den statistik som sammanställts inte främst profilerar sig som 

en politiskt förmedlande tidning.  

 

 

 

 

 

99 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle. 2014. 174-175 
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4.7 Sammanfattning  

Det som blir tydligt i undersökningen är att det är förhållandevis få huvudartiklar som berör 

politik. Att det överlag är färre politiska artiklar talar inte för att det skulle vara 

anmärkningsvärt få eftersom att det inte går att säga vad som är mycket och lite. Det som 

man kan säga är att det under analysens tre månader finns två perioder av mer politik, och en 

period i mitten med mindre. Det går också att se att just när det gäller huvudartiklarna så är 

det få som som har politisk karaktär. När det kommer till gestaltningen så var majoriteten av 

de politiska artiklarna gestaltade som spelgestaltning med en positiv vinkel, näst flest var 

sakgestaltade med en neutral vinkling, tredje flest var skandalgestaltade med endast negativa 

vinklingar och de två sista var triviagestaltning och de som inte gick att avgöra med en liten 

procent. Totalt var det flest negativa vinklingar. När det kom till de politiska huvudartiklarna 

så var majoriteten spelgestaltade med en neutral vinkling. Den totala summan av politiska 

huvudartiklar var 12 stycken, vilket gör att det blir svårt att generalisera utifrån resultatet.  

 

De ämnen som främst syntes på förstasidan var, förutom kategorin övrigt/går ej att avgöra, 

ekonomi/näringsliv, olycka/brott och kultur/nöje. Detta gällde det totala antalet artiklar under 

hela perioden. När det kom till ämnesfördelningen på de politiska artiklarna så var 

ekonomi/näringsliv, strax efter kategorin “övrigt”, allra mest förekommande. Efter det var 

debattartikel, vård/omsorg och skola/utbildning även mer framträdande. Av det totala antalet 

huvudartiklar var det huvudsakligen ämnet personligt och kultur/nöje som var framträdande. 

Personligt skrevs i huvudsak genren reportage, och kultur/nöje som nyhetsartiklar.  Av de 

totalt 107 politiska artiklarna som syntes på förstasidan var majoriteten spelgestaltade (38 

stycken) och framställningen av dessa negativa, (48 stycken). 

 

5. Slutdiskussion  

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur lokaltidningen Västerbottens-kuriren 

representerar politik på sina förstasidor tiden innan valet 2018. Efter en noggrann analys kom 

vi fram till flera intressanta resultat.  
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Det första som vi lägger märke till är antalet politiska artiklar. Överlag går det inte att säga 

om det är vare sig mycket eller lite, men det som blir anmärkningsvärt är antalet politiska 

huvudartiklar som i den här undersökningen endast var totalt 12 stycken av 83. Enligt 

Hvitfeldts (1985) teorier om förstasidan som profilmarkering för tidningen, skulle man kunna 

tolka det som att Västerbottens-kuriren inte i första hand profilerar sig som en politisk 

tidning, utan snarare som en tidning med personliga eller kulturella, mjukare nyheter.  I sin 100

tur går det hand i hand med det som Michele Weldon (2008) menar är tidningarnas nya 

strävan mot “story telling”.  Eftersom att vi inte tittat på föregående valår, så går det inte att 101

urskönja om förstasidan har förändrats på något sätt över tid. Men om vi ska gå efter Michele 

Weldons tidigare forskning så bör detta vara en uppåtgående trend som tyder på att inte bara 

tidningen står i förändring, utan även läsarna. Tidningarna tenderar att mer och mer fronta 

med fler “storys”, mer drama, eftersom att det blir mer läsarvänligt. Kampen om publiken har 

blivit så stor att man inte längre kan “tvinga” läsarna till nyheter som inte på en gång fångar 

deras uppmärksamhet. Risken blir naturligtvis att tidningarna tänker för mycket på vad som 

läsarna vill läsa om, snarare än att ta med det som de bör läsa om. Genom att utesluta viss 

lokalpolitik blir allmänheten tvingade att vända sig till andra medier för information, men där 

det lokala inte blir uppmärksammat. Istället kan innehållet handla om mer rikspolitiska 

frågor, vilket gör att det lokala perspektivet glöms bort.   102

 

Det vi också märkte var att det existerar ett glapp i mitten av sommaren då det rapporteras 

mindre av politik. Även detta är intressant eftersom att valdagen närmar sig och är av stort 

nyhetsvärde och utifrån det bör täcka en stor del av nyhetsutrymmet under den här perioden. 

