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This study examines how the Swedish local newspaper Skånska Dagbladet portrays the 

rural places of Sweden. The purpose is to see how the Swedish countryside is portrayed 

by a rural newspaper, as opposed to an urban newspaper. The study is based on the 

paper Landsbygd i medieskugga (Rural areas in the Shadow of the Media) 

It is a quantitative study that both examine the differences in coverage between the 

urban municipalities and the rural municipalities, but also examines differences in the 

countryside between the main village and the more rural areas. 18 papers from 3 

different weeks spread out over the year were examined. Every text on news place 

concerning the 17 municipalities that Skånska Dagbladet covers were counted and 

sorted. Then 4 municipalities; Eslöv, Hörby, Sjöbo and Ystad, were selected as rural 

municipalities and further examined.  

The study finds that there are few differences in topic between city and countryside. 

Crime and accidents are the greatest subject in both places. Second biggest topic is 

amusement. The countryside municipalities have one news text more per day. There is a 

balance between reporting possibilities and reporting problems. The characters that 

appear the most in the articles are people in a position of power. However, the ordinary 

citizen is more likely to be the main character in a text. 

It is suggested that more studies are needed on what it is that determines if a journalist 

leaves the newsroom to write a news story. Studies of the patterns of the allocation of 

news subjects are also needed. 
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1 Introduktion 

På teve ser vi Bonde söker fru, på sociala medier kan man läsa om drömhuset på landet 

och på radion gör de ett inslag om ekologisk mjölk i skolan. Landsbygden har sällan 

varit så aktuell som nu samtidigt som en stor förändring pågår i de svenska medierna 

där tidningarna måste ställa om sig från papper till internet. Minskade reklamintäkter får 

som följd att man måste spara in någonstans. Enligt en rapport gjord vid Södertörns 

högskola (Nygren & Althén, 2014) får detta som konsekvens att man sparar in på 

lokalredaktioner. Bevakningen av politik och ekonomi blir lidande samtidigt som 

olyckor och brott får mer plats eftersom de är billigare nyheter att framställa. Enligt 

Nygren och Leckner (2016) är lokala medier de starkaste medierna för publiken när de 

vill ta del av nyheter, även om sociala medier växer sig starkare. Samma undersökning 

konstaterar också att lokala nyheter ses som intressant för alla grupper i samhället, 

oavsett hur de väljer att göra det. Lokaltidningen har alltså en funktion och är viktig för 

sina läsare. 

Nygren och Althén (2014) kom i sin studie från 2014 fram till att Dagens 

Nyheter (DN) framställer landsbygden som något farligt och exotiskt. Jag blev 

intresserad av hur det ser ut i en tidning vars läsarkrets bor på landsbygden, till skillnad 

från Dagens Nyheters storstadsbefolkning. Jansson (2009) visar att människor ofta är 

mer positivt inställda till den plats de själva bor på. Dessutom är landsbygdens bild som 

en trygg idyll stark hos både grupper som själva bor på landsbygden, och grupper som 

inte gör det. 

I en artikel från USA skriven av Reisner och Walter (1994) lät man olika 

sorters journalister som bevakade lantbruksämnen svara på en enkät om vad de tyckte 

om bevakningen av sitt eget ämne. Det man hittade var att ingen verkade vara riktigt 

nöjd med rapporteringen. De reportrar som skrev för renodlade jordbruksmagasin 

anklagades för att bara skriva positivt om jordbruksföretag av rädsla för att förlora 

sponsorer medan journalisterna på vanliga nyhetstidningar anklagades för att ge en 

ensidig bild av jordbruket. Det är viktigt med en nyanserad bevakning, eftersom de som 

befolkar landsbygden inte är en homogen grupp, Asplund, Hjerpe och Wibeck (2013) 

säger att det bland annat finns stora kulturella och ekonomiska skillnader: 

” Even though farmers could be conceptualized as a homogeneous group by virtue of their 

professional activities, there are obviously large variations between national and cultural 
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context, farming practices, socio-economic background, and climate vulnerability.” 

(Asplund, Hjerpe, Wibeck 2013, p. 207).  

Vi har alltså forskning som pekar på att rapporteringen från amerikanska tidningar är 

ensidig och forskning som pekar på att Dagens Nyheter framställer landsbygden som 

något exotiskt och farligt. Samtidigt har vi den svenska pressutredningen från 1994 som 

i ett betänkande säger att massmedierna fyller tre funktioner: 

”Massmedierna fullgör uppgifter är särskilt tre som angelägna för den fria åsiktsbildningen, 

nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och 

självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i 

samhället och uppgiften att låta olika åsikter komma till tals.” (SOU 1995:37, s.156) 

Att låta olika åsikter komma tills tals kan enligt mig inte bara tolkas som att låta olika 

partier komma till tals i en valfråga, utan att också skildra olika sätt att leva och bo i 

Sverige. Det är därför intressant både ur ett journalistiskt perspektiv och ett 

samhällsperspektiv att undersöka hur det uppdraget efterlevs. Att undersöka en specifik 

tidning kan ge både journalisterna som jobbar för tidningen, men också de som är 

anställda för andra nyhetsproducenter, verktyg för att förstå hur de påverkar sin 

omgivning. 

“If educated to understand the difference between including scattered oppositional facts and 

challenging a dominant frame, journalists might be better equipped to construct news that 

makes equally salient - equally accessible to the average, inattentive, and marginally 

informed audience - two or more interpretations of problems”  ( E nt ma n ,  1 9 9 3 ,  p .5 7 )  

Därför tänker jag alltså undersöka hur landsbygden porträtteras i lokaltidningen. För 

ändamålet valde jag att undersöka Skåne som enligt Statistiska centralbyrån (2013) 

utgörs av 79% åkermark, betesmark och produktiv skogsmark. Enligt Jordbruksverket 

(2015b) ligger 17% av landets jordbruksmark i Skåne, så där bör finnas en del 

landsbygd. Jag har valt att undersöka Skånska Dagbladet som presenteras i nästa 

kapitel. De bevakar 17 (Skånska Dagbladet, 2017)  av Skånes 33 kommuner. Innan jag i 

syftet presenterar frågeställningarna för min analys kommer jag att redogöra för teori 

och tidigare forskning på området så att läsaren förstår hur det ser ut inom forskningen.  

Detta för att förstå hur jag gjort mina val av frågor och begräsningar. 

 

2 Bakgrund om Skånska Dagbladet 

Skånska Dagbladet (2017) är en sexdagarstidning som ägs av den ekonomiska 

föreningen AB Skånska Dagbladet, ett bolag som även äger tidningen Norra Skåne samt 

bedriver resebyråverksamhet. Skånska Dagbladet har funnits sedan 1888 och har 
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utgivningsort Malmö men ges ut i 17 kommuner. Tidningen beskriver på sin hemsida 

sitt nyhetsurval på följande sätt: 

”Skånska Dagbladet är den kompletta tidningen för familjehushållet. Förutom de lokala 

nyheterna från din kommun bjuder vi på inrikes, utrikes, regionala nyheter, sport, kultur, 

nöje, opinion, debatt, radio och teve samt förströelseläsning – varje dag.” (Skånska 

Dagbladet, 2017) 

Enligt Skånska Dagbladets redaktionschef Pia Lobell har tidningen 69 000 dagliga 

läsare av tidningen, siffror som inte överensstämmer med hemsidans 75 000 läsare. 

Trots att siffrorna inte är aktuella på hemsidan har jag ändå valt att ta med 

informationen. Det är den som presenteras för hemsidans besökare och skapar en frame 

för läsaren att förstå Skånska Dagbladet. 

”Vi står våra läsare nära och våra reportrar täcker dagligen följande kommuner: Malmö, 

Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Svalöv, Landskrona, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Kävlinge, 

Trelleborg, Vellinge, Skurup, Svedala, Sjöbo och Ystad. Ingen annan skånsk tidning har 

daglig nyhetsbevakning i så många kommuner.” (Skånska Dagbladet, 2017) 

Skånska Dagbladet har enligt sin hemsida redaktioner för platserna Malmö, Lund, 

Eslöv, Hörby, Höör, Sjöbo, Skurup och Österlen. Men enligt Lobell (2017) är Skurup 

en lokal som bara används vid behov, snarare än dagligen, eftersom det är en bit att köra 

mellan Skurup och Sjöbo. I Eslöv sitter ett halvt dussin personer som bevakar Svalöv, 

Eslöv och Höör, samt Hörby vid behov när den ordinarie Hörbyreportern är ledig. 

Svalöv har också en egen redaktion med reporter som bemannar den om hen inte måste 

vara i Eslöv (Lobell, 2017). Hos dessa kommuner kollar man dagligen diariumet och 

ringer till polisen. Däremot finns det fem redaktioner som inte har daglig bevakning. De 

är Kävlinge, Landskrona, Vellinge, Staffanstorp och Trelleborg. 

I Skåne finns det många kommuner där flera dagstidningar bevakar orten. 

Några exempel: Förutom Skånska Dagbladets bevakning har Ystad tidningen Ystad 

Allehanda, Trelleborg har Trelleborgs Allehanda och Burlöv bevakas av Sydsvenskan. 

Dessutom ges gratistidningen Lokaltidningen ut på flera orter i Skåne. Det råder alltså 

ingen brist på konkurrens i det område som Skånska Dagbladet bevakar. 

 

3 Tidigare forskning om medier och landsbygden  

I det här kapitlet tänker jag ta upp tidigare studier efter rubrik. Jag har valt att lägga upp 

det studie för studie under varsin rubrik för att det ska bli enklare för läsaren att hänga 

med i min analys. Jag tar upp hur studien såg ut, vad man fokuserade på, vad man 
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hittade samt vilka delar av detta som intresserat mig och varför det är intressant. Detta 

för att nå en högre transparens. 

