
Susanna Pörhölä 

Ht 2012 

Examensarbete, 15 hp 
Medie- och Kommunikationsvetenskapliga programmet allmän inriktning, 180 hp 
Handledare: Merja Ellefson  

 

 

Granskning av Parken Zoo i medier 

En kvantitativ och kvalitativ studie om mediernas bevakning 
av Parken Zoo händelsen 

Susanna Pörhölä  

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: A study of the Parken Zoo incident in media – a quantitative and a qualitative 

analysis of the Parken Zoo incident in the media. 

The purpose of this study was to investigate how media has followed the Parken Zoo 

incident and analyse how media convey the issue about the Parken Zoo incident. The 

different results have been compared. To answer the purpose of the study three issues 

has been formulated:  how do the different media relate to the ideal of objectivity? 

Who come across and get to speak in the different media? What differences and 

similarities are in the media?     

The theories that have been used in this study are mainly McCombs theory of agenda 

setting, Strömbäck’s theory of framing and theory of media logic, Kovach & 

Rosenstiel theories of journalism and Manning’s theory of objectivity. The methods 

that have been used are a combination of a quantitative content analysis and a 

qualitative semiotic analysis. The material that has been observed in this study is 

newspaper articles, television news reports and television programs.    

The results of the quantitative analysis showed that articles of Eskiltuna Kuriren, 

news reports of SVT1 and the program Debatt had most objectivity in there reporting. 

The news reports of TV4 and program Kalla Fakta had most biased reporting of the 

incident. The qualitative analysis showed that SVT1 news broadcast was more 

objective and TV4 news broadcast was more biased. The mainly sources in the media 

that has been used was the other media, the president to Parken Zoo and veterinaries. 

The newspapers used sources from other media, like the program Kalla Fakta, then 

also former employees from Parken Zoo and veterinaries. SVT1 and program Debatt 

used more other sources, more sources from Parken Zoo. In the qualitative analysis 

the result showed that the news broadcast from TV4 had the focus on how the Parken 

Zoo takes care of the animals, that they have put to death pumas and that Helena 

Olsson had lied to TV4. The broadcast from SVT1 focused on the mistakes Parken Zoo 

had done but also how they are going to fix the problems that they have. The news 

broadcasts gave different kind of framing effects to the viewers.     

Keywords: Parken Zoo, objectivity, agenda setting, framing, media logic, SVT1, 

TV4, semiotic analysis, quantitative content analysis.   
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1. Inledning 

”Jag tror att Parken Zoo behöver de här djuren mer än djuren behöver Parken Zoo, 

säger Sandra Jönsson Bäckman, som tidigare arbetat i djurparken, till "Kalla 

fakta" ” 

– Expressen 2012-10-17 

Den 17 oktober 2012 berättade TV4 nyhetsmorgon om djurparken Parken Zoo i 

Eskilstuna.  De berättade att Parken Zoo hade avlivat utrotningshotade djur för att 

kunna få plats med nya djur i djurparken. TV4 hänvisade sedan till deras program 

Kalla Fakta där de skulle ge mer information om Parken Zoo och ta upp mer om 

deras granskning kring händelsen (tv4play.se 2012-11-17). Nyhetsrapporteringarna 

om djurparken fick mycket uppmärksamhet i medierna under hösten 2012 och gjorde 

att det blev en granskning av Sveriges djurparker. Kvällstidningen Expressen har 

också rapporterat om händelserna i Parken Zoo. De skriver att Parken Zoo har 

struntat i djurskyddslagen genom att avliva djur som inte egentligen behövts avlivas 

för att kunna ge utrymme till nya djur till djurparken. I artikeln skriver de om Kalla 

faktas program om att de hade intervjuat djurparkchefen Helena Olsson. Hon hade 

sagt till dem att Parken Zoo hade avlivat djuren på grund av att de var för gamla 

vilket inte var fallet för att det var unga djur som hade avlivats (expressen 2012-10-

17).  

Kalla Faktas undersökning av Parken Zoo har blivit granskat av P1 radioprogram 

Medierna. I programmet berättar de att Kalla Fakta hade gjort en för stor vinkling av 

Parken Zoo händelsen. De berättar om att Kalla Fakta hade struntat att ge ut 

bakgrundsinformation om ämnet, så att tittare bättre hade kunnat förstå helheten av 

händelsen. Uppmärksamheten riktades främst mot att djurparkchefen Helena Olsson 

hade ljugit för Kalla Fakta om vad som hänt med djuren och inte om 

djurskyddsproblem (sverigesradio.se 2012-11-17). Det kan visa att det kan ha skett en 

vinkling i nyhetsrapporteringarna eller att det inte skett en jämn fördelning i vem 

som fått komma till tals i nyhetsrapporteringarna.   

Människor kommer i kontakt med medier varje dag genom television, internet eller 

tidningar. Svenskar konsumerar medier ungefär sex timmar varje dag vilket gör att 

medier har inflytande på människor, medier påverkar deras värderingar och 
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uppfattningar om samhället (Fagerström & Nilson 2008: 25). Mediernas påverkan är 

inte alltid inflytande men de är inte helt maktlösa, medieeffekter i samhället bildas i 

samspel med olika samhällsfaktorer de egenskaper och erfarenheter som medborgare 

har och mediernas innehåll (Shehata 2010: 318). Människor som ser på TV och läser 

tidningarna påverkas på ett eller ett annat sätt av medier och får en uppfattning om 

hur till exempel djurparker bedrivs i Sverige. Journalistik bör göra en skillnad i vad 

som är ”fakta” och ”värderingar” i nyheter. Nyheterna borde vara objektiva, inga 

värderingar bör finnas med i nyheter (Manning 2001:68). Denna undersökning kan 

behövas för att visa hur nyhetsrapporteringen ser ut, exempelvis i frågan om 

objektivitet.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att granska hur medier bevakar Parken Zoo händelsen. Det som ska 

undersökas är på vilket sätt medier förmedlar frågan kring Parken Zoo. De olika 

resultaten kommer sedan att jämföras med varandra. För att besvara syftet har 

följande tre frågeställningar formulerats: 

 

 Hur förhåller sig de olika medierna till objektivitetsidealet?   

 Vilka aktörer får komma till tals i medierna?  

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan medierna?  
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2. Material och avgränsningar 

Det material som har använts i den här studien är nyhetsinslag, tv-program och 

tidningsartiklar som berör Parken Zoo. Materialet har hämtats från tidsperioden 

mellan den 17.10–17.11- 2012, vilket är en månads tidsperiod. Det var då händelserna 

uppenbarades och därför har denna tidsperiod valts.   

Det material som har valts till uppsatsen är TV4:s nyhetsinslag och inslag från TV4 

Nyhetsmorgon som har handlat om Parken Zoo, sammanlagt blev det 28 stycken 

inslag. Inslagen som valts från TV4 har enbart berört händelserna kring Parken Zoo 

inte andra djurparker. Ett programavsnitt från TV4 Kalla Faktas program om Parken 

Zoo som visades 17 oktober 2012 har granskats. Därefter har SVT1:s program Debatt 

som visades den 18 oktober 2012 granskats. SVT1 Rapports nyhetsinslag samt SVT 

Gomorron inslag har också undersökts, sammanlagt blev det 8 stycken. De inslag 

som valdes från SVT1 berörde också bara Parken Zoo händelser.  

Granskningen har också berört tidningar och de tidningar som har valts ut är 

kvällstidningen Expressen och två dagstidningar, Dagens Nyheter och Eskilstuna 

Kuriren. Av Expressen blev det sex stycken artiklar, från Dagens Nyheter sex stycken 

och från Eskilstuna Kuriren blev det 29 stycken. Från tidningarna valdes endast 

nyheter som berörde Parken Zoo händelser. Det togs inte med debatter och framsidor 

till studien, eftersom i tidningsdebatter är det oftast en skribent som skriver om 

händelsen, som har egna åsikter. I tidningsdebatterna var det inte andra som fick 

uttala sig. Kalla Fakta och SVT Debatt togs med för att det var andra som fick uttala 

sig deras debatter. På framsidor omnämns inte särskilt mycket om själva 

händelserna, det ansågs därför onödigt att ta med dem i denna studie.   

Tv4:s nyhetsinslag hämtades från TV4:s hemsida med sökordet Parken Zoo (tv4.se 

2012-11-20) och Kalla Faktas program hämtades från TV4 play (tv4play.se 2012-11-

17). SVT1 inslagen hämtades från SVT:s hemsida med sökordet Parken Zoo, SVT1:s 

Debatt programmet hämtades från SVT play (svtplay.se 2012-11-20). Sökningen av 

tidningsartiklar har skett med hjälp av Umeå universitets mediearkiv Retriever, med 

sökordet Parken Zoo och artiklar relaterade till Parken Zoo händelsen inhämtades 

(ub.umu.se 2012-11-20). 
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TV4 valdes till den här studien eftersom de började med nyheten om Parken Zoo 

händelsen. SVT1 nyhetsrapporteringar valdes till den här studien för att se hur de har 

rapporterat om händelserna och undersöka om det kan finnas skillnader mellan de 

olika rapporteringarna. SVT1 är ett oberoende företag som arbetar i allmänhetens 

tjänst och ska därmed vara opartiskt och saklig (svt.se 2012-11-30). TV4, å andra 

sidan, är en kommersiell kanal och därför kan det tänka sig att det förekommer 

skillnader mellan SVT1 och TV4 (tv4gruppen.se 2012-11-30). 

Vidare valdes Expressen för att inkludera en av Sveriges största kvällstidningar. 

Dagens Nyheter valdes för att den är en av Sveriges största dagstidningar och 

Eskilstuna Kuriren valdes för att få med Eskilstunas nyhetsrapportering av Parken 

Zoo händelsen.  

Till den semiotiska analysen valdes två tv-nyhetsinslag, ett inslag från TV4 och ett 

inslag från SVT1. Istället för tidningsartiklar har tv-inslag valts eftersom det var med 

tv-nyheter som händelsen först uppenbarades med programmet Kalla Fakta. Vid en 

analys av tv-inslag är semiotisk analys en bra metod.  Av den anledningen kan det 

tänkas vara intressant att göra en semiotisk analys på TV4:s och SVT1:s inslag för att 

se om det kan finnas någon skillnad mellan dessa.  
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Tidigare forskning 

Kovach och Rosenstiel skriver i sin bok om journalistik att när det kommer till 

journalistik är journalisters första skyldighet att rapportera om sanningen. Detta är 

grundläggande eftersom människor får sin uppfattning om världen genom 

nyhetsmedier, då är det viktigt att journalistiken är användbar och tillförlitlig 

(Kovach & Rosenstiel 2001:37).   

Journalistens roll har förändrats genom tiden, journalister har inte längre rollen som 

den som bestämmer vad allmänheten bör veta och inte veta. Om en tidning inte vill 

rapportera om en händelse är det ändå någon annan tidning, radio eller annan 

mediekanal som kommer att rapportera om det. På grund av utvecklingen av 

informationens tillgänglighet har det allt blivit lättare för människor att få 

information. Nyhetsmedierna visar inte längre vad människorna bör veta om 

omvärlden utan fungerar mer som en guide eller en gallring över viktiga händelser i 

världen. Journalisterna måste se till att rapporteringarna är tillförlitliga så att 

människor kan ta del av informationen och också kunna lita på den. Det kan sägas att 

journalister blir ett slags forumledare i sammanhanget (Kovach & Rosenstiel 

2001:23–24).      

Kovach och Rosenstiel menar att inom journalistiken anses journalistens centrala 

plikt vara att berätta sanningen så att människor har information som dem kan 

förlita sig på (Kovach & Rosenstiel 2001:19). Men nyheter och sanning är inte samma 

sak, sanning kanske inte ens existerar i och med det att det är så komplext och 

människor är subjektiva individer. En berättelse kan belysas på många olika sätt men 

ändå vara sann, men vilken del av sanningen som återges kan göra skillnad (Kovach 

& Rosenstiel 2001:40).  

Kovach och Rosenstiel har tidigare studerat journalisters plikter och skyldigheter 

gentemot människor. Samtidigt söker människorna sig till medier för att veta vad 

som händer i världen. Det som medier tycker är viktiga frågor blir därför viktiga 

frågor för människor. McCombs och Don Shaw var de första med studier inom det 

området. McCombs och Don Shaw har tidigare forskat om agenda setting 

(dagordningsteorin), forskarna myntade själva begreppet i deras Chapel Hill studie år 
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1968 i University of North Carolina. Deras hypotes i studien var att massmedier 

bestämmer dagordningen i politiska kampanjer och därigenom påverkar 

befolkningen hur de kommer att välja genom att prioritera vilka som är de viktigaste 

frågorna. Det som undersöktes i deras studie var en beskrivning om dagordningen i 

nyhetsmedier och medborgarnas dagordning, vad de tyckte var de mest intressanta 

frågorna (McCombs 2004:27). 

