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ABSTRACT 

In Sweden, media fulfills certain tasks in order to safeguard the citizens’ right to freedom of 

opinion. Media must scrutinize influential actors and present well rounded content, which 

holds different views of the society. In this thesis I examine how Dagens Nyheter, Göteborgs-

Posten and Sydsvenskan handled the requirement of impartiality close to the parliamentary 

elections in 2006 and 2010. Previous research shows that Alliansen was favored in media 

before both elections. 

In order to make the requirement of impartiality measureable, I use Jörgen Westerståhls work 

in which he stipulates two conditions that must be met if media shall be deemed to convey 

impartial news. First, an article must be balanced between different opinions, and secondly, 

not side with any part, but remain neutral. 

The results show that the newspapers were better able to fulfill the first condition than the 

second. The news articles that did not fulfill the first condition were in favor of Alliansen. 

SAMMANFATTNING  

I Sverige uppfyller medierna demokratiska uppgifter i syfte att värna om den lagstadgade fria 

åsiktsbildningen. Medierna ska granska inflytelserika aktörer och deras innehåll ska 

presentera olika åsikter mellan vilka allmänheten självständigt ska kunna ta ställning. I 

uppsatsens undersöks hur Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan hanterade 

kravet på opartiskhet i förhållande till respektive dagstidnings nyhetsförmedling inför 

riksdagsvalen 2006 och 2010. Tidigare forskning visar på att Alliansen gynnades i 

valrapporteringen inför såväl riksdagsvalet 2006 som 2010.  

För att göra kravet på opartiskhet mätbart tar jag hjälp av Jörgen Westerståhls tankegods som 

formulerar två krav vilka ska uppfyllas för att medierna ska anses förmedla opartiska nyheter. 

För det första ska en nyhet vara balanserat återgiven och för det andra måste rapporteringen 

förhålla sig neutral.  

Resultatet visade att journalistiken i större utsträckning uppfyllde kravet på neutral 

representation än balanskravet. I de nyhetsartiklar som inte uppfyllde balanskravet spreds en 

diskursstruktur och en maktdistribution som gynnade Alliansen. 

Nyckelord: journalistik, media, opartiskhet, Westerståhl, dagordningsteori, diskurs, makt 
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1 INLEDNING 

Svenskarnas mediekonsumtion ökar. En genomsnittlig dag år 2002 tittade 85 % av Sveriges 

befolkning på TV samt ägnade nästan en halvtimme åt tidningsläsande (Nord & Strömbäck 

2002:12). Sex år senare hade vårt genomsnittliga TV- tittande ökat med fem procent samtidigt 

som den genomsnittlige svenskan ägnade fem timmar åt tidningsläsande, tv, radio och internet 

(Hadenius et al 2008:15). I den digitala tidsåldern är det intressant att påminna sig om att 

dagstidningarna fortsätter vara den kanal genom vilka flest svenskar tar del av 

nyhetsförmedlingen (Strömbäck 2009:77). Siffrorna visar att individer aktivt söker 

information från massmedier, och det i sig är vid närmare eftertanke en fullt naturlig process. 

I vår globaliserade värld är det en omöjlig begäran att människor ska vara kapabla att ta in och 

bearbeta all information som hon dagligen utsätts för. Våra hjärnor är inte konstruerade för att 

ta emot ofantliga mängder information utan selekterar bort stora delar som en kognitiv 

försvarsmekanism. Således fyller medierna en funktion som så kallade gatekeepers vilka har i 

uppgift att bevaka, selektera och förmedla information till allmänheten så hjärnan undslipper 

det arbetet. (ibid. 2009:91). Det är emellertid på sin plats att inledningsvis problematisera 

distinktionen mellan journalistik och medier. Statsvetaren och medieforskaren Jesper 

Strömbäck vänder sig emot att likställa journalistik med medier. Han menar att medier är en 

struktur, en kanal, som förmedlar olika sorters medieinnehåll varav journalistik är en form av 

medieinnehåll (ibid. 2009:138). Strömbäck förtydligar skillnaden när han skriver att: 

”[j]ournalistiken behöver medier för att kunna förmedlas, men det finns ingenting som säger 

att medier förmedlar just journalistik” (ibid. 2009:138). Författaren menar att det inte existerar 

någon vedertagen definition av vad som ska räknas som journalistik. Dock är journalistik inte 

fiktion utan ett särtecken för journalistik är att den ”[…] handlar om verkligheten och om vad 

som är sant.” (Strömbäck 2009:139).  

Vår omfattande mediekonsumtion tillsammans med medias position som gatekeepers visar 

främst två saker. För det första pekar mediekonsumtion på att vi är starkt beroende av 

journalistikens tjänster för vår omvärldsorientering (Hadenius et al 2008:12). För det andra 

visar vår ökade mediekonsumtion att vi i allt högre grad förlitar oss på information från 

medier snarare än på egna erfarenheter eller interpersonell kommunikation (Strömbäck 

2009:239). Vår bild av samhället och politiken förmedlas därmed i allt högre grad av medier 

som agerar mellanhand mellan individen och den objektiva verkligheten (i den mening det nu 

finns en sådan). Det vilar därmed ett stort ansvar på medierna att i egenskap av mellanhand 
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förmedla balanserade och opartiska nyheter. Att så sker är dock inte någon självklarhet. Med 

avstamp i ovanstående studerar uppsatsen hur några av Sveriges största dagstidningar sköter 

sin uppgift som mellanhand vid ett unikt tillfälle då allmänheten vänder sig till dem för 

information – inför riksdagsvalen. 

1.1 PROBLEMFORMULERING   

Ulf Bjereld m.fl. definierar i essän Problematiska problem ett vetenskapligt problem som 

”[…] skillnaden mellan forskarens förförståelse och verkligheten såsom forskaren uppfattar 

den.” Förförståelse på ämnet hämtas från tidigare forskning med vars hjälp 

problemformuleringen samt uppsatsens syfte och frågeställningar formuleras (Bjereld m.fl. 

2009:439). I uppsatsens inledning har det påvisats att kontakten mellan politiska aktörer och 

medborgare i stor utsträckning sker med olika medier som mellanhand, samt är central för den 

svenska demokratin (Nord 2000:12). Vidare står det klart att massmedierna är en stor 

maktfaktor i den politiska kommunikationen; medborgarna är beroende av deras tjänster 

samtidigt som politiska aktörer i viss utsträckning måste anpassa sig till medielogiken för att 

beredas plats i flödet. I den svenska Regeringsformen står det att läsa 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 

och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 

och genom kommunal självstyrelse. 

     SFS 1974:152 

Fri åsiktsbildning är således centralt för det svenska statsskicket. År 1993 tillsatte dåvarande 

regering en kommitté för att utreda den framtida presspolitiken (SOU 1995:37). Syftet var att 

” […] undersöka behovet av direkta eller indirekta statliga stödåtgärder till dagspressen.” 

(SOU 1995:37, s. 15). I sina överväganden skriver författarna till utredningen följande 

I en politisk demokrati har den fria åsiktsbildningen en avgörande betydelse. Massmedierna fullgör tre 

uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse 

medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor 

(informationsuppgiften), uppgiften att granska de inflytelserika i samhället (granskningsuppgiften) och 

uppgiften att låta olika åsikter komma till tals (forumuppgiften). 

     SOU:1995:37, s. 11 

Stiftelsen institutet för mediestudier framhäver också dem i sin rapport Mediernas roller i 

demokratin, mediernas ansvar där man skriver att ”[d]e olika rådande 

samhällsuppfattningarna och värderingarna har ansetts viktiga att via press, radio och TV 
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sprida, granska och ställa mot varandra” (Nord 2000:16). Tankegångarna återkommer i de 

svenska etiska reglerna för press, radio och TV där det står att läsa: ”[m]assmediernas roll i 

samhället och förtroendet för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling” 

(Nord & Strömbäck 2004:20). Även om informations-, gransknings- och forumuppgiften av 

SOU 1995:37 föreslogs vara vägledande för statens presspolitik benämns dessa ofta som 

”´[…] mediernas demokratiska uppgifter´.” (ibid. 2004:19). För att journalistiken ska leva upp 

till kraven som formuleras är det av yttersta vikt att deras texter och inslag i största möjligaste 

mån förmedlar allsidiga och sanningsenliga rapporter så att medborgare har möjlighet att ta en 

oberoende ställning till innehållet (Nord 2000:19). Om journalistiken istället brister i sina 

demokratiska uppgifter eller inte uppfyller kravet på opartiskhet är det ett problem på många 

nivåer. Dels är det ett internt systemproblem för journalistiken och medierna som antingen 

måste ändra sina arbetsmetoder alternativt omdefiniera sitt uppdrag. För allmänheten kan det 

sägas vara ett än större problem som kanske inte längre kan förlita sig på att journalistiken 

eftersträvar att förmedla en allsidig nyhetsförmedling. Men det är också ett problem för 

politiska aktörer då dessa i en eventuellt partiskt skildrad journalistik inte kan förväntas få lika 

stort utrymme i rampljuset utan i vilken vissa partier och politiska åsikter särbehandlas. 

Dessutom är en partisk journalistik ett övergripande problem för hela den politiska 

kommunikationen och demokratin. För utan en fungerande journalistik är det näst intill 

omöjligt att tala om fri åsiktsbildning.   

Problemformuleringens kärna kretsar kring samspelat mellan journalistiken och dess 

samhälleliga effekter. Samhället påverkar journalistiken och journalistiken påverkar samhället 

i en symbios som styr hur människor uppfattar omvärlden samt vad vi har en åsikt om 

(Strömbäck 2009:99ff). Om kravet på opartiskhet inte efterlevs finns det en risk att en politisk 

aktör får tolkningsföreträde framför andra och på så sätt blir hegemon över diskursen i en 

specifik sakfråga eller över ett politiskt område. I händelse av ett sådant klimat brister 

massmedierna i upprätthållandet av en fri åsiktsbildning vilket i förlängningen kan få negativa 

konsekvenser för demokratin. Om kravet på opartiskhet istället uppfylls och flera parter i en 

fråga får komma till tals ökar möjligheten för konkurrerande diskurser vilket medför att 

människor fritt kan ta ställning utifrån en allsidigt förmedlad bild i enlighet med fri 

åsiktsbildning. Dessa ändpunkter figurerar inte längs en kontinuerlig dimension. Antingen 

uppfyller journalistiken kravet på opartiskhet – eller så gör den inte det.  
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1.2 SYFTE  

Syftet med min uppsats är tudelat. För det första är ambitionen att över tid beskriva och 

jämföra huruvida Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan
1
 inför riksdagsvalet 

2006 och 2010 levde upp till kravet på opartiskhet. Opartiskheten operationaliseras genom 

balanskravet och kravet på neutral representation utifrån Jörgen Westerståhls forskning 

(Hadenius et al 2008:258). Kraven synliggörs därför i de frågeställningar som behandlar 

opartiskheten. Den eventuella opartiskheten behandlas utifrån en jämförelse mellan hur 

dagstidningarna inför riksdagsvalet 2006 hanterade rapporteringen kring Alliansen bestående 

av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna och samverkanspartierna 

bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt rapporteringen kring 

Alliansen och de rödgröna inför riksdagsvalet 2010.  För det andra är min ambition att föra en 

diskussion kring fri åsiktsbildning knutet till effekterna av hur deras eventuella partiskhet 

påverkat vilken diskursstruktur och maktdistribution dagstidningarna spred. Även om 

uppsatsens syfte är tudelat förenas delarna genom den gemensamma kopplingen till fri 

åsiktsbildning.  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR  

För att tillgodose uppsatsens syfte ställs följande frågeställningar  

1. Uppfyllde respektive dagstidnings journalistik balanskravet inför riksdagsvalen 2006 och 

2010 – vilka eventuella likheter och skillnader vad balanskravet anbelangar går att 

identifiera mellan tidsperioderna? 

2. Uppfyllde respektive dagstidnings journalistik kravet på neutral presentation inför 

riksdagsvalen 2006 och 2010 – vilka eventuella likheter och skillnader vad kravet på 

neutral representation anbelangar går att identifiera mellan tidsperioderna? 

3. Vilka eventuella likheter och skillnader finns mellan journalistiken i de olika 

dagstidningarna vad hanteringen av balanskravet och kravet på neutral representation 

anbelangar inför riksdagsvalen 2006 och 2010? 

4. Vilken diskursstruktur och vilken maktdistribution spreds mellan Alliansen och 

samverkanspartierna i dagstidningar inför riksdagsvalet 2006 och mellan Alliansen och de 

rödgröna inför riksdagsvalet 2010 – och går det att identifiera en förändring mellan 

tidsperioderna? 

                                                 
1
 Hädanefter avses med ”dagstidningar(na)” dessa tre dagstidningar. I brödtexten, frånsett kapitel 1.5, kommer 

de fortsättningsvis i brödtexten förkortas som DN, GP och SDS. 
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I kapitel 7 omformuleras frågorna på så sätt att ” respektive dagstidnings” i fråga 1 och 2 

ersätts med namnet på respektive dagstidning. 

1.4 DISPOSITION  

I kapitel 1 presenteras uppsatsens första delar i överensstämmelse med underrubrikerna. I 

kapitel 2 följer de för uppsatsen avgörande avgränsningarna samt en genomgång av variabler 

och analysenheter. Vidare finns det finns inom den statsvetenskapliga litteraturen ingen 

konsensus kring vilket av kapitlen teori eller metod som ska komma först. Jag har valt 

presentera teorikapitlet, kapitel 3, först då det innehåller viktiga avsnitt som läsaren bör bära 

med sig till kapitel 4 och uppsatsens metod. Kapitel 5 ägnas åt en summering av uppsatsens 

olika analysscheman och ingångar till resultatkapitlet berörs. I kapitel 6 har varje 

frågeställning förärats med en egen underrubrik där svaret på respektive fråga står att läsa. En 

avslutande diskussion där uppsatsens resultat knyter an till den tidigare forskningen samt 

bereder förslag på vidare forskning avslutar uppsatsen i och med kapitel 7. Till sist, det råder 

skilda meningar om huruvida en litteraturförteckning ska delas upp mellan olika typer av verk 

eller ej. Jag har prioriterat läsvänligheten varför jag i litteraturförteckningen valt att skilja 

mellan litteraturen och nyhetsartiklarna.  