Den rapport som först presenteras, Landsbygd i medieskugga, är den som 

inspirerat min uppsats och som tjänat som utgångspunkt när jag utformat syftet till min 

studie. Jag har andra frågor till texten men är ändå säker på att studierna kan 

komplettera varandra. De andra vetenskapliga texterna tar upp olika delar som kan vara 

av intresse för diskussionen; flera av dem talar om medieskugga, att rapporteringen är 

ensidig eller pekar på ett stadsperspektiv i nyhetsrapporteringen. Min uppsats ska ses 

som ett försök att lägga ännu en pusselbit till bilden. 

 

3.1 Landsbygd i medieskugga (2014) 

Den här rapporten av Gunnar Nygren och Kajsa Althén består av två undersökningar 

och gavs ut av Södertörns högskola 2014. Det är den jag använder som förlaga till min 

undersökning. Man ville se hur resurserna för lokal journalistik förändrats och vilka 

konsekvenser detta får för journalistikens bild av Sverige. I den här rapporten stod 

begreppet landsbygd för geografisk placering utanför Storstockholm. Dels delades det 

ut en enkät till 95 lokalredaktioner varav 87 svarade, dels valde man ut artiklarna om 

jordbruk i Dagens Nyheter från de två första veckorna i mars 2004 och 2014 och 

analyserade dem.  

I första delen kom man fram till att antalet lokalredaktioner kraftigt 

minskats mellan 2004 och 2014, mer än var tredje redaktion hade försvunnit. Men 

nedskärningarna är ojämnt fördelade. De största nedskärningarna har Stampen, 

Mittmedia och Hallpressen gjort. Studien visar att tidningarna samlas i koncerner. Två 

socialdemokratiska tidningar; Dalademokraten och Östra Småland, har tagits över av 

sina borgerliga konkurrenter. Trenden är att många enmansredaktioner lagts ned, vilket 

ökat medeltalet av antal journalister på lokalredaktionerna från 2,2 reportrar till 2,5 

reportrar. De fyra dagstidningar i Stockholm som haft som mål att vara rikstidningar 

(Dagens Nyheter, Svenska dagbladet, Expressen och Aftonbladet) har dragit ner på sin 

bevakning utanför Stockholm. Man har inte längre några lokalredaktioner, utan förlitar 

sig mer på resande reportrar, frilansare eller TT.  

 För att behålla lokal bevakning har många tidningar valt att samordna 

redigering och grafisk produktion inom koncernen, enligt Nygren och Althén (2014). 

De ser att det finns en trend att tidningarna breder ut sig i fler kanaler och börjar 

publicera på webben och lokal-tv. Det finns också exempel på att tidningar som tidigare 
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var konkurrenter nu samordnar sina resurser, till exempel bevakar Gefle Dagblad vissa 

platser där den är stark hos lokalbefolkningen och Arbetarbladet tar resten av området.  

Andra observationer: Även om rapporten inte specifikt undersökt lokala 

gratistidningar tror sig författarna se en ökning av detta medium. Nygren och Althén 

(2014) valde också att ha med tre studentuppsatser som alla pekade på att 

lokalbevakningen minskat under 2000-talet. Mer utrymme fick nyheter om brott och 

olyckor, ämnen som politik och ekonomi försvann. 

 I den andra delen av rapporten hittade man att DN under tio år halverat 

antalet artiklar som skildrar landsbygdens verklighet. Detta tror man beror på flera 

faktorer, som att Dagens Nyheter bytt format och spaltutrymme samtidigt som 

sidantalet har minskat och bilderna blivit större. Layouten har överlag blivit luftigare. 

Även valet av vilka ämnen man fokuserar på har förändrats. Samtidigt som sidantalet 

minskar under vardagarna erbjuder man helgbilagor med fokus på livsstil, nöjen, 

kändisar och annonser. Den politiska bevakningen har helt förlorat sin egen sida som 

den hade under 2004, den får nu konkurrera om nyhetsutrymmet med de andra ämnena. 

 DN:s bild av landsbygden är inte så positiv, under både 2004 och 2014 

står brott och olyckor för hälften av materialet om landsbygden. Detta material hämtas 

från TT till skillnad från andra inrikesnyheter som man producerar själv. Två andra 

kategorier som står sig starka är kultur- och samhällsfrågor. Samhällsfrågorna berör 

resten av Sverige, men produceras ofta från Stockholm. Lokal politik och 

landsbygdsfrågor är svaga frågor enligt Nygren och Althén (2014) som påstår att DN i 

huvudsak skildrar aspekter av landsbygden som en fritidsresurs för stadsborna. Enligt 

dem ska denna utveckling ska ha förstärkts genom det ökade fokuset på helgbilagor. 

Författarna drar slutsatsen att landsbygden blir något exotiskt och en rekreationsyta för 

stockholmarna. 

 Fördelningen av bevakning är ojämnt fördelad utanför Stockholm. 

Göteborg och Malmö dominerar. Trots egna lokalredaktioner produceras mest 

blåljusjournalistik, den beskrivs av Nygren och Althén (2014) som den mest 

lättproducerade formen av journalistik. Författarna fann det motsägelsefullt att 

lokalredaktionerna inte bidrog till mer resurskrävande journalistik, utan producerade 

samma slags nyheter som man kunnat göra från Stockholm. När de gjorde ett nedslag 

och jämförde första måndagen i mars 2004 och 2014 hittade man att antalet 

landsbygdsnyheter gått ner, att spridningen över landet blivit sämre och att samtliga 

nyhetsartiklar 2014, fyra stycken, handlar om olyckor och brott. Sammanlagt hade man 
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skrivit sju texter om landsbygden den dagen, till skillnad från 2004 då landsbygden fick 

17 texter. Nygren och Althén (2014) konstaterar att DN nu hade karriärinriktade 

personer i 20–30 års åldern som fokusgrupp. Detta genom att skriva mer om mode, 

heminredning, resmål, viner och bostadsrätter. 

Nygren och Althén (2014) varnar för att det minskade antalet 

lokalredaktioner riskerar att sätta det nyhetsekologiska systemet i obalans. Det 

nyhetsekologiska systemet innebär att större medier, som SVT och SR, plockar upp sina 

nyheter från lokalredaktioner och lokalredaktionerna kan göra en lokal vinkel på 

nyheter som de större medierna producerar. Men utan mindre lokalredaktioner finns det 

inget material att ta av och mångfalden riskerar att utarmas när bevakningen på 

landsbygden samordnas. Minskat utrymme för lokal politik får konsekvenser för den 

lokala demokratin. Samtidigt tycker Nygren och Althén (2014) att de nya medierna, 

som sociala medier och bloggar, inte räcker till. I medierna på nätet är det är svårt för 

alla medborgare att samlas på en gemensam plats, på sociala medier delas man in i 

mindre grupper efter intresse. Dessutom är det svårt för privatpersoner att lägga den tid 

och kunskap som krävs för att kunna bevaka makthavare.  

 Storstadsperspektivet är genomgående i DN enligt författarna. Samtidigt 

betraktas tidningen som en rikstidning och är en viktig kanal för politisk 

opinionsbildning. Nygren och Althén (2014) kallar DN en kluven tidning som ger en 

kluven bild av Sverige. Slutligen säger de att presstödet till landets tidningar inte längre 

räcker till för att behålla en mångfald inom medierapporteringen och att man bör se över 

hur stödet delas ut för att fortsätta ha en stabil rapportering. 

 

3.2 Medierat centrum – marginaliserad idyll: Svenskarnas 

föreställningar om stad och land (2009) 

Det här kapitlet av Jansson (2009) tar upp siffror från Samhälle Opinion Medier-

institutets (SOM) undersökning från 2008. SOM är en oberoende opinions- och 

undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som samlar in information om 

svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och 

medier (SOM-institutet, 2010). Det är detta material som Jansson (2009) studerat och 

dragit slutsatser utifrån. 

Studien består av två analyser av SOM:s material. Den första delen 

undersöker vilka värden Sveriges befolkning ger landsbygd och städer. I den andra 
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delen undersöker man hur människor uppfattar att medierna rapporterar om svensk 

landsbygd och svenska storstäder. 

Jansson (2009) hävdar i sitt kapitel att värdena man fått framvisar att det 

landet och staden anses ha egenskaper och värden som är varandras motsatser.  

”Medan livet i storstäderna beskrivs i kosmopolitiska termer (”globalt engagemang” och 

”öppenhet för nya idéer”), anses landsbygden kännetecknas av lokalsamhällets trygghet och 

solidaritet (”hög livskvalitet”, ”lokalt engagemang”, ”medmänsklighet” och ”arbetsmoral”) 

(se Tabell 1).” (Jansson, 2009, s. 122) 

Landsbygd och stad blir varandras motsatser på flera sätt. Han hänvisar till Tim 

Cresswells teori om fasthetens och flödets metafysik. Jansson (2009) säger att landet 

står för fasthetens metafysik i kontrast till staden som står för flödets metafysik. 

Jansson (2009) säger också att resultaten visar att svenskarna är mer positiva 

till den miljö de själva bor i, även om de fortfarande behåller bilden av staden som 

öppet för idéer och landet som en trygg plats. De enda värdena de svarande inte kunde 

komma överens om var ”rikt socialt umgänge” och ”företagaranda”. Dessa två värden 

förknippades med både stad och land på olika sätt. En sak som dock var tydlig var att 

landsbygdens ställning som en idyll präglad av lokal trygghet var en starkare bild än 

stadens bild som ett centrum för globala relationer och öppenhet. Jansson (2009) ser 

också att det inte verkar finnas någon generation som har en starkare negativ eller 

positiv bild av landet, det är lika mellan åldrarna. Oavsett var personerna bodde kunde 

man dock utläsa att de högutbildade i större del såg landsbygden som en idyll och 

staden som ett kosmopolitiskt centrum än lågutbildade. Jansson (2009) förklarar detta 

med att kulturellt kapital är viktigare än ekonomiskt kapital för at forma kosmopolitiska 

värderingar. 

