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Abstract 
 

The battle of the newspaper pages: rural vs. urban 

A quantitative content analysis of rural and urban news in two national newspapers 

The purpose of this essay is to examine and compare the news covering of Swedens 
three biggest cities (the metropolitan areas) and their surrounding areas with the 
covering of the rest of the country (the provincial areas) in two daily national 
newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter. The aim has been to answer the 
following questions: 
-  What amount of the news coverage in Aftonbladet and Dagens Nyheter concern the 
metropolitan areas compared to the provincial areas, and how do these two 
newspapers differ in the news covering of these areas?  
- Is there a difference in the news articles size and content, depending on weather 
they concern the metropolitan or the provincial areas?  
- How has the balance between news concerning metropolitan and provincial areas 
changed over the recent 20 years?  
 
The theories used in this study are News values, the media commercialization and 
Popular Journalism, and The Agenda Setting Theory. The method that has been used 
is a Quantitative Content Analysis.  
 
Despite the essays hypothesis, that the news coverage in the two newspapers would 
be dominated by material from the metropolitan areas, the result showed that a 
majority of the examined articles concern the provincial areas. It also showed that 
Aftonbladet has a bigger percentage of provincial news than Dagens Nyheter. The 
result also pointed towards the conclusion that the metropolitan areas and the 
provincial areas are similarly represented in the news, regarding the articles’ sizes 
and content.  
 
The overall conclusion in this study is that the fact that the provincial areas are being 
overrepresented in the examined newspapers news coverage ought to mean that the 
consumers of these papers are probable to get a wide, true image of what is Sweden, 
considering the Agenda setting theory and it’s view on how the media’s priorities will 
become important to the public. 
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1. Inledning  

Medielandskapet är under förändring och många tidningar brottas med stora ekonomiska 

problem. Personalstyrkor bantas och många lokalredaktioner försvinner, en allt större del av 

journalistiken koncentreras till de större städerna. Enligt SCB (2010) befolkades Sveriges tre 

storstadsregioner, Stockholm, Göteborg, och Malmö av 3,6 miljoner invånare 2010. Sveriges totala 

invånarantal uppskattades under första halvåret av 2014 (SCB, 2014) till 9,7 miljoner invånare. En 

majoritet bor alltså inte i dessa storstadsregioner. Med denna vetskap kan man anta att Sveriges 

rikstäckande tidningar borde ge en jämbördig bevakning över hela riket. Min hypotes är att det 

inte är så, utan snarare att storstadsområdena bevakas hårdare av de rikstäckande tidningarna.  

 

Den som slog upp Dagens Nyheter till frukosten lördagen den 10 januari 2004 kunde på den första 

nyhetssidan ta del av nyheter under vinjetten ”Stockholm i korthet”.  De största nyheterna som 

rörde resten av landet publicerade på sidan efter. Vidare tipsades läsarna på sidan 30 i tidningen, 

under rubriken ”Stockholm idag”, på olika evenemang som ägde rum i huvudstaden den dagen. 

Längre bak i tidningen fanns mer material som riktade sig till Stockholmarna, i form av en 

personlig krönika på sidan 36, som bar vinjetten ”Stockholmsliv”. Idag har tidningen samlat 

liknande material i en bilaga som kommer ut sex dagar i veckan, STHLM.  

 

Sedan har Dagens Nyheter naturligtvis, liksom andra kommersiella medier, en marknad att ta 

hänsyn till. Möjligen är det så att tidningens prenumeranter till stor del är centrerade till 

Stockholmsområdet och att redaktionsledningen på så sätt motiverar en hårdbevakning av 

området. Detta i sig behöver ju inte vara ett problem. För den läsare som inte är Stockholmare 

eller inte intresserar sig nämnvärt för vad som sker lokalt i huvudstaden går det ju bara att lägga 

bort Stockholmsdelen och ta del av de nyheter som bedöms vara av allmänintresse för medborgare 

i hela landet. Något som däremot skulle kunna vara problematiskt är om det visar sig att de mer 

glesbefolkade delarna av Sverige nedprioriteras i den allmänna nyhetsbevakningen, som är avsedd 

för hela landet, och på så vis ignoreras av de rikstäckande tidningarna. Detta är en av de saker som 

denna uppsats syftar till att undersöka.  

  

Huvudproblematiken i detta ämne är inte att landets mer glesbefolkade delar inte skulle bevakas 

av media - i bästa fall finns lokaltidningar och/eller etermedier som gör det. Problemet skulle 

snarare vara att en, till populationen sett, orimligt stor del av nyhetsbevakningen i tidningar som 

säger sig vara rikstäckande rör storstadsområdena. Detta är intressant att undersöka, för att om 

det visar sig att de rikstäckande tidningarna i huvudsak rapporterar från storstäderna så har vi ett 

samhälls- och demokratiproblem – större delen av landets medborgare bor trots allt i mindre orter 
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runt om i landet (SCB 2013, SCB 2015). Om de rikstäckande utger sig för att vara just rikstäckande 

– att de säljs och läses i hela landet – kan det vara problematiskt om journalistiken är tydligt 

koncentrerad till storstadsområdena.  

 

En annan aspekt av detta ämne som är intressant att undersöka är om denna fördelning av nyheter 

från landsort och storstadsområden förändrats över tid. Medielandskapet har genomgått stora 

förändringar de senaste åren och många tidningar har brottats med ekonomiska problem. År 2009 

kunde tidningen Expressen notera att man sålde hälften så många tidningar som under början av 

90-talet (Häger 2009, 335). Det är i synnerhet tidningarnas pappersupplagor som tappar läsare. 

Unga vuxna har nya medievanor som innebär att i högre utsträckning ta del av nyheter på nätet än 

i tryckt form. Med tanke på just de förändringar som mediebranschen genomgått (och fortfarande 

genomgår) vore det intressant att se om dessa påverkat varifrån nyheterna kommer rent 

geografiskt i landet. Bevakningen ute i landet har som bekant redan bantats av flera stora 

medieaktörer. 2013 beslutade Tidningarnas Telegrambyrå, TT, att lägga ner alla sina 

lokalredaktioner i Norrland (Journalisten.se, 2013) och 2014 lade TV4 ner alla sina lokala 

stationer (Journalisten.se, 2014). Mot bakgrund av denna utveckling är det intressant att 

undersöka om det går att hitta belägg för en sådan tendens i de rikstäckande tidningarna, att 

landsorten successivt bevakas mindre, eller om det tvärtom är så att tidningarna går emot denna 

trend. Denna uppsats kommer därför även att undersöka om bevakningen av landsort och storstad 

har förändrats under de senaste 20 åren.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra Dagens Nyheters och Aftonbladets 

rapportering från Sveriges storstadsregioner med rapporteringen från landsorten.  

Undersökningen ska besvara följande frågeställningar: 

- Hur stor del av nyhetsrapporteringen i huvuddelen i Dagens Nyheter och Aftonbladet berör 

storstadsområdena jämfört med landsorten, och hur skiljer sig tidningarna åt i denna 

rapportering?  

- Är det någon skillnad på längd och innehåll i artiklar beroende på om de berör storstad eller 

landsort? 

- Hur har fördelningen mellan nyheter från storstad och landsort förändrats över tid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

3. Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska ramverk samt den tidigare forskning som gjorts på 

närliggande områden. I det första avsnittet, om tidigare forskning, nämns Gunnar Nygrens 

avhandling Skilda medievärldar – lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm från 2005, 

som bland annat handlar om hur delar av Storstockholm ligger i medieskugga. Samme Nygren 

ligger tillsammans med Kajsa Althén bakom forskningsrapporten Landsbygd i medieskugga som 

presenteras i kapitlet. Till den tidigare forskning som används i uppsatsen hör även What is news? 

Galtung and Ruge revisited, av Tony Harcup och Deirdre O’Neill vid Trinity and All Saints 

University College I Storbritannien. Studien publicerades i tidskriften Journalism studies år 2001 

och undersöker hur brittiska tidningar förhåller sig till medieforskarna John Galtung och Mari 

Ruges teorier om nyhetsvärdering.   

  

Just nyhetsvärdering är en av uppsatsens teoretiska byggstenar, som beskrivs i teoriavsnittet. 

Mediekommersialiseringen och populärjournalistiken är ytterligare ett teoretiskt begrepp som 

används för att förklara de resultat som framkommit i denna undersökning. Sist i teoriavsnittet 

nämns Dagordningsteorin (agenda-setting), som handlar om hur mediernas prioriteringar 

påverkar allmänhetens dito.  

 

3.1 Tidigare forskning 

Gunnar Nygrens avhandling Skilda medievärldar – lokal offentlighet och lokala medier i 

Stockholm (2005) är en innehållsanalys och enkätstudie om mediekonsumtionen och den politiska 

kommunikationen i Storstockholm. Studien visar att stora delar av det undersökta området 

(Storstockholm) befinner sig i medieskugga, beträffande de regionala medierna. Här pekar 

Nygrens forskning på att Stockholms förortsområden bevakas mindre av lokala medier, vilket kan 

vara intressant att sätta i relation till denna studie, som har sin utgångspunkt i att 

storstadsområden som Stockholm skulle bevakas mer än resten av landet, fastän i rikstäckande 

tidningar. Möjligen går det att dra paralleller mellan eventuella skillnader i mediebevakning av 

storstadsområden och landsbygd och, i Nygrens studie, skillnaden mellan bevakningen av 

förortsområdena och de centrala delarna av Stockholm.  

 

Gunnar Nygren ligger även bakom forskningsrapporten Landsbygd i medieskugga – 

nedmonteringen av journalistiken och bilden av landsbygden i Dagens Nyheter (2014) 

tillsammans med Kajsa Althén. Rapporten, som är utförd på uppdrag av Jordbruksverket, 

undersöker bland annat Dagens Nyheters bild av samhället utanför Storstockholm, och hur denna 
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förändrats över tid. Forskarna har utgått från två nyhetsveckor i mars, 2004, och 2014 och kunnat 

konstatera att antalet artiklar som inte kommer från Storstockholm sjunkit från 188 till 103 mellan 

de båda nedslagen. Nygren och Althén undersöker också innehållet i artiklarna, och det visar sig 

att så kallade ”blåljusnyheter” dominerar Dagens Nyheters texter från landsbygden (författarnas 

definition av Sverige utanför Storstockholm i rapporten) både 2004 och 2014, och utgör 54 

respektive 46 procent av de undersökta artiklarna.  

 

I What is news? Galtung and Ruge revisited undersöker Tony Harcup och Deirdre O’Neill hur tre 

rikstäckande dagstidningar i Storbritannien förhåller sig till de teorier om nyhetsvärdering som 

formulerades av norska medieforskarna John Galtung och Mari Ruge i studien”The structure of 

foreign news” från 1965. Galtung och Ruges forskning pekade på 12 olika faktorer som krävdes för 

att en utrikes händelse skulle bli en nyhet i norsk press. Harcup och O’Neills studie, som 

publicerades i tidskriften Journalism Studies 2001 (2:2, 261-280), undersöker hur artiklar i de 

brittiska tidningarna The Daily Telegraph, The Sun och The Daily mail under mars månad 1999 

förhåller sig till Galtung och Ruges 12 nyhetsfaktorer. Harcup och O’Neill intog dock ett bredare 

perspektiv kring dessa faktorer och undersökte hur de kunde tillämpas på både utrikesnyheter, 

som Galtung och Ruge undersökte, men även på de nyhetshändelser som utspelade sig inom 

Storbritannien. Studien visar bland annat vilka av dessa nyhetsfaktorer som är mest frekvent 

förekommande i det undersökta materialet.  