De metoder som McCombs och Don Shaw använde sig av var intervjuer och 

innehållsanalys. De som intervjuades var medborgare som ännu inte bestämt sig vem 

de ska rösta på. Medborgarna blev tillfrågade vilka frågor de ansåg var de mest 

intressanta och viktiga i valet, därefter rangordnades frågorna efter det som var mest 

förekommande. Innehållsanalysen gjordes med hjälp av ett kodschema, och det som 

kodades i undersökningen var nyhetskällor som var de viktigaste för väljarna. Studien 

bestod av fem lokala tidningar och nationella dagstidningar, två tv-kanaler och två 

tidskrifter. De frågorna som rangordnades högst i dagordningen i undersökningen av 

den amerikanska valkampanjen år 1968 var utrikespolitik, lag och ordning, ekonomi, 

den allmänna välfärden och medborgerliga rättigheter. Rangordningen mellan 

medborgarnas dagordning och nyhetsmediernas dagordning var nästan det samma. 

Det som medborgarna ansåg vara de viktiga frågorna var frågorna som hade fått mest 

uppmärksamhet och utrymme i nyhetsmedier (McCombs 2004:27–28).  

En tidigare kandidatuppsats som liknar den här uppsatsen är En studie av SVT 

Rapports utrikesnyheters förmedlade världsbild som är författad av Elisabeth Åberg. 

Uppsatsens syfte var att få en uppfattning av vilken bild den svenska tv-tittaren får av 

andra människor och samhällen i världen genom tv-inslag och vad inslagen 

förmedlade, nyhetsinslag kom i sin tur från SVT1 Rapport. Åberg undersökte också 

vilka källor som användes mest i materialet. I uppsatsen använder Åberg kvantitativ 

innehållsanalys för att få fram kvantitativa resultat av bland annat vilka världsdelar 

som fick synas mest och vilka källor som användes. Även semiotiks analys användes 

för att göra en analys om hur andra länders samhällen förmedlas via nyhetsinslag 

(Åberg 2011). Åbergs uppsats handlar om hur tv konstruerar den verklighet som finns 

och hur detta förmedlas till tittaren. Liknande denna uppsats beskrev Åberg hur 

nyhetsrapporteringar förmedlar en viss händelse och konstruerar den.  

Det resultat Åberg kom fram till var att Västeuropa förekommer mest i 

nyhetsinslagen och att Östeuropa hade ökat från tidigare undersökningar med sju 
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procent. Det ämne som mest förekom och fick mest plats var politik, stora 

nyhetshändelser och dramatiska händelser. Det var oftast mer negativa händelser 

som rapporterades, men när det gäller rapporteringar från västvärlden var det mer 

blandade händelser. Fördelningen i vem som fick uttala sig var ganska jämn, det var 

en jämn fördelning mellan medborgare och makthavare. Den semiotiska analysen 

analyserades hur länder fick synas i inslagen. Ett exempel var att författaren hade 

analyserat tre inslag med personer som intervjuats, ett inslag visade en person från 

USA, det andra en person från Japan och det tredje inslaget visade en intervju med 

en person från Libyen. Av analysen kunde författaren se att inslaget med personen 

från USA var längre och kunde därmed dra slutsatsen att tittarna får komma närmare 

amerikanare som blev intervjuad än japanska och libyska (Åberg 2011). 

 

3.2 Teori 

De teorier som har använts för att kunna svara på frågeställningarna i uppsatsen är 

dagordningsteorin, objektivitetsbegreppet, gestaltningsteorin och medielogik. Med 

hjälp av dessa teorier har metoder utformats för att senare kunna förstå och utforma 

analysen.   

 

3.2.1 Dagordningsteorin  

Dagordningsteorin utformades för första gången i den vetenskapliga artikeln The 

Agenda-setting Funktion of Mass Media som utgavs av Maxwell McCombs och 

Donald Shaw 1972. I artikeln visade de att massmedier har en betydelse och makt 

över vad människorna uppfattar som viktiga frågor i samhället, som valfrågor och 

andra frågor som medier kan lyfta upp som viktiga (McCombs 2004: 10-11).  

Det som människor måste hantera är frågor som finns i den allmänna dagordningen, 

det är en andrahandsverklighet för människor, olika händelser formas av journalister 

som rapporterar om händelser. Tidningsredaktörer och nyhetschefer väljer ut de 

nyheter som de tror att människor ska rikta sin uppmärksamhet mot för att försöka 

påverka vad som är viktiga frågor i samhället. Olika frågor som prioriteras i 

dagordningen kallas för nyhetsmediernas dagordningsfunktion. Hur tidningarna har 

format sina tidningssidor kan ge en uppfattning om viktiga nyheter och frågor. Som 
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till exempel första sidan, artikellängden, rubrikstorleken osv. Tv-nyheter har mer 

begränsat utrymme vilket gör att tv-nyheter visar på ett mer effektivt sätt vad som är 

viktiga frågor på dagordningen, längden på själva inslaget har också betydelse. 

Återkommande nyheter i medier tyder också på ämnets betydelse i nyhetsmedier 

(McCombs 2004:23–24).        

Dagordningsteorin handlar om att människor söker sig till medier för att veta vad 

som hänt i världen och vad som är viktigt att prata om i dagordningen. Det är medier 

som ger ut ledtrådar om vad som är viktiga samhällsproblem, vad som ska stå på 

samhällets dagordning. Dagordning betyder att det finns en mängd av frågor som 

diskuteras i medier och som sedan påverkar vad medborgarna diskuterar om 

(Strömbäck 2004:30). Det som medierna har som dagordning blir också 

människornas dagordning. Bildandet av den allmänna opinionen börjar därigenom 

rikta uppmärksamheten mot en fråga eller ett ämne som ska anses vara viktigare och 

prioritera den före andra frågor (McCombs 2004:24). Det finns tre olika typer av 

dagordningar; medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och den politiska 

dagordningen (Strömbäck 2004:30).  I den här studien ligger fokus på mediernas 

dagordning för att den är mer anpassad till studiens syfte.  

Mediernas dagordning är en samling av frågor i samhället som får mest 

uppmärksamhet i medier. De frågor som medier uppmärksammar blir mest 

uppmärksammat av medborgare som sedan diskuterar dessa frågor. Medier påverkar 

inte bara vad som människor ska ha sitt intresse riktat mot men också hur de ska 

uppfatta de frågor som presenteras i dagordningen (Strömbäck 2004:31 & 36).   

Dagordningen kan beröra annorlunda genom vilken medietyp som används, om 

dagordningen syns i tv eller om den är skriven i tidningen. Medborgare är mer 

mottagliga till att läsa om nyheter och kommer mer ihåg vad som skrivits på grund av 

att det krävs mer koncentration vid läsning än tv-tittande. Vid tv-tittande hinner inte 

tittaren ta in allt information och måste därför försöka hinna med takten i 

nyhetsinslaget, det kan göra att information snabbt glöms bort. Tv-medier är bättre 

på att producera snabba dagordningseffekter (Strömbäck 2004:32). Enligt McCombs 

finns det ingen klar skillnad om huruvida tv eller tidningar påverkar människornas 

dagordning mest, utan ”det beror på”, det är situationer som påverkar om det finns 

någon skillnad på påverkan mellan dessa två medier. Det har inte gjorts mycket 

forskning om dessa skillnader, men det går att säga att det inte finns märkbara 



9 
 

skillnader. Tidningarna har ett större tidsutrymme till sin fördel än tv-sändningar, på 

grund av att människor har en längre tid på sig att ta del av tidnings nyheter än tv-

nyheter som är mer begränsade (McCombs 2004:75–76). 

 

3.2.2 Gestaltningsteori   

Enligt McCombs kan gestaltningsteorin ses som en andra nivå av dagordningsteorin. 

Gestaltningar strukturerar tankar och skapar mönster. Detta formar tankesättet om 

samhällsfrågor och andra frågor som finns i nyheterna, det vill säga hurdan bild 

människor får av ett visst objekt som representeras i medier, vilka attribut och 

egenskaper som den tillskrivs (McCombs 2004:118–120). Gestaltningsteorin handlar 

om hur mediernas makt påverkar människornas uppfattning om verkligheten och 

vad medieinnehållet representerar. Kulturella värderingar och maktcentra påverkar 

och formar medieinnehållet, gestaltningar i medieinnehållet formas med avsaknaden 

av information som är relevant till medieinnehållet (Strömbäck 2004:37). 

Mediernas gestaltningar av omvärlden, hur medier väljer att representera världen 

påverkar människornas gestaltningar av det. Genom att medier gestaltar verkligheten 

på ett visst sätt styrker de det rådande maktcentras och ideologiernas sätt att se på 

verkligheten. Mediernas representation av verkligheten är begränsad genom de val 

som enskilda journalister gör i deras arbete, såsom val av källor, perspektiv, ord, 

fakta, tolkningar, och så vidare. Nyheter kan inte sägas vara en spegelbild av 

verkligheten utan en rekonstruktion av verkligheten. Nyhetens skildring av en 

händelse är aldrig detsamma som den verkliga händelsen (Strömbäck 2004:40–43).  

Gestaltningar skapar olika tankegångar och associationer och därigenom påverkar 

människors tankar. Gestaltningarna kan produceras medvetet för att påverka en 

opinion, det som kan vara självklart eller mindre självklart, normer eller värderingar. 

Journalisters gestaltning kan vara såväl medvetet som omedvetet, det påverkas mest 

av vilken redaktion journalister befinner sig i, som hon eller han följer rutinerna på. 

Annat som påvekar är nyhetsideologin, nyhetsvärderingar, rådande ideologier och 

andra aktörer. Journalister använder sig av två olika gestaltningar vid gestaltning av 

händelser, tematiska och händelseorienterade gestaltningar.  Vid 

händelseorienterade gestaltningar fokuserar eller använder journalisten mer enstaka 

händelser och personer för att illustrera en händelse. Vid tematiska gestaltningar blir 
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journalisten fokus på mer generaliserande och bakgrundsinformerande av händelsen 

(Strömbäck 2004:44–46).  

Forskningen kring gestaltningsteorin har använts för att förstå hur människor blir 

påverkade, hur gestaltningar påverkar människornas personliga oro, deras 

inställningar och val vid röstning. Människor som inte har en stor åsikt eller attityd 

mot en fråga blir mer influerade av mediernas gestaltning av frågan och kan 

därigenom påverka människornas val och åsikter. Journalister konstruerar nyheter 

och nyhetsgestaltar de kulturella teman och händelser som finns i samhället, då 

påverkar journalister nyhetsläsarnas förståelse kring dagens nyhetshändelser. 

Nyhetsgestaltningar producerar gestaltningseffekter på tittarna och läsarna av 

nyheter (Johnson-Cartee 2005:26).    

 

3.2.3 Objektivitet 

När objektivitetsbegreppet först utvecklades skulle det betyda att journalister skulle 

skriva utan påverkan av någon vinkling eller partiskhet. Begreppet utvecklades inom 

journalistiken under 1920-talet. Objektivitet uppmanade journalister att utveckla en 

konsistent metod vid testandet av informationen noggrant så att den var fri från 

personliga och kulturella värderingar. Det originella konceptet med objektivitet är att 

metoden är objektiv men inte journalisten (Kovach & Rosenstiel 2001:73–74).   

Vid val av nyheter väljer journalister sina nyheter beroende på om nyheten kommer 

att sälja och om det är en nyhet som människor vill läsa. Om nyheten handlar om sex, 

våld, någonting ovanligt eller sensationellt ökar intresset. Journalister väljer nyheter 

som redan är meningsfulla för dem utifrån vad de vet och utifrån deras erfarenheter i 

deras yrke (Manning 2001:61). Även om journalister oftast väljer nyheter som är 

kulturellt familjära, är det oftast ändå nyheterna som är universella, dramatiska, 

plötsliga händelser, händelser som har samhälleliga interessen och berättelser som 

kan knytas till personligheter som är de händelser som oftast också blir till nyheter. 

Det finns studier om olika nyhetsredaktioner som är placerade i olika delar av 

världen med olika kulturer, de har visats att det ändå är samma sorts nyheter som är 

mest populära, nyheter om människor med makt, politiker, sex, brott, lagar och 

ordning. Nyheter som kan visualiseras med kraft är oftast nyheter som tv vill visa för 

att locka till sig tittarsiffror (Manning 2001:63). 
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I Västeuropa och i USA blev journalistik en profession under 1900-talet och var 

influerad av samma empiriska strömmar som flöt genom naturvetenskap och 

samhällsvetenskap under denna period. Flera konventioner och stukturer ligger på 

den grunden att journalistik alltid bör göra en skillnad mellan ”fakta” och 

”värderingar”, nyheter bör vara objektiva. Den traditionella fördelningen i tidningar, 

”nyhetsdelen” och ”redaktionella åsikter”, har numera i visas tidningar blivit allt mer 

suddiga och inga tydliga gränser finns mellan dem. Stressen som journalister oftast 

har i deras arbete och hur nyheter och källor väljs influerar nyhetsproduktionen, och 

därför går det att säga att nyheter aldrig kan vara riktigt objektiva. Det material som 

journalister arbetar med är oftast influerade med värderingar, partiska beskrivningar 

och professionella spinn. Då är det mer rätt att säga att objektivitet är mer av en 

stämpel som journalister använder sig av, som en vägledning i deras profession. 