”Den något paradoxala slutsatsen är att människor med hög utbildning i kraft av sin 

förmåga att dels tolka hur samhället ser ut (lokalt och globalt), dels tydligt uttrycka sin 

åsikt, bidrar till att förstärka samhälleliga stereotyper, som till exempel polariseringen 

mellan stad och land.” (Jansson, 2009, s. 126–127) 

Journalister med sin höga utbildning, höga kulturella kapital och tillgång till vilka som 

får synas är därför viktiga för hur landsbygden framställs. SOM-undersökningens siffror 

visar enligt Jansson att landsbygden, samtidigt som den har en väldigt positiv bild, 

också anses porträtteras alltför negativt i medierna eller inte synas alls. Dock är det 

främst personer som själva bor på landsbygden som anser att den porträtteras negativt. 

Med dessa attityder i bakhuvudet blir det intressant att se hur journalisterna framhäver 

landsbygden. 
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3.3 Second home countryside. Representations of the rural in Finnish 

popular discourses (2010) 

Detta är en finsk studie av Vepsäläinen och Pitkänen som undersöker hur 

landsbygden i Finland porträtteras genom att på två olika sätt undersöka i vilken kontext 

fritidsstugor (”second homes”) tas upp och vilken attityd som finns. Anledningen till att 

jag tar med detta paper är att forskarna låter både de som bor på landet permanent och 

de med fritidshus komma till tals. Finland och Sverige har en del kulturella likheter. 

Både har allemansrätt (Ymparisto, 2017) och båda har ett demokratiskt styre där 

myndigheternas dokument är offentliga och öppna för alla (Utrikesdepartementet 2017). 

Däremot kan det finnas kulturella skillnader i hur man ser på sommarstugor. Jag väljer 

ändå att ta upp de delar jag tror kan appliceras på svensk landsbygd och då speciellt hur 

mediernas bild skiljer sig från de boendes. 

 Studien gjordes i två delar. Dels skickade man ut en enkät 2004 via post 

till personer i Helsingfors som ägde ett fritidshus. Man fick 1096 svar vilket motsvarade 

en svarsfrekvens på 45,5 procent. Andra delen av undersökningen analyserade man 

artiklar från fyra stora tidningar i Finland under 2006. Den andra delen samlades 

egentligen in till en annan studie, men ansågs kunna komplettera den här studien. 

Genom att plocka artiklar med vissa nyckelord fick man fram 863 artiklar till analysen. 

Att det skiljde två år mellan första och andra delen i studien ansåg man inte vara ett 

problem, då kulturella värderingar ändras väldigt långsamt. 

Vepsäläinen och Pitkänen (2010) utgick från teorier av David Bell som 

säger att det finns tre olika versioner av landsbygden som idyll: 1. jordbrukslandskap 2. 

vildmark eller 3. äventyrslandskap. Man fick fram att det finska landskapet både hos 

respondenterna och i medierna presenterades som vacker, orörd vildmark. Fritidshus 

framställdes som en idealiserad lantidyll där ägarna kunde odla i trädgården, bygga på 

sin stuga, plocka bär, jaga och umgås med familjen. Många personer hade vuxit upp i 

området där man ägde en stuga. De som ägde fritidshus tyckte att det fanns en större 

känsla av samhörighet och välkomnande på landet. Forskarna fann också en paradoxal 

diskurs: I medierna framställs landsbygden som välkomnande och tätt sammansvetsad, 

men respondenterna tyckte bäst om de grannar som bodde långt bort. Man ville vara 

ifred när man var i sommarstugan. 

Vepsäläinen och Pitkänen avslutar med att argumentera för att 

representationen av landsbygden inte stämmer med verkligheten. Alla tecken på 

modernt jordbruk, ett postindustriellt samhälle eller turism ignoreras. Landsbygden står 
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för kulturella och historiska värden. Man hittade också diskurser som var i konflikt med 

varandra från medierna: å ena sidan en dystopisk realitet med åldrande befolkning, å 

andra sidan en överidealiserad marknadsföring av landsbygden som orörd natur.  

 

3.4 Agricultural Journalists’ Assessments of Print Coverage of 

Agricultural News (1994) 

Den här studien är gjord av Ann Reisner och Gerry Walter. Eftersom den är från USA 

går det att ifrågasätta hur relevant den är för den svenska landsbygden. Den drar ändå 

några slutsatser jag anser kan räknas som allmängiltiga och universella.  

Den här studien lät journalister för tidningar med olika fokusgrupper svara 

på en enkät om rapporteringen av jordbruksfrågor. Man valde två sorters journalister, de 

som skrev för nischade jordbruksmagasin och de som bevakade jordbruksfrågor på en 

vanlig tidning. 337 enkäter fylldes i, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 73%. Enligt 

enkäten ansåg man att vanliga tidningar, utan reportrar som bevakade jordbruksfrågor 

specifikt, var ytliga, stereotypiska och mer benägna att skriva om kriser. Nischade 

magasin fick kritik för att okritisk och obrydd över miljö- och samhällsfrågor. Vanliga 

tidningar med en specialreporter ansågs vara mindre ytliga och mindre benägna att 

skriva om kriser. De verkade inte heller vara så beroende av företag. Däremot tyckte de 

svarande att dessa reportrar kunde ta upp mer samhällsfrågor och mindre mjuka nyheter 

(okritiska artiklar och reportage). Överlag såg man att de svar man fick på enkäten 

motsvarade den kritik som man sett fanns mot jordbruksrapporteringen sedan innan. 

Anledningen till att den här får vara med är att jordbruk och landsbygd 

ofta hör ihop. Jag tycker att det är spännande att jämföra vilka nyheter som får plats i en 

lokaltidning i Sverige och om nyheterna kan anses vara ensidiga eller varierade i 

urvalet. 

 

4 Teoretiska perspektiv 

Under den här rubriken beskrivs de teorier jag använder för att förstå vilka nyheter som 

får mest utrymme. Jag kommer att använda framingteorin som min ramteori. 

Anledningen till att jag väljer den som min bredaste teori är att jag anser att ämnet berör 

frames, men det finns flera frames jag skulle kunna undersöka, jag måste dock välja ut 

en eller två för att hålla den här uppsatsen inom rimlig längd. Nyhetsurval kommer att 

få mycket plats eftersom det intresserar mig. Teoriavsnittet avslutas med att förklara 
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medieskugga, ett viktigt begrepp i Nygren och Althéns (2014) rapport 

Nyhetsrapportering i medieskugga. 

 

4.1 Framing 

Framing handlar om hur man uppfattar någonting baserat på ens egna erfarenheter man 

har. Goffman (1974) säger att individen oftast själv är omedveten om dessa 

referensramar. De påverkar en utan att man riktigt vet om det. Detta är en process som 

fungerar på flera olika håll, producentens egna referensramar kan påverka publikens. 

Men enligt Entman (1993) betyder det inte att publiken alltid håller med om det som 

textproducenten lägger fram eller låter sig påverkas.  

När man talar om framing beskrivs teorin som HUR ett ämne presenteras, 

snarare än hur mycket (Scheufele & Tewksbury, 2007). Weaver (2007) konstaterar att 

det finns många olika definitioner av framing ute i forskningsvärlden, mer än för de 

besläktade teorierna priming och agenda-setting. Han tycker att man för att undersöka 

framing inte kan räkna på hur många gånger något dyker upp eftersom det har mer att 

göra med priming. Jag vill dock hävda att hur mycket plats en sakfråga får på agendan i 

allra högsta grad hänger ihop med hur den presenteras, och därmed kan man använda 

framing även för en kvantitativ studie. För att studera priming hade jag också behövt 

studera publikens attityd till landsbygden, men då kommer jag för långt bort från mitt 

syfte, vilket är att se hur journalisterna framställer landsbygden. En som håller med mig 

i att frames kan skildras på flera olika sätt är Ghanem (1997) som säger att mediernas 

frames kan delas in i fyra olika grupper: Nyhetsämnen, presentation, kognitiva attribut 

och affektiva attribut. Hon liknar det vid en tavla som hänger på en vägg. Var de hänger 

i huset och hur många tavlor av ett motiv som finns påverkar lika mycket som vad de 

föreställer (1997, s. 10). 

Kinder (2007) tycker att man bör studera mer hur framing påverkar i en 

naturlig miljö och inte bara skapa artificiella situationer. Enligt honom hade jag gjort ett 

bättre val om jag studerat hur publiken uppfattar landsbygden, men eftersom Jansson 

(2009) redan har visat tendenser både på hur landsbygden och staden ser på sig själva 

och varandra anser jag mig fri att komplettera Nygrens och Althéns rapport (2014). 

Van Gorp (2007) argumenterar för att frames bör ses som en maktfaktor i 

sig själva. Han säger att de ofta jobbar obemärkta och underförstådda i texter så 

smygandet blir framingens makt (2007, p. 63). Jag vill som sagt inte bara fokusera på 
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det som är så litet att det knappt syns, jag vill visa på större strukturer. Det är inte det 

avvikande som intresserar mig i denna uppsats, det är de mönster som återkommer. 

Van Gorp (2007) säger också att frames är en integrerad del i vår kultur. 

De är byggda av våra tidigare erfarenheter och påverkar hur vi tolkar vår omgivning.  