 

Till skillnad från Harcup och O’Neills studie syftar inte denna uppsats till att undersöka hur 

nyheter förhåller sig till olika nyckelfaktorer inom nyhetsbevakning. Däremot finns begreppet 

nyhetsbevakning med på ett teoretiskt plan, varför det kan vara intressant att sätta studien i 

relation till vad Harcup och O’Neill kommit fram till. Deras resultat pekar ut faktorer som är 

viktiga för att en händelse blir en nyhet, medan denna uppsats bland annat undersöker 

skillnaderna mellan landsorts- och storstadsbevakning. Många av de resultat Harcup och O’Neill 

kommit fram till skulle kunna tillföra understryka och ytterligare förklara de resultat som 

framkommer i denna uppsats. Exempelvis kan nämnas att Harcup och O’Neill noterar att en av de 

faktorer som varit vanligast förekommande för att en händelse ska bli omnämnas i den engelska 

pressen är att den ska referera till något negativt (Harcup & O’Neill 2001, 272). Detta vore 

intressant att koppla till denna uppsats i form av paralleller till hur stor del av bevakningen av till 

exempel brott och olyckor som präglar de olika områdesindelningarna, storstadsområde och 

landsbygd. Harcup och O’Neills fynd kan också bidra till att förklara varför vissa nyhetshändelser 

väljs framför andra.  
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3.2 Teoretiskt ramverk 

Här presenteras denna uppsats teoretiska ramverk. De teoretiska begreppen nedan kommer att 

verka som stöd för resonemang och diskussioner i uppsatsens analyskapitel.  

 

3.2.1 Nyhetsvärdering 

Vilka händelser hamnar i tidningen och varför? För att förstå det behöver man förstå 

nyhetsvärdering, som är en avgörande faktor för huruvida olika skeenden tar sig in på 

nyhetssidorna eller inte. Av alla händelser som sker i verkligheten är det bara en bråkdel som 

uppmärksammas av medierna. Något annat vore varken tänkbart eller önskvärt, då den absoluta 

merparten av saker som sker varken är viktiga eller intressanta för de flesta människor att veta om 

(Ghersetti 2012, 207). Därför måste tidnings- och andra medieredaktioner värdera vilka händelser 

som har det största nyhetsvärdet för sin publik – eller vilka nyheter som genererar flest 

lösnummerförsäljningar. Journalisten Björn Häger argumenterar i Reporter – en grundbok i 

journalistik (2009) för att det i Sverige finns två motpoler i hur nyhetsvärderingen går till på 

svenska nyhetsredaktioner.  

 

 

Viktigt (normativt) ---- intressant (marknad) 

 

Figur. 3.2.1.1 (Häger 2009, 82) 

 

I ena änden finns, menar Häger, public service-medierna, som prioriterar det viktiga, det som folk 

bör intressera sig för, i sin nyhetsvärdering. I den andra änden finns kvällstidningarna, som är 

beroende av lösnummerförsäljningen och därmed nyhetsvärderar utifrån vad som säljer bäst. Där 

är det alltså marknadens, eller läsarnas, intresse som styr (Häger, 2009, 82). Detta resonemang 

kan vara nyttigt att ha i åtanke för att kunna förklara eventuella skillnader mellan Dagens Nyheter 

och Aftonbladets landsbygdsbevakning. Då Dagens Nyheter säljs både i prenumerations- och 

lösnummerform medan Aftonbladet enbart går att köpa som lösnummer är det rimligt att 

tidningarnas nyhetsbevakning ser olika ut, eftersom att Aftonbladet måste ta större hänsyn till 

marknadens intressen.  

 

Om Häger betraktar nyhetsvärderingen på ett svenskt nationellt plan, så teoretiserar Stuart Allan 

kring fenomenet på en mer övergripande nivå. I News Culture (2010, 72) radar han upp några 

nyckelingredienser som krävs för att en nyhet ska bli en nyhet. Bland dessa nämner han faktorn 

relevans, att det är viktigt att händelsen ifråga ska kunna ses som att den inkräktar på 

mediepublikens liv och erfarenheter. Under begreppet relevans nämns också närhet som en viktig 
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komponent för att den aktuella händelsen ska ha ett nyhetsvärde för den tilltänkta publiken. Att 

reflektera kring begreppet närhet och vad det innebär för medierna och dess publik kan vara 

särskilt viktigt och intressant i denna uppsats, då den undersöker rikstäckande medier, som alltså 

syftar till att ha ett slags närhet över ett helt land – trots att de bara finns och verkar kontinuerligt i 

vissa delar av landet. Även Björn Häger nämner närhet som en viktig faktor i nyhetsvärderingen, 

men påpekar att det inte endast handlar om rent geografisk närhet. Häger menar att en nyhet 

värderas upp ju närmare publiken den kommer, i tre olika dimensioner; tid, rum och kultur. Den 

tidsmässiga närheten handlar helt enkelt om den aktuella händelsens färskhet, ju närmare i den 

ligger i tid desto högre värderas den. Sedan kommer den rumsliga, geografiska närheten, som 

alltså handlar om hur nära händelsen utspelar sig rent avståndsmässigt från publiken. Den 

kulturella nivån på närheten handlar om att vi identifierar oss själva med dem vi liknar rent 

kulturellt, politiskt, och ekonomiskt, menar Häger och förklarar att detta är en av anledningarna 

till att vi oftare tenderar att få del av nyheter från rika demokratier än fattiga diktaturer (2009, 86, 

87). Denna sistnämnda nivå av närhet är kanske inte av högsta relevans i just den här uppsatsen, 

då den snarare alltså förklarar hur nyheter från utlandet värderas än hur nyheter inom det ”egna” 

bevakningsområdet bedöms.  

 

För att återvända till Stuart Allan och de faktorer som behövs för att värderas som en nyhet 

nämner han även kulturell specificitet som en komponent som kan värdera upp ett skeende på 

nyhetsrankingen. Allan definierar detta element som händelser som överensstämmer med både 

journalistens och publikens bild av vad som är meningsfullt (”maps of meaning”) och anser att 

dessa skeenden har större sannolikhet att plockas upp av media. Allan menar att just denna nivå 

av nyhetsvärderingen är ett slags etnocentrism där nyheter prioriteras för individer med en 

gemensam homogen tillhörighet (”folk som oss), på bekostnad av människor utanför denna grupp, 

som inte delar samma livsstil. (2010, 73) 

 

Nyhetsmediets komposition är också en faktor som kan spela in i nyhetsvärderingen enligt Allan. 

Ett medium innehåller en mix av olika slags nyheter och innehåll varje dag, och delas ofta upp i till 

exempel utrikes-, inrikes-, och lokalnyheter. En sådan parameter kan till exempel förklara varför 

ett medium inte innehåller mer inrikesnyheter, även om det må vara så att det har hänt mycket på 

det nationella planet under den givna bevakningsperioden. Även om man han skulle ha inrikes 

nyheter som skulle räcka för en hel tidning kan en stor del tvingas ge vika för att ge plats åt till 

exempel utrikesnyheter, som kan ha ett redan givet antal sidor i tidningen (Allan 2010, 73).  
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3.2.2. Mediekommersialiseringen och populärjournalistiken 

Denna rubrik hänger till stor del samman med avsnittet ovan, om nyhetsvärdering. Anledningen 

till att Mediekommersialiseringen och populärjournalistiken förtjänar sin egen plats på denna 

teoretiska plattform är för att ytterligare kunna begreppsliggöra vad kommersiella medier har att 

ta hänsyn till ifråga om redaktionellt innehåll. Vidare kan detta teoretiska perspektiv förklara olika 

skillnader i Aftonbladet och Dagens Nyheters bevakning av landsort och storstad, och dessutom 

tydligare förklara hur dessa olika tidningstyper resonerar och fungerar på ett generellt plan.  

 

Kommersialiseringen av medierna är ett uttryck som ofta används när medierna debatteras i vår 

samtid. Bakgrunden har inte sällan varit en oro för att många mediekoncerner prioriterat 

kommersiellt gångbara nyheter – som kändisnyheter, sport och underhållning – på bekostnad av 

seriös information, granskning och debatt (Allern 2012, 233).  Kommersialiseringen inom 

mediebranschen är i sig inget nytt. De flesta medieföretag är en del av marknadsekonomin och 

beroende av både publik- och reklamintäkter. Här finns dock ett undantag i form av 

licensfinansierad tv och radio som public service. Privata medieföretag har dock alltid varit 

tvungna att försöka lyckas locka både annonsörer och konsumenter. Intäkterna från annonser och 

reklam bygger på att mediepublikens uppmärksamhet kan ses på och säljas som en vara på 

marknaden, vilket påverkar medieföretagens syn på vilken publik som är av störst intresse att 

attrahera med sin produkt.  

 

James T. Hamilton argumenterar i All the news that’s fit to sell (2004, 7) för att huruvida 

händelser, reportrar, företag och medier överlever på den mediala marknaden beror på fem olika 

faktorer avseende mediernas innehåll: 

 

1. Vem bryr sig om ett särskilt stycke information?  

2. Vad är de beredda att betala för att komma åt informationen, eller vad är andra beredda att 

betala för att nå dem? 

3. Var kan medier eller annonsörer nå dessa människor?  

4. När är det lönsamt att dela med sig av informationen? 

5. Varför är det lönsamt? 

 

Hamilton menar inte att en journalist kommer att beakta samtliga av dessa ekonomiska aspekter 

när en nyhet produceras, men att hur medieaktörerna sammantaget svarar på frågorna ovan avgör 

hur de lyckas på mediemarknaden. I en undersökning av amerikanska tv-bolags nyhetssändningar 

konstaterar Hamilton att tv-bolag som vill nå unga kvinnor (18-34 år), som utgör en stor del av de 

för annonsörerna åtråvärda marginaltittarna, väljer att nedprioritera ”hårda nyheter” såsom till 
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exempel politik (Hamilton 2010, 189). Nu är Sverige inte USA och Aftonbladet och Dagens 

Nyheter är inte amerikanska tv-bolag, men Hamiltons studie vittnar ändå om att det finns ett 

starkt samband mellan vilka vissa mediers annonsörer vill nå ut till och vad dessa medier väljer att 

prioritera i sina nyheter. Vidare bidrar alltså detta perspektiv till att förklara vilka bakomliggande 

faktorer som kan ligga till grund för mediernas prioriteringar.  