1.5 TIDIGARE FORSKNING  

Det ska inledningsvis konstateras att det hade varit en omöjlighet att överhuvudtaget skriva 

något i uppsatsen av substans utan tidigare forskning. Inledningen, problemformuleringen, 

syftet och frågeställningarna bygger på och genomsyras precis som resten av uppsatsen av 

tidigare forskning. Det är en absolut nödvändighet. Kumulativitet är en central beståndsdel i 

varje uppsats och en betydande indikator för all forskning. Det finns ingen anledning att 

uppfinna det berömda hjulet på nytt varför man istället använder befintlig forskning och 

placerar sig ovanpå andra forskares axlar. Kumulativitet handlar om att identifiera 

forskningshorisonten inom ramen för vad man skriver om samt, om möjligt, lämna ett bidrag 

vilket flyttar forskningshorisonten ett steg framåt (Esaiasson m.fl. 2007:18f). I kapitlet 

tillgodoses kumulativiteten genom att rikta uppmärksamhet mot en av Demokratirådets 

rapporter ifrån senare år samt ett par centrala verk för nyhetsmediernas bevakning av svenska 

riksdagsvalrörelser. Men först bör något nämnas om den forskning som finns på temat 

mediering och medialisering i skenet av vilken alla studier om nyhetsrapportering bör ses.  

Författarparet Sandra Moog och Jeffrey Sluyter-Beltrao menar att kommersialiseringen av 

massmedia påverkar politiken då den bland annat förändrar sättet på vilket massmedia 
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framställer personer och händelser samt förändrar sättet på vilket politiker kommunicerar 

sinsemellan och med medborgarna. I förlängningen innebär det att politiska institutioner, 

intresseorganisationer och politiska partier måste ändra sina strukturer för att anpassa sig till 

det nya medieklimatet där många politiska budskap måste förpackas i utspelsformat för att få 

utrymme i media (Moog & Sluyter-Beltrao 2001:30). De får medhåll av statsvetaren Olof 

Petersson som skriver att medialiseringen visar på en signifikativ förändring i det politiska 

systemets sätt att verka. Han identifierar tre olika förändringsaspekter 

För det första blir massmedier den viktigaste kanalen för de politiska partierna att nå ut till allmänheten. 

För det andra anpassas den politiska debatten till mediernas arbetssätt. För det tredje anammar politikerna 

mediernas logik och ett journalistiskt sätt att tänka. 

     Olof Petersson 2009:179 

För att till fullo förstå innebörden av politikens medialisering är det, enligt Jesper Strömbäck, 

centralt att sätta sig in i hur medielogik och politisk logik fungerar och relaterar till varandra. 

Strömbäck skriver att ”[e]nligt teorin om medielogiken beror ett mediums innehåll ytterst på 

vilket medieinnehåll som passar mediets format, organisation, interna arbetsvillkor, normer 

och behov av uppmärksamhet”, och fortsätter, ”[m]edierna själva och deras behov styr vad de 

rapporterar om och hur de formar rapporteringen.” (Strömbäck 2009:240f). Medieforskaren 

Kent Asp delar in medielogiken i fyra olika delar: dess format, rutiner, dramaturgi och 

arbetsmetoder. I Medierna och demokratin ersätts termen politisk logik med partilogik, men 

samma logik åsyftas vilken har diskussion om sakfrågor och policys i fokus (Nord & 

Strömbäck 2004:204). Strömbäck beskriver den politiska logiken och medielogiken som två 

sinsemellan konkurrerande system vilka strävar efter politiskt inflytande. (Strömbäck 

2009:241). Poängen är att den politiska kommunikationen ofta bestäms av något av de två 

konkurrerande systemen. När medielogiken styr uppfattas medierna som kommersiella 

företag vilket får till konsekvens att medierna uppmärksammar sådant som de antar att 

människor är intresserade av medan den politiska logikens (eller partilogikens) inflytande 

över medierna genererar fokus på sådant som ”[…] är viktigt och relevant och som människor 

i rollen som medborgare behöver veta.” (Strömbäck 2009:242). När den politiska logiken 

råder över medieklimatet fyller medierna enligt Strömbäck en demokratisk funktion med syfte 

att stärka demokratin (ibid). Avslutningsvis är det intressant att notera den forskning som 

påpekar att varken den politiska högern eller vänstern i Sverige förfördelas av journalistiken i 

valrörelser. Asp skriver att det ”[…] inte går att hävda att något parti eller politisk 
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åsiktsinriktning systematiskt gynnas eller missgynnas i de medier där det i lag och 

sändningstillstånd ställs krav på opartisk och saklig nyhetsförmedling” (Asp 2003:41).  

Medieringen och medialiseringens effekter betonas i Studieförbundet för näringsliv och 

samhälles rapport Mediernas valmakt (Petersson m.fl 2006). I den slår författarna fast att 

mediernas betydelse i valrörelser ökar då människor allt oftare möter politiken indirekt via 

medierna snarare än genom personlig kontakt med partiernas företrädare (ibid. 2006:47f). Vad 

gäller eventuell partiskhet skriver man att den politiska nyhetsjournalistiken generellt sätt är 

neutral till sin natur vad gäller rapporteringen av olika partier. Däremot finns det tendenser 

som visar att borgerliga regeringsalternativ får en mer gynnsam bevakning än 

Socialdemokratiska dito (ibid. 2006:67). Rapporten betonar att medias politiska bevakning 

kommit att innehålla allt mer av personifiering kring enskilda partiers företrädare och som en 

effekt av medielogiken. Gränsen mellan underhållningsprogram och mer traditionellt politiskt 

orienterade program suddas därför ut. ”Politiken populariseras och populärkulturen 

politiseras”, skriver författarna (ibid. 2006:171).  

Kent Asp, professor i journalistik och docent i statsvetenskap, har bevakat mediernas 

rapportering från samtliga riksdagsvalrörelser sedan 1979 (Asp 2011:7). Av störst intresse för 

uppsatsen är Asps rapporter från riksdagsvalen 2006 och 2010 då dessa korrelerar med 

uppsatsens syfte. I Rättvisa nyhetsmedier. Partiskheten under 2006 års medievalrörelse 

fokuserar Asp på hur nyhetsmedierna rapporterade om valrörelserna samt om något parti eller 

åsiktsriktning gynnades eller missgynnades i rapporteringen. Medierna som granskas omfattar 

såväl radio och tv som storstadspress. Asps pressurval behandlar Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter, Göteborgs-Posten samt Aftonbladet och Expressen från 21 augusti 2006 och fram 

till valdagen 17 september 2006. Resultatet från hans forskning visar att Alliansen 

behandlades mer gynnsamt än Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (kallade 

samverkanspartierna). Samverkanspartierna fick den mest gynnsamma rapporteringen i Ekot 

och Aktuellt medan Dagens Nyheter behandlade Alliansen mest gynnsamt. Den mest 

balanserade bevakningen svarade Göteborgs-Posten samt Aftonbladet för (Asp 2006:42). 

Hans slutsatser för medievalrörelsen 2006 var att Alliansen gynnades och 

samverkanspartierna missgynnades av nyhetsmediernas valrörelserapportering (Asp 2006:81). 

Rapporten för mediebevakning av riksdagsvalet 2010 döptes till Mediernas prestationer och 

betydelse. Precis som inför valet 2006 baseras Asps urval på radio, tv och tidningar. Asps 

pressurval för mediebevakningen av riksdagsvalet 2010 behandlar Svenska Dagbladet, 
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Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten samt Aftonbladet och Expressen samt Norrländska 

Socialdemokraten. Hans ingångspunkter för rapporten har som syfte att utröna 

nyhetsmedierna fyller sitt demokratiska uppdrag samt hur journalisterna påverkar 

opinionsbildningen. Asps slutsats var att även om Alliansen tilldelades en mer gynnsam 

rapportering än de rödgröna så var skillnaderna väldigt små. De skillnader som ändå fanns 

visade att Dagens Nyheter tillsammans med bland annat Ekot, Göteborgs-Posten, Svenska 

Dagbladet och Rapport gav Alliansen en mer gynnsam behandling. Aktuellt, Nyheterna och 

Aftonbladet svängde tvärtom i sin bevakning till fördel för de rödgröna (Asp 2011:93). 

Angående journalisternas påverkan på opinionen menar han att de hade ett begränsat 

inflytande och att det snarare var partierna själva som påverkade opinionen. Samtidigt visar 

forskningshorisonten att 41 % av de svenska journalister som svarade på en enkät från 

Göteborgs Universitet anser att Miljöpartiet är det bästa partiet. Detta i jämförelse med 12 % 

av allmänheten (Damber 2012). 

Asps forskning bjuder naturligtvis på en unik möjlighet att följa trender i valrapporteringen 

över tid och är en ovärderlig källa till information för alla som är intresserade av symbiosen 

mellan medier och politik. Hans rapporter får stor genomslagskraft i forskarsamhället och 

används flitigt som referenslitteratur, inte mist i fack- och kurslitteratur (se bland annat 

Bergström & Boréus 2005, Bäck & Gilljam 2006, Strömbäck 2009). Det finns likheter mellan 

uppsatsen och Asps forskning. Problemområdet är likartat och uppsatsen bidrar till samma 

teorifält. Dock är skillnaderna större. Framförallt har Asps olika rapporter olika 

ingångspunkter medan uppsatsen mäter exakt samma företeelser från två skilda riksdagsval. 

Vidare använder uppsatsen andra analysscheman tillsammans med andra kriterier för 

slutsatsdragning än vad Asp nyttjar. Dessutom fäster inte Asp samma vikt vid 

maktdistribution och diskursstruktur som uppsatsen gör. Sammantaget borgar ovanstående för 

att intressanta jämförelser mellan texterna kan göras i kumulativ anda.  

1.6 STUDIENS AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att avgränsa studien till de två veckorna som föregick riksdagsvalen 2006 och 

2010. Motivet vilar främst på två bevekelsegrunder. För det första måste det till någon form 

av tidsmässig avgränsning för att uppsatsen ska bli praktiskt genomförbar inom aktuell 

tidsrymd. För det andra finns det i litteraturen stöd för en sådan avgränsning. Jesper 

Strömbäck skriver att journalistiken är central för demokratins välmående och att det särskilt 

gäller ”[…] under de vibrerande högintensiva veckor då valkampanjerna bedrivs och valets 
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utgång grundläggs” (Strömbäck 2004:267). Olof Petersson delar Strömbäcks mening när han 

skriver att ”[m]ediernas makt över innehållet, och deras betydelse som informationskälla för 

medborgarna, ger dem en stark ställning såväl före som under och efter valrörelserna.” 

(Petersson et al 2006:52). Veckorna innan valrörelserna är intressanta av flera skäl. I själva 

valröstningsutförandet når demokratin sin höjdpunkt då alla medborgare i realiteten är 

politiskt jämställda med lika stor makt att fördela till förtroendevalda politiker. Det innebär att 

medierna och medborgarnas maktmässiga klimax infallet samtidigt, men inte oberoende av 

vartannat. Medborgarnas politiska åsikter konstrueras och rekonstrueras i en kombination av 

personliga värderingar och livsstilar samt tillgänglig information (Strömbäck 2004:268).  

1.7 VARIABLER  

I uppsatsen tillämpas ett totalurval av den populationen riksdagspartier som gick till 

riksdagsval 2006 och 2010 (Esaiasson et al 2007:179). Då inga nya partier kom in i 

riksdagen efter valet 2006 rör det inför båda riksdagsvalen sig om följande: Centerpartiet, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet. Partierna gick till val i olika konstellationer inför de båda riksdagsvalen. 

Efter riksdagsvalet 2002 hade Socialdemokraterna bildat en minoritetsregering med stöd av 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet som regerade fram till riksdagsvalet 2006. Övriga 

dåvarande riksdagspartier Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

svarade med att forma ett valtekniskt programsamarbete inför riksdagsvalet 2006 som 

döptes till Alliansen. Kent Asp menar att det i 2006 års riksdags val var ”[…] tydligare än 

vanligt att det handlade om en kamp mellan två regeringsalternativ” (Asp 2006:11). Det 

berodde på att Alliansen fick en motvikt genom att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet mer än i tidigare val uppträdde som en gemensam aktör (Asp 2006:11). 

Resultatet för år 2006 riksdagsval innebar att Alliansen bildade en koalitionsregering. Inför 

riksdagsvalet 2010 cementerades samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet. Partierna gjorde gemensam sak och sökte tillsammans stöd för en 

koalitionsregering som de rödgröna samtidigt som Alliansen fortlevde som samarbetsform. 

Återigen var det tydligt att valet stod mellan två regeringsalternativ (Asp 2011:11).  

Att partierna inför respektive val uppträtt i olika samarbetsformer underlättar studiet av 

dem då det inte blir ett ”allas krig mot alla” utan snarare utkristalliseras, likt Asp i sin 

forskning påpekar, två regeringsalternativ inför respektive riksdagsval. Inför riksdagsvalet 

2006 ställs Alliansen mot Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som 
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tydligare än vanligt uppträder som en gemensam aktör (Asp 2006:11). De tre partierna 

benämns därför av Asp som ”samverkanspartierna” (Asp 2011:40). En beteckning 

uppsatsen fortsättningsvis kommer anamma. Inför riksdagsvalet 2010 ställs Alliansen mot 

de rödgröna. Även om det givetvis rör sig om sju unika partier tar uppsatsen fasta på 

samarbetsformerna som manifesterar två olika regeringsalternativ.  

1.8 ANALYSENHETER  

Mitt urval av analysenheter grundas på tidigare forskning och är gjort med hjälp av ett 

strategiskt urval. Jesper Strömbäck skriver att ”[ä]ven om dagstidningarna tappat publik under 

de senaste 20 åren fortsätter de, tagna tillsammans, att vara det nyhetsmedium som flest 

svenskar regelbundet använder sig av.” (Strömbäck 2009:78). Vidare är det inte rimligt att 

inom ramen för uppsatsen beakta alla Sveriges 168 betalda dagstidningar varför ett fåtal fall 

ur populationen strategiskt baserat på i första hand dagsupplaga och i andra hand geografisk 

spridning valts ut. Med ett sådant urval korrelerar analysenheterna med Sveriges tre till 

dagsupplagan sett största storstadstidningar; DN, GP och SDS. År 2010 hade DN en 

dagsupplaga på 292 300 exemplar, GP hade motsvarande 227 200 exemplar och SDS 115 600 

exemplar (Rogberg 2011:5). Den geografiska spridningen blir till viss del tillgodosedd genom 

att DN har sin geografiska hemvistelse i Stockholm, GP i Göteborg och SDS i Malmö. 

Svenska Dagbladet har en dagsupplaga på 192 100 exemplar men prioriteras bort då dess 

fokus på Stockholmsområdet likställs med DN som dessutom har en större dagsupplaga. Då 

uppsatsen eftersträvar en saklig gestaltning av den politiska kommunikationen väljs 

kvällstidningarna bort då dessa är ”[…] mest benägna att gestalta politik som spel eller 

skandal” (Strömbäck 2009:185).  