Objektivitet är inget som journalister kan uppnå istället är det en term som beskriver 

praktiker som journalister kan försvara som objektiva. Journalistiska arbeten kan 

aldrig uppnå objektivitet men det finns praktiker som hjälper journalister att 

konstruera verklighet som kan kallas objektivt (Manning 2001:68). 

På grund av tidspressen som journalister har finns olika tekniker för att uppnå 

objektivitet, en av dem är ”presentationen av alla möjligheter” i nyheterna vilket 

innebär att en annan parts version av ”sanning” är balanserad med en annan parts 

konkurrerande version av ”sanning”. Journalister kan beslagta objektivitet genom att 

rapportera vad andra människor säger genom att använda sig av citat (Manning 

2001:69).  Partiskhet i medier är när journalister gynnar eller missgynnar någon eller 

några aktörer och om journalistens åsikter speglar innehållet. Den bedömningen görs 

genom hur många gånger aktörerna får komma till tals i medier (Strömbäck 

2004:123). Inom politiken som i andra ämnen finns sakgestaltningar. I dessa ligger 

fokus på vad som har hänt och det berättas om sakliga förhållandena, journalister 

berättar vad som har relevans för ämnet (Strömbäck 2004:167). 

Kovach och Rosenstiel (2001:78–85) har skrivit upp principer som journalister bör 

följa i deras arbete med nyhetsrapporteringar, dessa är:  

 Tillsätt aldrig information som inte finns där. Det betyder att journalisten 

inte själv ska hitta på någonting eller ändra i materialet för att göra nyheten 

mer intressant.   
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 Vilseled aldrig publiken. Att vilseleda är en form av lögn och kränker 

journalistikens sanningshalt.   

 Visa transparens av dina metoder och motiv. Visa tranparens i det som görs, 

journalister ska visa vad de vet och inte vet i en nyhetsrapportering. Genom att 

veta vilka källor som har använts och visa vilka källor som använts.  

Uppvisande av transparens till sin publik visas också respekt för publiken, det 

hjälper publiken att kunna avgöra om huruvida källan och om det som 

rapporteras går att lita på eller inte. Inom journalistiken ska rapporteringen i 

teorin kunna replikeras av någon annan, det är det som menas med 

objektivitet inom vetenskapen eller inom journalistik.  

 Använd inte missvisande källor. Journalisten har skyldighet att visa 

transparens i sina källor, att inte ljuga eller missvisa sina källor för att 

missleda publiken. Samtidigt måste journalisten veta att sanningshalten i 

källan de använder är korrekt.     

 Förlita på din egna originella rapportering. Journalisten ska alltid göra sin 

egen granskning om någon händelse och inte bara förlita sig på andras 

rapporteringar om någon händelse. Att gå igenom källorna ordentligt och få 

information från flera källor.   

 Öva på ödmjukhet. Journalister bör vara ödmjuka i deras egna färdigheter 

som journalist. Med andra ord bör journalister vara skeptiska i vad de ser och 

hör från andra och skeptiska över vad det egentligen betyder.  

Journalister bör visa ödmjukhet över hur de fått fram information och hur de 

använder denna.  

 

Riklinjerna som presenterades ovan kan kopplas till hur journalister kan försöka 

uppnå objektivitet i deras arbete, ett slags journalistisk verktyg. Etiska riktlinjer som 

de kan följa för att göra ett bra journalistiskt arbete.  

 

3.2.4 Medielogik 

Teorin medielogik utformades av forskarna Altheide och Snow. Enligt teorin 

medielogik är innehållet i ett medium beroende på hur medieinnehållet passar ett 

mediums format, organisation, arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet. 
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Resonemanget lyder på det viset att för att uppmärksamhet ska dras till medierna 

måste deras logik följas och anpassas efter detta, därigenom kan uppmärksamheten 

dras till medierna av människor. Detta gör att det blir en medialisering av samhället. 

På grund av mediernas ökande makt och nyhetsvärdering måste samhället anpassa 

sig till medier (Strömbäck 2004: 129-30).   

Strömbäck (2000:158–160) har skrivit om berättartekniker som medier har format 

för att väcka uppmärksamhet, dessa tekniker är: 

 Förenkling – simplifiera det som är för komplext på grund av tidsbrist och så 

att alla kan ta del av informationen. 

 Polarisering – för att få uppmärksamhet ska kontraster synas för att 

polarisera konflikter.  

 Tillspetsning – skriva om det som är viktigast och lyfta upp det för att göra 

nyheten mer intressant.  

 Konkretisering – konkretisera det som är abstrakt så att det är mer mottagligt 

för mottagarna av texten, uppmärksamma det som är konkret.  

 Intensifiering – skriva om dramatik, våld med mera skapar intresse. 

 Personifiering – att få med människor i texten gör det mer intressant, att 

skriva om en person skapar intresse. 

 Stereotypisering - vid tolkning av ny information är det oftast lättare att ta till 

sig det genom att förenkla och generalisera innehållet med hjälp av att bilda 

stereotyper, det skapar igenkänningseffekter för mottagaren. Stereotyper är en 

delad och gemensamt bild som mottagarna har om någonting.   
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4. Metod 

I den här studien har både kvantitativ och kvalitativ metod tillämpats för att kunna 

svara på frågeställningarna. De metoder som har använts är kvantitativ 

innehållsanalys och kvalitativ semiotisk analys. Innehållsanalysen har använts i 

studien för att få en bättre överblick över materialet, och den semiotiska analysen har 

tillämpas i studien för att kunna göra en mer fördjupad analys av delar av 

nyhetsrapporteringarna. 

 

4.1 Kvantitativ metod 

Den metod som har valts är kvantitativ innehållsanalys, med hjälp av den metoden 

har materialet kvantifierats utifrån studiens syfte. Många olika slags texter går att 

kvantifieras med hjälp av innehållsanalys, i den här uppsatsen har det handlat om 

nyhetsinslag och tidningsartiklar. Det som kan mätas eller räknas i texterna är 

förekomsten av vissa ord, argument och företeelser. Oftast används innehållsanalys 

för att hitta mönster i större textmängder eller för att jämföra texter med varandra 

(Bergström och Boréus 2005:44–45). 

Med innehållsanalys går det att ta reda på vad texten egentligen säger, hur texten kan 

tala olika till sina mottagare. En text kan analyseras manuellt eller med hjälp av en 

dator, till den här studien valdes manuell analys eftersom fördelen med den är att det 

går att göra mer komplicerande bedömningar och tolkningar av texter (Bergström 

och Boréus 2005:44–45). I en innehållsanalys ligger intresset ofta i hur någonting 

värderas eller framställs. Om någonting värderas positivt eller negativt och om det 

finns skillnader i värderingar mellan två olika källor. Annat som är intressant att 

undersöka är om rapporteringen är saklig, objektiv eller partisk. Partiskhet kan 

studeras på det viset att se i vilken omfattning två olika sidor i en konflikt behandlas 

lika och undersöka hur de olika sidorna refereras (Bergström och Boréus 2005:47). 

Att undersöka om en rapportering är saklig, balanserad och partisk har tillämpats i 

den här uppsatsen för att undersöka hur många gånger parterna fick yttra sig och för 

att se vilka som har fått uttala sig i materialet.    

Materialet samlades först in och undersöktes genom för att få in relevant material till 

studien, material som berörde Parken Zoo händelser valdes. Material som inte var 
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relevant var material där det bara nämndes om Parken Zoo generellt, händelser som 

inträffat tidigare eller handlade om andra djurparker.  

Därefter konstruerades ett analysinstrument som hjälpte till att hitta det som skulle 

noteras i materialet, ett så kallad kodschema. Kodschemat visar i detalj vad som ska 

analyseras i texterna. Analysenheterna är det som ska kodas med kodschemat, i den 

här studien, tidningsartiklar och tv-inslag. Det är viktigt att kodschemat testas så att 

det noteras om det är någonting som måste ändras i kodschemat, så kallade 

dubbelkodningar måste göras (Bergström och Boréus 2005:49–50). Det gjordes 

dubbelkodningar så att kodschemat skulle passa det material som valdes med de 

olika medier som hade valts till studien.  

Det som sedan räknas från materialet med hjälp av kodschema kallas för 

kodningsenheter och detta kan vara vissa ord, metaforer, teman, företeelser, 

argument, osv. Kodningsenheterna kan variera, de kan vara positiva, negativa eller 

neutrala, och de egenskaper som kodningsenheterna har kallas för variabler 

(Bergström och Boréus 2005:49–50). Exempel på de variabler som använts till den 

här studien är källor, huvudfokus, medium, osv. Ett mer detaljerat kodschema finns i 

den bifogade bilagan. Vid sammanställningen av resultatet som hade samlats in från 

materialet räknades frekvenser fram från kodningsenheterna. Forskningsfrågan 

kunde sedan relateras till resultatet som kunde tas fram av kodningsenheterna 

(Bergström och Boréus 2005:52). Av materialet kunde sedan tabeller sammanställas 

för att kunna visa vad resultatet blev.  

 

4.2 Kvalitativ metod 

Även en kvalitativ metod har tillämpats i studien, och mer specifikt har en semiotisk 

analys tillämpats. Det som har analyserats är ett inslag från TV4 och ett inslag från 

SVT1. Metoden har valts till denna studie eftersom den kan anpassas till att analysera 

inslag från tv. Här nedan presenteras de begrepp som har använts till analysen.  

Semiotiken är en lära som studerar tecken som finns i världen, det kan röra sig om 

allt ifrån ord, ljud, gester och objekt. Inom semiotiken studeras hur meningar byggs 

upp och hur verkligheten är representerad. Det är mycket som kan studeras inom 

semiotiken men det vanligaste är olika former av ”text” och ”media”, text kan handla 
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om skriven text, inspelat material, bilder, och så vidare, och olika media kan handla 

om television, tidningar, böcker, fotografier, och så vidare (Chandler 2002:2-3). Det 

var den franska teoretikern Roland Barthes som började använda semiotiken som en 

metod under 1950-talet. Metoden började användas inom fälten kritiska analyser, 

kulturstudier, inom forskning som studerar relationen mellan publiken och media, et 

cetera (Danesi 2002:33). I den här studien kommer tecknet att vara nyhetsinslagen 

och publiken tittaren av dessa inslag.  

Denotation och konnotation är två centrala begrepp som uppsatsens analys har 

berört. I betydelsen av ett ord eller en mening tillhör det både denotation och 

konnotation. Med denotation avses det som är det uppenbara, den bokstavliga 

innebörden i tecken, och med konnotation avses kulturella och personliga 

associationerna som ges av tecken, det som tecknet förmedlar. Tecken är oftast 

polysemiska, det vill säga mer öppna för olika tolkningar beroende av vem det är som 

tolkar tecknen, som till exempel har människor olika kulturell bakgrund och det 

påverkar hur de tolkar olika tecken (Chandler 2002:140). 

Teoretikern Ferdinand de Saussure menade att tecken får sin betydelse genom 

skillnader och åtskillnader, det som skapar skillnaderna är begreppen paradigm och 

syntagm. Syntagm avser det som är positionerande och paradigm det som är 

ersättande. Syntagmiska relationer behandlar det som kan kombineras med tecken 

och paradigmet det som behandlar de tecken som väljs. Syntagm och paradigm förser 

strukturell kontext där tecken kan bli meningsfulla (Chandler 2002:79–80). Exempel 

på paradigm kan vara valet av olika fotograferingsvinklar, val av grafisk av typsnitt 

och färger, val av ord, ord som är synonyma som till exempel man, gubbe, osv. 

Exempel på syntagm är kombinationen av de olika val som har gjorts och vad de 

valen blir tillsammans, exempelvis i en tidning har det valts bilder, layout, text som 

tillsammans utgör en syntagm (Ekström & Moberg 2008:26). 

Metaforer används inom massmedier, genom bildiga formuleringar konkretiserar 

metaforer en sida av någonting med hjälp av en annan. Till exempel ” Parken Zoo i 

sin djupaste kris”, då menas att Parken Zoo är har allvarliga problem som de måste 

åtgärda för att ta sig ur krisen. Det som kan vara svårt att förstå kan bli mer tydligt 

och mer bekant med en metafor. Problem med metaforer kan vara att det krävs 

förförståelse av metaforen för att den bygger på associationer som människor har, en 

metafor kan få olika betydelser beroende vem som tolkar den (Ekström & Moberg 
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2008:25–26). Inom massmedier upptäcks ofta begreppsliga metaforer som uppvisar 

bestämda aspekter av företeelser som samtidigt försöker dölja andra aspekter, detta 

gör att tankarna leder i ett bestämt håll (Bergström och Boréus 2005:266–268). 