 

Stuart Allan (2010, 32) använder begreppet Popular Journalism när han beskriver innehållet i de 

nya, billigare tidningarna som växte fram i USA och Storbritannien under 1800-talet. Vad 

amerikansk ’penny press’ och brittisk ’pauper press’ hade gemensamt var att de hade en tydlig 

målsättning om att nå en massiv läsekrets som intresserade sig för annat än vad de mer 

traditionella, ”högfärdiga” tidningarna bevakade. I Storbritannien lyckades man med dessa nya 

medier attrahera en stor läsekrets bland landets arbetarklass tack vare att man täckte nyheter som 

de intresserade sig för och till ett pris de hade råd med. Till en början var uppdelningen mellan 

dessa båda journalistiska förgreningar, den ”seriösa” och den ”populärjournalistiska”, tydlig. Men 

den gräns som skiljer dessa genrer åt har på senare tid kommit att suddas ut mer och mer, 

argumenterar Allan (2010, 247.) Detta, menar Allan, gäller inte bara papperstidningarna, utan 

även nyhetsprogram på tv, där nyhetsvärderingen hos ett program som 60 minutes kan vara 

praktiskt taget omöjligt att skilja från den hos till exempel The Oprah Winfrey Show. Vad denna 

uppsats anbelangar kan denna insikt kan vara till stöd inte minst när det kommer till att förklara 

likheter mellan Aftonbladets och Dagens Nyheter ifråga om bevakning av storstad kontra landsort, 

då det är lika fullt möjligt att denna undersökning pekar på just likheter som olikheter mellan de 

båda tidningarna inom det valda forskningsområdet.  

 

3.2.3 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin, kanske mer känd under den engelska benämningen Agenda-setting, går ut på 

att de ämnen och sakfrågor som media väljer att prioritera kommer att uppfattas som viktiga 

samhällsfrågor av allmänheten (Strömbäck 2006, 11). Med det menas alltså att det i stor 

utsträckning är medierna sätter agendan för folket, och inte tvärtom. Medieforskaren Maxwell 

Mccombs menar i Makten över dagordningen – om medierna, politiken och opinionsbildningen 

att mediernas dagordning i stor utsträckning bestämmer medborgarnas dagordningar, alltså de 

samhällsfrågor de anser vara de viktigaste (2006, 24). Knutet till denna teori om mediernas 

dagordningsmakt finns det forskning på vad detta har för konsekvenser, de så kallade 

dagordningseffekterna. Detta har mynnat ut i två nya begrepp inom forskningsfältet, som kommit 

att kallas priming och framing. Inom teorin om dagordningseffekter handlar priming om hur 

mediernas innehåll formar människors beteenden och tankemönster (Nord & Strömbäck 2012, 

325). Bland annat har begreppet använts när man studerat hur nyhetsrapporteringen påverkat 
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människors bilder av olika politiker. En liknande uppdelning inom dagordningsteorin omtalas i 

termer av dagordningsmaktens två nivåer. Den första nivån handlar om hur prioritering av ett 

objekt överförs till allmänhetens dagordning. I diskussionerna om dagordningsmakt har objektet 

traditionellt sett varit en specifik samhällsfråga, men i princip finns det inga gränser för vad som 

kan sägas vara ett objekt som bildar en dagordning hos medierna och allmänheten. Den andra 

nivån handlar om hur dagordningsmakten (medierna) överför en prioritering av attribut till 

allmänheten. Med attribut menas de kännetecken och egenskaper som varje objekt har. Inom 

dagordningsteorin sägs att attribut är en generisk term som täcker alla egenskaper och drag som 

kännetecknar ett objekt (McCombs 2006, 99).  

 

Hur medierna väljer att prioritera nyheter från landsort och storstad kan sägas vara en del av 

denna mediedagordning. Därför är det relevant att i denna undersökning använda detta begrepp 

för att möjligen kunna förklara hur medierna sätter denna dagordning, hur den fungerar och vad 

den i slutändan har för effekter på de människor som konsumerar dessa medier. För att sätta 

begreppet i relation till denna uppsats skulle man kunna argumentera för att mediernas 

prioritering av olika delar av landet kan ha effekter för vad mediekonsumenterna själva anser vara 

viktigt, och vilka orter som anses vara mer prioriterade och intresseväckande.  

 

Det ska dock klargöras att dagordningsteorin i denna uppsats inte syftar till att förklara eventuella 

kopplingar mellan mediernas och allmänhetens agenda, då dessa element ej har omfattats av 

studien. Det är således viktigt att i detta sammanhang påpeka att detta inte är en effektstudie. 

Dagordningsteorin används i denna uppsats snarare som ett komplement till teorierna om 

nyhetsvärdering och mediekommersialiseringen och populärjournalistiken ifråga om att förklara 

hur nyheter väljs. Som tidigare nämnts kan dagordningsteorin till en del förklara hur mediernas 

agenda sätts, vad de väljer att prioritera och varför. För de resonemang och diskussioner som förs i 

uppsatsens analyskapitel kommer alltså dagordningsteorin framför allt att användas som stöd till 

att förklara hur medierna sätter sin dagordning, inte hur allmänheten eventuellt påverkas av detta. 

Däremot är det relevant att i uppsatsens slutdiskussion återkomma till dagordningsteorin i sin 

helhet, och inkludera hur allmänheten kan påverkas av det funna resultatet, i en diskussion om 

vad resultatet har för betydelse. Även om inte effekterna av resultatet har undersökts vore det 

intressant att låta en diskussion om resultatets betydelse ta avstamp i ett sådant perspektiv.  
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4. Metod och material 

I detta kapitel beskrivs den kvantitativa innehållsanalysen, som är den metod som har använts i 

denna undersökning. I kapitlet beskrivs också det material som har undersökts, vilka 

avgränsningar som har gjorts, det kodschema som har konstruerats och hur insamlingen av 

analysenheter har gått till. I slutet av detta kapitel hålls en metoddiskussion som med ett 

problematiserande förhållningssätt motiverar valet av metod. 

 

4.1 Metod - Kvantitativ innehållsanalys 

Då denna undersökning till stor del syftar till att räkna enheter rör det sig om en kvantitativ 

metod. I grova drag kan man säga att när forskningen använder sig av siffror rör det sig om 

kvantitet (Trost, 2012, 18). När en utför en undersökning som syftar till att kunna göra ett större 

material tillgängligt för analys, och om forskaren utifrån ett statistiskt underlag vill kunna 

generalisera utifrån resultaten är den kvantitativa innehållsanalysen särskilt förtjänstfull (Nilsson 

2010, 119). Det är i närmaste taget omöjligt att närma sig ett större material utan den kvantitativa 

innehållsanalysens systematiska och formaliserade ansats (Nilsson 2010, 122). Vidare syftar denna 

undersökning till att kunna ange en frekvens över rikstäckande tidningars bevakning från storstad 

och landsort, och då man är ute efter att ange en frekvens ska man göra en kvantitativ studie 

(Trost, 2012, 23).  

 

Mer konkret har en kvantitativ innehållsanalys utförts av uppsatsens valda analysenheter, vilka 

beskrivs vidare i avsnittet ”Urval och avgränsningar”. Särskilt relevant är metoden för denna 

undersökning då man med hjälp av denna metod kan göra kvantifierande jämförelser av 

förekomsten av särskilda element i texter, vilket är användbart om man ska studera en förändring 

över tid (Bergström & Boréus 2005, 18). Vidare lämpar sig denna analysmetod väl för att sortera in 

textmaterial i grova kategorier, så som till exempel att gå igenom utrikesrapporteringen i en 

tidning för att räkna artiklar från en viss region (Bergström & Boréus, 2005, 45). Då denna 

undersökning syftar till just att räkna hur många artiklar som kommer från olika regioner, fastän 

inom Sverige, kan man utgå från att den kvantitativa innehållsanalysen är högst tillämpbar.  

 

Åsa Nilsson definierar två olika typer av kvantifierande mediestudier. Den ena angreppssättet går 

ut på att försöka förklara mediernas innehåll utifrån bakomliggande faktorer, så som till exempel 

mediaorganisationernas strukturer eller samhällets ideologiska klimat, och hur dessa faktorer 

påverkar innehållet. Den andra typen av angreppssätt utgår från själva medieinnehållet, för att 

undersöka hur detta skulle kunna påverka individer och samhälle I sådana studier räknas 
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artiklarnas frekvens för att kunna konstatera huruvida de kan sägas ha potentiella effekter på 

läsare eller mediekonsumenter, till exempel i form av förändrad kunskap, attityd, eller beteende 

(2010, 123). Denna undersökning får närmast anses falla under det sistnämnda angreppssättet, då 

den syftar just till att kunna ange en frekvens, snarare än att undersöka bakomliggande faktorer till 

att ett visst medieinnehåll ser ut som det gör. Det ska dock poängteras att denna uppsats inte 

undersöker relationen mellan artiklarnas frekvens från de olika områdesindelningarna och en 

eventuell effekt på dess läsare, då detta inte är någon effektstudie.  

 

Jan Trost menar, i Kvalitativa intervjuer (2005, 11), att praktiskt taget inga studier som genomförs 

inom det samhällsvetenskapliga området är vare sig helt igenom kvantitativa eller kvalitativa. Det 

är således rimligt att i arbetet med att analysera undersökningens resultat även anta en mer 

kvalitativ ansats. För denna uppsats har detta tillämpats på så sätt att själva insamlingsarbetet har 

varit rent kvantitativt, i form av den kvantitativa innehållsanalysen som beskrivits ovan, medan 

analysen av resultatet har både kvantitativa och kvalitativa inslag. Hur uppdelningen mellan 

kvantitet och kvalitet utformats beskrivs ytterligare i kapitlet ”Analys och resultat”.  

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Det empiriska materialet för denna undersökning består av nyhetsartiklar, notiser och reportage 

publicerade i sammanlagt sex utgåvor av Dagens Nyheter och sex utgåvor av Aftonbladet, under 

åren 1994, 2004 och 2014. I detta avsnitt följer förklaringar till det material som använts och 

motiveringar till det urval som gjorts.  

 

4.2.1 Två rikstäckande tidningar 

 Enligt Åsa Nilsson är det forskningsproblemet som avgör vilka medier man väljer att undersöka i 

sin kvantitativa innehållsanalys. Om studien yttrar frågeställningar som rör sig på ett övergripande 

samhällsplan kan det vara rimligt att välja ut de största, mest använda och genomslagskraftiga 

medierna, som har potential att nå flest människor. Man gör då en så kallad effektorienterad 

urvalsprincip (Nilsson 2010, 129). Denna princip ligger till grund för de val av tidningar som 

undersökts i denna uppsats. De medier som har analyserats är de två rikstäckande tidningar i 

Sverige som stämmer in bäst på dessa kriterier, inom morgon- respektive kvällspress, nämligen 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Aftonbladet är med en tryckt upplaga på 154 900 exemplar 

(PWC, 2014) Sveriges största kvällstidning. De senaste siffrorna kring Dagens Nyheter, från 2011, 

sade att tidningens upplaga då låg 292 100 exemplar (Journalisten, 2012). Utgångspunkten för 

valen av tidningar bygger på antagandet att båda tidningarna alltjämt är de största inom 

respektive genre, alltså kvälls- och morgonpress. Denna avgränsning har även gjorts med hänsyn 
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till en av undersökningens frågeställningar, för att kunna besvara hur de båda tidningarna skiljer 

sig åt i fråga om bevakning av storstad respektive landsort.  