Dagstidningarna är dock inte neutrala aktörer. Tvärtom använder de olika beteckningar för att 

positionera sig i det politiska landskapet. DN och SDS etiketteras som oberoende liberal 

medan GP klassas som liberal (Asp 2006:9). Det är tidningarna som etiketterar sig själva och 

det är i regel ledarsidornas hållning i samhällsfrågor som avgör beteckningen (Petersson et al 

2006:65). Exempelvis deklarerar DN på sin hemsida att ”DN är oberoende, står fri från 

partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. DN:s politiska hållning är liberal. 

Tidningen redigeras i liberal och frisinnad anda.” (Herlitz 2008). Att dagstidningarna tar 

politisk ställning kan påverka uppsatsens resultat. Situationen beskrivs väl i Demokratirådets 

rapport från 2006:  
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Från politikens vänsterkant luftas det av och till misstankar om att medierna är högervridna, mot 

bakgrund av att de flesta medierna är privatägda samtidigt som de flesta tidningarna har liberal eller 

borgerlig färg på ledarsidorna. Från politikens högerkant finns motsvarande misstankar om att medierna 

är vänstervridna, mot bakgrund av att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har starkare sympatier hos 

journalister än hos allmänheten.  

      Petersson et al 2006:65 

Alternativa analysenheter hade givetvis varit möjliga. Jag hade kunnat inkludera 

gratistidningar, radio, TV- inslag eller omfamnat kvällstidningarnas bidrag men finner urvalet 

tillfredsställande och menar att det lever upp till uppsatsens kravbild. 
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2 TEORETISKT RAMVERK  

2.1 KRAVET PÅ OPARTISKHET  

Kraven på opartisk journalistik har alltsedan TV:s ökade genomslag och 

nyhetsjournalistikens betoning av samhällsfrågor på 1960-talet varit ett centralt 

diskussionsämne i debatten om massmediers roller och uppgifter (Hadenius et al 

2008:257). Ett tidigt namn i debatten var statsvetaren Jörgen Westerståhl som stipulerade 

två grundkomponenter (saklighet och opartiskhet) med vardera två delkomponenter 

(sanning och relevans respektive balans och neutral representation) vilka tillsammans 

utgjorde hans objektivitetskrav på nyheter (Petersson 2011:152). Det ska poängteras att 

hans tankegods, gestaltat i figuren nedan, kan nyttjas både som analysschema och teori. I 

uppsatsen utvecklas emellertid unika analysscheman, men som genomsyras av 

Westerståhls definition av objektivitetsbegreppet. Hans tankegodas används således i 

uppsatsen som ett teoretiskt ramverk. 

 

    

 

Figur 1. Westerståhls definition av objektivitetsbegreppet (Hadenius et al 2008:258) 

Hadenius et al frågar sig dock huruvida ”[…] det överhuvudtaget är riktigt att ställa kravet på 

sanning parallellt med de övriga kraven.” (Hadenius et al 2008:258). Jag följer författarnas 

argumentationslinje vilken stipulerar att det inte är riktigt att ställa kravet på sanning parallellt 

med de övriga kraven då en osann nyhet saknar relevans, är ointressant att ge en neutral 

representation och inte heller är intressant att balansera (ibid. 2008:258). Kravet på relevans är 

ett försök till en definitionsram för hur mycket utrymme det är skäligt att ge en viss nyhet. 

Emellertid är det komplext att avgöra vad som är relevant för vem och vem som avgör vad 

som är relevant. ”Vem ska avgöra vilket utrymme som är relevant för att man ska kunna sägas 

nå upp till kraven på saklighet?”, frågar sig författarna retoriskt (ibid. 2008:258). Med 

hänvisning till ovanstående resonemang hanterar inte uppsatsen objektivitetsbegreppets 

grundkomponent saklighet och dess delkomponenter och fokuserar istället på den andra 

grundkomponenten opartiskhet och dess delkomponenter balans och neutral representation 

där det finns förutsättningar för gott vetenskapande. 

Objektivitet 

Saklighet Opartiskhet 

Sanning
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Figur 2. Av uppsatsförfattaren modifierad version av Westerståhls definition av objektivitetsbegreppet  

En opartisk nyhetsförmedling skulle för Westerståhl uppfylla två krav. För det första skulle 

nyheten vara balanserat återgiven genom att låta olika parter med eventuellt olika åsikter i en 

fråga komma till tals. (Hadenius et al 2008:258). För det andra får journalisten inte ”[…] 

genom värderande attribut eller på annat sätt ta ställning för eller emot den ena eller andra 

parten” (Hadenius et al 2008:259). Westerståhls krav på opartiskhet har rönt internationell 

uppmärksamhet. När den på området internationellt ledande medieforskaren Denis McQuail i 

sitt arbete diskuterat kring massmediers objektivitetsdilemma har McQuail slagit fast att krav 

på neutral representation och balans var särskilt användbara för att analysera public service- 

mediernas partiskhet (Petersson 2011:158). Det är genom dess två krav, balanskravet samt 

kravet på neutral representation som uppsatsen operationaliserar begreppet opartiskhet och 

som tillsammans ska uppfyllas för att tillgodose kravet på opartiskhet. Kraven ligger senare 

till grund för de kriterier för slutsatsdragning som används i uppsatsens analysscheman. 

Infrias inte balanskravet och kravet på neutral representation fallerar också mediernas 

demokratiska uppgifter vilka formulerades i SOU 1995:37.   

2.2 MAKTTEORI 

Kapitlet om maktteori är uppdelat i två underrubriker där den första behandlar 

dagordningsteorin och dess anknytning till det Westerståhlska balanskravet. Den andra 

underrubriken behandlar gestaltningsteorin och dess anknytning till det Westerståhlska kravet 

på neutral representation.  

2.2.1  DAGORDNINGSTEORI  

Klassisk maktteori förknippas gärna med Steven Lukes texter om maktens tre dimensioner 

(Lukes 2008). Vad han i Power: A radical View från 1974 benämner som maktens andra 

ansikte associeras ofta till makten över dagordningen. För uppsatsen är dagordningsteorin och 

tanken om dagordningsmakt central då den anknyter till det Westerståhlska balanskravet. 

Medierna styr över huruvida ett partis eller regeringsalternativs åsiktslinje ska få stå 

oemotsagd eller ej i en text. Om en åsiktslinje står oemotsagd följer effekten att just den 

Opartiskhet 

Balans Neutral representation 
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hamnar på mediernas dagordning och, om man ska tro dagordningsteorin, också på 

medborgarnas dagordning. Om istället flera åsiktslinjer balanseras mot varandra i en text 

underlättar det för läsaren att ta ställning för den ena eller andra (eller för all del båda) sidorna 

vilket är i överensstämmelse med balanskravet och underlättar en fri åsiktsbildning. 

Dagordningsteorin består, enligt Strömbäck, av tre olika dagordningar, mediernas dagordning, 

allmänhetens dagordning och den politiska dagordningen som alla på olika sätt påverkar 

varandra. Mediernas dagordning handlar om vilka frågor som får stort utrymme i medierna 

och allmänhetens dagordning handlar om de frågor som medborgarna tycker är viktiga. Den 

politiska dagordningen handlar om vilka frågor som diskuteras i politiska organ av politiska 

aktörer och därmed är föremål för olika beslutsprocesser (Strömbäck 2009:103). 

Dagordningsteorin är ett flitigt använt verktyg, över 400 studier har gagnat den tillsammans 

med olika metoder (ibid. 2009:102). Det ger valet av teori tyngd och trygghet samt borgar för 

jämförelser mellan denna och andra studier. 

Ordet dagordning syftar till ”[…] den uppsättning frågor som diskuteras mycket och som kan 

komma att bli föremål för politiska beslut i någon form.” (Strömbäck 2009:103). 

Dagordningsteorins centrala tes är att det finns ett kausalt samband mellan de sakfrågor, 

organisationer, personer eller samhällsproblem som får stort massmedialt utrymme, och vilka 

frågor medborgarna uppfattar som viktiga för sig och sin omgivning. Då människor inte har 

möjlighet att ta till sig all information som erbjuds nyttjas medierna som verktyg för att sålla 

bland informationen. Konsekvensen blir då att de frågor som får stort utrymme och mycket 

uppmärksamhet i medierna blir de frågor som medborgarna anser vara viktiga. (ibid. 

2009:105). Av detta följer att ”[d]en grundläggande idén bakom teorin om mediernas 

dagordningsfunktion är att medierna har makt att påverka vad människor anser är viktiga 

frågor. De har måhända inte makt över våra åsikter, men vad vi har åsikter om.” (Strömbäck 

2004:150). Det är av den anledningen som den numer bortgångne journalisten Walter 

Lippman påstår att vi existerar i och reagerar på en pseudoomgivning skapad av medierna 

(McCombs 2006:25). Strömbäck för resonemanget vidare och menar att pseudoomgivningen 

är en vilseledande värld där gränsen mellan verklighet och nyhetsförmedlingens gestaltningar 

inte alltid är glasklar. Dessutom belyser tanken om en pseudoomgivning maktförhållandet 

mellan medborgare och medier där medborgarna är beroende av medierna för att skapa sig en 

åsikt om sådant de inte själva upplever i första hand (Strömbäck 2009:82).  

På ett djupare plan skiljer litteraturen mellan å ena sidan mediernas dagordningsfunktion som 

refererar till deras funktion som gatekeepers genom vilken medierna påverkar vilken 
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information om omvärlden vi delges, å andra sidan deras dagordningsmakt som handlar om 

mediernas makt över vilka frågor som människor uppfattar som viktiga (Strömbäck 

2009:103). Givetvis ligger det i partiernas intresse att deras agenda ska framstå som tilltalande 

för väljarna, men en förutsättning för fri åsiktsbildning är att journalistiken rättar sig efter 

kravet på opartiskhet så att medierna inte blir en arena för ensidig politisk propaganda. 

Dagordningsteorin delas in i två nivåer där den förta nivån enligt modellen nedan visar hur ett 

objekt på mediernas dagordning genom att beredas utrymme kan överföras till medborgarnas 

dagordning. Med objekt menas allting som medborgares uppmärksamhet riktas mot och som 

vi har åsikter och attityder gentemot (ibid. 2009:112).  ”Medierna har en avsevärd makt att 

påverka vilka frågor människor tycker är viktiga”, skriver han (Strömbäck 2009:106). 

 

      

 
Figur 3. Dagordningsteorins första nivå (Strömbäck 2009:106). 

Dagordningsteorins andra nivå, även kallad attributdagordning, handlar om medias inflytande 

över hur människor uppfattar och tänker kring de objekt som står högt på mediernas 

dagordning. Således handlar den om hur medierna beskriver olika objekt och hur dessa objekt 

uppfattas av medborgarna. Den andra nivån fokuserar på ” […] vilka aspekter av objekten 

som framhävs på mediernas dagordning och hur det påverkar hur människor tänker kring 

objekten” (Strömbäck 2009:112). 

 

 

  

Figur 4. Dagordningsteorins andra nivå (Strömbäck 2009:113). 

Själva essensen i attributdagordningen handlar om huruvida medborgarna prioriterar de 

attribut som medierna fäster stor vikt. Forskningen visar att så är fallet vilket har att göra med 

samma mekanismer som cementerar mediernas inflytande över medborgarna i den första 

nivån av dagordningsteorin; människors kognitiva kapacitet kan inte ta in och bearbeta all 

information och nyttjar därför medierna för att orientera sig. Strömbäck summerar 

diskussionen kring dagordningsteorin med att slå fast att medierna inte bara har inflytande 
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över vad vi har åsikter om utan också kring hur vi uppfattar och känner inför personer, 

organisationer och sakfrågor i vår omvärld (Strömbäck 2009:113).  

2.2.2  GESTALTNINGSTEORI  

Även om dagordningsteorin är en oerhört central teori om förhållandet mellan mediernas 

makt över medborgarna finns det andra teorier som betonar maktrelationen bortom 

dagordningsfunktionen. En sådan utgörs av det engelska begreppet framing som Jesper 

Strömbäck översatt till gestaltningsteori. Det ska betonas att det inte råder någon konsensus i 

forskarsamhället kring huruvida gestaltningsteorin bör ses som en del av dagordningsteorins 

andra nivå eller om den är att betrakta som en teori i sin egen kapacitet (Strömbäck 

2009:114). En skillnad mot dagordningsteorin är emellertid att gestaltningsteorin inte enbart 

är upptagen av mediernas makt . Strömbäck delar in gestaltningsteorin i tre olika skepnader. 

Den första skepnaden har tydliga inslag av dagordningens andra nivå och diskussionen kring 

pseudoomgivning och handlar om hur mediernas beskrivningar av verkligheten påverkar 

människornas uppfattningar av densamma. I den andra skepnaden handlar gestaltningsteorin 

om hur medierna genom att beskriva verkligheten på vissa sätt, men inte andra, sprider olika 

åsiktsinriktningars sätt att tolka verkligheten. Den tredje skepnaden handlar om vad mediernas 

innehåll egentligen representerar kopplat till det faktum att många nyhetsmedium ägs av ett 

företag med vinstintresse (ibid. 2009:119f). Precis som för dagordningsteorin är det en central 

insikt i gestaltningsteorin att det som har inflytande över människors bild av verkligheten är 

mediernas gestaltning av den och inte främst verkligheten i sig (ibid. 2009:121). 