Metonymier är benämningen av någonting och när den benämningen används som 

en beteckning till det eller en association är det en metonymi. Till exempel Parken 

Zoo är en metonymi när det ordet används för att syfta på alla som arbetar på Parken 

Zoo (Bergström och Boréus 2005:265). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Kodschemat brukar oftast testas först, det är bra att göra en provanalys av materialet 

med kodschemat – en så kallad pilotstudie. Om problem sedan hittas i kodschemat 

kan de sedan korrigeras (Bergström och Boréus 2005:50). För att ha en så hög 

reliabilitet som möjligt har kodschemat testats på en mindre mängd av materialet 

innan hela kodningen kunde påbörjas. Med reliabilitet avses att studien har 

tillförlitlighet, samt att studien kan göras av någon annan forskare igen och få samma 

resultat (Hartman 2004:146). Efter provkodningen kunde variablerna konstrueras 

om och rättas efter analysenheterna. Onödiga kodenheter togs bort, vissa 

förbättrades så att de skulle passa bättre till materialet och det tillsattes även nya 

kodenheter. Till exempel var tanken att anföringsverb skulle kodas från materialet, 

men det skulle ha blivit för mycket och onödigt så det togs bort. I materialet var det 

också oftast bara två källor så det ansågs onödigt att koda in fler källor.  

Kodschemat styr mycket hur texten tolkas, och hur kodschemat är konstruerat 

påverkar resultatet som framställts från materialet. Ett bra kodschema gör att det blir 

en bra reliabilitet i studien så att andra kan få samma resultat. Det gäller då också att 

konstruera och testa kodschemat på ett bra sätt. Det kan hända att viktig information 

kan gå förlorad om ett kodschema är sämre konstruerat, men det hjälper att titta 

igenom sitt material som ska analyseras så att ett passande kodschema kan 

konstrueras till studien så att det blir bättre validitet i studien (Bergström och Boréus 

2005:78–80). Med validitet avses hur korrekt studien är, det vill säga huruvida 

studiens resultat visar hur världen egentligen är eller inte (Hartman 2004:146).   

Innehållsanalys har valts till denna studie eftersom metodens styrka ligger i att skapa 

en överblick av materialet som ska studeras samt för att kunna ge underlag till att 
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kunna jämföra. Resultatet av analysen har sedan gett svar på studiens 

frågeställningar (Bergström och Boréus 2005:84). 

Ett problem med innehållsanalys och semiotiska analysen är förförståelsen som kan 

påverka analysen och göra den subjektiv. Det gäller att försöka att inte göra några 

subjektiva tolkningar av materialet så att studien får en bra reliabilitet. Därför kan 

det vara en bra idé att låta andra titta på tolkningarna som gjorts för att testa att det 

är objektiva tolkningar det handlar om och inte subjektiva (Ekström & Moberg 

2008:27), någonting som har gjorts i denna studie. Valet av variabler kan påverka 

resultatet vilket skulle kunna resultera i att också analysen påverkas. I en studie går 

det inte att vara helt objektiv men strävan är att analysen och resultatet ska vara så 

objektiv som möjligt. Ambitionen har varit att inte bli påverkad av förförståelsen som 

kan påverka kodningen och analysen av materialet.     
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5. Resultat och analys 

Resultatet av den kvantitativa och den kvalitativa analysen redovisas nedan. I den 

kvantitativa analysen kommer tabeller att redovisas och förklaras utifrån teoretiska 

hypoteser, och därefter kommer en tabellsammanfattning av resultatet. Resultatet 

kommer sedan av den kvalitativa analysen, vilket kommer att redovisas för sig.   

 

5.1 Den kvantitativa innehållsanalysen 

5.1.1 Hur objektivitet syns i materialet 

Tabell 1: visar mängden av hur många inslag och artiklar av olika medier har varit partiska, 

balanserade och sakliga. n=81. 

 

Tabellen visar resultatet av allt material och hur resultatet blev mellan olika medier 

gällande objektivitet. Eskilstuna Kuriren och SVT1 hade nyhetsrapportering som 

mest kan kallas för objektivt. De hade vidare mest balanserade nyhetsrapporteringar. 

Eskilstuna Kuriren hade 58 % av sina nyhetsrapporteringar balanserade och SVT1 

nyhetsrapportering hade 88 %. TV4 hade nästan lika mycket balanserat, partiskt och 

sakligt i sin nyhetsrapportering. TV4 och Kalla Fakta hade mest partiskhet i sina 

rapporteringar. Dagens Nyheter var relativt saklig vad gällde händelserna. Expressen 

hade en ganska jämn fördelning mellan balanserat och saklighet. Kalla Fakta och 

SVT1 Debatt hade motsatt resultat med varandra, Kalla Faktas resultat blev mer 

partiskt och SVT1 Debatt mer objektivt.  
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5.1.2 Vem som används som källa i materialet 

Tabell 2: visar vem som användes mest som källa till inslagen och artiklarna av de olika medierna. 

n=81. 

 

Tabellen visar vilka källor som användes mest som huvudkälla i materialet, i 

undersökningen av källor fanns det i princip två källor i all material. De källor som 

användes mest i nyhetsrapporteringarna i de olika medierna var källor från andra 

mediers rapporteringar om händelsen.  Exempelvis TV4:s program Kalla Fakta, 

radioprogram eller pressmeddelande. Det var 20 % medier och därefter kom VD till 

Parken Zoo Torbjörn Bergvall med 17 % . Tredje mest använda källan var veterinärer 

med 16 % av nyhetsrapporteringarna. De som var minst använda som huvudkälla var 

organisationerna EAZA, och WSPA, polisen, jurist, länsstyrelsen, kommunstyrelsen, 

osv. 

 

Tabell 3: visar vilken källa som användes mest bland de tre tidningar som analyserats.n=60. 
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För att få en bättre överblick av källorna som användes av tidningarna lades 

resultatet ihop av tidningarna Eskilstuna Kuriren, Dagens Nyheter och Expressen. De 

källor som tidningarna använde sig mest av var andra medier, VD av Parken Zoo och 

veterinärer. I övrigt var det relativt jämt fördelat mellan de övriga källorna. 

Skillnaderna mellan källa 1 och källa 2 var att före detta anställda användes mer som 

källa 2, poliser och andra djurparker användes enbart som källa 2. Experter och 

jordbruksverket användes endast som källa 1.   

 

Tabell 4: visar vilka källor som TV4 nyheter använde mest i sina nyhetsinslag. n=50. 

 

Som huvudkälla använde TV4 VD:n till Parken Zoo och Jordbruksverket. Det var en 

relativt jämn fördelning av medier, politiker och privatpersoner som användes till 

källor. Djurparkchefen Helena Olsson fick inte komma till tals i lika stor grad i 

nyhetsrapporteringarna jämfört med VD:n till Parken Zoo. Skillnaderna mellan källa 

1 och källa 2 var att andra medier användes mer som källa 2, djurparkchefen, 

länsstyrelsen och WSPA användes endast som källa 2. Tabellen visar även ett motsatt 

resultat med tidningarna med att använda andra medier som källor. Tidningarnas 

tabell visar att andra medier användes som källa 1 medan TV4 använde andra medier 

som källa 2. 
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Tabell 5: visar vilka källor som SVT1 Rapport använde sig av mest i sina nyhetsinslag. n=15. 

 

SVT1 hade som huvudkälla Parken Zoo styrelsen och sedan VD till Parken Zoo, de 

tredje mest använda källor var veterinärer. Som andra källor var det privatpersoner, 

andra medier och jordbruksverket. I SVT1 nyhetsrapporteringarna var det en mer 

jämn fördelning mellan de olika parternas uttalanden. Skillnaderna mellan källa 1 

och källa 2 var i den här tabellen att jordbruksverket användes mest som källa 2 än 

källa 1, privatpersoner och medier användes bara som källa 2. Medan veterinärer 

användes lika mycket som källa 1 och källa 2. VD till Parken Zoo, styrelsen till Parken 

Zoo och ordförandet till styrelsen användes bara som källa 1.    

 

Tabell 6: visar vilka källor programmet Kalla Fakta och Debatt använde sig av mest av i sina 
avsnitt. n=6. 

 

Kalla Fakta hade ett program om händelsen och ett debatt program av händelsen. De 

två programmen analyserades för sig. Huvudkällorna var VD till Parken Zoo och före 
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detta anställda till djurparken. Andra källor var djurparkschefen Helena Olsson och 

organisationen WSPA.  I SVT1 Debatt var huvudkällan före detta anställda till Parken 

Zoo och ordförandet för Parken Zoo styrelsen Tommy Hamberg. Skillnaderna mellan 

källa 1 och källa 2 var att före detta anställda användes endast som källa 1 och VD:n 

till Parken Zoo. Som källa 2 användes djurparkschefen Helena Olsson, ordförandet 

till Parken Zoo styrelsen Tommy Hamberg och organisationen WSPA.  

 

5.1.3 Huvudfokus i materialet 

Tabell 7: visar vad de olika medierna mest fokuserade på i nyhetsrapporteringarna. n=81. 

 

Tabellen visar att huvudfokus kretsade kring djurhållningen i Parken Zoo sedan om 

åsikter och kritik om Parken Zoo händelsen, deras djurhållning, om utredningen och 

granskningen som kommer att göras mot Parken Zoo. Det var mindre huvudfokus på 

ekonomi och etiska frågor. TV4 hade huvudfokus på djurhållningen, åsikter och 

kritik. SVT1 hade sin huvudfokus på utredning, granskning och djurhållning. 

Eskilstuna Kuriren hade huvudfokus på åsikter, kritik, felaktiga uppgifter och 

påståenden. Såväl Dagens Nyheter som Expressen hade relativt olika huvudfokus på 

sina artiklar. En del av fokus var för Dagens Nyheter om djurhållningen, åsikter och 

kritik, och för Expressen var det djurhållning och missförhållanden.  
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5.2 Tabellsammanfattning 

5.2.1 Objektivitet  

Resultaten av tabellen som visar partiskhet, balanserat och saklighet (tabell 1) är 

baserat på om det var en jämn fördelning mellan de olika parterna i rapporteringen 

och om journalisten hade haft inslag av egna värderingar i nyhetsrapporteringarna. 

Journalister har olika tekniker för att uppnå objektivitet, en av dessa är 

”presentationen av alla möjligheter” i nyheterna, vilket avser att en annan parts 

version av ”sanning” är balanserad med en annan parts konkurrerande version av 

”sanning”.  Objektivitet är någonting som uppnås och är en metod som ska följas för 

att kunna nå objektivitet. Tabellen visar att Eskilstuna Kuriren och SVT1 hade 

nyhetsrapporteringar som mest kan kallas för objektivt. TV4 och Kalla Fakta hade 

mestadels partiskhet i sina nyhetsrapporteringar, vissa delar av deras 

nyhetsrapportering speglades åsikter och endast en del fick uttala sig i 

rapporteringarna. Detta kan bero på att TV4 är en kommersiell kanal och kan locka 

till sig tittare genom att visa ett mer vinklad innehåll, mer emotionell sida av 

händelsen eller dramatisera händelsen. Artiklarna i Dagens Nyheter var relativt 

sakliga vad gällde händelserna, de hade mestadels korta beskrivningar om 

händelserna. Expressen hade en relativt jämn fördelning mellan balanserat och 

saklighet, de hade lite större artiklar om Parken Zoo. Kalla Fakta och SVT1 Debatt 

hade en motsatt resultat med varandra, Kalla Faktas resultat lutade mer åt partiskhet 

och SVT1 Debatt mer objektivt. SVT1 i helhet visade mer i sitt arbete att de arbetar 

mot objektivitet, genom att inte spegla sina egna åsikter och försöka ge alla en chans 

att uttala sig om händelsen. SVT1 hade fler uttalanden från Parken Zoo. SVT1 är ett 

oberoende företag som arbetar i allmänhetens tjänst och ska därmed vara opartisk 

och saklig vilket speglar det kvantitativa resultatet i denna studie. Därför kan det 

också tänka sig att det finns skillnader mellan SVT1 och TV4 – för att TV4 är en 

kommersiell kanal och SVT1 är inte det. 

 

5.2.2 Källor och huvudfokus 

Resultatet av vem som fick uttala sig i nyhetsrapporteringarna och vem som 

användes som källor var olika. Huvudkällan, källa 1 som användes var andra medier, 

VD till Parken Zoo och veterinärer (tabell 2). Tidningarna och TV4 hade liknande 
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resultat att VD till Parken Zoo hade använts mer som källa 1 (tabell 3 & 4). 