Det finns kritik mot framing. Brewer och Gross (2010) argumenterar för 

att valen en forskare gör för att studera framing påverkar resultaten de får.  

 

4.2 Nyhetsvärderingsteori 

När det kommer till vilka nyheter som når tidningen är forskarna inte helt överens. Det 

finns skilda åsikter mellan om man ska bedöma nyhetsurval och nyhetsvärdering som 

synonymer eller två skilda begrepp. Detta kanske beror på att journalisterna inte själva 

kan ge ett tydligt svar på vad en bra nyhet är, utan refererar till sin magkänsla (Brighton 

& Foy 2007). Jag väljer att i denna uppsats betrakta nyhetsurval som ett uttryck för 

nyhetsvärdering och kommer behandla dem som synonymer. Det finns forskning som 

inte håller med mig (Strömbäck, Karlsson & Hopmann 2012) men överlag verkar 

litteraturen på området behandla dessa två begrepp som samma sak. 

Den teori jag har tagit fasta på är Harcups och O´Neills (2016) senaste 

genomgång av nyhetskriterierna, eftersom den undersökningen tar hänsyn till de senaste 

årens tekniska utveckling. De hittade femton nyhetskriterier, men alla går inte att 

använda i en papperstidning utan är relevant för sociala medier, till exempel delbarhet. 

De femton kategorierna de fann var exklusivitet, dåliga nyheter, konflikt, överraskande, 

audiovisualitet, delbarhet, underhållning, drama, uppföljning, maktelit, närhet, 

magnitud, elitcentrering, goda nyheter och nyhetsproducentens egen agenda. Deras 

resultat är en uppdatering av en studie de gjorde 2001. Studien har ändå många likheter 

med flera andra forskares resultat av kriterier, kriterier såsom elitcentrering, konflikt 

och närhetsprincipen, fast ibland under andra namn (Gans 2004; Hvitfelt 1985). I mina 

analysfrågor väljer jag att fokusera på några få av nyhetskriterierna. Dessa blir närhet, 

underhållning, dåliga nyheter och maktelit. Detta baseras på vad jag har läst om i 

tidigare forskning, jag vill se om jag hittar samma resultat. 

Naturligtvis är det viktigt att komma ihåg att nyhetsurvalet styrs av fler 

faktorer än bara nyhetskriterierna. Osynliga delar i processen, som diskussioner på 

redaktionen, spelar roll. Enligt Schultz (2007) kan hierarkin på en redaktion styra, vissa 

journalisters bedömning och åsikt väger tyngre än andra. Till exempel spelar det in 

vilken roll man har på redaktionen och tidigare erfarenhet. Det är en process som inte 



  
 

 12   

kommer undersökas i min uppsats. Men det är i alla fall viktigt att komma ihåg att en 

kritik mot nyhetsurval är att den inte tar hänsyn till mänskliga faktorer som att navigera 

mellan vad ägarna tycker ska stå i tidningen och vad intervjupersonerna vill ha med 

(Brighton & Foy 2007). 

Om en kändis är inblandad är chansen större för att nyheten når 

tidningssidorna än för trettio år sedan enligt en brittisk studie (O’Neill, 2012). I 

jämförelse med när Elvis Presley dog och Michael Jackson dog hade brittiska 

dagstidningar gått från att Presleys död tog upp ungefär fem procent av tidningens 

innehåll till att Jacksons död tog upp mellan en tredjedel och hälften av tidningens 

innehåll när det var som mest intensivt. O’Neill hävdar i sin studie att kändisnyheter 

håller på att driva bort de nyheter som får oss att ta ställning till samhällsproblem och 

hjälper oss att förstå världen vi lever i. Nu undersöker inte min studie hur det sett ut i 

Skånska Dagbladet historiskt. Dessutom är detta Sverige och inte Storbritannien där de 

har en annan tidningskultur, men det kan vara ett tecken på att nyhetsvärderingen 

ändras. Kändisar är antagligen inte något jag kommer se så mycket av, eftersom jag 

skalar bort kultur-, inrikes-, utrikes- och sportnyheter när jag kodar, men det finns ju 

elitcentrering och makthavare på lokal nivå, som lokalpolitiker. 

I en rapport från Mittuniversitetet visar Andersson (2013) på att 

rapporteringen i flera olika svenska dags- och kvällstidningar ökat andelen nyheter om 

brott och olyckor. Däremot får läsarna ett mindre urval av artiklar om politik, ekonomi 

och sociala frågor än i början av 2000-talet. Detta är en kombination av färre artiklar 

men också en omprioritering av vilka artiklar som kommer in i tidningen.  

Att brott och olyckor ofta kommer med i tidningen stämmer överens med 

vad Nygren och Althén (2014) hittat i Dagens Nyheter. Nygren (2005) drar paralleller 

från landsbygdens rapportering till nyhetsjournalistik i storstadsförorter där det också 

blir mycket nyheter som antingen tar upp brott eller gör förorten till något exotiskt. 

Enligt Nygren är närhetsprincipen, som Prakke beskriver i sin bok (1968, s. 122) där 

han skapade den tabellen över närhetsprincipen, en av nyckelmekanismerna till att 

skildringen blir ensidig. Fast när det snarare rör kulturella avstånd i förorterna kanske 

det handlar mer faktiska avstånd i Skånska Dagbladet. Enligt denna teori borde man 

hitta mer nyheter om Eslöv där flera journalister sitter än exempelvis Skurup. 

Flera forskare varnar för att det finns en elitcentrering i massmedierna som 

utgår ifrån dem som redan har makt. Nygren och Althén (2014) talar om att Dagens 

Nyheter satsar på ekonomiskt stabila hushåll, eller i alla fall de som vill ha en 
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exklusivare livsstil, genom att vinkla sitt innehåll till att handla om lyxiga resereportage 

och krogar. De är inte de enda som ser den tendensen. Weibull och Wadbring (2014) 

ger som exempel Stockholm: 

”Detsamma gäller nationellt, där Stockholm bli noden som allt kretsar kring. Samtidigt är 

Stockholms kranskommuner sannolikt de mest underbevakade områdena av alla. De enda 

medier som bevakar dessa är veckoutgivna gratistidningar.” (Weibull och Wadbring, 2014, 

s. 277) 

Enligt dem är de mest utsatta delarna i landet alltså vissa stockholmsförorter och norra 

delen av Sverige där man stänger ner lokalredaktioner. Jämfört med dem kan det ses 

som ganska lyxigt att flera kommuner i Skåne bevakas av inte bara en, utan flera 

dagstidningar. 

 

4.3 Medieskugga 

Nord och Nygren (2002) konstaterar att det finns flera olika sätt att se på medieskugga.  

”Medieskugga uppstår för att ingenting rapporteras från ett särskilt område eller för att 

rapporteringen genomgående är ensidig och sporadisk. Medieskugga kan således både 

uppstå på grund av bristen på mediebevakning och på grund av innehållet i de medier som 

faktiskt förekommer.” (Nord och Nygren, 2002, s. 32) 

Här blir det intressant att se om landsbygden nås av nyhetsbevakningen i Skånska 

Dagbladet och hur fördelningen av ämnesområden ser ut. Om det är få nyheter eller om 

bara ett eller två nyhetsområden får plats, då kan det röra sig om en medieskugga.  

Ett problem med medieskugga säger Nord och Nygren (2002) är att man 

riskerar en självcensur där aktörer bara tar upp de ämnen de tror journalisterna kan vara 

intresserade av. Journalisterna riskerar att gå miste om sådana historier som de bedömer 

som nyhetsvärdiga. Till exempel har mindre företag, föreningar eller andra aktörer som 

inte är så resursstarka svårt att hävda sig om deras ämne inte är med på dagordningen. 

Däremot har de som redan har mycket inflytande, till exempel toppolitiker, lätt att få 

ännu mer utrymme. Det innebär att för de mindre resurssvaga har lokaltidningen varit 

lättare att komma med i än i Sveriges största medier, men hur mycket plats har de nu? 

Nord och Nygren (2002) tar upp att medierna har fått kritik för att vara 

alltför Stockholmsfixerade. Men det är bara vissa delar av Stockholm som syns, vissa 

delar täcks inte av pressen. Så var det när de år 2002 gav ut sin bok Medieskugga, och 

så verkar det fortfarande ha varit 2015 när Wiik bekräftade bilden: 

”Många medier har försökt bryta det ensidiga fokuset på centrum genom att placera 

redaktioner eller andra journalistiska projekt utanför innerstaden, men dessa har sällan 

blivit långvariga. Faktum är att journalister från centrum mest åker ut till förorten för 
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brottsrapportering, och även om syftena i andra fall är normbrytande blir journalisten allt 

för ofta en ”gäst hos verkligheten”.” (Wiik, 2015, s. 91–92) 

 Hon lägger också till att journalisterna inte speglar resten av samhället. Som exempel 

ger hon en undersökning från 2011 av journalisternas politiska sympatier jämfört med 

den svenska befolkningen där 41 procent av journalisterna ville rösta på Miljöpartiet, 

samtidigt som resten av befolkningen bara hade gett dem 12 procent. Däremot ville 34 

procent av befolkningen rösta på Moderaterna, men hos journalisterna låg siffran på 14 

procent.  

Men den här medieskuggan påverkar inte bara de mindre rika delarna av 

Stockholm, den påverkar också landsbygden.  