För uppsatsen är gestaltningsteorin central då den anknyter till det Westerståhlska kravet på 

neutral representation där det yttersta ansvaret vilar på journalisten. Strömbäck skriver att 

”[i]stället för att se journalistiska nyheter som spegelbilder av verkligheten bör man se dem 

som (re)konstruktioner eller gestaltningar av verkligheten” (Strömbäck 2009:120). Att så är 

fallet är dessutom en absolut nödvändighet då verkligheten är obegränsad medan mediernas 

har ett avsatt format att begränsa sig till. Därför gör journalisten ständigt avvägningar och val 

i sin rapportering kring vilka attribut som ska lyftas fram, vilka ord som använda, vad som 

anses vara en pålitlig källa och vad som är fakta (Strömbäck 2009:120ff). Även om det 

säkerligen är många journalisters ärliga ambition att leva upp till kravet på neutral 

representation visar gestaltningsteorin att de många vägskäl journalister ställs inför i sitt 

arbete gör det lättare sagt än gjort. 
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2.3 BEGREPPSDEFINITIONER OCH OPERATIONALISERINGAR  

En central del av uppsatsens teori kretsar kring att operationalisera de begrepp som används i 

uppsatsen. Begrepp operationaliseras i syfte att göra dem mätbara och är dessutom direkt 

avgörande för uppsatsens resultat och tillförlitligheten till dessa (Teorell & Svensson 

2007:53). Ambition är att ha så god överensstämmelse som möjligt mellan termerna och dess 

operationalisering för att bereda studien en god validitet (Esaiasson et al, 2007:60 & 

Lundquist, 1993:99). Som tidigare utgör balanskravet och kravet på neutral representation en 

mätbar operationalisering av partbegreppet. För att operationalisera diskursstruktur måste 

först innebörden av vad som menas med diskurs definieras. Det existerar en uppsjö av olika 

definitioner och utan att göra anspråk på ett heltäckande referat ska jag visa på några samt 

delge min egen definition. Göran Bergström och Kristina Boréus ger i Textens mening och 

makt en översikt över diskursbegreppet och gör en distinktion mellan första och andra 

generationens diskursbegrepp. Den första generationens snäva definition avgränsar sig till att 

betrakta diskurs som en textmassa eller talat språk utan hänsyn till kontexten som den 

framförs i. Den andra generationens definition av diskursbegreppet kännetecknas främst av 

Norman Faircloughs forskning som vidgat begreppsinnebörden till ett mer mångfacetterat 

begrepp. Hans tredimensionella diskursbegrepp skiljer mellan diskurs som text (den första 

dimensionen), diskurs som diskursiv praktik (den andra dimensionen) och diskurs som social 

praktik (den tredje dimensionen) (Bergström och Boréus 2005:307f, Fairclough 1995:16). 

Utan att gå djupare in på Faircloughs dimensioner handlar den första dimensionen om en texts 

grammatiska struktur och den andra dimensionen om hur texter produceras, sprids och 

konsumeras. Den tredje dimensionen kontextualiserar textens form och innehåll och sätter den 

i relation till andra konkurrerande diskurser och men även till icke- diskursiva områden som 

olika samhälleliga företeelser (Bergström & Boréus 2005:307). I den definition av 

diskursbegreppet som uppsatsen vilar på ses diskurser som ”[…] en samling utsagor, begrepp, 

teser, bilder och teorier vilka tillsammans konstituerar och manifesterar en (medveten eller 

omedveten) föreställning av någonting”. (Lilja & Andersson 2001:29). 

Uppsatsens ingångspunkt till idén om diskursstruktur vilar på att Alliansen och de rödgröna 

utifrån sina olika ideologiska hemvister företräder olika politiska diskurser som avspeglas 

inom politiska sakfrågor som exempelvis skattenivåer, skola och arbetspolitik (Hadenius 

2008:242ff). Dessa olika diskurser konkurrerar sinsemellan om utrymmet i dagstidningarna 

och knyter an balanskravet. Men diskursstrukturen har även en annan dimension i vilken den 

knyter an till kravet på neutral representation. Diskursstrukturens andra dimension handlar om 
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hur journalistiken värdemässigt framställer regeringsalternativen. En värdemässigt neutral 

spegling främjar fri åsiktsbildning. Av diskursstrukturen följer tanken om dagstidningarnas 

maktdistribution mellan regeringsalternativen inför riksdagsvalet 2006 respektive 2010. 

Maktdistributionen kännetecknas här av en trestegsprocess där (1) dagstidningarna har makt 

att avgöra vilken utsträckning de i sin valrapportering inför riksdagsvalen 2006 och 2010 

lyfter fram de olika regeringsalternativen i sina nyhetsartiklar. (2) Beroende på vilka urval 

dagstidningarna gör i rapporteringen får antingen båda eller enbart det ena 

regeringsalternativet kommer till tals i en nyhetsartikel. (3) Får båda regeringsalternativen 

komma till tals sprids en jämn maktdistribution i enlighet med fri åsiktsbildning. Får enbart 

ett regeringsalternativ komma till tals i en nyhetsartikel sprids en ojämn maktdistribution som 

gynnar det regeringsalternativ vilket får uttala sig. På samma sätt gynnas det 

regeringsalternativ som befästs med antingen en positiv kompetensskildring eller positiva 

anföringsverb, eller både och.  
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3 METOD &  MATERIAL  

I uppsatsen förs både kvantitativa och kvalitativa resonemang vilka förenas i det 

innehållsanalytiska angreppssättet (Esaiasson et al 2007:223ff). Att kombinera kvantitativ och 

kvalitativ metod utgör i sig inget motsatsförhållande. De låter sig väl förenas. Teorell och 

Svensson skriver ”[d]e extensiva och intensiva undersökningsuppläggen har komplementära 

styrkor och svagheter, vilket leder till slutsatsen att de bör kombineras.” (Teorell och 

Svensson 2007:265). I metodkapitlet kan det inledningsvis vara av vikt att samtidigt som 

uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt preciseras, kortfattat belysa vad ett antal 

metodböcker lyfter fram om kvantitativa och kvalitativa metoder. Annika Eliasson skriver i 

Kvantitativ metod från början att ”[s]killnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är, 

enkelt uttryckt, att kvantitativa metoder sysslar med sådant som går att beskriva med siffror, 

medan kvalitativa metoder sysslar med sådant som går att beskriva med ord.” (Eliasson 

2006:21ff). Författarparet Jan Teorell och Torsten Svensson problematiserar emellertid en 

sådan uppdelning och presenterar en annan vokabulär; extensiva och intensiva 

undersökningar, som de menar är mer rättvisande termer än de klassiska kvantitativa kontra 

kvalitativa (Teorell & Svensson 2007:264). I en undersökning med färre fall bjuder upplägget 

in till en djupare analys och klassas därav som intensiv. En extensiv undersökning 

kännetecknas av att den inkluderar många fall samt att den går på bredden med mindre 

information att ta del av från varje fall (ibid. 2007:267).  

Diskussionen kring det Westerståhlska balanskravet har tydliga drag av kvantitativ metod då 

uppsatsen tar fasta på och räknar förekomsten av representanter från de olika 

regeringsalternativen som agerande aktör i nyhetsartiklar inför riksdagsvalen 2006 och 2010 

från respektive dagstidning. En tidskrävande men förhållandevis simpel metodik som 

uppsatsen finner stöd i litteraturen för. Esaiasson et al skriver att  

Kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när helst man vill ha svar på frågor om 

förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Det kan handla dels om hur ofta eller 

hur frekvent olika kategorier förekommer, dels om hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier 

får.” 

Eliasson et al 2007:223 

Samma författare skriver vidare att kvantitativ innehållsanalys ofta kommer till pass i 

uppsatser där fokus ligger på likheter och skillnader i massmedieras bevakning av exempelvis 

riksdagsval (ibid. 2007:225).  
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För att angripa kravet på neutral representation nyttjas en kvalitativt orienterad metod. 

Anledningen är enkel. Jörgen Westerståhl menade att en journalist inte fick ta ställning för 

eller emot den ena eller andra parten genom värderande attribut (Hadenius et al 2008:259). 

Här handlar det alltså om en djupare, en mer kvalitativ innehållsanalys av textmassan för att 

tolka den eventuella förekomsten av sådana värderande attribut. Kvalitativa metoder 

kännetecknas bland annat av att forskaren eller studenten tar fram riklig information från (i 

det här fallet) textmassor samt att man uppehåller sig vid sammanhang och strukturer 

(Lundquist 1993:104). Terminologin för den kvalitativa motsvarigheten av kvantitativ 

innehållsanalys skiljer såg åt i litteraturen och det är tydligt att det inte råder någon konsensus 

kring begreppet kvalitativ innehållsanalys. Bergström och Boréus använder termen lingvistisk 

textanalys för att beskriva ”[...] hur metaforiskt språk, den grammatiska strukturen och ordval 

i texter kan studeras” (Bergström och Boréus 2005:263). I Metodpraktikan används 

”kvalitativ textanalys” för att beskriva en metod som ”[…] går ut på att ta fram det väsentliga 

i innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den 

ingår.” (Esaiasson et al 2007:237). Uppsatsen väljer här att följa den terminologi på ämnet 

som presenteras i Metodpraktikan då den uppfattas som överensstämmande med en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Det kan säkerligen uppfattas som oortodoxt att mitt kvalitativa tolkningsschema redovisas 

med siffror. Ett tillvägagångssätt som ofta ansetts förbehållet kvantitativa metoder (Eliasson 

2006:21ff). Siffrorna representerar dock inget annat än kodande tolkningar. Det är alltså inte 

siffrorna i sig som är resultatet utan de bakomliggande tolkningarna. Med tanke på den brist 

på konsensus som råder i forskarsamhället angående var gränsen för de ”få fall” som 

representerar den kvalitativa metoden, och de ”fler fall” som representerar den kvantitativa 

metoden (se bland annat Lundquist 1993:104, Teorell & Svensson 2007:267 & Esaiasson et al 

2007:237) har jag valt att gå hand i hand med John Stuart Mills tes om att ”[…] metoder ska 

ses som ett erbjudande till forskaren och får aldrig uppfattas som ett måste” (Lundquist 

1993:103). Faktum är att det i uppsatsen är samma nyhetsartiklar och därmed lika många till 

antalet som undersöks i det kvantitativa metodutförandet som i det kvalitativa. Skillnaden är 

att i relation till balanskravet undersöks representativiteten i artiklarna utifrån förekomsten av 

de olika regeringsalternativens representanter som agerande aktörer med pratminus, ett 

kvantitativt angreppssätt (ibid. 1993:103). I relation till kravet på neutral representation 

uppehåller sig uppsatsen vid att eftersöka eventuella värderingar som journalisten ägnat sig åt 
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i nyhetsartikeln. Detta kräver en intensiv läsning samt tolkning av särskilda passager i 

nyhetsartiklarna, synonymt för ett kvalitativt angreppssätt.  

3.1 KVANTITATIVT ANALYSSCHEMA  

Vikten av att använda ett skarpt analysschema kan inte nog betonas. Det underlättar bland 

annat intersubjektiviteten då läsaren på ett tydligt sätt kan följa uppsatsens tolkningar av de 

fenomen som undersöks (Teorell & Svensson 2007:24). Variablerna i schemat utgår från DN, 

GP och SDS. Westerståhl stipulerar inte själv några konkreta premisser för att mäta kravet på 

neutral representation, det centrala är att olika parter får komma till tals i lika stor utsträckning 

(Hadenius 2008:259). Med hjälp av de uttömmande variabelvärdena tar analysschemat fasta 

på huruvida de olika regeringsalternativen får komma till tals i lika stor utsträckning inför 

riksdagsvalen 2006 och 2010. För att säkra analysschemats funktionalitet följer uppsatsen 

Esaiassons tekniska krav för kvantitativa innehållsanalyser. För det första ska analysschemats 

beståndsdelar vara möjliga att operationalisera. Det andra kravet stipulerar att analysschemat 

ska grundas på entydiga principer. Vad författarna menar med ”entydiga principer” är att det 

ska stå klart på vilka premisser analysschemats komponenter är relevanta för studien samt att 

man inte ska använda motstridiga komponenter i samma analysschema. Varför valda 

dagstidningar är med motiveras i kapitel 2.2. Det tredje tekniska kravet tar fasta på att 

variabelvärdena ska vara ömsesidigt uteslutande för att i största möjligaste mån undvika 

gränsdragnings- och tolkningsproblematik. Variabelvärdena ska ha tydliga skillnader 

sinsemellan vilket aktuell uppsats åstadkommer genom tydliga rubriker och transparenta 

kriterier för slutsatsdragning. Det kravet uppfylls genom att varje variabelvärdes funktion 

specificeras i analysschemat och tydliga kriterier för slutsatsdragning. Även det fjärde och 

sista kravet handlar om varibelvärdenas utformning och fastställer att de ska var uttömmande. 

I uppsatsen görs detta genom att analysschemat fångar upp och redovisar alla möjliga utfall av 

det undersökt materialet (Esaiasson et al 2007:156f). Med ovanstående i åtanke är 

analysscheman konstruerade enligt nedan för att underlätta analysarbetet. 
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Variabelvärden Dagens Nyheter Göteborgs-Posten Sydsvenskan 

Antal granskade artiklar    

Antal granskade artiklar som uppfyller 

balanskravet 
   

Antal granskade artiklar som ej uppfyller 

balanskravet 
   

Antal granskade artiklar som enbart låter 

representant(er) från Alliansen uttala sig som 

agerande aktör 

   

Antal granskade artiklar som enbart låter 

representant(er) från samverkanspartierna 

uttala sig som agerande aktör 

 

 

 

 

 

 

Antal granskade artiklar som låter fler 

representanter från Alliansen uttala sig som 

agerande aktör än dito från 

samverkanspartierna 

   

Antal granskade artiklar som låter fler 

representanter från samverkanspartierna uttala 

sig som agerande aktör än dito från Alliansen 

   

TABELL 1  BALANSKRAVET –  KVANTITATIVT ANALYSSCHEMA FÖR VALET 2006 

Variabelvärden Dagens Nyheter Göteborgs-Posten Sydsvenskan 

Antal granskade artiklar    

Antal granskade artiklar som uppfyller 

balanskravet 
   

Antal granskade artiklar som ej uppfyller 

balanskravet 
   

Antal granskade artiklar som enbart låter 

representant(er) från Alliansen uttala sig som 

agerande aktör 

   

Antal granskade artiklar som enbart låter 

representant(er) från samverkanspartierna 

uttala sig som agerande aktör 

 

 

 

 

 

 

Antal granskade artiklar som låter fler 

representanter från Alliansen uttala sig som 

agerande aktör än dito från 

samverkanspartierna 

   

Antal granskade artiklar som låter fler 

representanter från samverkanspartierna uttala 

sig som agerande aktör än dito från Alliansen 

   

TABELL 2  BALANSKRAVET –  KVANTITATIVT ANALYSSCHEMA FÖR VALET 2010 

För att göra analysscheman hanterbara är det nödvändigt att stipulera explicita tolkningsregler 

(Esaiasson et al 2007:227). För att en tidning ska uppfylla balanskravet under aktuell period 

måste samma antal artiklar som listas i kolumnen för Antal granskade artiklar återfinnas i 

kolumnen för Antal granskade artiklar som uppfyller balanskravet. Således ska i en 

nyhetsartikel om en eller flera politiska sakfrågor där ett regeringsalternativ utgör agerande 

aktör med pratminus, också det andra regeringsalternativet få komma till tals med lika många 
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representanter som agerande aktör med pratminus för att balanskravet ska vara uppfyllt i den 

nyhetsartikeln. I händelse av att alla granskade artiklar för respektive tidning och period inte 

faller inom kolumnen Antal granskade artiklar som uppfyller balanskravet kommer eventuellt 

andra utfall redovisas i analysschemats resterande kolumner. Utifrån analysschemat blir det 

möjligt att diskutera vilken diskursstruktur och maktdistribution som respektive dagstidning 

förmedlat under respektive period. Om samtliga artiklar för en tidning under en period 

hamnar i kategorin Antal granskade artiklar som uppfyller balanskravet har tidningen under 

den perioden förmedlat en jämn maktdistribution och en diskursstruktur som består av 

konkurrerande diskurser. Men om en eller flera granskade artiklar från en tidning inte kan 

klassas i den kategorin och därmed spridit en snedvriden maktdistribution och en snedvriden 

diskursstruktur kommer analysschemat även påvisa ett sådant utfall.  