 

4.2.2. Tre år på tjugo år 

Vid innehållsstudier av den kvantitativa sorten är det alltid nödvändigt att välja ut enskilda 

enheter som man mäter separat en och en. Bakgrunden till detta arbetssätt ligger den traditionella 

synen på medieinnehåll som enskilda bitar av information som är möjliga att plocka ut för 

separata analyser (Nilsson, 2010, 125). De enskilda bitar av information som ligger till grund för 

denna underökning har hämtats i några av Dagens Nyheter och Aftonbladets utgivna nummer 

under åren 1994, 2004, och 2014. För att få en så färsk bild som möjligt över hur bevakningen av 

storstad jämfört med landsbygd ser ut idag valdes det vid denna undersöknings tidpunkt senast 

gångna året, 2014, som utgångspunkt. Att därifrån göra nedslag tio och tjugo år bakåt i tiden, och 

undersöka tidningsmaterial från 2004 och 1994 har haft som syfte att besvara en av 

undersökningens frågeställningar, om hur bevakningen av storstad och landsbygd förändrats över 

tid. Som nämnts inledningsvis i uppsatsen kan detta visa om det funnits tendenser över de senast 

20 åren som tyder på en minskad andel lokalbevakning i de rikstäckande tidningarna, alternativt 

det motsatta.  

 

Utgivningsdatumen har varit gemensamma för de båda tidningarna. Från 1994 och 2004 

analyserades artiklar från båda tidningarnas utgåvor under datumen 10 januari och 10 juli. Vad 

gäller år 2014 analyserades tidningarnas utgåvor från den 5 januari och den 10 juli. Avsikten var 

att vara genomgående konsekvent i valet av datum för varje år, men den 10 januari 2014 

dominerades båda tidningarnas nyhetssidor av en stor nationell nyhet om att två svenska 

journalister som kidnappats i Syrien kommit hem till Sverige. Detta datum valdes därför bort i 

undersökningen, utifrån bedömningen att en nyhet som uppmärksammades så flitigt kunde vara 

”atypisk” för hur tidningarna ser ut resten av året.  

 

När man genomför en kvantitativ som bygger på nedslag vid vissa tidpunkter är det bra att beakta 

sådant som valår och större sportevenemang, som kan tendera att dominera nyhetsagendan 

periodvis (Nilsson 2010, 130). För denna undersöknings räkning ingick både valår (2004, 1994) 

och VM i fotboll (1994). Dock finns inga tecken på att detta har haft någon större påverkan på det 

undersökta materialet. Möjligen hade de undersökta artiklarna i högre grad påverkats av att det 

var valår om nedslagen hade gjorts närmare inpå valdatumet. Bedömningen under själva 

insamlingsfasen var att tidningarna under de valda datumen huvudsakligen innehöll med 

”vanliga” nyheter, och på intet sätt dominerades av nyheter om valet. Att ett stort sportevenemang, 

VM i fotboll, pågick för fullt under ett av de utgivningsdatum som undersöktes ska heller inte ha 
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påverkat materialet, då ingen av de undersökta tidningarnas sportbevakning omfattades av denna 

undersökning.  

 

4.2.3 Ortsnära nyheter i huvuddel 

Ytterligare en avgränsning har krävts för att få en rättvisande bild av det valda forskningsområdet. 

Enligt Nilsson kan det ofta vara rimligt att sortera bort vissa innehållstyper eller programgenrer i 

den kvantitativa innehållsanalysen (2010, 130). Författaren menar att detta för den som studerar 

material från tryckt press kan innebära att sålla bort bilagor, annonser eller olika typer av 

specialmaterial. För denna studie har detta omsatts till att endast studera tidningarnas huvuddel, 

och fokusera på den del av tidningen som rör just nyhetsbevakning. Denna avgränsning har gjorts 

för att undvika att täcka in till exempel sport- och kulturbevakning, som inte är de delar av 

nyhetsjournalistiken som uppsatsen syftar till att undersöka. Artiklar som kan tänkas falla in 

under dessa tidningsdelar – till exempel nöjesnyheter – men som ändå presenteras på vanlig 

nyhetsplats, har dock räknats med i undersökningen. 

 

Även Dagens Nyheters Stockholmsdel, STHLM, har (i de utgåvor den förekommer) lämnats 

utanför undersökningen, då den närmast är att betrakta som en lokal tidningsdel i tidningen. 

Däremot har jag räknat in nyheter från Stockholm som presenterats i tidningens huvuddel, även 

om de går under vinjett med anspelning på just Stockholm (till exempel ”Stockholm i korthet”). 

Detta för att dessa nyheter trots allt tillhör de ordinarie nyhetssidorna, och därmed får anses att de 

av tidningsledningen bedömts ha högt allmänintresse för alla läsare, till skillnad från det 

Stockholmsmaterial som placeras i den helt egna Stockholmsdelen, som riktas till framför allt 

Stockholmare. Kort sagt kan man säga att undersökningen omfattar redaktionellt nyhetsmaterial i 

tidningens huvuddel. Vad denna avgränsning kan få för betydelse för denna undersökning 

diskuteras vidare i den metoddiskussion som återfinns i slutet av detta kapitel.  

 

Ytterligare en avgränsning har bestått i att sålla bort de artiklar och reportage som inte rör Sverige, 

så som till exempel utrikesnyheter. Nyheter om till exempel politik, som måhända utspelar sig i 

Stockholm har inte omfattats av undersökningen, då de snarare rör hela riket. Om det däremot rör 

sig om en artikel som handlar om ett beslut som är tydligt kopplat till en specifik ort så har den 

räknats in i denna undersökning. I fråga om avgränsning har vidare säkerställts att det vid 

datumen för de undersökta tidningsutgåvorna inte utspelar sig någon alltför stor nyhetshändelse, i 

Sverige eller utomlands. Om datumen skulle omfatta händelser i Sverige som dominerar flera sidor 

av de undersökta tidningarna skulle detta kunna ge ett skevt resultat i denna studie, medan en 

händelse utomlands som tar upp stor del av nyhetsflödet skulle ha effekten att för lite av 
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tidningarnas innehåll skulle kunna användas i undersökningen, som syftar till att undersöka 

artiklar som går att härleda till svenska orter.   

 

Områdesindelningen, huruvida orten därifrån den analyserade nyheten kommer, ska kategoriseras 

som storstad eller landsort har utgått från Statistiska centralbyråns definition av Sveriges tre 

storstadsregioner. I denna ingår i Stor-Stockholm 26 kommuner, i Stor-Göteborg 13 och i Stor-

Malmö 12 kommuner. Alla orter i undersökningen som inte tillhör någon av storstadsregionerna 

ovan har kategoriserats som landsort. Statistiska centralbyråns lista över de kommuner som ingår 

i respektive storstadsregion återfinns som en bilaga till denna uppsats. Denna avgränsning 

behandlas vidare under avsnittets metoddiskussion.  

 

4.2.4. Praktisk insamling 

Rent praktiskt har insamlingen av data skett i mediearkivet Retriever, i den mån 

undersökningsmaterialet varit tillgängligt där. Aftonbladets tidningar från 2014 och Dagens 

Nyheters tidningar från 2014 och 2004 tillgängliga som kompletta pdf-kopior i detta digitala 

mediearkiv. Resten av det undersökta materialet, Aftonbladets utgåvor från 2004 samt båda 

tidningarnas utgåvor från 1994 har hämtats från Umeå Universitetsbiblioteks mikrofilmsarkiv 

över svenska dagstidningar. De artiklar som faller in under undersökningens urvalskriterier har 

sedan placerats i det kodschema, för vilket redogörs i nästa avsnitt. 

 

4.2.5 Kodschema 

Här beskrivs det analysschema, eller kodschema, som har använts i arbetet med denna 

undersökning. Detta finns bifogat i sin helhet som en bilaga till denna uppsats.  

 

Analysenheterna som kodats består av de artiklar som undersökts. Dessa är alltså artiklar som går 

att koppla till en specifik ort i Aftonbladet och Dagens Nyheters  

tidningsutgåvor från de datum som valts ut under åren 1994, 2004, och 2014. Vad gäller 

kodschemats variabler har några varit nödvändiga för att enkelt kunna hitta tillbaka till varje 

enskild analysenhet (Nilsson 2010, 144). Till dessa hör de inledande variablerna, Rubrik, Tidning, 

Publiceringsår, och Publiceringsdatum. Istället för att ge varje analysenhet ett ID-nummer 

användes vid kodningen artiklarnas rubriker som variabelvärde under variabeln Rubrik. På så sätt 

var det enkelt att gå tillbaka till analysenheten när det behövdes, då varje artikel hade varsitt unikt 

”namn” som gick att urskilja i materialet. För variabeln Tidning fanns av naturliga skäl två 

alternativa variabelvärden, Aftonbladet och Dagens Nyheter, som talar om till vilken tidning 

analysenheten ifråga hör. Under variabeln Publiceringsår fanns de tre utvalda undersökningsåren, 
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1994, 2004 och 2014 att välja som variabelvärde, medan datumet för utgivning av den aktuella 

artikeln har angetts som variabelvärde under variabeln Publiceringsdatum.  

 

För att kunna ta reda på hur landsorts- och storstadsbevakning skiljer sig åt behövdes variabeln 

artikeltyp. Variabelvärdet case syftar på när medierna just ett så kallat case, att man använder ett 

mindre utsnitt av verkligheten för att exemplifiera ett större problem. Det kan vara till exempel när 

det råder extrem ishalka i ett område, och mediet ifråga intervjuar någon som skadat sig till följd 

av detta. Variabelvärdet kortare nyhetsartikel/längre notis användes vid de fall det inte gick att 

avgöra huruvida analysenheten ifråga var en notis eller en kortare nyhetsartikel. Till nyhetsartikel 

räknades de artiklar som tydligt gick att identifiera som en vanlig, normalstor nyhetsartikel fokus 

ligger just på att förmedla en nyhet. För reportage/längre intervju har krävts mer textmängd än 

den vanliga nyhetsartikeln, alternativt en hög mängd beskrivande element, som en inte ser i den 

raka nyhetsartikeln, eller att artikeln ifråga varit en längre intervju som har mer att göra med 

själva intervjupersonen i sig än ett specifikt tema.  