Tidningarna hade relativt många olika källor men hänvisade rätt ofta till andra 

medier som Kalla Faktas program. Den typ av tidningsartiklar som tidningarna hade 

mest av var nyheter, men det förekom också notiser och ledare. Tidningarnas 

huvudfokus låg på djurhållningen i Parken Zoo, åsikter, kritik, felaktiga påståenden, 

lögner och missförhållanden. Tidningarna hade många källor och artiklar som var 

mer åt det balanserade och sakliga hållet. Tidningsredaktörer och nyhetschefer väljer 

ut de nyheter som människorna ska rikta sin uppmärksamhet mot för att försöka 

påverka vad som är viktiga frågor i samhället, olika frågor prioriteras olika i 

nyhetsmediernas dagordningsfunktion. Inom dagordningsteorin sägs det att 

tidnigarna producerar mer av den långvariga dagordningseffekten på grund av att 

människor har mer tid på sig att läsa tidningarna. Men det har inte forskat tillräckligt 

i det området, då kan tv-medier vara de som påverkar fler människor för att det är de 

som orsakar snabba och mer dramatiska dagordningseffekter.  

Tabellerna 3 och 4 visar ett motsatt resultat med tidningarna och TV4 när det 

kommer till användningen av andra medier som källor. Tidningarnas tabell visar att 

andra medier användes som källa 1 medan TV4 använde andra medier som källa 2. 

Det kan bero på att det var Tv4 som var först med att rapportera om Parken Zoo 

händelsen. Det var i TV4:s program Kalla Fakta som var först med att utreda vad som 

hade hänt i Parken Zoo. Därför kan tidningarna ha använt sig mer av andra medier 

än Kalla Fakta som källa 1 för att de kom först ut med den nyheten och på grund av 

det använder inte TV4 i så hög grad andra medier som källa 1.  

De källor som TV4 använde sig främst av var medier, mest som källa 2, de refererade 

mer till sitt eget program Kalla Fakta (tabell 4). Som källa 1 hade de VD:n till Parken 

Zoo. De använde sig också av före detta anställda, veterinärer och jordbruksverket. 

Från Parken Zoo hade de främst använt källan VD:n till Parken Zoo men inte andra 

källor därifrån. Därför var det mest partiskhet i rapporteringarna för att det inte var 

många från Parken Zoo som fick uttala sig, endast VD:n till Parken Zoo.  Det som 

TV4 hade som huvudfokus var Parken Zoo:s djurhållning, åsikter/kritik och ekonomi 

(tabell 7). Det visar att de frågorna har varit de viktigaste enligt Tv4:s dagordning. 

Nyhetsrapporteringar från tv visas på ett mer effektfullt sätt för att de har ett mer 

begränsad utrymme att visa sina nyheter. Då kan det bli en mer effektfull 

dagordningseffekt med nyheter från tv:n.  
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Resultatet av Kalla Fakta visar en relativt jämn fördelning i vilken av parterna som får 

uttala sig, men journalistens åsikter speglade i högre grad innehållet vilket gjorde 

innehållet mer partiskt (tabell 6). TV4 använde sig av före detta anställda och VD:n 

till Parken Zoo som källa 1. Som källa 2 användes djurparkschefen Helena Olsson, 

och organisationen WSPA. Kalla Fakta har visat i deras program att de viktigaste 

frågorna var om djurhållningen och felaktiga påståenden/lögner. Det visar att det är 

det viktigaste frågorna i programmet, det är deras så kallade dagordning i 

programmet. Detta kan komma att påverka människor som följer programmet i 

samma riktning, att det var det viktigaste frågorna att diskutera enligt 

dagordningsteorin.  

SVT1: inslag och programmet Debatt använde sig inte lika mycket av andra medier 

som källa som de övriga medierna i studien. De använde sig av mer annorlunda källor 

som ordföranden i Parken Zoo styrelsen Tommy Hamberg, vilken Tv4 inte använde 

sig av (tabell 7 & 6). SVT1 använde jordbruksverket mest som källa 2 och 

privatpersoner och medier användes endast som källa 2. Medan veterinärer användes 

både som källa 1 och källa 2. I SVT1 Debatt var källa 1 före detta anställda till Parken 

Zoo och källa 2 var ordförandet för Parken Zoo styrelsen Tommy Hamberg. VD:n till 

Parken Zoo, styrelsen till Parken Zoo och ordförandet till styrelsen användes endast 

som källa 1. Det fanns mindre partiskhet i deras rapportering vilket istället kan låta 

människor forma sina egna åsikter om händelsen. Samtidigt kan SVT1 tänka sig att 

belysa och berätta om problem med djurhållningen i Sverige vilket är en viktig fråga 

att diskutera i samhället, så att djurhållningen kan utvecklas exempelvis mot det 

bättre. Tv:s nyhetsrapporteringar visar med ett mer effektiv sätt vilka frågor som är 

de viktiga på dagrodningen vilket kan skapa en mer effektfull dagordningseffekt och 

diskussioner kring en viss fråga.  

Skillnaderna mellan källa 1 och källa 2 som noterats i denna studie går att mäta med 

siffror men exakt vad det kan bero på i den här kvantitativa studien går inte att säga. 

Det skulle krävas en annorlunda studie för att kunna svara på den frågan.  
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5.3 Semiotiska analysen 

5.3.1 Nyhetsinslag TV4 

Inslaget är från TV4 Nyheter och heter Parken Zoo riskerar uteslutning ur Svenska 

djurparksföreningen från datum 17.10.2012. Inslagets längd är 02.15 min. 

Det denotativa i inslaget börjar med att visa en flagga av Parken Zoo och 

anläggningen av djurparken, där två människor går förbi och därefter visas en jaguar 

vilandes. Det kan konnotera till hur Parken Zoo ser ut i vanliga fall. Efter det visas 

djurparkchefen Helena Olsson pratandes framför jaguarerna, hon står framför 

kameran och berättar att pumorna blev ersatta av jaguarerna på grund av att 

pumorna var för gamla. Samtidigt som hon berättar om det till journalisten ler hon, 

ser glad ut och nickar i slutet till journalisten, vilket kan konnoteras till att det var 

inget fel att pumorna blev avlivade, att hon försöker övertyga journalisten att det var 

något naturligt som hade hänt. Därefter visas pumor lekandes i djurparken. 

Reportern använder sig av en metafor ”tre dagar senare tog jaguarerna över 

anläggningen”, metaforen beskriver att pumorna blev avlivade på grund av att de 

skulle ge plats till jaguarerna. Inslaget och metaforen tillsammans konnoterar att 

pumorna som till synes varit friska har blivit avlivade och ersatta av jaguarerna. Med 

metaforen blir det en starkare konnotation att de lekande pumorna var friska djur 

som blev avlivade på grund av att nya djur skulle komma till djurparken.  

En intervju med en kvinna visas i närbild, hon är före detta anställd till Parken Zoo, 

hon berättar om pumorna som blev avlivade. Det var en veterinär som hade viskat till 

henne att det ska komma nya djur, och därför ska pumorna avlivas. Hon visar ett 

tecken med handen genom att lägga pekfingret över munnen och det kan konnoteras 

till att det hon säger är hemligt, att pumorna blev avlivade på grund av att de skulle 

ersättas av nya djur. Därefter visas igen pumorna lekande. Lekande pumor 

konnoteras till friska djur och det kan konnoteras som orättvisa att de blev avlivade 

på grund av att nya djur skulle komma till djurparken. Därefter visas en dörr som 

öppnas och inne i byggnaden, som är en frys, ses kadaver av djur som ligger huller 

om buller. Det kan konnoteras som hemskt och obehagligt, det är en dramatisk syn av 

djuren som förmedlas till tittaren. Kvinnan som är före detta anställd öppnar dörren 

och står och tittar in i frysen. Efter det pratar kvinnan om vad som finns i frysen och 

ser in i kameran med ett sorgset ansiktsuttryck. Det kan konnoteras till att hon är 
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ledsen över det som hänt och att det är någonting som inte bör ha hänt. Frysen kan 

konnotera till tittaren att det är något hemskt som ses i det här inslaget och att 

djurparker borde inte ta hand om sina djur på det sättet. Frysen som visas i inslaget 

styrker konnotationen av att det är en dramatisk bild som visar hur Parken Zoo har 

tagit hand om de döda djuren.   

Därefter visas en närbild av en man som ser allvarlig ut, han är ordförande i den 

Svenska djurparksföreringen. Det kan konnoteras till att han är missnöjd över det 

som har hänt och att han inte accepterar det. Inslaget visar också personer som sitter 

vid ett bord och tittar på ett nyhetsinslag om Parken Zoo. Han använder sig av 

metaforer som ”ta ett snack med Parken Zoo” som beskriver att SDF ska ha en 

allvarlig dialog med Parken Zoo om det som har hänt. Det konnoterar till att mannen 

är upprörd över händelsen. Därefter visas mannen igen som intervjuas, sedan igen en 

kort stund på de andra som tittar på inslaget, sedan igen mannen som blir intervjuad. 

I slutet visas de frusna pumorna. Det kan konnotera till att SDF håller med om att det 

är fel att pumorna blev avlivade och att djurhållningen måste förbättras.  

Paradigmet i TV4:s inslag kan syfta till de olika djur som djurparker har i sina 

djurparker. Som lejon, antiloper, apor och så vidare, medan syntagmet är den 

samlingen av djur som Parken Zoo har, som de har valt till sin djurpark. I den här 

inslaget har Parken Zoo ändrat sin syntagm genom att avliva pumorna för att ta 

istället jaguarer till djurparken. I inslaget hade Helena Olsson sagt att pumorna 

avlivades på grund av att de var för gamla att därför togs det nya djur till parken. Före 

detta anställda menar att så var inte fallet för det var unga djur som hade avlivats.  I 

inslaget berättas inget annat skäl till varför pumorna blev avlivade och ersatta med 

jaguarer, men det kan indikeras att det var en undermedveten antydning att pumorna 

blev ersätta för att kunna locka till sig mer besökare med nya djur till djurparken.     

De metonymier som hittades var flaggan som visades i början av inslaget, det är en 

metonymi till Parken Zoo som syftar hela Parken Zoo. Annat som hittades i inslaget 

var den Svenska djurparksföreningen som är en metonymi som syftar till alla som 

arbetar i Svenska djurparksföreringen. När en person intervjuas därifrån 

representerar han eller hon den hela den organisationen. Parken Zoo är en metonymi 

och när det pratas om Parken Zoo åsyftar det till alla som arbetar på Parken Zoo.  
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Inslaget av TV4 använder sig inte av källor från Parken Zoo utan av källor från sitt 

egna program Kalla Fakta, där före detta anställda av Parken Zoo uttalar sig. Därefter 

den Svenska djurparksföreringen. Vilket gör att Parken Zoo inte får uttala sig i 

inslaget. Det blir mer vinklat åt det hållet att Parken Zoo har gjort fel vid avlivningen 

av pumorna och bör göra bättre arbete med deras djurhållning. Journalister har 

tekniker för att uppnå objektivitet, en av dem är ”presentationen av alla möjligheter” i 

nyheterna, som är att en annan parts version av ”sanning” är balanserad med en 

annan parts konkurrerande version av ”sanning”. Låta båda parterna av en händelse 

yttra sig och inte ha med sina egna värderingar i innehållet. I och med det att i 

inslaget visas Helena Olsson som pratar om pumor som blev avlivade på grund av 

dem var för gamla, vilket inte stämmer, blir inslaget vinklat åt det hållet att Helena 

Olsson ljög till TV4. Vilket betyder att Parken Zoo inte talar sanning om deras 

djurförhållanden. Vilket gör att det blir en missgynnande vinkel mot Parken Zoo 

chefen och för hela Parken Zoo. En av de principer som journalister bör följa är att 

inte använda sig av missvisande källor, att inte missvisa sina källor för att missleda 

publiken. Det blir en mer missvisande bild och en vinkling i innehållet när det antyds 

att pumorna avlivades på grund av att det skulle koma nya djur när ingen ännu vet 

säkert varför pumorna blev avlivade. 

I inslaget av TV4 ligger fokus på djurhållningen i Parken Zoo, hur den är och vilka 

åtgärden SDF ska göra åt det. TV4 inslaget antyder att Parken Zoo har gjort fel med 

att avliva pumorna, att djurparker bör ha en bättre djurhållning och att Helena 

Olsson har ljugit till TV4. Det kan påverka tittarna vad de bör ha för åsikt om 

djurparker, om Parken Zoo och vad tittarna kommer att diskutera. Enligt 

dagordningsteorin påverkar medier inte endast vad som människor ska ha sitt 

intresse riktad mot men också hur de ska uppfatta de frågor som presenteras i 

dagordningen. Det kan betyda att inslaget ger inte bara ut frågor som människor 

kommer diskutera utan också vilka uppfattningar de ska ha om frågorna.  