Slutligen vilar analysschemat på två kodningsprinciper. För det första tar balanskravet ej 

hänsyn till om ett regeringsalternativ måhända har specificerat sig på en eller flera sakfrågor 

och därav är mer framträdande inom dessa. Den andra kodningsprincipen stipulerar att en 

nyhetsartikel endast kan ha ett variabelvärde. Därför nyttjas huvudandelsprincipen som 

applicerat på det kvantitativa analysschemat innebär att om fler representanter från det ena 

regeringsalternativet utgör agerande aktör med pratminus än från det andra 

regeringsalternativet i en nyhetsartikel är balanskravet inte uppfyllt (Esaiasson et al 

2007:234). Dock är blockförhållandena så utformade att Alliansen består av fyra partier och 

samverkanspartierna som senare blev de rödgröna av tre. Om samtliga sju partier lyfts fram 

som agerande aktörer med pratminus i en nyhetsartikel lever den nyhetsartikeln upp till 

balanskravet. 

3.2 KVALITATIVT ANALYSSCHEMA  

Jörgen Westerståhl stipulerar inte själv några konkreta premisser för att mäta kravet på neutral 

representation. Han menade istället att de operationella indikatorerna för opartiskhetens 

delkomponenter mycket väl kunde anpassas efter vilka medier som undersöktes (Petersson 

2011:152). För att göra kravet på neutral representation mätbart har jag följt Bergström och 

Boréus rekommendation att uppmärksamma de språkliga valen en journalist ägnar sig åt. 

”Vilka anföringsverb som används, dvs. med vilka ord de verbala handlingarna beskrivs, när 

olika sidors källor refereras säger något om perspektivet och vilken tilltro nyhetsjournalisten 

har för källan.” (Bergström och Boréus 2005:286). Att studera anföringsverb är en nog så 

hedervärd uppgift men bör kompletteras med andra data för att få större tyngd i resultatet. 
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Därför tillfogas också en variabel för att mäta hur journalisten speglat regeringsalternativens 

kompetens (Asp 1986:62f). Variabelvärdena har en naturlig utgångspunkt i Westerståhls krav 

på neutral representation. Är representationen inte neutral är den antingen positivt speglad 

eller negativt speglad. För att mäta huruvida en journalist lever upp till kravet på neutral 

representation krävs explicita tolkningsregler som tydligt visar på vad som i det här fallet 

kännetecknar en positiv spegling, en negativ spegling och en neutral spegling både vad gäller 

anföringsverb och kompetensskildring. Använder journalisten positiva anföringsverb är det en 

indikation på att större trovärdighet läggs vid den källan än om negativa anföringsverb 

används. De anföringsverb som i uppsatsen mäts som positiva är: ”berätta”, ”påpeka”, ”lova”, 

”framhålla”, ”meddela”, ”motivera”, ”dundra”, ”replikera” ”förklara”, ”konstatera”, ”kontra” 

samt ”understryka”. De positiva anföringsverben kännetecknas av en inneboende legitimitet 

och av att personen i fråga har god kännedom om vad han eller hon exempelvis ”meddelar”. 

Därmed fästs större tillit till källan som sammankopplas med dessa. De anföringsverb som i 

uppsatsen mäts som negativa är: ”undra”, ”påstå”, ”uppge” samt ”hävda”. De negativa 

anföringsverben kännetecknas av att de slår från ett underifrån- perspektiv. Källan anses inte 

tillräckligt pålitlig för att cementera en utsaga utan ”påstår”, exempelvis, istället någonting. 

(Bergström och Boréus 2005:286). De anföringsverb som i uppsatsen mäts som neutrala är 

”säga”, ”fråga”, ”svara”, ”kommentera”, ”anse” och ”tycka” (Kierkegaard 1999). De neutrala 

anföringsverben kännetecknas av att de saknar en lika given värdeladdning som de positiva 

respektive negativa anföringsverben. I vissa artiklar förekommer pratminus men utan 

anföringsverb. Dessa klassas som neutrala. Termerna kan i nyhetsartiklarna förekomma i 

olika former eller böjningar. Om det i en artikel exempelvis förekommer lika många negativa 

som positiva anföringsverb kopplat till ett regeringsalternativ noteras det anföringsverb som 

kommer först i artikeln. Vän av ordning kan måhända tycka att det är problematiskt att de 

olika speglingarna mäts med olika många anföringsverb. Det gör säkert journalisten som vill 

förmedla ett målande språk också. Men Westerståhl var tydlig. Journalisten får under inga 

omständigheter ägna sig åt värderande attribut för eller emot den ena eller andra sidan 

(Hadenius 2008:259). 

Vad kompetensskildringen anbelangar krävs även här explicita tolkningsregler som tydligt 

visar på vad som i det här fallet kännetecknar huruvida journalisten återgivet en positiv 

spegling, en negativ spegling eller en neutral spegling. De kompetensskildringar som i 

uppsatsen mäts som positiva är om skildringen av ett regeringsalternativ präglas av 

”samarbete”, ”enighet”, ”handlingskraftiga” eller beskrivs som ”starka”. Ett 
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regeringsalternativ är negativt skildrat om journalisten använder föregående termers raka 

motsatser: ”splittrade”, ”oeniga”, ”handlingsförlamade” eller beskriver ett regeringsalternativ 

som ”svagt” (Asp 2010:56) Termerna kan i nyhetsartiklarna förekomma i olika former eller 

böjningar. En neutral kompetensskildring kännetecknas av att journalisten i nyhetsartikeln 

helt avhållit sig ifrån att göra sådana skildringar. Kravet på neutral representation är således 

uppfyllt år 2006 om samma antal artiklar som återfinns i kolumnen för Antal granskade 

artiklar återfinns fördelade på kolumnerna Neutral spegling av Alliansen och Neutral 

spegling av samverkanspartierna. För 2010 år kravet på neutral representation uppfyllt om 

samma antal artiklar som återfinns i kolumnen för Antal granskade artiklar återfinns 

fördelade på kolumnerna Neutral spegling av Alliansen och Neutral spegling av de rödgröna. 

Analysschemat, vilket nedan presenteras i tabeller, utgår från två kodningsprinciper. För det 

första är det tydligt att Westerståhl anser att ett målande språk måste stå tillbaka för kravet på 

neutral representation, det är inte tillåtet att för journalisten bruka vilka termer som helst. 

(Hadenius et al 2008:259). En premiss som uppsatsen följer som kodningsprincip. Ytterligare 

en kodningsprincip som är vägledande är att en nyhetsartikel utgör en enhet som sammantaget 

utifrån textens anföringsverb antingen ger en neutral, positiv eller negativ spegling av ett av 

regeringsalternativen. Detsamma gäller textens eventuella kompetensskildring, en artikel ger 

antingen en neutral, en positiv eller en negativ spegling av ett av regeringsalternativen. 

Kriterierna för slutsatsdragning vilar på huvudandelsprincipen. Den ger att då uppsatsen 

endast frågar efter ett variabelvärde från respektive anföringsverb och kompetensskildring 

ifrån varje nyhetsartikel noteras det variabelvärdet, för såväl anföringsverben som 

kompetensskildringen, som är kopplat till det regeringsalternativ vars representanter uppträder 

som agerande aktör med pratminus flest gånger i nyhetsartikeln. Men om representanter för 

de olika regeringsalternativen uttalar sig lika många gånger är det alltså anföringsverben och 

kompetensskildringen för det regeringsalternativ som först får komma till tals i artikeln som 

undersöks och noteras i det kvalitativa analysschemat. Slutligen räknas en representant bara 

en gång per artikel. (Esaiasson et al 2007:234). 
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Dagstidning DN GP SDS 

Antal granskade 

artiklar 

44 

 

30 

 

20 

Variabelvärde Anföringsverb Kompetens Anföringsverb Kompetens Anföringsverb Kompetens 

Positiv spegling av 

Alliansen 
      

Negativ spegling av 

Alliansen 
      

Neutral spegling av 

Alliansen 
      

Positiv spegling av 

samverkanspartierna 
      

Negativ spegling av 

samverkanspartierna 
      

Neutral spegling av 

samverkanspartierna 
      

TABELL 3  KRAVET PÅ NEUTRAL REPRESENTATION - KVALITATIVT ANALYSSCHEMA FÖR VALET 2006                              

Dagstidning DN GP SDS 

Antal granskade 

artiklar 

28 

 

19 

 

22 

 

Variabelvärde Anföringsverb Kompetens Anföringsverb Kompetens Anföringsverb Kompetens 

Positiv spegling av 

Alliansen 
      

Negativ spegling av 

Alliansen 
      

Neutral spegling av 

Alliansen 
      

Positiv spegling av de 

rödgröna 
      

Negativ spegling av 

de rödgröna  
      

Neutral spegling av 

de rödgröna 
      

TABELL 4  KRAVET PÅ NEUTRAL REPRESENTATION –  KVALITATIVT ANALYSSCHEMA FÖR VALET 2010 
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3.3 MATERIAL  

Studiens material baseras på utgåvorna från DN, GP och SDS som utkom två veckor innan 

riksdagsvalen 2006 och 2010. Riksdagsvalet 2006 ägde rum den 17 september varför 

utgåvorna för nämnda tidningar granskas från och med 3 september 2006 till och med 17 

september 2006. Riksdagsvalet 2010 ägde rum den 19 september 2010 varför utgåvorna för 

nämnda tidningar granskas från och med 5 september 2010 till och med 19 september 2006. 

Under de två veckor som förgick riksdagsvalet 2006 har inom ramen för uppsatsen 94 

nyhetsartiklar undersökts och under de två veckor som föregick valet 2010 har 69 

nyhetsartiklar undersökts.  

Dagstidningarnas nyhetsmaterial är hämtat från Retriever Mediearkivet. Retriever ger 

användaren möjlighet att med hjälp av sökord och avgränsningar studera de ämnen man är 

intresserad av i ett stort utbud av olika medier. Med hjälp av så kallad trunkering gör 

Retriever det möjligt att söka på olika böjningsformer av samma ord. Trunkering i Retriever 

fungerar genom att ordet man vill söka på skrivs och avslutas med en * för att markera att 

man vill få träffar på samtliga tillgängliga böjningsformer. De sökord som används i 

uppsatsen är utan inbördes rangordning ”moderat*”, ”folkparti*”, ”centerparti*”, 

”vänsterparti*”, ”kristdemokrat*”, ”socialdemokrat*”, ”miljöparti*”, ”vänsterparti*”, 

”samverkansparti*”, ”de rödgröna*”, ”rödgrön*”, ”allians*” och ”regeringsalternativ*”. 

Sökningen görs alltså på både partinamn och respektive regeringsalternativs namn. 

Uppmärksammas bör att partinamnen här endast agerar företrädare för ett av 

regeringsalternativen då det är dessa, och inte de enskilda partierna, som är i fokus i 

uppsatsen. Men för att kunna göra en sådan jämförelse i Retriever är det ändå nödvändigt att 

söka på de olika partinamnen. Utöver det material som granskas i studien använder jag mig av 

relevant litteratur till vilken hänvisningar ges fortlöpande. Titlarna återfinns i sin helhet i 

litteraturlistan. 

3.3.1  ARTIKELURVAL  

För att en nyhetsartikel ska omfattas och bli granskad i uppsatsen måste den omfatta en eller 

flera politiska sakfrågor samt omfatta minst en representant från ett av regeringsalternativ som 

i nyhetsartikeln utgör agerande aktör med pratminus. Uppsatsen följer den definition som 

Kent Asp använder i sin medievalsforskning vad beträffar politiska sakfrågor. Han 

operationaliserar politiska sakfrågor till att omfatta sysselsättning, skatter, familj/barn, 

vård/äldreomsorg, miljöfrågor, utbildning/forskning, integrationsfrågor, rättsfrågor, ekonomi, 
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utrikes/internationellt samt övriga politiska sakfrågor (Asp 2006:28). Vidare är det samma 

artiklar som undersöks för balanskravet och kravet på neutral representation. För att göra den 

avgränsningen möjlig undersöks först dagstidningarnas nyhetsartiklar i förhållande till 

balanskravet. Det är sedan dessa artiklar som i steg två blir föremål för granskning utifrån 

kravet på neutral representation. Det omvända hade naturligtvis varit teoretiskt görbart, men 

det hade då rört sig om många hundratals artiklar vilket inom ramen för uppsatsen inte hade 

varit praktiskt genomförbart. Sammantaget blir alltså artikelurvalet snävare då balanskravet 

utgör urvalskriterium då detta inte kan anses vara applicerbart på samtliga nyhetsartiklar. En 

sådan nyhetsartikel kan exempelvis beröra interna block- eller partiangelägenheter inom ett av 

regeringsalternativ. Nyhetsartiklar där det inte kan anses angeläget, motiverat eller relevant att 

det andra uttalar sig. Exempel på sådana interna angelägenheter är nyhetsartiklar som handlar 

om respektive regeringslaternativs interna ministerförhandlingar eller nyhetsartiklar där en 

specifik partiordförande eller ett språkrör frågas ut.  