”Även om de nedlagda redaktionerna på landsbygden i viss mån ersätts med lokala 

gräsrotsinitiativ på nätet, så förstärker mediernas utveckling polariseringen mellan centrum 

och periferi. I debatten talas idag om en urban norm som bidrar till att ställa den 

civiliserade, innovativa, diversifierade storstaden mot den efterblivna landsbygden; en 

landsbygd där ingen vill bo, där inga jobb finns och som är lite av ett manligt vilda 

västern.” (Wiik, 2015, s. 90) 

Nu talar Wiik visserligen mer om Norrland än Skåne i det citatet, men att landsbygden 

berörs är det inget tvivel om. 

 

4.4 Sammanfattning teoretiska perspektiv 

Som sammanfattning kan vi konstatera att jag använder framing för att jag vill 

undersöka vilken bild journalisterna ger ut, inte hur den uppfattas av publiken. Framing 

är hur vi ser på världen genom våra tidigare erfarenheter. I den här uppsatsen letar jag 

efter mönster, inte det avvikande.  

I den här uppsatsen används nyhetsvärdering och nyhetsurval som 

synonymer. Jag använder Harcups och O´Neills (2016) femton nyhetskriterier, men 

väljer ut fyra av dem: närhet, underhållning, dåliga nyheter och maktelit. Jag har också 

hittat en brittisk studie (O’Neill, 2012) som pekar på att kändisars död får större plats nu 

än för 30 år sedan. Detta tolkar jag som att nyhetsvärderingen kan ha ändrats. En 

rapport (Andersson, 2013) säger att läsarna idag får mindre nyheter om politik, ekonomi 

och sociala frågor än i början av 2000-talet. Nygren och Althén (2014) har hittat att 

detta utrymme istället fyllts av olyckor och brott som är billiga nyheter. Nygren (2005) 

tror att närhetsprincipen kan spela in, att både fysiska och kulturella avstånd spelar in. 

Medieskugga handlar både om att rapportering saknas i ett område eller att 

den är ensidig. Medieskugga riskerar att skapa en självcensur, då aktörerna bara tar upp 
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det de tror att journalisterna vill ha. Försök att lägga extra fokus på olika områden gör 

enligt Wiik (2015) att journalisterna riskerar att bli gäster på besök i verkligheten. 

Journalisterna speglar inte det samhälle de ska bevaka för de är inte ett representativt 

urval av den svenska befolkningen. 

 

5 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur landsbygden bevakas på 

nyhetsplats i en dagstidning på landsbygden. Jag har avgränsat mig till att granska 

Skånska Dagbladet, en tidning som skildrar både stad och landsbygd i en del av landet 

jag känner till väl. Anledningen till att jag bara att väljer att studera nyheter är för att jag 

vill att min studie ska vara jämförbar med Nygrens och Althéns rapport (2014), där de 

bara studerade artiklar som rörde rena nyheter.  

Jag valde Skånska Dagbladet för att den har en stor andel läsare som bor 

på landsbygden, enligt sin hemsida bevakar de 17 av Skånes kommuner (Skånska 

Dagbladet, 2017). Som definition av landsbygd gick jag enligt Jordbruksverkets (2015a) 

definition av att landsbygd är när det finns minst fem personer per km2 samtidigt som 

kommunen inte har mer än 30 000 invånare i hela kommunen eller 25 000 personer i 

största tätorten. För att räknas som landsbygdskommun får inte heller kommunen gränsa 

till ett stadsområde och ha en nattbefolkning där minst 50 procent pendlar ut på dagen. 

Det lämnade mig med kommunerna Eslöv, Hörby, Sjöbo och Ystad, som blev mina fyra 

landsbygdskommuner i studien och de jag lägger mest fokus på. 

 I den här uppsatsen vill jag svara på två frågor. Jag har tagit upp 

Stockholmscentrering i tidigare forskning och teori och uttryckt nyfikenhet över hur 

landsbygden får sin egen bild serverad. Jag vill undersöka om landsbygden får lika 

många artiklar som stadskommunerna. Min första fråga blir därför: 

Hur fördelas bevakningen mellan landsbygdskommunerna och stadskommunerna 

i Skånska Dagbladet? 

Denna del fungerar som en insamling av referensmaterial. Därför kommer jag inte att 

analysera artiklarna om stadskommunerna lika djupt eftersom de inte omfattas av nästa 

huvudfråga. Jag nöjer mig med att kvantitativt undersöka fördelningen av mängden 

artiklar hos kommunerna Skånska Dagbladet bevakar och vilka ämnesområden som 

togs upp. Jag vill också se hur det ser ut vid inköpt material. Mina underfrågor blev: 

A1. Hur många artiklar får stadskommuner och landsbygdskommuner per dag i 

genomsnitt? 
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Jag gör skillnad på landsbygdskommuner och stadskommuner. Sen räknar jag ut 

procentuellt hur många artiklar de får per dag genom att dela den sammanlagda 

mängden artiklar de får mot de antal kommuner de representerar.  

A2. Hur ser fördelningen ut av nyhetsämnen mellan kommunerna? 

När jag vet antalet artiklar är det lätt att inkludera nyhetsämnen i granskningen. De 

kategorier jag använder är Politik, kommun och ekonomi, Utbildning, skola och 

universitet, Kollektivtrafik, Natur och miljö, Turism, hotell och restaurang, Evenemang, 

Jordbruk, Olyckor och brott, Vård och omsorg, Infrastruktur och byggnader, 

Flyktingfrågor och integration, Kultur och fritid, Personreportage, Beslut, Jobb, arbete 

och företag samt Annat.  

A3. Vilka nyheter är inköpta och vilka är egenproducerade? 

Här kommer notiser att automatiskt räknas som egenproducerade, eftersom de vad jag 

vet inte går att köpa in. Journalisterna skriver om material för att få det att passa ledigt 

utrymme. 

 

 

 

Jag tycker inte det räcker med att bara undersöka skillnaden mellan stad och land, jag 

vill också se hur landsbygden framställs. Detta genom att både se till vilka nyhetsämnen 

som får plats, om de är positiva eller negativa och vilken roll intervjupersonerna får i 

texterna. Därför blev nästa huvudfråga:  

Hur skildras landsbygden i Skånska Dagbladet? 

För att få fram vad som är landsbygd tänker jag använda Jordbruksverkets (2015a) 

definition för landsbygd. Däremot tänker jag inte inkludera huvudorten i varje kommun 

i denna definition. I Eslöv, Hörby, Sjöbo och Ystad är en stor del av befolkningen 

bosatta i huvudorten, vilken gör att man kan betrakta dem som ministäder. Det ger 

andra problem och möjligheter för huvudortsinvånarna än för dem som inte bor på 

huvudorten. Genom att separera på dessa två, och dessutom skilja på när en fråga 

handlar om hela kommunen, hoppas jag få fram en mer nyanserad bild av hur 

landsbygden skildras. På det sättet minskar jag risken för att jag undersöker 

kommunpolitik istället för landsbygd. Jag kommer också avgränsa mig och inte 

använda ledare, debatt/insändare, kulturrecensioner, sport och familjenyheter i mitt 

empiriska material för att få studien att mer likna den Nygren och Althén (2014) gjorde. 

För mig var det också viktigt med maktperspektivet. Jag vill veta om det finns 
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skillnader i hur makthavare och privatpersoner får komma till tals. Jag mäter detta i 

flera variabler. Jag räknar på vilka roller personerna har i texten, men också på vem som 

är huvudaktör. För att mäta roll undersöker jag om personen kan sägas ha ett 

maktperspektiv.  

Mina underfrågor till den andra huvudfrågan blir: 

B1. Vilka nyhetsämnen får mest respektive minst plats i rapporteringen av landsbygden 

i Skånska Dagbladet?  

Huvudämne i det här fallet är vad jag bedömer att texten huvudsakligen handlar om. 

Kategorierna är de ämnesområden jag har hittat under min provkodning. För att mäta 

vilken som får mest plats utgår jag från ett kvantitativt perspektiv, jag mäter därför inte 

storleken på artiklarna utan antal artiklar. 

B2. Hur ser fördelningen ut antalsmässigt och ämnesmässigt mellan huvudort och 

resten av kommunen i landsbygdskommunerna?  

Jag kommer att först att mäta antal artiklar i landsbygdskommunerna mot 

stadskommunerna, sedan kommer jag att gå djupare i analysen och lämna 

stadskommunerna. Jag kommer bara att fortsätta med landsbygdskommunerna, och där 

kommer jag att skilja på frågor som handlar om huvudorten och frågor som handlar om 

resten av kommunen. Jag är intresserad av alla artiklar som rör landsbygden, jag vill se 

den sammanlagda bilden av nyhetstexter. Däremot tar jag inte in texter som är 

historielektioner och inte handlar om nyheter, eftersom jag inte är intresserad av den 

historiska bilden. Ett exempel är texter som ligger under vinjetten Malmö nu och då. 

Dessa texter kommer att räknas bort på samma sätt som artiklarna som inte handlar om 

de 17 bevakade kommunerna. 

B3. Vilken roll har aktörerna i landsbygdstexterna?  

Här undersöker jag om personen som framställs är en privatperson eller en makthavare. 

Det finns ett tredje alternativ, men den är för undantag där det inte går att säga om 

aktören är makthavare eller person. Enkelt sagt så definierar jag en makthavare som en 

som har det som jobb att engagera sig i en fråga, som en präst, en tjänsteman, en polis, 

en lärare eller en politiker. Privatpersonen är den som inte kan släppa frågan när 

arbetsdagen är slut:  som en egenföretagare, en vårdtagare, en förening eller en tränare. 

Vilken roll en person har är inte satt i sten: En doktor kan vara en makthavare när den 

uttalar sig om en ny medicin, men en privatperson när den blir intervjuad om en 

matmarknad i staden. Det beror på sammanhanget. Jag har också valt att undersöka vem 
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som är huvudaktör i texten. Detta är gjort väldigt enkelt, den som nämns först i texten är 

huvudaktör, enligt principen att artiklar tar upp det viktigaste först. 