Att politiken uteblir under sommarens mitt-period skulle kunna leda till att läsarna i längden 

får en annan syn på tidningens funktion. Om läsarna inte har tillgång till samma mängd 

politiska nyheter som förväntat  eller är vana vid, skulle det kunna leda till att läsare vänder 

sig till andra plattformar, tappar förtroende för tidningen, eller helt enkelt missar viktig 

information som Västerbottens-Kuriren annars skulle ha stått för. I augusti är frekvensen på 

de politiska artiklarna som högst, men eftersom att skillnaden är marginell från i juni, undrar 

vi om det är en relativt svag siffra med tanke på hur nära valet är vid den tiden. 

100 Bergström, B. Titta!. 2004, 43 
101 Weldon, Michele. Everyman News. 2007, 1 
102 Bergström, Boréus, Textens mening och makt . 2012, 18 
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Tidningarna har en svår balans att väga. Hur mycket “mjuka”, lätthanterliga nyheter man ska 

ge sina läsare, kontra hur mycket nyheter man ska publicera som snarare kan ses som den 

lokala tidningens uppdrag, trots att läsarna själva inte hade valt nyheten. Den genomgående 

faran för Västerbottens-Kuriren enligt den här undersökningen blir att man med sina mest 

synliga artiklar på förstasidan, framstår som en mindre seriös tidning då läsarna i första hand 

möts av mjuka reportage snarare än seriösa, lokalt viktiga nyheter. Vad som också bidrar till 

ännu en negativ aspekt är att när artiklarna består av politisk karaktär så gestaltas de med 

spelgestaltning, vilket också har en negativ inverkan på läsarna i längden. Risken med att låta 

politiken utebli från den mest synliga positionen på förstasidan, och att till största del låta 

politiken framstå som ett spel, är att publiken helt enkelt väljer att endast använda tidningen 

till andra syften än kännedom kring sin lokalpolitik, och istället låter den kunskapen förbli 

något som man varken vill eller kan uppnå. Precis som vi nämnde inledningsvis av denna 

undersökning är den journalistiska samhälls- och politiska rapporteringen en viktig 

förutsättning för att samhället ska vara demokratiskt.  Västerbottens-Kuriren, som är den 103

största dagstidningsredaktionen i norrland, har därför ett stort ansvar att se till att information 

och kunskap om vad den lokala politiken står för nås ut till befolkningen.  
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5.1 Vidare forskning 

Vidare forskning som är intressant att studera är hur Västerbottens-Kurirens politiska 

rapportering sett ut över en längre period under ett valår, samt att jämföra det med hur 

rapporteringen är “till vardags”. Med andra ord ett år då det inte är ett riksdagsval. År 2019 

har också varit ett år där Europavalet uppmärksammats på ett nytt sätt än tidigare, i alla fall 

allt mer inom rikstäckande media. Har detta smittat av sig på lokaljournalistiken? Hur ser 

rapporteringen av Europafrågor ut inom lokaljournalistiken? och hur har den förändrats över 

tid om vi backar bandet ett kvartal eller ett decennium?  

Det vi i efterhand också har resonerat kring i vad som vidare går att studera när det kommer 

till lokaljournalistik och den politiska rapporteringen är vilka politiska aktörer och partier 

som det rapporteras mest från. Finns det en balans i vilka partier som får utrymme inom 

Västerbottens-Kuriren? och hur ställer sig de siffrorna gentemot hur lokalbefolkningen i 

kommunen röstat? Det hade även varit intressant att gå vidare med Michele Weldon teorier 

kring journalisternas skjutande utveckling med “story telling”. Efter hans studie kunde man 

se att just detta fenomen sker just på förstasidor på tidningar. I en framtida forskning hade det 

därför varit intressant att fokusera ytterligare på genre-variablerna för att få fram hur ofta 

“case” och personliga vinklar används för att berätta en nyhet.  

En sista studie som i framtiden kunde varit intressant är om man kunde gå vidare med 

innehållet i framsidans artiklar. Till exempel göra en kvalitativ intervjustudie för att ta reda 

på hur folk upplever Västerbottens-kuriren, vilken typ av profil de anser att tidningen har.  
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