Vidare skiljer Kent Asp mellan kommenterat material och nyhetsmaterial. Kommenterat 

material omfattar exempelvis ledare och krönikor medan nyhetsmaterial omfattar renodlade 

nyhetsartiklar. Uppdelningen karaktäriseras av att partierna eller regeringsalternativens 

representanter i egenskap av aktör förekommer på olika sätt i de olika materialen. I det 

kommenterade materialet förekommer ett partis eller ett regeringsalternativs representant i 

regel som omtalad aktör medan representanten i ett nyhetsmaterial tvärtom oftare förekommer 

som agerande aktör vilket innebär att representanten uttalar sig med pratminus i 

nyhetsartikeln. Asp menar att den viktigaste komponenten i valrörelsen är att just få komma 

till tals varför jag gör ett strategiskt urval av nyhetsartiklar och sållar bort vad Kent Asp 

benämnar som kommenterat material (Asp 2006:67). Notiser bestående av 100 ord eller 

mindre har också valts bort då de utgör ett alltför begränsat material att analysera. Ytterligare 

en avgränsning görs i de olika dagstidningarnas sektioner. Under 2006 är det i DN 

nyhetsmaterialet från sektionen Politik som undersöks, under 2010 är det nyhetsmaterial från 

sektionen Nyheter som undersöks. Anledningen till sektionsbytet är att sektionen Politik inte 

återfinns i DN 2010. I GP är det under 2006 och 2010 nyhetsmaterial från sektionen 

Ekonomi/Politik som undersöks. I SDS är det från 2006 nyhetsmaterial från sektionen Del: A 

som undersöks, från 2010 är det nyhetsmaterial från sektionen Del: 1 som undersöks. I SDS 

utvalda sektioner ingår dock insändare och ledare. Dessa faller bort då det är kommenterat 

material. Motivet till urval av sektioner beror på att dessa innehåller mer nationellt orienterat 

nyhetsmaterial med politiska frågor i fokus än övriga sektioner.  
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3.4 METODKRITIK  

Uppsatsen omfattar både kvantitativ och kvalitativ metod. Teorell och Svensson menar dessa 

två metoder rentav bör kombineras i undersökningar då de kompletterar varandras styrkor och 

svagheter (Teorell och Svensson 2007:265). Med det sagt finns det vissa svårigheter i 

användandet av dessa. I den kvantitativa analysen av balanskravet finns det en, mellan raderna 

liggande utsaga, om att det alltid för respektive regeringsalternativ är positivt att få komma till 

tals. Så är dock inte alltid fallet. Det kan exempelvis handla om att ett en skandal avslöjats 

inom ett parti eller regeringsalternativ. Så var fallet när det inför riksdagsvalet 2006 

uppdagades att personer inom Folkpartiets kampanjorganisation brutit sig in på 

Socialdemokraternas elektroniska intranät och utnyttjat information därifrån. Folkpartiets 

dåvarande partiordförande Lars Leijonborg fick i samband med dataintrånget ofta uttala sig i 

media i detta för partiet oerhört negativa sammanhang vilket visar på att det inte alltid är 

positivt att få många pratminus i nyhetsartiklar, det är avhängigt omständigheten. Att behöva 

uttala sig om svikande opinionssiffror, missriktade utspel eller partimedlemmars fadäser är 

exempel på negativa situationer. Dock menar Asp att det generellt sett ”[…] är gynnsamt för 

ett politiskt parti eller en politisk åsiktsriktning att få uppmärksamhet […]” (Asp 2006:34).  

I den kvalitativa analysen av kravet på neutral representation stöter uppsatsen på ett klassiskt 

vetenskapligt dilemma; det faktum att tolkningsarbete alltid innehåller ett mått av 

godtycklighet då forskaren eller studenten aldrig angriper en undersökning med ett blankt 

förflutet. Såväl den erfarna forskaren som den mer oerfarna studenten präglas av sin uppväxt 

och de människor, skeenden och tankar som präglar en som individ. Uppsatsförfattarens 

ambition är givetvis att i god vetenskaplig tradition hålla sig objektiv i tolkningsarbetet. Detta 

görs genom att författaren till aktuell uppsats värnar om den inom statsvetenskapen högt 

aktade intersubjektiviteten. Intersubjektivitet kräver att uppsatsförfattaren är explicit och 

motiverar sina ställningstaganden så att läsaren kan följa med och förstå resonemangen som 

leder fram till uppsatsens slutsatser (Teorell och Svensson 2007:280f). 

3.5 VALIDITET OCH RELIABILITET  

Validitet och reliabilitet verkar i symbios. För att behandla både validiteten och reliabiliteten 

med samma fokus tar uppsatsen Patel & Davidsons tre tumregler på ämnet i beaktande. För 

det första är hög reliabilitet ingen garanti för hög validitet; för det andra ger låg reliabilitet låg 

validitet och för det tredje är fullständig reliabilitet en förutsättning för hög validitet (Patel & 

Davidson 2003:99). Esaiasson et al definierar validitetsbegreppet utifrån två termer, 
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begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet nås genom överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator samt frånvaro av systematiska fel. Då uppsatsen 

operationaliserar den teoretiska definitionen kravet på opartiskhet med balanskravet och 

kravet på neutral representation utifrån Jörgen Westerståhls etablerade forskning måste 

validiteten för den övergången anses vara god.  Avståndet mellan teoretisk definition och 

operationell indikator är kort då de teoretiska begreppen befinner sig nära den operationella 

nivån. Systematiska fel utesluts genom en väl förankrad teori och metod. Resultatvaliditet 

uppnås i uppsatsen om det som mäts överensstämmer med uppsatsens frågeställningar samt 

frånvaro av osystematiska fel. Att uppsatsen mäter vad den avser att mäta säkerställs genom 

att uppsatsens frågeställningar återupprepas och direkt besvaras i resultatkapitlet. Frånvaron 

av osystematiska fel säkerställs, med reservation för den mänskliga faktorn, genom att jag i 

analysen använder mig av databasen Retriever. Esaiasson et al gör vidare en distinktion 

mellan begreppen intern validitet och extern validitet. Intern validitet nås i uppsatsen om 

slutsatserna utifrån dess beskrivande natur är giltiga. Extern validitet avser möjligheterna att 

generalisera uppsatsens slutsatser på ett bredare material än vad som omfattas av uppsatsen 

(Esaiasson et al 2007:63ff). I uppsatsen skulle extern validitet avse möjligheterna att applicera 

slutsatserna på andra dagstidningar än de som omfattas av uppsatsen. Något som diskuteras i 

kapitlet för avslutande diskussion. Men som Patel och Davidsson skriver måste även 

reliabiliteten i uppsatsen beaktas. Detta för att i största möjligaste mån undvika slumpmässiga 

och osystematiska fel (Patel och Davidsson 2003:99). För att undvika slump- och 

osystematiska fel och uppnå hög reliabilitet iakttas stor noggrannhet när materialet mäts och 

klassificeras i analysverktyget. 
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4 RESULTAT &  ANALYS 

När analysen summeras i tabellerna nedan sticker det faktum ut att betydligt fler 

nyhetsartiklar har analyserats i DN och GP inför riksdagsvalet 2006 än inför riksdagsvalet 

2010. Det omvända, om än i betydligt mindre skala gäller för SDS. Siffrorna från DN och GP 

skulle kunna förklaras med den politiska kommunikationens mediering och medialisering 

vilken medför ett ökat fokus på enskilda partipolitiska företrädare (Petersson m.fl 2006:171). 

Sådana nyhetsartiklar som fokuserar på en enskild förträdare är inte applicerbara på 

balanskravet och behandlas därför inte i uppsatsen (se kapitel 4.3.1). Variationen mellan 

antalet undersökta artiklar i SDS inför riksdagsvalen 2006 och 2010 är så begränsad att det är 

svårt att analysera vilka effekter som ligger bakom det utfallet. Ytterligare ett förhållande som 

synliggörs är att samma antal artiklar med neutralt variabelvärde ofta förekommer i tabell 7 

och 8 både vad gäller anföringsverb och kompetensskildring. Angående 

kompetensskildringen visar analysen att få kompetensskildringar går att skönja i materialet 

vilket skulle kunna förklaras med att uppsatsen inte studerar kommenterat material. Hade 

sådant material inkluderats hade troligen utfallet varit det omvända (Asp 2006:66).  

 

Variabelvärden Dagens Nyheter Göteborgs-Posten Sydsvenskan 

Antal granskade artiklar 44 30 20 

Antal granskade artiklar som uppfyller 

balanskravet 
15 (34%) 10 (33%) 11 (55%) 

Antal granskade artiklar som ej uppfyller 

balanskravet 
29 (66%) 20 (67%) 9 (45%) 

Antal granskade artiklar som enbart låter 

representant(er) från Alliansen uttala sig som 

agerande aktör 

12 (27%) 4 (13%) - 

Antal granskade artiklar som enbart låter 

representant(er) från samverkanspartierna 

uttala sig som agerande aktör 

 

4 (1%) 

 

4 (13%) 

 

2 (1%) 

Antal granskade artiklar som låter fler 

representanter från Alliansen uttala sig som 

agerande aktör än dito från 

samverkanspartierna 

5 (11%) 7 (23%) 5 (25%) 

Antal granskade artiklar som låter fler 

representanter från samverkanspartierna uttala 

sig som agerande aktör än dito från Alliansen 

8 (18%) 5 (17%) 2 (1%) 

TABELL 5  SAMMANSTÄLLNING AV BALANSKRAVET 2006 

 



  Hans Fridlund, 8706213959 

35 

 

Variabelvärden Dagens Nyheter Göteborgs-Posten Sydsvenskan 

Antal granskade artiklar 28 19 22 

Antal granskade artiklar som uppfyller 

balanskravet 
16 (57%) 7 (37%) 10 (45%) 

Antal granskade artiklar som ej uppfyller 

balanskravet 
12 (43%) 12 (63%) 12 (55%) 

Antal granskade artiklar som enbart låter 

representant(er) från Alliansen uttala sig 

som agerande aktör 

6 (21%) 4 (21%) 3 (14%) 

Antal granskade artiklar som enbart låter 

representant(er) från de rödgröna uttala sig 

som agerande aktör 

2 (7%) 3 (16%) 4 (18%) 

Antal granskade artiklar som låter fler 

representanter från Alliansen uttala sig som 

agerande aktör än dito från de rödgröna 

3 (11%) 3 (16%) 3 (14%) 

Antal granskade artiklar som låter fler 

representanter från de rödgröna uttala sig 

som agerande aktör än dito från Alliansen 

1 (4%) 2 (11%) 2 (10%) 

TABELL 6  SAMMANSTÄLLNING AV BALANSKRAVET 2010                            

                                 

Dagstidning DN GP SDS 

Antal granskade 

artiklar 

44 

 

30 

 

20 

Variabelvärde Anföringsverb Kompetens Anföringsverb Kompetens Anföringsverb Kompetens 

Positiv spegling av 

Alliansen 
      

Negativ spegling av 

Alliansen 
      

Neutral spegling av 

Alliansen 
20 (45%) 20 (45%) 12 (40%) 12 (40%) 9 (45%) 9 (45%) 

Positiv spegling av 

samverkanspartierna 
    1 (5%) 1 (5%) 

Negativ spegling av 

samverkanspartierna 
      

Neutral spegling av 

samverkanspartierna 
24 (55%) 24 (55%) 18 (60%) 18 (60%) 10 (50%) 10 (50%) 

TABELL 7  SAMMANSTÄLLNING AV KRAVET PÅ NEUTRAL REPRESENTATION 2006 
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Dagstidning DN GP SDS 

Antal granskade 

artiklar 

28 

 

19 

 

22 

 

Variabelvärde Anföringsverb Kompetens Anföringsverb Kompetens Anföringsverb Kompetens 

Positiv spegling av 

Alliansen 
    1 (5%)  

Negativ spegling av 

Alliansen 
      

Neutral spegling av 

Alliansen 
17 (61%) 17 (61%) 9 (47%) 9 (47%) 10 (45%) 11 (50%) 

Positiv spegling av de 

rödgröna 
      

Negativ spegling av 

de rödgröna  
 1 (3%)     

Neutral spegling av 

de rödgröna 
11 (39%) 10 (36%) 10 (53%) 10 (53%) 11 (50%) 11(50%) 

TABELL 8  SAMMANSTÄLLNING AV KRAVET PÅ NEUTRAL REPRESENTATION 2010 

För att tydliggöra kopplingen mellan uppsatsens inledande och avslutande kapitel återkommer 

i kapitel 6 uppsatsens frågeställningar. De besvaras nedan fördelat på respektive dagstidning 

och på balanskravet samt kravet på neutral representation i relation till riksdagsvalen 2006 

och 2010. I kapitel 6.4 redovisas resultatet för jämförelsen mellan dagstidningarna i relation 

till balanskravet och kravet på neutral representation. I kapitel 6.5 diskuteras utfallet av 

analysen i relation till dagstidningarnas diskursstruktur och maktdistribution. I kapitel 6.1, 6.2 

och 6.3 följs Esaiasson et als råd om att exemplifiera tolkningsförfarandet med nyhetsartiklar 

från de olika dagstidningarna och tidsperioderna för att förtydliga de överväganden som gjorts 

under tolkningsförfarandet samt för att ge belägg för uppsatsens resultat (Esaiasson et al 

2007:253). Det är alltså exemplifierandet tillsammans med resultatredovisningen som står i 

fokus i dessa kapitel vilket också är anledningen till att varje dagstidning och tidsperiod inte 

nödvändigtvis förekommer med lika många referenser. Syftet är att genom tydliga referenser 

ge läsaren möjlighet att explicit följa tolkningsförfarandet. Anledningen till att inga referenser 

ges i kapitel 6.4 och 6.5 är att resultatet i dessa kapitel vilar på de resultat vilka med referenser 

presenteras i kapitel 6.1, 6.2 och 6.3. Slutligen bör läsaren påminnas om två saker. För det 

första är kriterierna för att respektive dagstidning ska uppfylla balanskravet och kravet på 

neutral representation är hårda. Minsta avvikelse resulterar i att respektive dagstidningen 

misslyckas med att uppfylla kravbilden. För det andra är det viktigt att bära med sig att 
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dagstidningarna är politiskt färgade. Något som påverkar deras valrapportering och möjligen 

också uppsatsens resultat. Hur och i vilken utsträckning är dock svårt att inom ramen för 

uppsatsen yttra sig om. 

4.1 DAGENS NYHETER  

4.1.1  RESULTAT AV KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS  

Uppfyllde Dagens Nyheters journalistik balanskravet inför riksdagsvalen 2006 och 2010 

– vilka eventuella likheter och skillnader vad balanskravet anbelangar går att 

identifiera mellan tidsperioderna? 

Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2006 har 44 nyhetsartiklar granskats från DN. 

Av dessa uppfyllde 15 stycken balanskravet och 29 stycken gjorde inte det. Som tabell 5 visar 

utgjordes flest (12 stycken) av de nyhetsartiklar som inte uppfyllde balanskravet 2006 av 

nyhetsartiklar som enbart lät representant(er) från Alliansen uttala sig som agerande aktör 

med pratminus. Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2010 har 28 nyhetsartiklar 

granskats från DN. Av dessa uppfyllde 16 stycken balanskravet och 12 stycken gjorde inte 

det. Som tabell 6 visar utgjordes hälften (6 stycken) av de nyhetsartiklar som inte uppfyllde 

balanskravet 2010 av artiklar som enbart lät representant(er) från Alliansen uttala sig som 

agerande aktör. Det finns alltså en likhet i utfallet för de nyhetsartiklar som inte uppfyllde 

balanskravet, utfallet var såväl 2006 som 2010 gynnsamt för Alliansen. Således är svaret nej. 