B4. Vilka får uttrycka sig själva i texterna?  

Här återanvänds definitionen för privatperson och makthavare. Om de får ett pratminus 

betyder det att journalisten ringt upp dem för att få ett citat, då har de fått uttala sig 

direkt och haft en chans att påverka vad som kommer med i tidningen. Då är det inte så 

viktigt hur mycket de säger och vad de säger, utan om journalisten lagt ner lite extra 

energi på att skildra deras syn på saken. 

B5. Vilken underton finns i texten? Framhävs problem eller möjligheter? 

Den här variabeln har på ett sätt varit svårast att definiera. Frågan närmar sig en 

kvalitativ analys och jag gör ju en kvantitativ. Här gäller magkänsla, vilket jag är 

medveten om är en svaghet i min uppsats som sänker reliabiliteten. Men när 

journalisten fokuserar på möjligheter i texten är den fokuserad på möjligheter. När det 

handlar om problem använder journalisten mer kritiskt språk eller till och med mer 

kritiska frågor som går att se i texten. Hur makthavare uttrycker sig i sina talstreck väger 

mindre än hur journalisten formulerar en aktuell fråga. 

 

6 Metod och material 

Jag använder en kvantitativ metod för att besvara mina frågeställningar. Detta eftersom 

det är lättare att gå igenom ett stort material och det ger mig ett större underlag för att 

dra generella slutsatser om hur landsbygden skildras. Med hjälp av siffror kan jag se 

ungefär hur stora skillnaderna är och vilka områden som dominerar. Hade jag velat gå 

djupare i hur bilden av landsbygden ser ut hade jag valt en kvalitativ metod. Eliasson 

(2013) beskriver skillnaden mellan en kvantitativ metod och en kvalitativ metod att den 

kvantitativa utgår från siffror och den kvalitativa från ord. Den kvantitativa metoden 

låter en dra generella slutsatser från ett större material. Nilsson (2010) förklarar att 

fördelen med en kvantitativ studie är dess effektivitet, det är möjligt att närma sig ett 

större material. I mitt fall hade det inte varit möjligt att djupanalysera alla artiklarna ur 

18 tidningar och få plats med det i en c-uppsats. 

 

6.1 Material och avgränsningar 

Jag har valt att använda vad Eliasson (2013) kallar ett stickprovsurval. Jag tog ut en 

veckas tidningar från olika säsonger under 2017 och analyserade dessa. För mig var det 

viktigt att mitt empiriska material speglade Skånska Dagbladets vardag. Hur mindre 
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grupper inom landsbygden skildras är för mig inte lika intressant som hur hela 

landsbygden tillsammans skildras. Jag valde att ta den första hela veckan i månaderna 

mars, juni och september för att sprida ut tidsperioden. Jag valde att inte ha med 

december, jag ville ha den månaden som reserv ifall jag skulle behöva analysera mer 

material. Jag ville kunna sprida ut året jämt. Att jag inte valde december i första hand 

berodde också på att jag trodde att det kunde handla mer om julen och jag ville ha bort 

den faktorn i mitt relativt lilla material. Mars i Skåne såg jag som en kompromiss 

mellan vår och vinter. Jag ville ha en jämn spridning av perioder på året men ville inte 

ha med semestertider (juli-augusti) som kan ge ett skevt urval då det ofta är nyhetstorka. 

Alltså började jag alltid med den första dessa veckor, om den inte var en söndag, och 

plockade ut sex dagar, eftersom Skånska Dagbladet inte ger ut en papperstidning på 

söndagar. Jag brydde mig inte om att börja varje vecka med en måndag, eftersom jag 

ändå skulle ha en av varje veckodag och jag inte tänkte göra någon dag till dag-analys. 

Att jag valde ta en vecka varje månad var för en aktuell nyhetshändelse inte skulle ta 

upp för mycket plats i undersökningen, utan jag skulle få ett resultat som kan anses vara 

representativt för vad tidningen brukar skriva om. 

Som avgränsning valde jag att bara räkna artiklar som rörde de 17 lokala 

kommuner Skånska Dagbladet bevakar. Detta eftersom det blir för stort att analysera 

mer material än så. Som sagt tidigare så analyserade jag redaktionellt material på 

nyhetsplats och räknade bort ledare, debatt/insändare, kulturrecensioner, sport och 

familjenyheter.  

När jag valde ut vad som skulle räknas som landsbygd valde jag att 

separera mellan huvudort, landsbygd och kommun. Den sistnämnda eftersom vissa 

saker berörde hela kommunen, till exempel nya avgifter eller regler. 

För att förstå materialet jag skulle analysera bättre valde jag att se på 

tidningarna från första veckan i december och få mig en ungefärlig uppfattning om vilka 

ämnen som täcktes och vilka som syntes. Det stod snabbt klart, från en blick på 

tidningens framsida, att B-delen av tidningen behandlade ämnena kultur & nöje, mat, 

personligt, sport, serier, tv radio & film, väder och kryss. Dessa var ämnen jag inte var 

intresserad av, så jag valde att bara analysera A-delen av de tidningar jag valde ut. Detta 

för att snabba upp processen och hinna gå igenom en större mängd material. Jag 

bedömde att de få artiklar som jag eventuellt missade i B-delen kompenserades av det 

större antal artiklar jag i gengäld hann analysera i A-delen. Det är viktigt att påpeka att 
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jag visste exakt vilka exemplar av tidningen jag behövde och jag letade aldrig efter 

enskilda artiklar, därför anger jag inte vilka sökord som användes. 

Jag valde att inte räkna in volymen på artiklarna som en faktor. Detta för 

att jag anser att korta notiser har en högre chans att bli lästa än en större artikel, 

genomslagskraften borde därmed jämna ut sig. Jag valde att inte heller räkna med 

förstasidan, eftersom jag inte varken gör en bildanalys eller räknar storleken på rubriker, 

så det kändes inte relevant. Jag skulle få fram tidningens samlade bedömning av vilka 

nyheter som är viktigast den dagen, men jag var mer intresserad av vilka nyheter som 

överhuvudtaget tar sig in i tidningen. 

Jag provkodade måndagen, onsdagen och lördagen från vecka 46 för att få 

ett jämt urval. På måfå valde jag ut vecka 46, en tidsperiod mitt i november, från 2017 

för provkodning. Jag ville ha en vecka som inte låg nära de veckor jag skulle analysera.  

 Jag noterade att det inte fanns någon speciell helgbilaga till Skånska 

Dagbladet på lördagarna, däremot hade B-delen under lördagen ökat antal sidor och 

innehöll också ämnena motor, bostad och resor. Ingen av de ämnena var intressanta för 

mig, vilket ytterligare stärkte mig i att jag bara skulle analysera A-delen. A-delen hade 

på lördagen 30 sidor istället för 20–24. Det var samma ämnen som bevakades, enda 

skillnaden var att lokalorterna fick olika mycket sidor per dag. 

 

6.2 Kodschema 

Under provkodningen testade jag mig fram mellan kategorier. Jag behövde hitta ämnen 

som kunde hjälpa mig att hitta frames i vilka ämnen som togs upp. Jag började med 

kategorierna politik och kommun, utbildning och fritid, kollektivtrafik, natur och miljö, 

turism, evenemang, jordbruk, olyckor och brott, vård och omsorg, infrastruktur och 

byggnader, flyktingfrågor samt kategorin annat. Detta var min utgångpunkt i vad jag 

antog att jag skulle kunna hitta för kategorier. Flyktingfrågor samt byggnader och 

infrastruktur hade jag en tanke om att det blir följetonger i tidningen och därför kan 

behöva sina egna kategorier. Ekonomi hamnade i samma grupp som politik, då de under 

provkodningen ofta gick hand i hand. 

Under provkodningen stod det snabbt klart att dessa kategorier inte räckte. 

Jag la till kategorierna kultur och fritid, beslut och jobb, arbete och företag samt 

personreportage. Jag utvidgade också några av de andra kategorierna, till exempel bytte 

flyktingfrågor namn till flyktingfrågor och integration. Turism blev turism, hotell och 

restaurang då jag kände att turism inte var en tillräckligt bred kategori och hade en 
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naturlig association med ämnena hotell och restaurang. Skola och fritid var en stor 

kategori, så jag delade den i två. Istället blev det en utbildning och skola samt en kultur 

och fritid. Se bilaga A: Variabelschema och bilaga B: kodningsnyckel för den slutgiltiga 

versionen. 

Efter att den 15/12 ha provkodat tidningarna från datumen 13/11 och 

18/11 fann jag inga noterbara skillnader mellan helg och vardag, förutom antalet sidor. 

Jag hittade inga spår av att tidningen köpte in sina lokala nyheter, de verkade skriva allt 

själva, så jag funderade på om den kategorin behövdes. Jag bestämde mig för att behålla 

den, för att hitta att allt är egenproducerat är också ett resultat. Däremot var jag inte nöjd 

med variabeln möjligheter eller problem i texten. Den var svårbedömd. Därför valde jag 

att den 17/12 fortsätta koda en tredje tidning från samma vecka, den 15/11. Jag testade 

att koda efter om rubriken var positivt eller negativt laddad, men detta blev också 

svårbedömt och mer baserat på mina egna känslor. Jag gick tillbaka till att fokusera på 

möjligheter och problem men att vara tydligare i definitionen. 

Jag valde också att ha med reportagetexter som låg på nyhetssidorna i A-

delen, detta för att de kan uppfattas som en nyhetsartikel av läsarna. Därför fick dessa 

personreportage, för det var den sorten jag fann, en egen kategori. Personreportage 

behövde inte automatiskt handla om en privatperson, även lokalpolitiker kunde 

intervjuas till exempel. Det viktiga var att en person stod i fokus. 