Gestaltning handlar om hurdan bild människor får av ett visst objekt, som exempelvis 

frysen vilket är en dramatisk syn som visas i medier. Den gestaltning som TV4:s 

inslag vill ge tittaren kan vara att Parken Zoo inte tar hand om sina djur som de bör 

göra, genom att visa frysen i inslaget och berätta om pumorna som blev avlivade. 

Gestaltningsteorin handlar om hur mediernas makt påverkar människornas 

uppfattning om verkligheten och vad medieinnehållet representerar. Kulturella 
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värderingar formar medieinnehåll. Inslaget kan syfta till att i Sverige är det en 

kulturell norm att djurparker bör ha en bättre djurhållning. Vilket kan påverka 

människors åsikter om att det är en norm i Sverige att djurparker bedrivs på ett bra 

sätt. 

TV4:s inslag har använt sig av många olika berättartekniker för att dra till sig mer av 

tittarens intresse. TV4:s inslag har använt sig av tillspetsning på det att Parken Zoo 

avlivat pumorna genom att lyfta upp den händelsen och göra den mer viktig. Parken 

Zoo borde inte ha avlivat pumorna enligt TV4:s inslag. En intensifiering hade gjorts 

med bilder av frysen där kvarlevorna av djuren fanns, med hjälp av starka bilder som 

visas i inslaget. Personifiering hade använts genom att använda sig av före detta 

anställda som kunde berätta om sina erfarenheter med Parken Zoo. Inslaget hade 

använt sig av förenkling genom att ge en enkel version av det som hänt på grund av 

den tidsbrist som redaktioner oftast brukar ha. Inom dagordningen har tv-nyheter en 

mer begränsat utrymme vilket gör att tv-nyheter visar på ett mer effektivt sätt vad 

som är det viktigaste frågorna på dagordningen. 

 

5.3.1 Nyhetsinslag SVT1 

Inslaget är från SVT1 Rapport och heter Parken Zoo:s styrelse i krismöte från datum 

18.10.2012. Inslagets längd är 01.55 min. 

Det denotativa i inslaget börjar med bilder från frysen som Kalla Fakta har filmat, 

bilder av de frusna djurkadavren visas. Metaforer som reportern använder sig av är 

”bilder som rört upp känslor”, då refereras till bilder av Kalla Fakta som har berört 

tittare, ”i sin djupaste kris”, syftas till Parken Zoo att de är i deras mest påfrestande 

kris de haft hittills och ”allvarligare än sviktande ekonomiska resultat”, menas att 

Parken Zoo har mer allvarligare problem idag. Det framkallar konnotationer till dålig 

djurhållning, en djurpark i kris och framkallar misstycke över djurförhållanden som 

finns i Parken Zoo.   

Därefter påbörjas en intervju med Parken Zoo:s ordförande Tommy Hamberg om 

djurförhållandena i Parken Zoo. Intervjun äger rum någonstans utomhus, det visas 

bilder av döda pumor under intervjun. Hamberg visas i närbild och han talar snabbt 

med journalisten, vilket kan konnoteras att han verkar stressad. Hamberg använder 
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sig av en metafor ”förhållandena som har då börjat växa fram”, det syftar till Parken 

Zoo och deras djurhållning, på vilket sätt informationen har nått honom. När 

reportern talar visas Hamberg gående mot kameran till en dörr där mötet om 

händelserna ska tas upp och diskuteras. Reportern har med en metafor i inslaget 

”stegade Hamberg till ett krismöte” vilket konnoterar att han är bestämd över att 

ändra situationen i Parken Zoo, att han går med bestämda steg till mötet. 

Därefter visas pumor som leker, och sedan en intervju med Svenska 

djurparksföreringen över telefonen om Parken Zoo eventuellt blir uteslutet från 

djurparksföreringen, pumorna visas igen. Pumorna stärker konnotationen att på 

grund av det arbetet som Parken Zoo gjort med pumorna kan de bli uteslutna från 

föreringen. Reporten använder en metafor ”djurparken slår tillbaka om 

anklagelser”, vilket antyder att Parken Zoo förnekar anklagelserna som de har fått.  

Sedan visas en klipp från Parken Zoo där en man går med en barnvagn i djurparken, 

det kan konnoteras till att det är barnfamiljer som besöker djurparken. Därefter är 

det en intervju med ordföranden i kommunstyrelsen av Parken Zoo, hans ansikte och 

överkropp syns och han ser allvarlig ut. Det kan konnoteras till att han är missnöjd 

över det som har hänt. Han använder sig av metaforer som ”gå till botten med det 

här” och ”går till djupet med det här” vilket stärker konnotationen ytterligare.  

Paradigmet i SVT1:s inslag syftar till olika djur som djurparker brukar ha i sina 

djurparker. Som lejon, antiloper, apor och så vidare medans syntagmet är den 

samlingen av djur som Parken Zoo har, de djur som de har valt till sin djurpark. I det 

här inslaget har Parken Zoo ändrat sin syntagm genom att avliva pumorna för att ta 

in jaguarer i stället i djurparken. I inslaget berättas inget skäl till varför pumorna blev 

avlivade och ersatta av jaguarerna. Parken Zoo uttalar sig om att det inte var på grund 

av att kunna ersätta pumorna med nya djur utan för att pumorna var gamla eller 

sjuka och skulle avlivas på grund av det.  

Metonymier som hittades var Parken Zoo, när det pratas om Parken Zoo syftar man 

på alla som arbetar i Parken Zoo.  

SVT1 använder sig av Kalla Faktas källor och källor från Parken Zoo som Tommy 

Hamberg och ordförandet i kommunstyrelsen. Inslaget ger inte lika starkt intryck av 

vinkling, vilket ger mer bredd i innehållet och fokuserar mer på vad som har hänt och 

vad som kommer att hända i Parken Zoo. Journalister har tekniker för att uppnå 
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objektivitet, en av dessa är ”presentationen av alla möjligheter” i nyheter, som är att 

en annan parts version av ”sanning” är balanserad med en annan parts 

konkurrerande version av ”sanning”. Vilket syns i SVT1 inslag, SVT1 missgynnar inte 

sina källor. Inslaget från SVT1 fokuserar på djurhållningen men också vad Parken 

Zoo kommer att göra åt saken. Därför kan tittaren få en uppfattning att det är en 

djurpark som är i en kris men som kanske kommer att åtgärda det som har hänt och 

göra ett bättre arbete ifrån sig. Parken Zoo får uttala sig i inslaget om att de inte 

håller med om de anklagelser som de har fått, med metaforen som används 

”djurparken slår tillbaka om anklagelser”. Enligt dagordningsteorin påverkar 

medierna inte endast vad människor ska ha sitt intresse riktad mot utan också vilken 

uppfattning de ska få om de frågor som presenteras i dagordningen. Inslaget från 

SVT1 ger en uppfattning om hur Parken Zoo bedriver djurhållningen och hur de 

tänker åtgärda felen. Det kan förmedla en uppfattning till tittaren att Parken Zoo har 

gjort fel med djurhållningen men att de också kommer att åtgärda dessa. Inom 

gestaltningsteorin gestaltar medierna verkligheten och de val som enskilda 

journalister gör i deras arbete som val av källor, perspektiv, ord, fakta, osv. Begränsar 

den representationen av verkligheten medier ger oss. 

Berättartekniker som SVT1:s inslag hade använt sig av var tillspetsning, de hade lyft 

upp händelsen av pumorna som viktigt och intensifierat händelsen av pumorna och 

att Parken Zoo hade sagt att djur som egentligen hade avlivats hade flyttats till andra 

djurparker. SVT1 inslag hade använt sig av polarisering genom att visa vad båda 

sidorna har att säga om händelsen. Inslaget hade använt sig av förenkling genom att 

ge en enkel version av det som hänt på grund av den tidsbrist som redaktioner oftast 

brukar ha. Inom dagordningen har tv- nyheter har mer begränsat utrymme vilket gör 

att tv-nyheter kan visa på ett mer effektivt sätt vad som är det viktigaste frågorna i 

dagordningen. 
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6. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen diskuteras såväl den kvantitativa som den kvalitativa analysens 

resultat. Syftet med studien har varit att undersöka hur medier förmedlar frågan 

kring Parken Zoo händelsen, samt hur de ställer sig till objektivitetsidealet och vilka 

som får uttala sig i medierna. Undersökningen gjordes både kvantitativt och 

kvalitativt med metoderna innehållsanalys och semiotisk analys. Teorierna som 

användes för kunna svara på frågeställningarna var dagordningsteorin, 

gestaltningsteorin, objektivitetsbegreppet och medielogik.  

 

6.1 Hur förhåller sig de olika medierna till objektivitetsidealet?   

Medierna visade olika resultatet gällande hur de förhåller sig till objektivitetsidealet. 

Enligt Manning har journalister tekniker för att uppnå objektivitet, en av dessa är 

”presentationen av alla möjligheter” i nyheter, som är att en annan parts version av 

”sanning” är balanserad med en annan parts konkurrerande version av ”sanning”. 

Det ska vara en jämn fördelning mellan de olika parterna i rapporteringen och 

journalisten ska inte ha inslag av egna värderingar i nyhetsrapporteringar. Den 

kvantitativa analysen visade att Eskilstuna Kuriren, SVT1:s inslag och program 

Debatt hade ett resultat som kunde kallas mest för objektivt. TV4 och Kalla Fakta 

hade mestadels partiskhet i rapporteringarna. I de nyhetsrapporteringar som var mer 

partiska kunde journalistens åsikt spegla innehållet och en sida av händelsen fick 

uttala sig mer. Resultatet kan tänka sig bero på att SVT1 är ett oberoende företag som 

arbetar i allmänhetens tjänst och ska vara opartiskt och saklig. TV4 är en 

kommersiell kanal och måste kunna locka till sig tittare eftersom TV4 drivs av 

kommersiella pengar. För att kunna locka till sig mer tittare och göra 

nyhetsrapporteringar och program mer intressanta kan händelser komma att 

dramatiseras, visa på en mer emotionell sida eller göra det mer vinklat. Manning 

menar också att journalister oftast väljer nyheter som är universella, dramatiska, 

plötsliga händelser, händelser som har samhälleliga interessen, det är det som oftast 

blir till nyheter. SVT1 har en skyldighet att vara mer objektiva och arbeta i 

allmänhetens tjänst vilket kan förklara resultatet av denna studie. SVT1 skulle bli mer 

uppmärksammade om de skulle avvika från sina egna riktlinjer.   
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I den kvalitativa undersökningen analyserades ett nyhetsinslag från TV4 och från 

SVT1. TV4 använde sig av källor från Kalla Fakta och före detta anställda från Parken 

Zoo. TV4:s nyhetsrapportering vinklar mer åt det hållet att Parken Zoo gjorde fel vid 

avlivningen av pumorna och att Helena Olsson hade gett ut felaktiga uppgifter till 

Kalla Fakta. Bilderna av frysen var en viktig del i filmmaterialet och det har visats av 

många andra medier. Det är dramatiska bilder av döda djur som berör tittarna, vilket 

lockar till sig desto fler tittare. Enligt Manning väljer journalister sina nyheter 

beroende på om den kommer att sälja, någonting ovanligt eller sensationellt och i det 

här fallet var det en mer ovanlig händelse. TV4 uppmärksammar att pumorna blev 

avlivade men inte hur Parken Zoo egentligen tar hand om utrotningshotade djur. 

Parken Zoo uttalar sig inte i nyhetsinslaget. De konsekvenser som det kan få är att 

endast en sida av händelsen får komma fram och det kan spekuleras om det är då den 

rättvisa gestaltning av händelsen som presenteras? Vilket kan göra att det blir en 

missgynnande vinkel av djurförhållningen i Parken Zoo. Kovach och Rosenstiel har 

presenterat principer som journalister borde följa, en av dem är att inte missvisa sina 

källor för att missleda publiken. I och med det att ingen riktigt vet ännu varför 

pumorna blev avlivade och det förklaras inte i inslaget blir det en vinkling och 

missledning. TV4 syftade till att pumorna avlivades på grund av att det skulle komma 

nya djur, fast det ännu inte var säkert vad som hade hänt. TV4 gav ändå den 

gestaltningen till tittarna. 