 

Variabeln tema har använts för att försöka beskriva innehållet i de analyserade artiklarna. Att 

variabelvärdena varit relativt få och breda beror på att det under provkodningen av materialet 

visade sig vara relativt svårt att sortera in nyheter i olika ämneskategorier utan att de blir väldigt 

breda, alternativt väldigt snäva. Därför har den mer breda variabeln, Tema, kompletterats med 

ytterligare en innehållsorienterad variabel, som brutit ned materialet i mindre beståndsdelar och 

döpts underkategori. På så vis har det varit möjligt att analysera både det breda, övergripande 

innehållet, men också en mer precis beskrivning av vad artiklarna innehåller. Då det kan vara svårt 

att på förhand veta vad de olika artiklarna kan tänkas handla om har dessa kategorier utformats i 

takt med själva insamlingen. Syftet med dessa underkategorier har alltså varit att dela in 

materialet i snävare kategorier, för att kunna se till exempel mer konkret vad de olika artiklarna 

handlar om. Tanken med det är att kunna ge en mer nyanserad bild av materialet. Istället för att 

bara visa hur stor del av materialet som rör exempelvis blåljusnyheter, så kan variabeln 

Underkategori visa hur stor del av materialet som rör olyckor, brott eller sjukdomar, som är olika 

variabelvärden för den variabeln.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Ett problem med denna undersökning har varit att säkerställa intersubjektiviteten, alltså att se till 

en annan forskare skulle komma fram till samma resultat efter att ha undersökt samma material. 

Ett verktyg som brukar användas för att säkerställa denna intersubjektivitet är vanligen att låta en 

annan forskare provkoda en liten del av undersökningsmaterialet för att jämföra sedan jämföra 

resultaten åt (Bergström & Boréus 2012, 57). Av både tidsskäl har en sådan provkodning inte 
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kunnat genomföras i denna undersökning, varför intersubjektiviteten skulle kunna ifrågasättas. I 

strävan att kompensera för detta har undersökningen tagit extra hänsyn till en annan faktor som 

krävs för att precisera sina analysverktyg så mycket som möjligt, den så kallade 

intrasubjektiviteten. Med detta menas att en och samma forskare ska kunna komma fram till 

samma resultat, om materialet kodas vid olika tillfällen (Bergström & Boréus 2012, 56). Detta har 

genomförts på delar av det material som undersökts i denna studie, för att på så vis kontrollera och 

modifiera analysinstrumentens ackuratess.  

 

Detta är som tidigare nämnts en kvantitativt inriktad undersökning. I valet mellan att använda sig 

av en kvantitativ eller kvalitativ metod, eller för den delen båda delarna, exemplifierar Jan Trost, 

något förenklat, valet metod på följande sätt: 

”Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen ska jag gå ut och räkna dem 

(kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser ser ut 

så skall jag inte räkna utan söka finna variation och försöka förstå deras situation. ” (Trost 2005, 

14). För att omsätta detta till denna studie, så ligger kvantifieringen av artiklar i de rikstäckande 

tidningarna närmast till hands, då syftet är att ta reda på hur många som präglas av olika sorts 

rapportering. Om meningen med denna uppsats hade varit att bilda en uppfattning om varför en 

eventuellt snedvriden bevakning av Sverige hade ett bättre tillvägagångssätt varit att tala med 

företrädare för mediebranschen, snarare än att räkna artiklar, med detta resonemang.  

 

En urvalsaspekt som kan ha betydelse för resultatet i denna undersökning är att antalet artiklar 

som räknats i undersökningen skiljer sig åt mellan de båda undersökta tidningarna, Aftonbladet 

och Dagens Nyheter. Detta genomfördes för att båda tidningarna skulle få samma ”chans” sett till 

hur stor del av nyhetsbevakningen som utgörs av landsorts- och storstadsmaterial under några 

givna publiceringsdatum. Att inte se till att räkna samma antal analysenheter från båda 

tidningarna motiveras således med att det skulle bli problematiskt att jämföra de båda tidningarna 

åt, om man skulle låta undersöka fler utgåvor i den tidning som har mindre ortsspecifikt material.  

 

Ytterligare en faktor som kan tänkas påverka utgången av denna undersökning är att utesluta 

Dagens Nyheters Stockholmsdel, DN STHLM. Det är högst sannolikt att denna undersökning 

skulle peka på ett betydligt högre antal storstadsartiklar om denna tidningsdel hade omfattats av 

undersökningen, varför man kan argumentera för att DN STHLM bör undersökas, då den har 

stark koppling till själva forskningsproblemet. Denna avgränsning är alltså inte helt 

oproblematisk, men dels har den gjorts med hänsyn till undersökningens syfte, som är att 

undersöka de båda tidningarnas huvuddel. Avsikten med denna uppsats är, som tidigare nämnts, 

att undersöka hur rapporteringen från storstad och landsort skiljer sig åt i tidningarnas 
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huvudnyheter, som ryms i de ”ordinarie” nyhetssidorna, varför det hade kunnat bli problematiskt 

att inkludera en bilaga från en endast en av tidningarna. Möjligen hade man kunnat presentera 

resultatet från DN STHLM i en egen kategori om den delen hade undersökts, och på så vis ändå 

kunnat ge en rättvis jämförelse mellan de båda tidningarnas huvuddel. Men å andra sidan hade det 

då varit svårt vara konsekvent i denna beskrivning då DN STHLM inte förekommer i DN under 

samtliga år som har undersökts. Vidare genomfördes denna avgränsning till viss del med hänsyn 

till uppsatsarbetets tidsram, då det hade krävt att ytterligare en ansenlig mängd artiklar hade 

behövt analyseras. 

 

 Vad gäller undersökningens uppdelning i vad som räknas som storstad och vad som är landsort är 

det på sin plats att notera att detta är en högst förenklad uppdelning. Det kan naturligtvis tyckas 

konstigt att orter som Nacka, Partille och Lund sorterats in under indelningen storstad, då de 

tillhör de olika storstadsregionerna, medan städer som Uppsala, Umeå och Linköping räknas som 

landsorter. Någonstans måste man dock dra en gräns för att kunna genomföra denna 

undersökning, och i detta fall har alltså SCB:s definition av Sveriges tre storstadsregioner legat till 

grund för denna uppdelning. Vidare kan man naturligtvis diskutera huruvida alla orter som inte 

inkluderas i dessa storstadsområden är landsort eller inte, men här har det inte handlat om att 

definiera olika orter i den meningen. Syftet har snarare varit att ge alla orter som inte tillhör de tre 

storstadsregionerna ett samlingsnamn som kan användas i denna uppsats, och då dessa orter i viss 

mån kan sägas utgöra en form av motpol till storstadsområdena i undersökningen har de sorterats 

in just under namnet landsort.  

 

I övrigt ska sägas att ovan nämnda avgränsning bara är ett av flera möjliga sätt att gå tillväga för 

att beskriva hur fördelningen av nyheter från olika delar av landet återspeglas i de undersökta 

tidningarna. Ett alternativt angreppssätt hade kunnat vara att låta de olika storstäderna stå var för 

sig, vilket hade medfört att man även hade kunnat jämföra de olika sinsemellan i 

nyhetsbevakningen. Visserligen hade detta gett ett något mer nyanserat resultat, genom att man 

hade kunnat se hur dessa områden skiljer sig åt. Valet, att endast sortera in orterna i storstad och 

landsort, gjordes delvis med hänsyn till uppsatsens syfte, som är att undersöka nyheter från 

landsorten med storstäderna som en samlad helhet. Dels också för att denna uppsats redan ägnar 

sig åt många andra jämförelser, den mellan de båda tidningarna, jämförelsen mellan år, och 

mellan landsorten och storstäderna. Måhända hade resultatet gett ett någorlunda rörigt intryck 

genom att även inkludera en jämförelse mellan de olika storstäderna. Ytterligare ett problem med 

detta hade varit att en då hade kunnat argumentera för att även några av de största städerna i 

kategorin landsort hade förtjänat att få sina egna kategorier, för att på så sätt kunna se hur även 
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dessa bevakas enskilt. Dels har man då ett gränsdragningsproblem, och dessutom ett analysarbete 

vars omfång är oklart om det skulle rymmas inom denna undersöknings tidsram.   
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5. Analys och resultat 

Detta avsnitt har delats upp i två delar för att lättare kunna skilja på vad som är 

resultatredovisning och vad som hör till uppsatsens analys. Därför är den första delen av detta 

avsnitt, ”Resultatredovisning”, en kvantitativ beskrivning av undersökningens resultat, som 

presenteras i form av tabeller och diagram med övergripande kommentarer och förklaringar. 

Inom parantes nämns nominalvärdet för diagrammet eller tabellen ifråga, med förkortningen ”N”.  

 

Själva analysen av undersökningens resultat återfinns därmed i nästföljande del av avsnittet, 

under rubriken ”Analys”. Där hålls mer djupgående diskussioner av undersökningens fynd, vad de 

kan tyda på och vilka eventuella faktorer som kan ligga bakom. Till stöd för resonemang och 

diskussioner i analysdelen används denna uppsats teoretiska ramverk. Analysdelen återkopplar 

också till den tidigare forskning som gjorts på området, och nämnts i ett tidigare kapitel.  

 

5.1 Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat i form av tabeller och diagram, med 

intilliggande kommentarer och förklaringar.  

 

Figur 5.1.1. Aftonbladet och Dagens Nyheters bevakning av storstad och landsbygd (N: Aftonbladet: 62, 

Dagens Nyheter: 86)  

Tabellen visar de båda tidningarnas 

fördelning av artiklar som rör storstad 

respektive landsbygd. Som synes i tabellen 

hör en betydligt större del av Aftonbladets 

artiklar till landsorten jämfört med storstad. 

Av tidningens 62 undersökta artiklar 

berörde 19 storstad, medan 43 tillägnades 

landsorten, alltså 31 respektive 69 procent. 

Dagens Nyheter har i de undersökta tidningarna en mer balanserad fördelning av artiklar från 

storstad och landsbygd. 40 av de för tidningen 86 undersökta artiklarna kunde sorteras in i 

kategorin storstad, vilket utgör 48 procent. 43 artiklar, alltså 52 procent, hörde till landsorten. Här 

bör noteras att de båda tidningarna alltså haft olika antal artiklar under den undersökta 

tidsperioden som gått att kopplat till en specifik ort i Sverige, vilket kan ha haft betydelse för 

resultatet. I Aftonbladet fanns i de utvalda tidningarna som sagt 62 artiklar som gick att härleda 

till en svensk ort, medan det i Dagens Nyheter fanns 83. 
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Figur 5.1.2. Total fördelning av artiklar från storstad och landsbygd (N: 145) 

 

Detta diagram visar hur det totala antalet artiklar från 

både Aftonbladet och Dagens Nyheter är fördelat på 

variablerna landsort och storstad. En majoritet av 

artiklarna hör alltså till landsorten, 86 stycken, eller 59 

procent, medan 59 artiklar, 41 procent, berör 

storstadsområdena. 

 

 

Figur 5.1.3. Fördelning av underkategorier (N: Landsort: 86, Storstad: 59) 

 

Här demonstreras hur de undersökta tidningsartiklarnas innehåll ser ut, nedbrutet i de mindre 

underkategorierna. Även i denna tabell följs storstads- och landsortsbevakningen i allt väsentligt 

åt, sånär som på variabeln ”forskning/studie/rapport/varning”. I de undersökta artiklarna visar 

det sig att när en forskare kommer till tals, eller när en ny studie presenteras, så sker det oftare i 

någon av landsorterna än storstadsområdena. Samtliga sju artiklar med denna variabel föll under 

kategorin ”landsort”. Återigen kan det vara värt att ha i beaktande att en undersökning av ett 

större material möjligen hade kunnat visa på något annat.  
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Figur 5.1.4. Nyhetsinnehåll i storstads och landsbygdsbevakning (N: Landsort: 86, Storstad: 59) 

Figuren ovan illustrerar hur artiklarnas innehåll på ett mer övergripande plan i 

nyhetsbevakningen skiljer sig åt mellan storstad och landsort. Som diagrammen visar innehåller 

de undersökta artiklarna från landsorten en något större andel allmänt nyhetsmaterial jämfört 

med blåljusnyheter, som olycks- och brottsrapportering. Av diagrammen kan man också utläsa att 

storstadsartiklarna innehåller en något högre andel bevakning av lokala politiska frågor.  