När jag började kodningen la jag märke till att mars månads tidningar hade 

fler tidningssidor än november, men bara fram till lördagen. De två sista tidningarna i 

mars tillhörde en ny vecka, och hade bara 20 sidor. De första tidningarnas extra sidor 

var huvudsakligen fyllda av utrikesnyheter, antalet lokalnyheter verkade vara konstant. 

Det fanns också en dygnet runt-kategori med polisnotiser.  

De notiser och artiklar som var blandade med det material jag kodade men 

som inte tillhörde de 17 kommuner jag analyserade räknades inte in. Samma sak om en 

text täckte hela Skåne eller berörde flera kommuner samtidigt och det inte gick att 

avgöra vilken som det huvudsakligen handlade om. Istället blev det ett hopp i ID-

numren för att inte skapa förvirring och för att markera vilka artiklar som räknats ut. 

Om en artikel sträckte sig över flera sidor räknades den tillhöra den sida 

där ingressen låg. Om till exempel en kommun nämndes och sedan en representant för 

denna kommun, var det representanten som räknades. Då ansågs kommunen 

representeras genom denna person. Personer som kom från till exempel Eslöv, men som 
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utfört ett hjältedåd i Stockholm räknades inte in. Jag ville ha fokus på vad som hände på 

orterna i Skåne. 

 

6.3 Variablernas koppling till frågeställningarna 

Här följer en förklaring i exakt vilka variabler som mäter vad och hur dessa passar in 

med mina underfrågor. Variablerna som används markeras i fetstil. 

Hur många artiklar får stadskommuner och landsbygdskommuner per dag i 

genomsnitt? 

Mäts genom att räkna antalet artiklar som platsat i variabeln kommunsort (det vill säga 

om kommunen klassas som en stadskommun eller en landsbygdskommun) och dela 

denna siffra på 17. Om det rör sig om en stadskommun kommer resultatet delas med 

med tretton för de tretton stadskommunerna och om det rör sig om en 

landsbygdskommun kommer siffran att delas med med fyra för de fyra 

landsbygdskommunerna. 

Hur ser fördelningen ut av nyhetsämnen mellan kommunerna? 

Än en gång används de siffror man får fram genom kommunsort, men istället för att 

dela dem per kommun ser man till den procentuella fördelningen i variabeln 

nyhetsämnen. Det görs skillnad på landsbygdskommun och stadskommun. 

Vilka nyheter är inköpta och vilka är egenproducerade? 

Kommunsort sorteras, sedan ser man till den procentuella fördelningen av producent 

per grupp. 

Vilka nyhetsämnen får mest respektive minst plats i rapporteringen av landsbygden i 

Skånska Dagbladet?  

Här används landsbygdskommunernas nyhetsämnen. Det tas hjälp av geografiskt 

fokus i artikeln för att dela upp kommunerna i landsbygd, huvudort och kommun. 

Hur ser fördelningen ut antalsmässigt och ämnesmässigt mellan huvudort och resten av 

kommunen i landsbygdskommunerna?  

Här används geografiskt fokus i artikeln för att procentuellt se hur många artiklar som 

huvudsakligen berör landsbygden eller huvudorten. Artiklar som rör hela kommunen 

mäts också. 

Vilken roll har aktörerna i landsbygdstexterna?  

Den här frågan mäts i variabeln huvudaktör, som berättar vem som anses vara viktigast 

för artikeln. I diskussionen sätts sedan huvudaktören i förhållande till variablerna med 

aktörer i namnet. Här är det intressant vem av makthavare eller privatpersoner som 
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oftast anses viktigast för texten, speciellt i förhållande till hur ofta de får vara med i 

artiklar. 

Vilka får uttrycka sig själva i texterna?  

Mäts av variablerna som heter något med pratminus. Visar vem som fått uttala sig om 

saken. Sätts sedan i diskussionen i förhållande till variablerna med aktörer i namnet. 

Vilken underton finns i texten? Framhävs problem eller möjligheter? 

Mäts av variabeln Underton i text, som visar om det bara framställs problem, eller om 

det också erbjuds möjligheter och lösningar. Ett tecken på att texten är vinklad till 

problem är att intervjupersonerna får försvara sina val, som varför politikerna inte valde 

att göra en upphandling om ett flyktingboende. Om texten är vinklad till möjligheter får 

intervjupersonerna istället berätta om varför de saker de gör eller upplever är bra. 

 

6.4 Metodkritik och undersökningens tillförlitlighet 

Med dessa reflektioner ökar jag transparensen i mina resonemang och hoppas därmed 

höja reliabiliteten och validiteten på min uppsats.  

Kategoriseringen Evenemang kan anses ha varit för bred. Den täckte in 

många artiklar och dessa hade kunnat delas upp i mindre kategorier. Dock var det inte 

meningen att göra en nyanserad studie av hur Skånska Dagbladet berättar om 

marknader, föreställningar och tävlingar, utan att se generella samband. Att Skånska 

Dagbladet tar upp mycket evenemang kommer att tas upp i diskussionsdelen. 

För att undersöka landsbygd under riktig medieskugga borde jag kanske 

ha valt en annan tidning. Skånska Dagbladet, som tidigare nämnt, har konkurrenter på 

de flesta orter de bevakar. Men det är trots allt landsbygd tidningen skildrar och som jag 

har mätt, medieskugga var bara en del i detta. 

Jag borde ha tagit hänsyn till andra faktorer när jag valde kommuner, jag 

missade Tomelilla som det skrevs mycket om. Tomelilla delade ofta sida med Ystad. 

Eftersom jag utgick från den information som en eventuell prenumerant skulle haft 

tillgång till genom att läsa på hemsidan så fick denna avgränsning stanna kvar. Jag 

rekommenderar däremot att Tomelilla kommun inkluderas i framtida studier. 

Jag skulle ha haft en metod för att inkludera artiklar som rörde flera kommuner, då de i 

denna studie ströks från statistiken. En del artiklar berörde till exempel både Ystad och 

Sjöbo, men även resten av Österlen. Detta beslut kan ha gett en viss snedvriden statistik 

då dessa artiklar ofta handlade om landsbygden.  

 Första veckan i juni innehöll Sveriges nationaldag. Detta kan också ha 

påverkat urvalet. Det var mycket rapportering om Sveriges nationaldag och alla firande 
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i samband med detta både dagen före och efter. Dessa texter hamnade under kategorin 

evenemang. 

 Slutligen vill jag nämna att jag genom att inte ha räknat med skillnaden 

mellan notiser och artiklar också kan ha påverkat bilden. 

 

6.5 Undersökningens tillförlitlighet 

Jag bedömer att studiens validitet är hög då jag har valt ut frågorna först och sedan valt 

en metod för att mäta dem. Frågorna är något som kan mätas kvantitativt. Reliabiliteten 

är tyvärr lite sämre. Även om jag har försökt skapa ett noggrant variabelschema och har 

provkodat innan så kan jag inte utesluta att en annan forskare skulle göra andra 

bedömningar ibland. Det kan också ha hänt att jag har bytt attityd under tiden. Eftersom 

jag gör denna undersökning ensam har jag ingen möjlighet att stödja mig mot en 

partner. Å andra sidan är det också en styrka, jag har antagligen gjort en bedömning 

som inte ändrats så mycket under kodningens gång. 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiskt tycker jag inte att det finns så mycket att anmärka på. Jag har bara 

undersökt redan publicerat material och aldrig nämnt en intervjuperson eller journalist 

vid namn. Det går att avkoda mitt material väldigt lätt och det är meningen för att öka 

transparensen, men jag anser inte att min forskning rör ett känsligt ämne där någon blir 

utpekad. 

 

7 Resultat  

Här kommer resultaten att presenteras per underfråga. Alla tal i procent är avrundade till 

heltal av programmet Excel. Det kan därför ibland se ut som om det bara blir 99% om 

man lägger ihop vissa kolumner men i totalsumman står det 100%.  Då är det 

dataprogrammet har kommit fram till att det blir hundra. Denna avrundning är gjord för 

att förenkla avläsningen av tabellerna.  

 

7.1.1 Hur många artiklar får stadskommuner och landsbygdskommuner per dag i 

genomsnitt? 

Antal nyhetstexter per dag om landsbygdskommunerna är i genomsnitt 17,5. Det 

betyder att varje landsbygdskommun får 4,375 nyhetstexter om sig varje dag. Att 
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jämföra med stadskommunerna som tillsammans har 41,17 artiklar varje dag och där 

kommunerna i genomsnitt får 3,17 artiklar var. 

 

7.1.2 Hur ser fördelningen ut av nyhetsämnen mellan kommunerna? 

Resultatet visas i tabell 1. Det har procentuellt skrivits aningen mer om brott och 

olyckor i stadskommunerna (55%) än i landsbygdskommunerna (53%). För både 

stad och landsbygd handlar drygt hälften av alla nyhetstexter om brott och 

olyckor. Jordbruksfrågor togs aldrig upp, vård och omsorg dök upp dubbelt så 

ofta i landsbygdskommunerna (5%) som i stadskommunerna (2%). Däremot dök 

restaurang och turism upp dubbelt så ofta i stadskommunerna, 2% mot 1%. 

Personreportage i stadskommunerna dyker upp så sällan att de inte syns i 

statistiken, för landsbygdskommunerna är motsvarande ämne som sällan syns 

kategorin beslut. Näst populäraste ämne i båda sorternas kommun är evenemang, 

men den kommer ändå inte i närheten av storleken på brott och olyckor-

kategorin. Överlag kan man ändå konstatera att det inte skiljer så mycket i den 

procentuella fördelningen i vad man skriver om i stadskommunerna och i 

landsbygdskommunerna. 