Dagstidningens journalistik uppfyllde inte balanskravet inför riksdagsvalen 2006 och 2010. 

Statistiskt sett uppvisas en skillnad i det att antalet artiklar som uppfyller balanskravet har 

ökat från 34 % 2006 till 57 % 2010. Det ska dock noteras att antalet granskade artiklar är fler 

från 2006 än från 2010.  

För att ge belägg för ovanstående resultat följer typexempel på ställningstaganden som gjorts i 

relation till balanskravet från dagstidningens nyhetsartiklar inför riksdagsvalen 2006 och 

2010. Ett typexempel från DN på en nyhetsartikel där balanskravet är applicerbart men inte 

uppfylls är en nyhetsartikel där det ena regeringsalternativet har en representant som uttalar 

sig om det andra i egenskap av agerande aktör, men där det omtalade regeringsalternativet 

inte får uttala sig i nyhetsartikeln som agerande aktör (DN 2006-09-09 & 2010-09-15). Ett 

annat typexempel från dagstidningen där balanskravet är applicerbart men inte uppfylls är 

nyhetsartiklar där fler representanter från ett regeringsalternativ uttalar sig än från det andra 

(DN 2006-09-06 & 2010-09-16) Ett typexempel från dagstidningen på en nyhetsartikel där 
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balanskravet är applicerbart och uppfylls är en nyhetsartikel där lika många representanter 

från respektive regeringsalternativ får uttala sig om en politisk sakfråga i form av agerande 

aktörer i nyhetsartikeln (DN 2006-09-08 & 2010-09-17). Individorienterade nyhetsartiklar 

med fokus på en partirepresentant kan inte anses vara applicerbara på balanskravet (DN 2006-

09-07, 2006-09-08a & 2010-09-18). 

4.1.2  RESULTAT AV KVALITATIV INNEHÅLLSA NALYS  

Uppfyllde Dagens Nyheters journalistik kravet på neutral presentation inför 

riksdagsvalen 2006 och 2010 – vilka eventuella likheter och skillnader vad kravet på 

neutral representation anbelangar går att identifiera mellan tidsperioderna? 

Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2006 har 44 nyhetsartiklar granskats från DN. 

Av dessa uppfyllde samtliga kravet på neutral presentation. Som tabell 7 visar 

kännetecknades 20 nyhetsartiklar av att de gett en neutral presentation av Alliansen, både vad 

gäller användandet av anföringsverb och eventuell kompetensskildring. I samma tabell går det 

att utläsa att 24 nyhetsartiklar kännetecknades av att de återgivit en neutral presentation av 

samverkanspartierna, både vad gäller användandet av anföringsverb och eventuell 

kompetensskildring. Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2010 har 28 

nyhetsartiklar granskats från DN. Av dessa uppfyllde alla utom en kravet på neutral 

presentation. Som tabell 8 visar kännetecknades 17 nyhetsartiklar av att de gett en neutral 

presentation av Alliansen, både vad gäller användandet av anföringsverb och eventuell 

kompetensskildring. I samma tabell går det att utläsa att 11 nyhetsartiklar kännetecknades av 

att de återgivit en neutral presentation av de rödgröna vad användandet av anföringsverb 

anbelangar och att 10 nyhetsartiklar kännetecknades av att de återgivit en neutral presentation 

av de rödgröna vad användandet av eventuell kompetensskildring. En (1) nyhetsartikel 

kännetecknades av att den återgivit en negativ kompetensskildring av de rödgröna. Således är 

svaret att dagstidningens journalistik uppfyllde kravet på neutral representation inför 

riksdagsvalet 2006 men inte inför riksdagsvalet 2010. Ett utfall som också symboliserar den 

största skillnaden mellan tidsperioderna. Det noteras också att år 2006 skrevs fler 

nyhetsartiklar som gav samverkanspartierna en neutral spegling än Alliansen. Omvänt 

förhållande gällde fyra år senare då fler nyhetsartiklar skrevs som gav Alliansen en neutral 

spegling än de rödgröna. Måhända har det att göra med att samverkanspartierna var i 

regeringsposition inför riksdagsvalet 2006 och att Alliansen var i regeringsposition inför 

riksdagsvalet 2010.  
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För att ge belägg för ovanstående resultat följer typexempel på ställningstaganden som gjorts i 

relation till kravet på neutral presentation från dagstidningens nyhetsartiklar inför 

riksdagsvalen 2006 och 2010. I de fall en nyhetsartikel har lika många agerande aktörer från 

respektive regeringsalternativ undersöks, i enlighet med huvudandelsprincipen, i relation till 

anföringsverb och kompetensskildring det regeringsalternativ vars representant först uttalar 

sig i nyhetsartikeln (DN 2006-09-16a). Ett annat exempel där huvudandelsprincipen fäller ett 

avgörande är i artiklar där en representant från ett regeringsalternativ är agerande aktör i en 

nyhetsartikel, men bemöts av fler representanter från det andra regeringsalternativet. Då avgör 

huvudandelsprincipen att det är regeringsalternativet med flest representanter som sätts i 

fokus och det spelar då ingen roll om regeringsalternativet som hade färre representanter 

förkommer först i nyhetsartikeln som agerande aktör (DN 2006-09-17). Den i särklass mest 

förekommande typen av anföringsverb i DN inför riksdagsvalen 2006 och 2010 är neutrala 

sådana (DN 2006-09-08b, 2006-09-09a, 2010-09-17a & 2010-09-06). Vad eventuella 

kompetensskildring anbelangar har DN inför riksdagsvalen 2006 och 2010 förhållit sig 

neutrala till dessa i samtliga undersökta nyhetsartiklar utom en. I den beskrivs de rödgröna 

som oense om skolpolitiska sakfrågor (DN 2010-09-16b). 

4.2 GÖTEBORGS-POSTEN  

4.2.1  RESULTAT AV KVANTITATIV INNEHÅLLS ANALYS  

Uppfyllde Göteborgs-Postens journalistik balanskravet inför riksdagsvalen 2006 och 

2010 – vilka eventuella likheter och skillnader vad balanskravet anbelangar går att 

identifiera mellan tidsperioderna? 

Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2006 har 30 nyhetsartiklar granskats från GP. 

Av dessa uppfyllde 10 stycken balanskravet och 20 stycken gjorde inte det. Som tabell 5 visar 

utgjordes flest (7 stycken) av de nyhetsartiklar som inte uppfyllde balanskravet 2006 av 

artiklar som lät fler representanter från Alliansen uttala sig som agerande aktör än dito från 

samverkanspartierna. Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2010 har 19 

nyhetsartiklar granskats från GP. Av dessa uppfyllde 7 stycken balanskravet och 12 stycken 

gjorde inte det. Som tabell 6 visar utgjordes flest (4 stycken) av de nyhetsartiklar som inte 

uppfyllde balanskravet 2010 av artiklar som enbart låter representant(er) från Alliansen uttala 

sig som agerande aktör. Det finns alltså en likhet i utfallet för de nyhetsartiklar som inte 

uppfyllde balanskravet, utfallet var såväl 2006 som 2010 gynnsamt för Alliansen. Således är 

svaret nej. Dagstidningens journalistik uppfyllde inte balanskravet inför riksdagsvalen 2006 
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och 2010. Statistiskt sett uppvisas en skillnad i det att antalet artiklar som uppfyller 

balanskravet har ökat från 33 % 2006 till 37 % 2010. Det ska dock noteras att antalet 

granskade artiklar är fler från 2006 än från 2010.  

För att ge belägg för ovanstående resultat följer typexempel på ställningstaganden som gjorts i 

relation till balanskravet från dagstidningens nyhetsartiklar inför riksdagsvalen 2006 och 

2010. Ett typexempel från GP på en nyhetsartikel där balanskravet är applicerbart men inte 

uppfylls är en nyhetsartikel där det ena regeringsalternativet har en representant som uttalar 

sig i egenskap av agerande aktör, men där det andra regeringsalternativets förekommer som 

omtalad aktör (GP 2010-09-08 & 2010-09-09). Ett annat typexempel från dagstidningen där 

balanskravet är applicerbart men inte uppfylls är nyhetsartiklar där fler representanter från ett 

regeringsalternativ uttalar sig än från det andra (GP 2010-09-16). Ett typexempel från 

tidsperioden på en nyhetsartikel där balanskravet är applicerbart och uppfylls är en 

nyhetsartikel där lika många representanter från respektive regeringsalternativ får uttala sig 

om en politisk sakfråga i form av agerande aktörer i nyhetsartikeln (GP 2006-09-16a). 

Individorienterade nyhetsartiklar med fokus på en partirepresentant kan inte anses vara 

applicerbara på balanskravet (GP 2006-09-08, 2006-09-13, 2010-09-14 & 2010-09-15). 

4.2.2  RESULTAT AV KVALITATIV INNEHÅLLSA NALYS  

Uppfyllde Göteborgs-Postens journalistik kravet på neutral presentation inför 

riksdagsvalen 2006 och 2010 – vilka eventuella likheter och skillnader vad kravet på 

neutral representation anbelangar går att identifiera mellan tidsperioderna? 

Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2006 har 30 nyhetsartiklar granskats från GP. 

Av dessa uppfyllde samtliga kravet på neutral presentation. Som tabell 7 visar 

kännetecknades 12 nyhetsartiklar av att de gett en neutral presentation av Alliansen, både vad 

gäller användandet av anföringsverb och eventuell kompetensskildring. I samma tabell går det 

att utläsa att 18 nyhetsartiklar kännetecknades av att de återgivit en neutral presentation av de 

samverkanspartierna, både vad gäller användandet av anföringsverb och eventuell 

kompetensskildring. Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2010 har 19 

nyhetsartiklar granskats från GP. Som tabell 8 visar kännetecknades 9 nyhetsartiklar av att de 

gett en neutral presentation av Alliansen, både vad gäller användandet av anföringsverb och 

eventuell kompetensskildring. I samma tabell går det att utläsa att 10 nyhetsartiklar 

kännetecknades av att de återgivit en neutral presentation av de rödgröna, både vad gäller 

användandet av anföringsverb och eventuell kompetensskildring. Således är svaret att 
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dagstidningens journalistik uppfyllde kravet på neutral representation såväl riksdagsvalet 

2006 som inför riksdagsvalet 2010. Ett utfall som också symboliserar den största likheten 

mellan tidsperioderna. En skillnad mellan tidsperioderna utgör det faktum att fler 

nyhetsartiklar skrevs 2006 som gav samverkanspartierna en neutral spegling i jämförelse med 

Alliansen. År 2010 var det sånär som på en nyhetsartikel lika många som gav Alliansen en 

neutral spegling som gav de rödgröna en neutral spegling. Måhända tyder utjämningen på att 

samverkanspartierna var i regeringsposition inför riksdagsvalet 2006 och att Alliansen var i 

regeringsposition inför riksdagsvalet 2010.  

För att ge belägg för ovanstående resultat följer typexempel på ställningstaganden som gjorts i 

relation till kravet på neutral presentation från dagstidningens nyhetsartiklar inför 

riksdagsvalen 2006 och 2010. I de fall en artikel har lika många agerande aktörer från 

respektive regeringsalternativ undersöks, i enlighet med huvudandelsprincipen, i relation till 

anföringsverb och kompetensskildring det regeringsalternativ vars representant först uttalar 

sig i nyhetsartikeln (GP 2006-09-15a & 2010-09-11). Ett annat exempel där 

huvudandelsprincipen fäller ett avgörande är i artiklar där en representant från ett 

regeringsalternativ är agerande aktör i en nyhetsartikel, men bemöts av fler representanter från 

det andra regeringsalternativet. Då avgör huvudandelsprincipen att det är regeringsalternativet 

med flest representanter som sätts i fokus och det spelar då ingen roll om regeringsalternativet 

som hade färre representanter förkommer först i nyhetsartikeln som agerande aktör (GP 2006-

09-14 & 2006-09-15b). Den i särklass mest förekommande typen av anföringsverb i 

Göteborgs-Posten inför riksdagsvalen 2006 och 2010 är neutrala sådana (GP 2010-09-11 & 

2010-09-14). Vad eventuella kompetensskildring anbelangar har GP inför riksdagsvalen 2006 

och 2010 förhållit sig neutrala till dessa i samtliga undersökta nyhetsartiklar. 

4.3 SYDSVENSKAN  

4.3.1  RESULTAT AV KVANTITATIV INNEHÅLLS ANALYS  

Uppfyllde Sydsvenskans journalistik balanskravet inför riksdagsvalen 2006 och 2010 – 

vilka eventuella likheter och skillnader vad balanskravet anbelangar går att identifiera 

mellan tidsperioderna? 

Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2006 har 20 nyhetsartiklar granskats från 

SDS. Av dessa uppfyllde 11 stycken balanskravet och 9 stycken gjorde inte det. Som tabell 5 

visar utgjordes flest (5 stycken) av de nyhetsartiklar som inte uppfyllde balanskravet 2006 av 
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nyhetsartiklar som lät fler representanter från Alliansen uttala sig som agerande aktör än dito 

från samverkanspartierna. Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2010 har 22 

nyhetsartiklar granskats från SDS. Av dessa uppfyllde 10 stycken balanskravet och 12 

stycken gjorde inte det. Som tabell 6 visar utgjordes flest (4 stycken) av de nyhetsartiklar som 

inte uppfyllde balanskravet 2010 av artiklar som enbart låter representant(er) från de rödgröna 

uttala sig som agerande aktör. Det finns alltså en skillnad i utfallet för de nyhetsartiklar som 

inte uppfyllde balanskravet. Utfallet för 2006 var gynnsamt för Alliansen medan utfallet för 

2010 var gynnsamt för de rödgröna. Således är svaret nej. Dagstidningens journalistik 

uppfyllde inte balanskravet inför riksdagsvalen 2006 och 2010. Statistiskt sätt uppvisas en 

skillnad i det att antalet artiklar som uppfyller balanskravet har minskat från 56 % 2006 till 46 

% 2010. Det ska noteras att antalet granskade artiklar är fler från 2010 än från 2006.  