 

Figur 5.1.5. Artikeltyper i storstads- och landsbygdbevakning (N: Landsort: 86, Storstad: 59) 

 

Tabellen visar hur olika artikeltyper är fördelade i storstads- och landsortsbevakningen i det 

undersökta materialet. Procentsatsen intill varje stapel anger procent av artiklar inom de olika 

kategorierna, storstad och landsbygd, och inte av det totala antalet artiklar. Som synes följs de 

båda kategorierna åt någorlunda ifråga om artikeltyper. Den mest noterbara skillnaden mellan de 

båda kategorierna finns i andelen nyhetsartiklar, då 43 procent av landsortsartiklarna utgörs av 

sådana, att jämföra med 31 procent från storstaden. 
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Figur 5.1.6. Tidningarnas ämnesfördelning vid storstads- och landsortsbevakning (N: Aftonbladet: 62, Dagens 

Nyheter: 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentsatserna i tabellerna avser andel artiklar per tidning. Vad gäller Aftonbladet har alltså har 

alltså 47 procent av artiklarna från storstadsområdena kategoriserats under ”Allmänna nyheter”, 

för att ta ett exempel. Tabellen visar att andelen allmänna nyheter är högre för båda tidningarna i 

landsortsbevakningen än i bevakningen av storstad. Jämför man de båda tidningarna åt så ser 

man att allmänna nyheter utgör en större andel hos Aftonbladet i både landsorts- och 

storstadsbevakning, medan Dagens Nyheter har en större andel blåljusnyheter inom båda 

områdesindelningarna.  

 

5.1.7. Landsorts- och storstadsbevakningens utveckling över tid (N: 145) 

Här syns hur fördelningen mellan artiklar från 

landsort och storstad utvecklats över tid i det 

undersökta materialet. Noterbart är att 1994 var det 

år bevakningen skiljde sig åt mest med 33 artiklar 

från landsorten mot 12 från storstaden. Betydligt 

jämnare var fördelningen år 2004 då antalet artiklar 

från storstad landade på 36 artiklar mot 35 från 

landsort. År 2014 gick båda antalet artiklar inom de 

båda kategorierna ner väsentligt, 18 artiklar berörde landsorten och 11 storstaden. 
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Figur 5.1.8. Artiklarnas fördelning på storstad och 

landsort per år och tidning (N: Aftonbladet: 1994: 23, 

2004: 24, 2014: 15, Dagens Nyheter: 1994: 22, 2004: 

47, 2014: 14) 

Procentsatsen vid varje stapel anger andel artiklar 

från storstad/landsort för det aktuella året och 

den aktuella tidningen, som nämns under 

staplarna. Tabellen visar att landsorten 

dominerar nyhetsbevakningen i varje år och 

tidning, förutom i Dagens Nyheter 2004. Det året 

var 28 artiklar från storstadsområden medan 19 artiklar räknades till landsorten. I alla andra 

staplar är det en ganska markant skillnad på fördelningen av nyheter, till landsortens favör.   

 

5.2 Analys 

Här tar uppsatsens analys vid. Avsnittet är uppdelat i olika rubriker med avsikten att besvara var 

och en av uppsatsens frågeställningar, med hjälp av de resultat som framträtt i resultatavsnittet. 

Till stöd för diskussioner och resonemang används också uppsatsens teoretiska ramverk och 

tidigare forskning som gjorts på området. I slutet av analyskapitlet hålls en bredare diskussion 

kring de samlade forskningsresultaten som helhet.  

 

5.2.1. Aftonbladet, Dagens Nyheter och bilden av Sverige 

I det undersökta materialet berörs bevakningen till 59 procent av landsort och 41 procent av 

storstadsområden (se figur 4.1.2). Rapporteringen skiljer sig något åt mellan de båda undersökta 

tidningarna, figur 4.1.1 visar på ett större glapp mellan bevakning av storstad kontra landsort i 

Aftonbladets artiklar gentemot Dagens Nyheters. I de undersökta Aftonbladet-artiklarna bestod 31 

procent av nyheter från storstäderna mot 69 procent från landsorten. Att jämföra med 

bevakningen i Dagens Nyheter, där 48 procent kom från storstäderna och 52 procent från 

landsorten.  

 

I figur 4.1.6 går att utläsa vissa skillnader i hur Aftonbladet och Dagens Nyheter bevakar landsort 

och storstad. I det undersökta materialet har Aftonbladet den större andelen allmänna nyheter 

inom båda områdesindelningarna, medan Dagens Nyheter ägnar störst andel av nyheterna åt 

blåljusbevakning i båda fälten. I figur 4.1.1 ser man också hur de båda tidningarna fördelar sig 

procentuellt i bevakningen över de olika områdesindelningarna. Så som redan har konstaterats 

bestod 31 procent av Aftonbladets bevakning av nyheter från storstad, mot 69 procent från 

landsorten. I Dagens Nyheter var alltså 48 procent av artiklarna kopplade till storstad mot 52 

procent från landsorten. I Dagens Nyheter finner vi alltså en mer balanserad fördelning av artiklar 

från de båda områdesindelningarna. Bilden av att Dagens Nyheter lägger större vikt än 
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Aftonbladet på nyheter från storstadsområden styrks till stor del av Gunnar Nygren i Skilda 

medievärldar (2005, 140). I en kvantitativ innehållsanalys av andelen Stockholmsnyheter i 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Expressen och Aftonbladet, under den 1 till 21 

november år 2001, visade det sig att Dagens Nyheter hade den största andelen nyheter från 

området Stor-Stockholm av de nämnda tidningarna. Dagens Nyheter hade totalt 246 artiklar från 

Stor-Stockholm under den undersökta perioden. Förutom den andra kvällstidningen i 

undersökningen, Expressen, var det Aftonbladet som hade minst antal artiklar med koppling till 

Stockholmsområdet med 70 artiklar från området under den undersökta tidsperioden.   

 

En tänkbar förklaring till att resultatet skiljer sig något åt mellan de båda tidningarna i denna 

studie kan gå att hitta i nyhetsvärderingen, som alltså kan se olika ut för olika medier. Här kan 

Björn Hägers skala mellan det viktiga och det intressanta vara ett verktyg till att förklara hur olika 

medier resonerar i nyhetsvärderingen. På denna skala drar alltså Aftonbladets nyhetsvärdering till 

höger på figuren 3.2.1.1, enligt Häger (2009, 82). Tidningen går inte att prenumerera på och är 

därför i behov av att sälja lösnummer. De har alltså att ta marknadens, eller läsarnas, intressen i 

sin nyhetsvärdering. Dagens Nyheter, som ju är en tidning som går att prenumerera på, har inte 

ett lika starkt behov av att sälja lösnummer som Aftonbladet. Med det resonemanget kan man 

alltså argumentera för att tidningens nyhetsvärdering inte har samma höger-riktade orientering i 

figuren ovan, utan kan välja att plocka in vad som anses vara viktigt snarare än intressant för 

publiken att veta. Möjligen kan det vara så att Aftonbladets nyheter, som alltså får antas präglas av 

denna mer ”intressanta” karaktär, oftare går att finna i landsorten än inom storstäderna och att 

tidningen därför har en andel artiklar från landsorten som skiljer sig markant mot andelen artiklar 

från storstadsområdena i denna undersökning.  

 

Detta resonemang kan fördjupas ytterligare utifrån mediekommersialiseringen och 

populärjournalistiken. De flesta medieföretag är en del av marknadsekonomin och behöver 

intäkter från både konsumenter och annonsörer (Allern 2012, 235). James T. Hamilton menar att 

nyheter är en vara, inte en spegelbild av vår verklighet (Hamilton 2004, 7). Detta synsätt lär likt 

tidigare nämnt påverka de båda undersökta tidningarna i olika hög utsträckning. Men enligt 

Hamilton har alla medier att ta hänsyn till en nyhetshändelse som en vara för att överleva på 

mediemarknaden (2004, 7). Med detta i åtanke kan man argumentera för att alla medier som vill 

lyckas på marknaden, möjligen med undantag för public service-medierna, trots allt har liknande 

tendenser i sin nyhetsvärdering. Trots allt behöver mediet säljas för att bli framgångsrikt, oavsett 

det är ”seriösa” eller mer kommersiellt gångbara sensationsnyheter som levereras. De likheter som 

ändå konstaterats i Aftonbladet och Dagens Nyheters bevakning av landsorts- och 

storstadsområdena i denna undersökning skulle på så sätt kunna bottna i att båda medierna trots 
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allt behöver säljas, fastän på lite olika sätt, för att överleva på mediemarknaden, och att de därför 

kan tänkas ha en nyhetsvärdering som är relativt lika. Enligt resonemanget om att medierna ser 

nyheterna som en vara torde det åtminstone vara så att olika medier har att ta denna nyhetens 

”värde”, i ordets rätta bemärkelse, i beaktning. Då undersökningen visar att dessa medier inte 

skiljer sig nämnvärt åt ifråga om bevakning av landsort- och storstad kan man möjligen anta att 

detta är en faktor som spelar in.  

 

5.2.2. Artikeltyp och innehåll i storstads- och landsortsrapporteringen 

Vad gäller artikeltyp säger resultatet av denna undersökning att det inte är några större skillnader 

mellan artiklar från storstad respektive landsort i de tidningar som undersökts. Detta illustreras i 

figur 5.1.5, där den enda väsentliga skillnaden går att finna i andelen nyhetsartiklar i de olika 

områdesindelningarna. 31 procent av analysenheterna från storstadsområdena utgörs av 

nyhetsartiklar, motsvarande siffra för nyhetsartiklarna från landsorten är 43 procent. Utöver detta 

är resultatet likartat, andelen notiser är densamma inom de båda områdesindelningarna. 

 

I figur 5.1.4 kan man däremot se att innehållet i artiklarna skiljer sig något åt mellan storstad och 

landsort. En större andel av landsortsartiklarna tillägnas allmänna nyheter, medan en större del av 

storstadsmaterialet handlar om politik. I figur 5.1.3 ser vi hur materialet fördelats över de båda 

områdesindelningarna utifrån de mindre beståndsdelarna som kallas ”underkategorier”. Det som 

kanske är mest intressant med det resultatet är att nyheter kring forskning i det undersökta 

materialet uteslutande hamnar i kategorin landsort. Resultatet tyder alltså på att nyheter som rör 

forskning tenderar att oftare ha sitt ursprung i landsorten än i storstadsområdena.  