SVT1 använder sig av Kalla Faktas källor men också källor från Parken Zoo för att 

visa deras syn av händelsen. Inslaget ger inte lika starkt intryck av att den skulle vara 

partiskt utan lutar mer åt objektivitet. SVT1 är ett oberoende företag som arbetar i 

allmänhetens tjänst och ska vara opartiskt och saklig vilket speglar det kvalitativa 

resultatet i denna studie. Journalisten har använt sig av metoder för att uppnå 

objektivitet, genom att visa en balanserad version av händelsen. SVT1 missgynnar 

inte av sina källor. Inslaget från SVT1 fokuserar på djurhållningen men också hur 

Parken Zoo kommer att åtgärda det. Därför kan tittaren få en bild av att det är en 

djurpark som är i en kris men som kanske kommer att åtgärda felen och göra i 

fortsättningen ett bättre arbete med djuren. Parken Zoo får också uttala sig i inslaget 

om att de inte håller med om anklagelserna de har fått. Strömbäck menar att enligt 

dagordningsteorin påverkar medier inte bara vad som människorna ska ha sitt 

intresse riktad mot men också vad de ska uppfatta de frågor som presenteras i 
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dagordningen. Vilket gör att SVT1 visar ett annat perspektiv till tittarna om 

händelsen. 

Paradigmet i TV4:s och SVT1:s inslag syftar till olika djur som djurparker brukar ha i 

sina djurparker. Medan syntagmet är den samlingen som Parken Zoo har av djuren 

som de har valt till sin djurpark. I inslagen har Parken Zoo ändrat sin syntagm genom 

att avliva pumorna för att ta in jaguarer istället till djurparken. I inslaget av TV4 

antyder de att det var på grund av att få nya djur till djurparken för att locka till sig 

mer besökare. Medan i SVT1 inslag berättas inget skäl till varför pumorna blev 

avlivade. Parken Zoo uttalar sig att det inte var på grund av att kunna ersätta pumor 

med nya djur utan att det snarare var på grund av att pumorna var gamla eller sjuka 

och skulle avlivas på grund av det. Resultatet av inslagen av TV4 och SVT1 visar 

annorlunda perspektiv av händelsen, tittarna av inslagen annorlunda uppfattning av 

vad som hänt beroende vilken medium det har använt sig av. 

 

6.2 Vilka aktörer får komma till tals i medierna?  

I den kvantitativa undersökningen blev resultatet olika beroende vilka källor som 

användes. Huvudkällan som användes mest var medier, VD:n till Parken Zoo och 

veterinärer. Tidningarna hade relativt många olika källor som de hänvisade till, mest 

var det till andra medier som Kalla Faktas program. Tidningarnas artiklar var mer åt 

det balanserade och sakliga hållet. Tidningarnas huvudfokus var åsikter och kritik 

som var mot Parken Zoo och påståenden och lögner som Parken Zoo chefen hade 

uttalat sig om. Inom dagordningsteorin sägs det att tidningar orsakar mer långvariga 

dagordningseffekter men att det inte finns tillräckligt med forskning som skulle 

bevisa det. Enligt Kovach och Rosenstiel finns ingen klar skillnad mellan medium tv 

eller tidningar som mest påverkar människornas dagordning utan ”det beror på”, det 

är situationer som påverkar om det finns någon skillnad mellan dessa två medier. 

Slutsatserna från vilket av medierna som har påverkat mest kan det tänkas vara tv. 

Mest på grund av att bilderna som visats i medier har varit chockerande, bilderna 

från Kalla Fakta har visats i tv och av andra medier många gånger vilket ökar 

dagordningseffekten. Enligt McCombs tyder återkommande nyheter i medier på att 

det är något viktigt som ska diskuteras och det kan påverka människor till att 

diskutera om de ämnen som tv-nyheterna tar upp.  
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TV4 nyhetsrapporteringar använde sig mest sina egna källor från programmet Kalla 

Fakta, före detta anställda och veterinärer. Det mesta av rapporteringarna lutade åt 

det partiska hållet på grund av att det var rapporteringar där Parken Zoo inte uttalade 

sig och innehållet i materialet speglades av journalistens egna åsikter. Kalla Fakta 

hade relativt jämn fördelning i vilka som fick uttala sig men innehållet speglade 

ganska mycket journalistens egna åsikter vilket gjorde det mer partiskt. TV4:s 

nyhetsinslag och Kalla fakta hade huvudfokus på djurhållningen, kritik, felaktiga 

påståenden och lögner. Vilket kan påverka de som följer programmet och inslagen 

mot samma riktning att det var det viktigaste frågorna att diskutera om enligt 

dagordningsteorin. Enligt McCombs, som tidigare nämnts, visas 

nyhetsrapporteringar från tv med ett mer effektfullt sätt för att det är ett mer 

begränsad utrymme som tv har till användning, då kan TV4 och Kalla Fakta påverkat 

mer tittarna vad de ska ha för uppfattning av Parken Zoo. Nyhetsrapporteringen från 

SVT1 och Debatt använde sig mer av andra källor än medier. De använde sig av 

ordförandet till Parken Zoo styrelsen och av egna källor. Det fanns inte mycket 

partiskhet i deras rapportering vilket kan resultera i det att människor kan få en egen 

gestaltning och egen åsikt om händelsen. Tv4 var först med att komma med nyheten 

om Parken Zoo händelsen. Det var TV4:s Kalla Fakta program som var först med att 

ta utreda vad som hänt i Parken Zoo. Därför kan Tv4 ha en mer påverkan än SVT1 på 

tittarna av inslagen och programmen om vilken uppfattning och vad de ska diskutera 

om i dagordningen.   

I den kvalitativa undersökningen var det ett inslag från TV4 Nyheter och ett inslag 

från SVT1 Rapport. I inslaget från TV4 var fokuset på hur djurhållningen är i Parken 

Zoo. Inslaget handlade om att det var fel att Parken Zoo hade avlivat pumor och att 

Helena Olsson hade ljugit till TV4. Inslaget från SVT 1 fokuserade på de fel som 

Parken Zoo gjort men också hur Parken Zoo kommer åtgärda problemen. Som tittare 

av SVT1 förmedlas ett bredare perspektiv på händelsen och att Parken Zoo kommer 

att försöka åtgärda problemen. Som tittare blir det ett annorlunda perspektiv på 

händelsen eftersom Parken Zoo får uttala sig och berätta om händelsen, det kan 

verka som att de bryr sig och kommer att göra något åt djurhållningen. I TV4:s inslag 

skyller de mer på Parken Zoo, det verkar som att Parken Zoo inte tar något ansvar i 

deras inslag. Enligt Strömbäck påverkar medier inte endast vad som människorna 

ska ha sitt intresse riktad mot men också hur de ska uppfatta de frågor som 
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presenteras i dagordningen. Därför kan människor få en annorlunda uppfattning av 

händelsen beroende på vilket av nyhetsinslagen de har tagit del av. 

TV4:s inslag ger ett större intryck till tittaren genom att visa frysen en längre period, 

före detta anställda talar om frysen vilket ger ett intryck till tittare att Parken Zoo inte 

tar bra hand om sina djur. Både personifiering och tillspetsning används för att locka 

till sig tittare. Tittare kan få sympati gentemot före detta anställda för att i inslaget är 

de ledsna över vad som hänt, före detta anställda berättar också om deras 

erfarenheter i Parken Zoo. Inslaget från SVT1 ger en uppfattning hur Parken Zoo 

bedriver djurhållningen och hur de tänker åtgärda felen. Det ger en annorlunda 

intryck till tittaren, att Parken Zoo har brister men de kommer att åtgärda dem. 

Johnson-Cartee menar att journalister konstruerar nyheter och nyhetsgestaltar de 

kulturella teman och händelserna som finns i samhället. Journalisterna påverkar de 

som läser nyheterna hur de förstår dagens nyhetshändelser. Nyhetsgestaltningar 

producerar gestaltnings effekter på tittarna och läsarna av nyheter. SVT1 och TV4 ger 

två annorlunda gestaltningar och perspektiv och av händelsen till tittarna.   

Gestaltningsteorin handlar om hur mediernas makt påverkar människornas 

uppfattning om verkligheten. Människor som inte har en stor åsikt eller attityd om en 

fråga blir mer influerade av mediernas gestaltning av frågan och kan därigenom 

påverka människornas val och åsikter. Gestaltning handlar om vilken bild människor 

får av ett visst objekt, som i det här fallet frysen vilket tillspetsats i medier. Den 

gestaltning som TV4 kan ge tittaren med sitt inslag är en gestaltning av Parken Zoo 

som inte tar hand om sina djur rätt sätt. Genom att visa frysen och berätta om 

pumorna som enligt TV4 blev avlivade av fel anledning.  

Enligt Strömbäck handlar gestaltningsteorin om hur mediernas makt påverkar 

människornas uppfattning om verkligheten och vad medieinnehållet representerar. 

Kulturella värderingar formar medieinnehåll, i denna studie kan det syfta till att i 

Sverige är det en kulturell norm att djurparker i Sverige borde ha en bättre 

djurhållning. Det bildas en diskussion i samhället om djurparker med dålig 

djurhållning. Även om alla medier inte förmedlar mot det objektiva hållet är det ändå 

bra att det uppmärksammas för att det blir en diskussion inom det området. Det kan 

kanske ske en ändring i djurhållningen på grund av det och förhoppningsvis en 

ändring mot det bättre. Det är bra att medier uppmärksammar detta och visar hur 

det är med djurhållningen, kanske har inte den rätta verkligheten förmedlats men det 
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sker en förändring och det kan vara något positivt när det gäller djur och hur de 

behandlas.   

 

6.3 Vilka likheter och skillnader finns det mellan medierna?  

I den kvantitativa analysen är skillnaderna relativt många, gällande objektiviteten var 

det Eskilstuna Kuriren och SVT1 som hade nyhetsrapporteringar och artiklar som 

mest kan kallas för objektiva. TV4 och Kalla Fakta hade mestadels partiskhet i sina 

rapporteringar. Dagens Nyheter var relativt saklig vad gällde händelserna de hade 

mestadels korta beskrivningar om händelserna. Expressen hade en ganska jämn 

fördelning mellan balanserat och saklighet. Kalla Fakta och SVT1 Debatt hade en 

motsatt resultat med varandra. Kalla Faktas resultat var mer mot partiskhet och SVT1 

Debatt mer balanserat. Skillnader mellan TV4 och SVT1 kan förklaras med att SVT1 

är en oberoende företag som arbetar i allmänhetens tjänst och ska vara opartiskt och 

saklig medan TV4 är en kommersiell kanal som ska locka till sig tittare. Genom att 

göra mer av en vinkling i nyhetsrapporteringarna och dramatisera händelsen kan det 

locka till sig mer tittare. Enligt Manning väljer journalister oftast nyheter som är 

universella, dramatiska, plötsliga händelser, händelser som har samhälleliga 

intressen, det är det som oftast blir till nyheter som säljer. När det gällde källor var 

det tidningarna och TV4:s inslag som använde sig av liknande källor, VD till parken 

Zoo var huvudkällan. Tidningarna hänvisade relativt mycket till Kalla Fakta. 

Skillnaden var att TV4 inte hade använt sig av lika mycket källor från Parken Zoo som 

tidningarna hade gjort.  SVT1: inslag och Debatt använde sig i mindre grad av andra 

medier som källa. Skillnaden mot TV4 var att de använde sig av mer källor från 

Parken Zoo än TV4 hade gjort.  

Enligt Kovach och Rosenstiel finns ingen klar skillnad vilken medium tv eller 

tidningar som påverkar mest människornas dagordning utan ”det beror på”, det är 

situationer som påverkar om det finns någon skillnad på påverkan mellan dessa två 

medier. Slutsatser från den här studien vilket av medierna som skulle påverka mest 

kan det sägas att det är tv. Vilket beror främst på grund av bilderna som har varit 

chockerande, och bilderna från Kalla Fakta har visats frekvent i tv av andra medier, 

vilket ökar dagordningseffekten. McCombs menar att återkommande nyheter i 

medier tyder på att det är något viktigt ämne som ska diskuteras. Det var TV4 som 
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började med nyheten om Parken Zoo vilket kan göra att tv-nyheterna och 

programmen kan ha haft mer inflytande på människor på grund av det. Enligt 

McCombs visas nyhetsrapporteringar från tv med ett mer effektfullt sätt för att det är 

ett mer begränsad utrymme som tv har att visa sina nyheter, då kan det bli en mer 

effektfull dagordningseffekt. Inom dagordningsteorin sägs det också att tidningar kan 

orsakar mer långvariga dagordningseffekter men det finns inte tillräckligt med 

forskning som skulle bevisa det säkert.  

I den kvalitativa analysen var skillnaderna mellan TV4 och SVT1 inslaget gällande 

objektivitet att inslaget från Tv4 var mer åt det partiska hållet och inslaget från SVT1 

var mer åt det objektiva hållet. I och med det att vem som fick uttala sig i inslagen. 