För att ge belägg för ovanstående resultat följer typexempel på ställningstaganden som gjorts i 

relation till balanskravet från dagstidningens nyhetsartiklar inför riksdagsvalen 2006 och 

2010. Ett typexempel från dagstidningen på en nyhetsartikel där balanskravet är applicerbart 

men inte uppfylls är en nyhetsartikel där det ena regeringsalternativet har en representant som 

uttalar sig om en politisk sakfråga, men där det andra regeringsalternativet inte får uttala sig i 

nyhetsartikeln som agerande aktör (SDS 2010-09-08 & 2010-09-09). Ett annat typexempel 

från dagstidningen på en nyhetsartikel där balanskravet är applicerbart och uppfylls är en 

nyhetsartikel där lika många representanter från respektive regeringsalternativ får uttala sig 

om en politisk sakfråga i form av agerande aktörer i nyhetsartikeln (SDS 2006-09-12, 2010-

09-14a & 2010-09-17). Individorienterade nyhetsartiklar med fokus på en partirepresentant 

kan inte anses vara applicerbara på balanskravet (SDS 2006-09-06, 2010-09-14, 2010-09-

17a).  

4.3.2  RESULTAT AV KVALITATIV INNEHÅLLSA NALYS  

Uppfyllde Sydsvenskans journalistik kravet på neutral presentation inför riksdagsvalen 

2006 och 2010 – vilka eventuella likheter och skillnader vad kravet på neutral 

representation anbelangar går att identifiera mellan tidsperioderna? 

Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2006 har 20 nyhetsartiklar granskats från 

SDS. Av dessa uppfyllde 18 stycken kravet på neutral presentation. Som tabell 7 visar 

kännetecknades 9 nyhetsartiklar av att de gett en neutral presentation av Alliansen, både vad 

gäller användandet av anföringsverb och eventuell kompetensskildring. I samma tabell går det 

att utläsa att 10 nyhetsartiklar kännetecknades av att de återgivit en neutral presentation av de 



  Hans Fridlund, 8706213959 

43 

 

rödgröna, både vad gäller användandet av anföringsverb och eventuell kompetensskildring. 

Emellertid har en nyhetsartikel återgivit en positiv spegling av samverkanspartierna i relation 

till anföringsverben och en annan nyhetsartikel har återgivit en positiv spegling av 

samverkanspartierna i relation till kompetensskildring. De två nyhetsartiklarna som inte 

uppfyllt kravet på neutral presentation liknar alltså varandra i det avseendet att båda ger ett för 

samverkanspartierna gynnsamt utfall. Under de två veckor som föregick riksdagsvalet 2010 

har 22 nyhetsartiklar granskats från SDS. Av dessa uppfyllde alla utom en kravet på neutral 

presentation. Den artikeln gav en positiv spegling av Alliansen i relation till anföringsverben. 

Som tabell 8 visar kännetecknades 11 nyhetsartiklar av att de gett en neutral presentation av 

de rödgröna, både vad gäller användandet av anföringsverb och eventuell kompetensskildring. 

I samma tabell går det att utläsa att 11 nyhetsartiklar kännetecknades av att de återgivit en 

neutral presentation av Alliansen vad användandet av eventuell kompetensskildring 

anbelangar och att 10 nyhetsartiklar kännetecknades av att de återgivit en neutral presentation 

av Alliansen vad användandet av anföringsverb anbelangar. Således är svaret att 

dagstidningens journalistik inte uppfyllde kravet på neutral representation, varken inför 

riksdagsvalet 2006 eller inför riksdagsvalet 2010. Ett utfall som också symboliserar den 

största likheten mellan tidsperioderna. En skillnad är dock att utfallet gynnade 

samverkanspartierna 2006 och Alliansen 2010, om än med väldigt få nyhetsartiklar som 

belägg. Måhända har det att göra med att de rödgröna var i regeringsposition inför 

riksdagsvalet 2006 och att Alliansen var i regeringsposition inför riksdagsvalet 2010.  

För att ge belägg för ovanstående resultat följer typexempel på ställningstaganden som gjorts i 

relation till kravet på neutral presentation från dagstidningens nyhetsartiklar inför 

riksdagsvalen 2006 och 2010. I de fall en artikel har lika många agerande aktörer från 

respektive regeringsalternativ undersöks, i enlighet med huvudandelsprincipen, i relation till 

anföringsverb och kompetensskildring det regeringsalternativ vars representant först uttalar 

sig i nyhetsartikeln (SDS 2006-09-13 & 2006-09-16) Ett annat exempel där 

huvudandelsprincipen fäller ett avgörande är i artiklar där en representant från ett 

regeringsalternativ är agerande aktör i en nyhetsartikel, men bemöts av fler representanter från 

det andra regeringsalternativet. Då avgör huvudandelsprincipen att det är regeringsalternativet 

med flest representanter som sätts i fokus och det spelar då ingen roll om regeringsalternativet 

som hade färre representanter förkommer först i nyhetsartikeln som agerande aktör (SDS 

2006-09-06a & 2010-09-10). Den i särklass mest förekommande typen av anföringsverb i 

SDS inför riksdagsvalen 2006 och 2010 är neutrala sådana (SDS 2010-09-08 & 2010-09-17 ). 
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Vad eventuella kompetensskildring anbelangar har SDS inför riksdagsvalen 2006 och 2010 

förhållit sig neutrala till dessa i samtliga undersökta nyhetsartiklar utom en. I den beskrivs 

samverkanspartierna som enade mot Alliansen (SDS 2006-09-15). I relation till 

anföringsverben förekommer en nyhetsartikel som ger samverkanspartierna en positiv 

spegling (SDS 2006-09-15a), och en som ger Alliansen en positiv spegling (SDS, 2010-09-

11). 

4.4 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN DAGSTIDNINGARNA  

Vilka eventuella likheter och skillnader finns mellan journalistiken i de olika 

dagstidningarna vad hanteringen av balanskravet och kravet på neutral representation 

anbelangar inför riksdagsvalen 2006 och 2010? 

Som tabell 5 visar var SDS bäst år 2006 av dagstidningarna på att uppfylla balanskravet. Strax 

över hälften av tidningens nyhetsartiklar uppfyllde balanskravet i jämförelse med cirka en 

tredje del av nyhetsmaterialet från DN och GP. Fyra år senare uppfyller flest nyhetsartiklar 

från DN balanskravet i jämförelse med övriga dagstidningar vilket syns i tabell 6. SDS 

uppfyller i strax under hälften av sina nyhetsartiklar balanskravet år 2010, GP ligger kvar på 

ungefär samma nivå som 2006. Generellt sätt är samtliga dagstidningar långt ifrån att vara i 

närheten av att uppfylla balanskravet. Om det tyder på att balanskravet ignoreras av 

dagstidningarna och deras journalister är svårt att inom ramen för uppsatsen yttra sig om. 

Dock visar analysen på tendenser av att tidningarna snarare balanserar regeringsalternativens 

representanter mellan nyhetsartiklar än i dem. Individorienterade nyhetsartiklar som 

exempelvis skuggar respektive riksdagspartis ordförande eller språkrör löper som en följetong 

i dagstidningarna sista veckan. Det är ett tydligt sätt på vilket dagstidningarna försöker 

balansera nyhetsartiklarna mellan varandra.  

Vad kravet på neutralitet anbelangar går det att skönja ett likartat mönster mellan tidningarna. 

Som tabell 7 visar innehöll den kvalitativa analysen inför riksdagsvalet 2006 fler 

nyhetsartiklar som gav samverkanspartierna en neutral spegling än nyhetsartiklar som gav 

Alliansen en neutral spegling. Det gäller för samtliga dagstidningar. Fyra år senare har en 

förändring skett vilket syns i tabell 8. DN har 2010 fler nyhetsartiklar som ger Alliansen en 

neutral spegling än nyhetsartiklar som ger de rödgröna en neutral spegling. Skillnader som 

inför riksdagsvalet 2006 stod att finna i nyhetsmaterialet från GP och SDS har 2010 närapå 

suddats ut. Det visar på en tendens mot att partikonstellation som befinner sig i 

regeringsposition oftare än oppositionen speglas i nyhetsartiklarna. Med ytterst få undantag 
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har samtliga dagstidningar uppfyllt kravet på neutral representation. Att en sådan 

överväldigande majoritet av nyhetsartiklarna uppfyller kriterierna tyder på en medvetenhet 

från dagstidningarna och deras journalister. Kompetensskildringar är extremt sällsynt och 

neutrala anföringsverb är praxis i samtliga dagstidningar. 

4.5 DISKURSSTRUKTUR OCH MAKTDISTRIBUTION  

Vilken diskursstruktur och vilken maktdistribution spreds mellan Alliansen och 

samverkanspartierna i dagstidningar inför riksdagsvalet 2006 och mellan Alliansen och 

de rödgröna inför riksdagsvalet 2010 – och går det att identifiera en förändring mellan 

tidsperioderna? 

Såväl dagordningsteorin som gestaltningsteorin påminner om mediernas inflytande över hur 

människan uppfattar sin omvärld. Det medför att medierna i förlängningen även har 

inflytande över den i Sverige lagstadgade fria åsiktsbildningen (SFS 1974:152). I relationen 

mellan balanskravet 2006 och spridningen av diskursstruktur samt maktdistribution visar 

utfallet att 34 % av nyhetsartiklarna i DN levde upp till balanskravet 2006, för GP är siffran 

33 % och för SDS 55 %. I dessa fall existerade en jämbördig diskurskonkurrens som 

förmedlade en jämn maktdistribution i enlighet med fri åsiktsbildning. Av de nyhetsartiklar 

som inte uppfyllde balanskravet och således saknade jämbördig diskurskonkurrens hos GP 

och SDS 2006 var de flesta av dessa sådana vars maktdistribution gynnade Alliansen som 

därmed gjordes till hegemon över diskursen genom att låta fler av deras representanter uttala 

sig som agerande aktör än dito från samverkanspartierna. De flesta av de nyhetsartiklar i DN 

som inte levde upp till balanskravet 2006 kännetecknades av att maktdistributionen gynnade 

Alliansen som därmed gjordes till hegemon över diskursen genom att i dessa nyhetsartiklar 

enbart låta deras representant(er) uttala sig som agerande aktör. 

Fyra år senare, år 2010, går det att identifiera både skillnader och likheter i relationen mellan 

balanskravet och spridningen av diskursstruktur och maktdistribution. 2010 hade siffran för 

de nyhetsartiklar i DN som levde upp till balanskravet ökat till 57 %, GP hade ökat till 37 % 

medan SDS sjunkit till 45 %. En likhet med 2006 är dock att den generella uppslutningen 

kring balanskravet får anses vara fortsatt svag. Av de nyhetsartiklar som inte uppfyllde 

balanskravet och således saknade jämbördig diskurskonkurrens i DN och GP 2010 var de 

flesta av dessa sådana vars maktdistribution gynnade Alliansen som därmed gjordes till 

hegemon över diskursen genom att i dessa nyhetsartiklar låta fler av deras representanter 

uttala sig som agerande aktör än dito från de rödgröna. Tvärtom var i SDS de flesta av de 
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nyhetsartiklar som inte levde upp till balanskravet 2010 sådana vars maktdistribution gynnade 

de rödgröna som därmed gjordes till hegemon över diskuren genom att i dessa nyhetsartiklar 

enbart låta en eller flera av deras representanter uttala sig som agerande aktör. Sammantaget 

visar uppsatsens resultat att dagstidningarna inför riksdagsvalen 2006 och 2010 spred en 

diskursstruktur och maktdistribution som i de flesta fall då balanskravet inte uppfylldes och 

diskurskonkurrensen därmed uteblev, gynnade Alliansen. Till skillnad från den relativt svaga 

uppslutningen kring balanskravet visar emellertid resultatet att uppslutningen kring kravet på 

neutral representation var stark då näst intill samtliga tidningar inför riksdagsvalen 2006 och 

2010 uppfyllde kravbilden. Därmed förmedlades i förhållande till diskursstrukturens andra 

dimension en neutral diskursstruktur i de absolut flesta fall, vilket främjade fri åsiktsbildning.  
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION  

Svenskarnas mediekonsumtion ökar (Nord & Strömbäck 2002:12). Att den ökar är dock inte 

samma sak som att den inte kommer förändras. Informationsteknologin fortsätter 

revolutionera mångas vardag och det återstår att se hur relationen mellan traditionella medier 

och internet gestaltar sig i framtiden. I den relationen kommer även i fortsättningen 

demokratins välmående och fri åsiktsbildning vara beroende av en opartisk journalistik som 

uppfyller sina demokratiska uppgifter och borgar för diskurskonkurrens och jämn 

maktdistribution mellan politiska partier. Jörgen Westerståhls tankegods är ständigt aktuellt. 

Uppsatsen har bara skrapat på ytan, men påvisat att det finns en gedigen forskning kring 

svensk valrapportering. Därför kan det här vara intressant att jämföra några av den tidigare 

forskningens resultat med uppsatsens. Kent Asps slutsatser för medievalrörelsen 2006 var att 

Alliansen gynnades och samverkanspartierna missgynnades av nyhetsmediernas 

valrörelserapportering (Asp 2006:81). Det stämmer väl överens med uppsatsens resultat från 

samma år som visar att de nyhetsartiklar i dagstidningarna som inte uppfyllde balanskravet 

och således saknade jämbördig diskurskonkurrens 2006 var sådana vars maktdistribution 

gynnade Alliansen. Om man däremot tittar på uppsatsens resultat från samma år vad avser 

kravet på neutral presentation ser vi att samverkanspartierna oftare än Alliansen gavs en 

neutral spegling i nyhetsartiklarna. Asps slutsats för medievalrörelsen 2010 var att även om 

Alliansen tilldelades en mer gynnsam rapportering än de rödgröna så var skillnaderna väldigt 

små (Asp 2011:93). Det stämmer väl överens med uppsatsens resultat från samma år som 

visar på en minskning av de nyhetsartiklar vilka inte uppfyllde balanskravet och samtidigt 

gynnade Alliansen. Dessutom visar uppsatsens resultat från 2010 på en tydlig svängning från 

2006. År 2010 var det istället Alliansen som oftare än de rödgröna gavs en neutral spegling i 

nyhetsartiklarna. Även det i linje med Asps slutsatser från samma år. 

Uppsatsens analys och resultat har visat på tendenser av att representanter för den 

partikonstellation som är i regeringsposition oftare än oppositionens får uttala sig i egenskap 

av agerande aktör i nyhetsartiklar inför riksdagsval. Ytterligare forskning på annat material 

krävs dock för att pröva uppsatsens externa validitet och för att antingen kunna bekräfta eller 

falsifiera den teorin. Mer forskning behövs också för att tydliggöra relationen mellan 

massmedier och de effekter som sprids av journalistikens diskursstruktur och 

maktdistribution.  
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