 

Men annars är den allmänna slutsatsen att bevakningen av landsort och storstad inte skiljer sig 

nämnvärt åt i fråga om innehåll och artikeltyp. För landsortsbevakningens del stärker 

undersökningen det resultat som redovisas i Landsbygd i medieskugga (Nygren & Althén, 2014, 

41), där det framkommer att Dagens Nyheters bevakning utanför Storstockholm domineras av 

blåljusnyheter i kortform. Slutledningen att bevakningen av landsorten toppas av blåljusnyheter 

förstärks alltså i denna undersökning av de analyserade artiklarna i både Aftonbladet och Dagens 

Nyheter sammantaget. Men här bör alltså också konstateras att detsamma gäller för 

storstadsbevakningen, då de båda områdesindelningarna ligger näst intill lika på andel 

blåljusnyheter. För landsortsbevakningen gäller att 50 procent av materialet utgörs av 

blåljusartiklar, medan 54 procent av storstadsartiklarna faller under samma kategori. I figur 5.1.3 

ser vi samma tendens, att inom kategorin ”Brott” är det ingen större skillnad i bevakningen av 

landsort och storstad.  35 procent av landsortsmaterialet hör till brottsrapportering mot 37 procent 

i samma kategori för storstadsbevakningen. I stort pekar resultatet alltså på att bilden av landsort 

och storstad är ganska lik, åtminstone sett till de ”ordinarie” nyhetssidor som undersökts i denna 
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uppsats. Nygren och Althéns undersökning pekar på en bild av en landsortsbevakning som präglas 

framför allt av brotts- och olycksrapportering. Här kan det vara värt att notera att bilden av 

storstaden ter sig vara ganska likvärdig, i det material som nu undersökts. 

 

En bidragande orsak till att brottsrapporteringen ligger i topp för både landsort och storstad kan 

ha sin förklaring i de resultat som Harcup och O’Neill funnit i What Is News? Galtung and Ruge 

revisited. När de undersökte hur brittiska tidningar förhåller sig till de av Galtung och Ruge 12 

uppställda faktorer som krävs för att en händelse ska bli en nyhet, fann de att en faktor som var 

frekvent förekommande i de undersökta artiklarna var att händelsen refererade till något negativt 

(Harcup & O’Neill 2001, 269). Av de 12 faktorer som undersöktes var denna den fjärde mest 

förekommande enligt resultatet. Att en negativ händelse värderas högt i nyhetssammanhang kan 

vara en förklaring till att brottsrapporteringen dominerar i både landsort och storstad för denna 

undersökning.  

 

Vad gäller Harcup och O’Neills undersökning var artiklarnas Entydighet den faktor som präglade 

störst antal av artiklarna i de tidningar som studien omfattade. Just denna faktor kan vara svår att 

relatera till denna undersökning, som inte synat någon liknande variabel i de artiklar som ingått i 

studien. Däremot kan man dra paralleller mellan den faktor som värderades näst högst i Harcup 

och O’Neills studie och hur ämnena fördelar sig i figur 4.1.5 i denna studie. För näst högst på listan 

över förekommande nyhetsfaktorer återfinns referens till elitpersoner i den brittiska studien. Där 

har alltså nyheter som rör elitpersoner hög ställning bland de undersökta tidningarna. Detta fynd 

kan till viss del förklara att kategorin kändisnyheter har en relativt hög ställning inom både 

bevakning av landsort och storstad i denna studie. Möjligen hade det gå att hitta starkare 

kopplingar mellan elitpersoners relevans i de brittiska tidningarna och de svenska som undersökts 

här, om urvalet hade tillåtit att undersöka fler artiklar som rör politik, då även politiker kan ses 

som ett slags elitpersoner. I fallet för denna studie har ju de artiklar som rör politik och saknar 

koppling till en specifik ort inte omfattats av undersökningen, vilket även kan tänkas vara en av 

förklaringarna till att innehåll som rör politik inte förekommer mer frekvent i figur 4.1.5.  

 

5.2.4. Medieutrymmets utveckling över tid 

I figur 5.1.7 kan man se att år 2004 var överlägset mest frekvent vad gäller ortsspecifikt material, 

från både storstad och landsbygd. Man ser också att den mest noterbara skillnaden mellan 

landsorts-och storstadsbevakningen går att finna under undersökningsåret 1994, där 33 av de 

undersökta artiklarna kommer från landsorten mot 12 från storstadsområden. Dock är det svårt 

att se någon riktigt tydlig trend för bevakningen av de båda områdesindelningarna, utöver att 

bevakningen av både storstad och landsbygd gick upp år 2004 och ner året efter.  
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I figur 5.1.8 kan man notera att landsortsbevakningen dominerar i varje år och tidning, förutom i 

Dagens Nyheter 2004, där andelen ortsspecifika nyheter till 60 procent består av 

storstadsmaterial. För Aftonbladets del ser bevakningen av de olika områdena ut att vara ganska 

stabil. Landsortsbevakningen utgör mellan 67 och 74 procent varje år och storstadsmaterialet 

håller sig mellan 26 och 33 procent. I Dagens Nyheter kan man dock se en tendens till att trappa 

ner något på landsortsbevakningen. 1994 hade tidningens landsortsmaterial ett rejält övertag mot 

storstadsnyheterna, och stod för 73 procent av det ortsspecifika materialet. Även om år 2004 må 

ha varit en tillfällig nedgång på antalet landsortsartiklar så gick dessa artiklar ändå ner även 2014 

jämfört med 1994, till 57 procent av det undersökta nyhetsmaterialet.  

 

Detta ger en något tudelad bild av trenden inom bevakning av storstad och landsort i de 

rikstäckande tidningarna över de senaste 20 åren. Å ena sidan kan man se att de båda tidningarna 

skiljer sig något åt, där Dagens Nyheters artiklar pekar på vissa tendenser till att minska på 

andelen landsortsbevakning från 1994 till 204. Samtidigt följer staplarna sammantaget samma 

mönster för de båda tidningarna i figur 4.1.8. Att denna historiska tendens trots allt ter sig vara 

relativt likvärdig kan ha sin förklaring i mediekommersialiseringen och populärjournalistiken. 

Aftonbladet och Dagens Nyheter tillhör förvisso olika tidningsgenrer på fler än ett sätt. 

Aftonbladet har traditionellt sett kallats för ”kvällstidning”, medan Dagens Nyheter hört till genren 

”morgontidning”. Vidare säljs Aftonbladet endast i lösnummerform medan Dagens Nyheter både 

säljs som lösnummer och i prenumerationsform. Men det är även viktigt att påminna om vilka 

likheter som finns mellan dessa båda medier för att kunna förklara de tendenser vid vilka de drar 

åt samma håll. Stuart Allan (2010, 247) argumenterar för att den en gång så tydliga skillnaden 

mellan de ”seriösa” och de ”populärjournalistiska” tidningarna har blivit allt svårare att identifiera. 

Om man då väljer att applicera detta synsätt på de undersökta tidningarna i denna uppsats kan 

man argumentera för att likheten mellan tidningar som Dagens Nyheter och Aftonbladet ökat. För 

detta resonemang krävs möjligen att man väljer att placera in dessa båda tidningar i varsin av 

dessa genrer, den ”seriösa” och den ”populärjournalistiska”. Om vi då återigen tar hjälp Björn 

Hägers resonemang om hur olika medier fungerar (se figur 5.2.1.1.) kan vi orientera 

kvällstidningen Aftonbladet som en tidning som med större sannolikhet väljer att prioritera för 

marknaden intressanta nyheter (Häger 2010, 82). Denna bild stämmer bra överens med Allans 

beskrivning om vilken typ av nyheter som trycks i vad han kallar för de ”populärjournalistiska” 

tidningarna. Allan menar att när dessa typer av tidningar växte fram i Storbritannien under 1800-

talet låg tonvikten vid att leverera nyheter som hade ett annat tilltal, med större 

underhållningsvärde (Allan 2010, 33). En tidning som Dagens Nyheter, som går att prenumerera 

på, är enligt Hägers resonemang mindre benägna att beakta marknadens intressen, och kan 

således statuera exempel för den ”seriösa” tidningen, då den enligt detta resonemang åtminstone i 
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högre grad prioriterar nyheter som är viktiga för allmänheten, snarare än intressanta (Häger 2010, 

82). Även om vi då väljer att betrakta de båda tidningarna utifrån dessa genrer, där Aftonbladet är 

den ”populärjournalistiska” tidningen och Dagens Nyheter den ”seriösa” så finns det alltså skäl, 

med Allans resonemang, att argumentera för att dessa båda genrer – och därmed även dessa båda 

tidningar – har fått allt större likheter i sin nyhetsvärdering. Möjligen kan detta bidra till att 

förklara de likheter som konstateras ifråga om hur Aftonbladet och Dagens Nyheters bevakning av 

storstad och landsort förhållit sig under de senaste 20 åren.  

 

5.2.5 Bevakningen som ett resultat av dagordningsteorin 

I detta avsnitt diskuteras hur denna undersöknings fynd kan sägas vara ett resultat av 

dagordningsteorin. Vad undersökningens resultat har för betydelse, sett ur ett 

dagordningsteoretiskt perspektiv återkommer i uppsatsens slutdiskussion.  

 

McCombs använder sig av en lök som metafor för att beskriva fastställandet av mediernas 

dagordning (2006, 133). Där illustrerar han hur olika lager i denna ”dagordningslök” påverkar 

varandra och mediernas dagordning. Ett av dessa lager, som påverkar den slutgiltiga kärnan i 

löken, alltså mediernas dagordning, är andra nyhetsmedier. Detta samspel mellan olika medier 

och hur de påverkar varandra kallar McCombs för intermedial dagordningsmakt och den 

tenderar i hög utsträckning att förstärka de sociala normer och traditioner som finns inom 

journalistiken (2006, 132). Det innebär alltså att ett medium påverkar hur ett annat uppträder. 

Detta i sig är inte svårt att visualisera över journalistik i stort, hur ett nyhetsmedium publicerar en 

nyhet som andra medier plockar upp och går vidare med. Men för att omsätta denna ”lökteori” till 

denna undersökning kan man argumentera för att de undersökta tidningarnas bevakning av 

storstad och landsort har makten att påverka andra mediers dagordning och agenda. För att 

uttrycka saken mer konkret bör alltså representationen av landsort och storstad i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter kunna sägas vara ett resultat av hur andra medier bevakar storstad och landsort. 

Om man tolkar resultatet i denna undersökning som att dessa tidningar i lägger hög vikt vid 

rapportering från Sveriges landsort borde detta tyda på, med McCombs resonemang, att även 

andra medier har en stark landsortsbevakning, som påverkar Aftonbladet och Dagens Nyheter till 

att göra samma prioriteringar. I mer konkreta termer skulle således en eventuellt hög prioritering 

av nyheter från landsorten i till exempel nyhetsprogrammet Aktuellt i Sveriges Television eller 

Ekot i Sveriges Radio kunna vara faktorer som ligger bakom hur Aftonbladet och Dagens Nyheter 

väljer sina nyheter. Här bör poängteras att varken Aktuellts eller Ekots landsorts- och 

storstadsbevakning har undersökts i denna uppsats, eller för den delen relationen mellan denna 

och bevakningen i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Detta är endast ett exempel som syftar till att 

visa hur olika medier påverkar varandra, enligt McCombs och dagordningsteorin för att förklara 

vilka bakomliggande orsaker som kan finnas till de resultat som framträtt i denna undersökning. 