SVT1:s inslag hade uttalanden från Parken Zoo, rapporteringen visade därmed en 

annan sida av händelsen. Det gemensamma med deras källor var att båda använde 

sig av källor från Kalla Fakta, säkerligen därför att Kalla Fakta var den första med att 

komma med information om Parken Zoo. Det som var olikt med källorna var att SVT1 

använde sig av källor från Parken Zoo medan TV4 inte gjorde det. Att det finns 

skillnader mellan TV4 och SVT1 är för att SVT1 är en oberoende företag som arbetar i 

allmänhetens tjänst och ska vara opartiskt och saklig. TV4 är en kommersiell kanal 

som ska locka till sig tittare. Därför kanske fanns det inte stora likheter mellan de 

olika inslagen. De likheter som fanns i inslagen var gestaltningen av att det finns 

djurhållningsproblem i Parken Zoo men anledningarna till varför de problemen finns 

var olika och vad Parken Zoo ska göra åt det problemet var också olikt. 

Gällande gestaltningen, vad inslagen hade för skillnader var frysen, TV4 visade i 

inslaget av frysen på ett mer dramatiskt sätt och hade också ett personligt inslag i det 

med före detta arbetare från Parken Zoo. SVT1 visade samma bilder men inte lika 

dramatiskt och personligt. Enligt Strömbäck påverkar medierna människornas 

uppfattning om verkligheten, beroende av vilken del av verkligheten som tittarna har 

tagit del av kan de ha fått annorlunda versioner och uppfattningar om Parken Zoo 

händelsen. Det fanns olika gestaltningar som TV4 och SVT1 ville förmedla, den 

gestaltning som TV4:s inslag vill ge tittaren kan vara att Parken Zoo inte tar hand om 

sina djur som de borde göra, genom att visa frysen i inslaget och berätta om pumorna 

som blev avlivade. Inslaget från SVT1 ger en uppfattning hur Parken Zoo bedriver 

djurhållningen och hur Parken Zoo tänker åtgärda felen. Som tittare blir det olika 

gestaltningar av det som har hänt. Enligt Strömbäck påverkar medier inte bara vad 
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som människor ska ha sitt intresse riktad mot men också vad de ska uppfatta de 

frågor som presenteras i dagordningen. Beroende på vilka medier människor får sin 

information ifrån, får de olika uppfattningar av vad som kan har hänt. Konsekvenser 

som blir av det är olika uppfattningar av händelsen och olika diskussioner om 

händelsen. Det kan ändå tänkas vara positivt för att det blir en diskussion om 

djurhållningen i Sverige och på det viset påverka diskussionen i samhället vilket 

skulle kunna resultera i att andra djurparken uppmuntras att förbättra sin 

djurhållning. På grund av den medieattacken som Parken Zoo har varit med om 

under hösten 2012 kan det påverka andra djurparker att göra bättre ifrån sig, så att 

de inte hamnar i samma mediestorm som Parken Zoo. Det kan vara bra att det blir en 

diskussion och debatt i samhället om djurhållningen i Sverige, eftersom om en 

förändring behövs i det området är det mer troligt att en förändring kan inträffa när 

samhället börjar diskutera om problemen med djurhållning.  

 

6.4 Framtida forskning 

Framtida forskning skulle kunna vara undersökningar med kvalitativa metoder som 

enkäter eller intervjuer, till exempel hur nyhetsrapporteringar har förmedlat om 

Parken Zoo händelsen till människor. Vad för uppfattning har människor fått av 

nyhetsrapporteringarna och vilka medier som de har använt sig av vid avhämtningen 

av informationen om Parken Zoo nyheten. Annat som vore intressant att forska kring 

är att undersöka hur Parken Zoo har blivit gestaltat i medier innan händelsen och 

jämföra hur de blivit gestaltade under själva händelsen och efter händelsen. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Källförteckning 

Litteratur: 

Bergström, G & Boréus, K (2005): ”Innehållsanalys” . I Bergström, Göran & Boréus, 

Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Chandler, Daniel (2002). Semiotics: the basics. London: Routledge 

Danesi, Marcel (2002). Understanding media semiotics. London: Arnold 

Ekström, M & Moberg, U (2008): ”Semiotik” . I Ekström, M. (red) (2008). Mediernas 

språk. Malmö: Liber AB. 

Fagerström, L. och Nilsson, M. (2008). Genus, medier och masskultur. Malmö: 

Gleerups Utbildning AB 

Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 

2., [utök. och kompletterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Johnson-Cartee, Karen S. (2005). News narratives and news framing: constructing 

political reality. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publisher 

Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2001). The elements of journalism: what 

newspeople should know and the public should expect. New York: Three Rivers 

Press. 

Manning, Paul (2001). News and news sources: a critical introduction. London: 

Sage 

McCombs, Maxwell (2006). Makten över dagordningen: Om medierna, politiken och 

opinionsbildning. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag.    

Shehata, A (2010): ”Medierna och makten över publiken”. I Nord, Lars & Strömbäck, 

Jesper (red.) (2010). Medierna och demokratin. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Strömbäck, Jesper (2004). Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, 

verklighet och makt. 1. uppl. Stockholm: SNS förl. 



42 
 

Strömbäck, Jesper (2000). Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, 

medierna och de politiska makthavarna. Lund: Studentlitteratur 

Tidningsartikel: 

Döden väntar på dem som inte längre passar in parken. (2012 17 oktober). Expressen, 

s 14. 

Kandidat uppsats: 

Åberg, E. (2011). En studie av SVT Rapports utrikesnyheters förmedlade världsbild. 

(Kandidat uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap). Stockholms 

universitet, Humanistiska fakulteten, 106 91 Stockholm. 

Elektroniska källor: 

Information om SVT1, http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/det-har-ar-

public-service, Hämtad 2012-11-30 

Information om TV4, http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-ar-

vi1/Finansiell-information, Hämtad 2012-11-30 

Nyhetsartiklarna från Retriver, http://www.ub.umu.se/sok/artiklar-databaser 

Hämtad 2012-11-20 

Programmet Kalla Fakta, http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta Hämtad 2012-

11-17 

SR radios program Medierna, http://www.sverigesradio.se/medierna Hämtad 2012-

11-17 

SVT1:s nyhetsinslag, http://www.svt.se/search/?q=parken+zoo Hämtad 2012-11-20 

SVT1 program Debatt, http://www.svtplay.se/debatt/?tab=episodes&sida=3 Hämtad 

2012-11-20 

TV4:s nyhetsinslag, http://www.tv4.se/search?utf8=%E2%9C%93&q=Parken+zoo 

Hämtad 2012-10-20 

 



43 
 

Bilagor 

Kodschema 

Formvariabler: 

V1: ID-nummer V2: Datum 

V3: Medium 

1. TV4 

2. SVT 1 

3. Expressen 

4. Eskilstuna Kuriren 

5. Dagens Nyheter 

6. Kalla Fakta 

7. SVT Debatt 

V4: Huvudsändning 

1. Ja 

2. Nej 

 

V5: Typ av tidningsartikel 

1. Nyhet  

2. Ledare 

3. Kolumn/krönika 

4. Notis 

5. Reportage 

V6: Artikelns längd 

1. Kort 

2. Mellan 

3. Lång 
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V7: Källa 1 (huvudkälla) 

1. Veterinär 

2. Expert 

3. Politiker 

4. Före detta anställd 

5. Privatpersoner 

6. Medier (andra medier) 

7. Eskilstuna kommunstyrelse 

8. Djurparkschef (Helena Olsson) 

9. Länsstyrelsen 

10. Djurparksledning Parken Zoo 

11. VD Parken Zoo (Torbjörn Bergvall) 

12. Styrelsen för Parken Zoo  

13. Ordförandet för Parken Zoo styrelsen 

(Tommy Hamberg) 

14. Andra djurparker 

15. Jordbruksverket 

16. Svenska djurparksföreringen (SDF) 

17. EAZA (European Association of Zoos 

and Aquaria) 

18. Djurensrätt 

19. WSPA (World Society for the 

Protection of Animals)  

20. Polis 

21. Jurist  

22. Företag 

V8: Källa 2 

1. Veterinär 

2. Expert 

3. Politiker 

4. Före detta anställd 

5. Privatpersoner 

6. Medier (andra medier) 

7. Eskilstuna kommunstyrelse 

8. Djurparkschef (Helena Olsson) 

9. Länsstyrelsen 

10. Djurparksledning Parken Zoo 

11. VD Parken Zoo (Torbjörn Bergvall) 

12. Styrelsen för Parken Zoo  

13. Ordförandet för Parken Zoo styrelsen 

(Tommy Hamberg) 

14. Andra djurparker 

15. Jordbruksverket 

16. Svenska djurparksföreringen (SDF) 

17. EAZA (European Association of Zoos 

and Aquaria) 

18. Djurensrätt 

19. WSPA (World Society for the 

Protection of Animals)  

20. Polis 

21. Jurist  

22. Företag 
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 Innehållsvariabel:  

V9: Huvudfokus 

1. Ekonomi 

2. Djurhållning 

3. Etiska frågor 

4. Åtgärden  

5. Åsikter/kritik 

6. Utredning/granskning 

7. Missförhållanden  

8. Möte 

9. Felaktiga uppgifter/lögner 

10. Hot/anmälningar 

V10: Textens framtoning 

1. Partiskt 

2. Balanserad 

3. Saklig 

 

Förklaring kodschema: 

Variabel 1 ID-nummer 

Varje artikel, inslag och program får ett ID-nummer, första får numret 01 och andra 

02, osv.  

Variabel 2: Datum 

Varje datum ska kodas av artikeln, inslaget och programmet. Datum skrivs ut ÅÅÅÅ-

MM-DD till exempel 20012–12-10. 

Variabel 3: Medium 

Vilket medium det är som kodas. Skriv 1 om det är TV4, 2 om det är SVT1 eller 3 om 

det är Expressen, osv. 

Variabel 4: Huvudsändning 

Sändningarna som visas kl 19:00, 22:00, 19.30 och 21 är huvudsändningar och då 

kodas det in 1 om inte kodas i 2.  
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Variabel 5: Typ av tidnings artikel  

Beroende vad det är för en tidningsartikel kodas olika nummer. Skriv exempelvis 1 

om det är en nyhet eller 2 om det är en ledare. 

Variabel 6: Artikelns längd 

Här kodas in artikelns längd. Skriv 1 om det är kort och skriv 2 om den är mellan, osv.  

Variabel 7: Källa 1 (huvudkälla) 

Källa 1 är huvudkällan, den källan som tar mest utrymme eller väger tyngst. Beroende 

vad det är för källa skrivs olika koder, skriv 1 om det är en veterinär och 2 om det är 

en expert, osv.  

Variabel 8: Källa 2 

Källan som tar mindre utrymme och väger mindre än källa 1. Beroende vad det är för 

källa skrivs olika koder, skriv 1 om det är en veterinär och 2 om det är en expert, osv.  

Variabel 9: Huvudfokus 

Vad är huvudfokus i texten? Om fokus ligger på ekonomi skrivs 1 och om fokus ligger 

på djurhållning skrivs 2, osv. Nedanför förklaras de olika fokusområden: 

1. Ekonomi: fokus ligger då på Parken Zoo:s ekonomi. 

2. Djurhållning: fokus ligger på Parken Zoo, hur de tar hand om sina djur och 

behandlar sina djur.  

3. Etiska frågor: fokus är på djurens etiska frågor, hur djur ska behandlas i 

djurparker. 

4. Åtgärden: fokus är på åtgärden som andra ska göra för Parken Zoo eller vad Parken 

Zoo själv ska göra för åtgärden för att förbättra deras djurhållning.  

5. Åsikter/kritik: de åsikter och kritik som Parken Zoo har fått gällande deras 

djurhållning. 

6. Utredning/granskning: utredning och granskning som andra ska göra och Parken 

Zoo ska göra för att utreda vad som gått fel och vad som ska göras för att det kan bli 

en bättre djurhållning.  
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7. Missförhållande: Fokuset ligger på de missförhållanden som Parken Zoo har haft i 

djurparken. 

8. Möte: fokus är på de olika möten där Parken Zoo har varit med och möten där 

Parken Zoo händelsen diskuteras.  

9. Felaktiga uppgifter/påståenden: de felaktiga uppgifter som Parken Zoo har 

förmedlat till allmänheten och organisationen. Lögner som exempelvis Helena 

Olsson har ljugit om. 

10. Hot/anmälningar: de hot och anmälningar som Parken Zoo och deras arbetare 

fått på grund av händelsen som skrivits om i medier.  

Variabel 10: Textens framtoning 

Vilken framtoning har texten? Om texten är partisk skrivs 1 och den är objektiv skrivs 

2, osv. När texten är partisk kan det sägas att journalister gynnar eller missgynnar 

någon eller några aktörer och när journalistens åsikt speglar innehållet. När texten är 

balanserad kan texten säga sig vara fri från journalistens åsikter och värderingar, 

aktörer i texten har fått komma till tals ungefär lika mycket. Att texten kan sägas vara 

saklig är att journalisten fokuserar sig vad som har hänt, händelse orienterad och det 

berättas om sakliga förhållanden. Journalisten berättar om det som är relevant för 

ämnet, då är inslaget eller artikeln relativt kort och berättar om sakförhållanden.  

 