 

30 
 

En diskussion om vad detta resultat i sin tur kan tänkas ha för betydelse för andra medier, enligt 

samma tankesätt, återkommer i slutdiskussionen.  
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6. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka Dagens Nyheters och Aftonbladets rapportering 

från storstadsområden respektive landsort.  

Syftet definierades ytterligare utifrån följande frågeställningar: 

- Hur stor del av nyhetsrapporteringen i Dagens Nyheter och Aftonbladet berör storstadsområdena 

jämfört med landsorten, och hur skiljer sig tidningarna åt i denna rapportering?  

- Är det någon skillnad på längd och innehåll i artiklar beroende på om de berör storstad eller 

landsort?  

- Hur har fördelningen mellan nyheter från storstad och landsort förändrats över tid? 

 

Inledningen av denna slutdiskussion viks åt att i breda ordalag försöka besvara frågeställningarna 

ovan. Den här undersökningens resultat tyder på ett visst övertag för artiklar från landsorten i de 

undersökta tidningarnas nyhetssidor. 59 procent av det undersökta materialet utgjordes av artiklar 

från landsorten, medan 41 procent kom från Sveriges storstadsområden. Vidare visade det sig att 

en majoritet av artiklarna i båda tidningarna var från landsorten. En skillnad mellan tidningarna 

var dock att Aftonbladet hade en något tydligare övervikt åt artiklar från landsorten jämfört med 

hur det såg ut i Dagens Nyheter, vars fördelning mellan artiklar från landsort och storstad var 

något mer balanserad, även om det även där förekom fler artiklar från landsorten. Vad gäller längd 

och innehåll i artiklar från storstad och landsort fann denna undersökning inga tecken på att det 

skulle vara någon större skillnad mellan bevakningen av de olika områdesindelningarna. Huruvida 

man kan säga att fördelningen av nyheter från storstad och landsort har förändrats över tid är 

resultatet tvetydigt. Möjligen kan man notera olika svar för de olika tidningarna, där Aftonbladet 

ser ut att ha en relativt jämn tendens, och ser ut att ha en ungefär lika stark prioritering av 

landsorten under de alla för denna studie genomförda nedslag. För Dagens Nyheter kan man dock 

se att bevakningen av storstadsområden ökat något under de senaste 20 åren.  

 

Själva forskningsproblemet för denna uppsats formulerades utifrån en hypotes om att själva 

problemet vore att finna att nyhetsflödet i Aftonbladet och Dagens Nyheter dominerades av 

material från Sveriges storstadsregioner. Det resultat som har trätt fram i undersökningen tyder 

inte på det, utan snarare att landsorten har ett övertag på antalet artiklar i dessa tidningars 

”ordinarie” nyhetssidor. Frågan man då måste ställa sig är om detta blir ett omvänt problem, att 

istället för att landsorten bortprioriteras och glöms bort så är det storstaden som försvinner i 

media? Min personliga bedömning är att det finns få anledningar att oroa sig för det. I arbetet med 

att samla in artiklar framkom det trots allt att Stockholmsregionen var den ort som stod för flest 

antal artiklar, 48 av de 145 undersökta enheterna. Vidare har Dagens Nyheter, som tidigare 

nämnts, en så gott som daglig lokal Stockholmsdel i tidningen vid tidpunkten för denna uppsats. 
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Med denna i åtanke är det rimligt att anta att åtminstone Stockholm inte bevakas orimligt lite av 

Dagens Nyheter som helhet, även om alltså stora delar av Stockholmsbevakningen hamnar utanför 

de ”ordinarie” nyhetssidorna och istället i Stockholmsdelen. Nu rör detta alltså enbart Dagens 

Nyheter och Stockholm, men mest troligt hade resultatet som helhet påverkats om ”STHLM” hade 

omfattats i denna undersökning - och visat på en större andel bevakning från storstadsområdena 

än den som nu framträder. 

 

Vidare utgör de rikstäckande medierna bara en del av hela medielandskapet. Om man skulle sänka 

perspektivet ett snäpp, till en bevakning på regional nivå, skulle man finna att alla 

storstadsregionerna utgör någon form av centralort för flera medier. Detta är en lyx de delar med 

långt ifrån alla de orter som noterades under kategorin ”landsort” i undersökningen. Min åsikt är 

därför att ett övertag för landsorten i dessa tidningar inte är ett problem, snarare tvärtom, då detta 

bör bidra till en mer breddad bil av vad som är Sverige.  

 

En av de teoretiska byggstenarna i denna studie har varit dagordningsteorin, som bland annat 

beskriver hur mediernas agenda påverkar allmänhetens prioriteringar. Delar av dagordningsteorin 

har använts i uppsatsens analyskapitel som stöd för att förklara och tolka de funna resultaten. Men 

i ljuset av vad som framkommit i denna undersökning är det även relevant att ägna en del av 

denna slutdiskussion till att fundera kring vad resultatet kan ha för betydelse, sett ur ett 

dagordningsteoretiskt perspektiv.  

 

Om resultatet hade varit ett annat, som visade att landsorten prioriteras bort av de rikstäckande 

tidningarna, hade denna diskussion möjligen varit enklare att hålla. Man hade kunnat konstatera 

att mediernas bristande bevakning av landsorten bidrar till att denna ”glöms bort”, och inte anses 

vara viktig för medborgarna att bry sig om. Men under denna undersökning har en annan, mer 

komplex bild trätt fram. Den övergripande bilden är att landsorten trots allt får gott om utrymme i 

de rikstäckande tidningarnas nyhetssidor, till och med mer än storstadsområdena i det material 

som undersökts i denna uppsats. Hur kan detta då tänkas påverka mediedagordningen och vad får 

detta för effekter? Möjligen kan man applicera dagordningsteorins begrepp objekt och attribut på, 

och använda dem för att teoretisera kring, inrikesbevakningen i Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

Enligt McCombs (2006, 99) finns i princip inga gränser för vad som kan anses vara ett objekt som 

har möjlighet att bilda en dagordning hos media och allmänhet. Om man då väljer att se en ort 

som ett objekt, är det rimligt att anta att om en specifik ort ideligen prioriteras i medierna så 

kommer denna prioritering på sikt att överföras till dess mediekonsumenter. Med detta i åtanke 

kan man å ena sidan tänka sig att när landsorten prioriteras relativt högt i medierna så torde 

denna prioritering av objektet, orten ifråga överföras till allmänheten. Problemet med detta 
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resonemang är att även om landsorten som kategori prioriterats högre än storstadskategorin i det 

undersökta materialet, så behöver inte det betyda att en enskild ort i landsortskategorin dominerat 

bevakningen. På så vis torde ändå den ort som förekom flest gånger i undersökningen vara den 

som prioriteras även av allmänheten. I fallet för denna undersökning var det trots allt Stockholm, 

som utgjorde spelplats för 48 av de 145 analyserade artiklarna. Men kanske kan man ändå tänka 

sig en form av ”samlad prioritetsöverföring” av objekten landsortsartiklar. Att områdesindelningen 

”landsort” förekommer fler gånger i undersökningen borde trots allt innebära att denna samlade 

bild kan bidra till att de undersökta tidningarnas läsare får en mer breddad, sann bild av vad som 

är Sverige, när de läser inrikesnyheter. Åtminstone mer än vad som vore fallet om resultatet hade 

pekat mot en storstadskoncentration i de rikstäckande tidningarnas inrikesbevakning. 

 

Denna undersöknings resultat tyder också på att bilden av landsorten och storstaden ter sig vara 

ganska likvärdig, sett till artikeltyp och innehåll. Rapportering om brott var till exempel den 

underkategori som utgjorde högst andel vad gäller både storstad och landsort i materialet. Sett ur 

ett dagordningsteoretiskt perspektiv borde detta bidra till formandet av allmänhetens bild av de 

olika områdesindelningarna. Om vi tidigare använde dagordningsteorins objekt för att förklara vad 

de olika områdesindelningarnas frekvens har för betydelse för allmänhetens prioriteringar, kan vi 

använda det dagordningsteoretiska begreppet attribut för att förklara hur resultatet kan tänkas 

bidra till människors bild av landsort och storstad. McCombs beskriver (2006, 99) attribut som de 

kännetecken och egenskaper som berikar bilden av varje objekt. Om orterna där nyheterna 

utspelar sig kan ses som objekten så kan man se sättet de speglas på, i det här fallet de olika 

ämneskategorier som präglar rapporteringen därifrån, som attributen. Om det då visar sig att 

landsorten och storstadsområdena gestaltas relativt likvärdigt i medierna så har det, med detta 

synsätt, den effekten att allmänhetens bild av landsort och storstad inte skiljer sig åt ifråga om de 

attribut som utgörs av variabelvärdena i figur 4.1.3. Om dessa värden hade skiljt sig väsentligt åt i 

de olika områdesindelningarna hade man tvärtom kunnat argumentera för att medierna överför 

olika attribut från storstadsområden och landsort. Om till exempel bevakningen av landsorten 

hade dominerats av brottsrapportering, medan bevakningen av storstad hade präglats av nyheter 

om politik, hade det i förlängningen kunnat bidra till en allmän bild av landsorten som kriminella 

hålor och storstadsområdena som mer sofistikerade, där man ägnade sig åt att diskutera politik. 

Slutsatsen är nu istället att landsorten och storstaden presenteras på ett likvärdigt sätt i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter, vilket enligt detta tankesätt borde få följden att allmänheten får 

en relativt likvärdig bild av de båda områdena.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Kodschema 

Bilaga 2: Statistiska centralbyråns definition av Sveriges storstadsregioner 
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Bilaga 1 
 
Kodschema 

(V=Variabel) 

V1 Rubrik 

(Artikelns rubrik) 

V2 Tidning 

Aftonbladet 

Dagens Nyheter 

V3 Publiceringsår 

1994 

2004 

2014 

V4 Publiceringsdatum 

(Datum för publicering av artikeln) 

V5 Ort 

Landsort 

Storstad 

V6 Artikeltyp  

Case 

Kortare nyhetsartikel/längre notis 

Notis 

Nyhetsartikel 

Reportage/längre intervju 

V7 Tema 

Allmänna nyheter 

Blåljus 

Politik 

V8 Underkategori 

Arbetslöshet 

Bostadsfrågor 

Brott 

Energi 

Enskild politiker 

Finanspolitik 

Forskning/studie/rapport/varning 

Försvinnanden 

Konsumtion 

Kyrkonyheter 

Kändisnyheter 

Nationella frågor 

Nöjesnyheter 

Olyckor 

Protester 

Regionala frågor 

Rättslig tvist 

Sjukdom 

Välfärd 

Övrigt 
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Bilaga 2 

 