 

Tabell 1: Procentuell fördelning nyhetsämnen mellan stadskommun 
och landsbygdskommun 
Nyhetsämne Landsbygd Stad 

Politik 4 6 

Utbildning 3 3 

Kollektivtrafik 1 1 

Miljö 3 3 

Restaurang, turist 1 2 

Evenemang 14 13 

Jordbruk 0 0 

Olyckor och brott 53 55 

Vård och omsorg 5 2 

Infrastruktur 5 5 

Flyktingfrågor 1 1 

Kultur och fritid 4 3 

Personreportage 1 0 

Beslut 0 1 

Arbete/företag 2 2 

Annat 2 4 

Totalt antal procent 100 100 

Totalt antal artiklar 316 741 
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7.1.3 Vilka nyheter är inköpta och vilka är egenproducerade? 

Alla artiklar och notiser som har analyserats är egenproducerade. Notiser har ingen 

byline visserligen, men att de räknas som skrivna av tidningen själv har redan tagits 

upp. Det finns ingen skillnad mellan stadskommunerna och landsbygdskommunerna. 

 

7.1.4 Vilka nyhetsämnen får mest respektive minst plats i rapporteringen av 

landsbygden i Skånska Dagbladet?  

I diagram 2 ser vi den sammanlagda summan av landsbygdstexter från Eslöv, Hörby, 

Sjöbo och Ystad från de tre veckor som granskades. Det rör sig om 99 texter. Det är 

tydligt att brott är det mest framträdande nyhetsämnet. Den nästa största kategorin, 

evenemang, ligger på en tredjedel av antalet brotts- och olyckstexter. Efter dessa två 

kommer infrastruktur och restaurang och turism. Beslut, jordbruk och kollektivtrafik 

dök inte upp alls i landsbygdstexterna. 

Tabell 2: Procentuell fördelning nyhetsämnen på landsbygden i 
landsbygdskommunerna 
Nyhetsämne Procent 

Politik 3 

Utbildning 3 

Kollektivtrafik 0 

Miljö 5 

Restaurang, turist 6 

Evenemang 17 

Jordbruk 0 

Olyckor och brott 49 

Vård och omsorg 2 

Infrastruktur 8 

Flyktingfrågor 1 

Kultur och fritid 2 

Personreportage 2 

Beslut 0 

Arbete/företag 1 

Annat 0 

Totalt antal procent 100% 

Totalt antal texter 99 

 

De andra ämneskategorierna dyker upp, men inte ens en gång per kommun under de 

aktuella veckorna. Som jämförelse tas brott och olyckor upp 49% av texterna, 

evenemang 17% av texterna och utbildning 3%. 
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7.1.5 Hur ser fördelningen ut antalsmässigt och ämnesmässigt mellan huvudort 

och resten av kommunen i landsbygdskommunerna?  

 

Diagram 3: Hur fördelningen ser ut mellan de olika kommunerna. Eslöv hade 106 artiklar (en procent motsvarar 

1.06 artiklar), Hörby 74 (en procent motsvarar 0.74 artiklar), Sjöbo 77(en procent motsvarar 0.77 artiklar) och 

Ystad 59 (en procent motsvarar 0.59 artiklar). Procenten är avrundade till närmsta heltal. 

Det finns skillnader mellan var nyheterna utspelar sig i de olika 

landsbygdskommunerna. Medan Eslöv, Hörby och Ystad har nyheter som mest handlar 

om huvudorten sticker Sjöbo ut med att den största delen (42%) av nyhetstexterna 

utspelar sig utanför huvudorten (diagram 3). Även mellan de tre andra orterna finns 

stora interna skillnader. Eslövs landsbygdsnyheter utgör 26% av texterna, Hörbys 32% 

och för Ystad ligger den siffran på 12%. Eslöv och Hörby fortsätter ligga rätt lika 

procentuellt i nyheter som handlar om huvudorten på 57% och 53% vardera. För Sjöbo 

är siffran 39% och Ystad 78%. I alla kommunerna skrivs det minst om nyheter som 

berör hela kommunen. Ystad sticker ut lite i statistiken om kommunyheter med sina 

10%: Eslöv har 17%, Hörby 15% och Sjöbo 16%.  

 När det kommer till nyhetsfördelningen (tabellerna 4–7) mellan 

kommunerna så finns det även här variationer. Brott är det vanligaste ämnet i alla fyra 

kommunerna. Efter det kommer evenemang och där finns vissa skillnader. I Sjöbo och 

Hörby rapporterar man lika mycket om evenemang på huvudorten som i resten av 

kommunen. I Eslöv finns dubbelt så många evenemangstexter på huvudorten än på 

landsbygden och några rör hela kommunen. Ystad har bara evenemang som rör 

huvudorten.  
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Diagram 3: Procentuell fördelning artiklar per geografisk 
del i landsbygdskommunerna.
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Tabell 4: Procentuell fördelning av 
nyhetsämnen mellan Eslövs geografiska 
delar 

  

Nyhetsämne 
Eslöv 
landsbygd 

Eslöv 
huvudort 

Eslöv 
kommun 

Totalt antal 
procent per ämne 

Totalt antal 
artiklar per ämne 

Politik 25 50 25 100 4 

Utbildning 50 50 0 100 4 

Kollektivtrafik 0 0 100 100 3 

Miljö 100 0 0 100 3 
Restaurang, 
turist 0 0 0 0 0 

Evenemang 29 53 18 100 17 

Jordbruk 0 0 0 0 0 
Olyckor och 
brott 21 65 13 100 52 

Vård och omsorg 0 50 50 100 4 

Infrastruktur 40 60 0 100 10 

Flyktingfrågor 0 0 0 0 0 

Kultur och fritid 50 0 50 100 2 

Personreportage 50 50 0 100 2 

Beslut 0 0 0 0 0 

Arbete/företag 0 100 0 100 3 

Annat 0 50 50 100 2 

 

Vård och omsorg är en kategori som oftast rör huvudorten eller hela kommunen. Det är 

ett ämne som tagits upp i alla de fyra landsbygdskommunerna. Andra ämnen som också 

tas upp av alla kommuner är infrastruktur och kultur- och fritid. Det varierar dock inom 

vilken del av kommunen detta rapporteras om. 

Överlag har kommunerna ett liknande mönster i vilka ämnen som tas upp 

mest, men det finns stora skillnader i hur många texter som tar upp ämnet. Evenemang 

är alltid andra eller tredje största kategorin, men Sjöbo har 16 texter om ämnet och 

Ystad fyra.  

I Sjöbo har flera nyheter, förutom brott och olyckor, handlat om kultur, 

fritid och evenemang. I Ystad handlar nästan alla texter om brott, näst mest populära 

kategorin är vård och omsorg. Evenemang och infrastruktur är populära ämnen i Eslöv, 

i Hörby är det evenemang och vård och omsorg, trots att även dessa kategorier 

överskuggas av brott och olyckor i antal texter. 
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Tabell 5: Procentuell fördelning 
nyhetsämnen mellan Hörbys geografiska 
delar 

  

Nyhetsämne 
Hörby 
landsbygd 

Hörby 
huvudort 

Hörby 
kommun 

Totalt antal 
procent per ämne 

Totalt antal 
artiklar per ämne 

Politik 0 25 75 100 4 

Utbildning 20 40 40 100 5 

Kollektivtrafik 0 0 0 0 0 

Miljö 0 0 0 0 0 

Restaurang, turist 0 0 0 0 0 

Evenemang 50 50 0 100 8 

Jordbruk 0 0 0 0 0 

Olyckor och brott 38 62 0 100 42 

Vård och omsorg 33 33 33 100 6 

Infrastruktur 0 0 100 100 1 

Flyktingfrågor 0 0 100 100 2 

Kultur och fritid 0 100 0 100 1 

Personreportage 100 0 0 100 1 

Beslut 0 0 100 100 1 

Arbete/företag 0 100 0 100 2 

Annat 0 100 0 100 1 

 

Tabell 6: Procentuell 
fördelning nyhetsämnen 
mellan Sjöbos 
geografiska delar 

    

Nyhetsämne 
Sjöbo 
landsbygd 

Sjöbo 
huvudort 

Sjöbo 
kommun 

Totalt antal 
procent per ämne 

Totalt antal 
artiklar per ämne 

Politik 20 0 80 100 5 

Utbildning 0 0 100 100 1 

Kollektivtrafik 0 0 0 0 0 

Miljö 50 0 50 100 4 

Restaurang, turist 100 0 0 100 1 

Evenemang 50 50 0 100 16 

Jordbruk 0 0 0 0 0 

Olyckor och brott 55 39 6 100 33 

Vård och omsorg 0 50 50 100 2 

Infrastruktur 75 25 0 100 4 

Flyktingfrågor 0 0 0 0 0 

Kultur och fritid 11 78 11 100 9 

Personreportage 0 0 0 0 0 

Beslut 0 0 0 0 0 

Arbete/företag 100 0 0 100 1 

Annat 0 0 100 100 1 
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Tabell 7: Procentuell fördelning 
nyhetsämnen mellan Ystads geografiska 
delar 

  

Nyhetsämne 
Ystad 
landsbygd 

Ystad 
huvudort 

Ystad 
kommun 

Totalt antal 
procent per ämne 

Totalt antal 
artiklar per ämne 

Politik 100 0 0 100 1 

Utbildning 0 0 0 0 0 

Kollektivtrafik 0 0 0 0 0 

Miljö 0 0 100 100 1 

Restaurang, turist 0 100 0 100 1 

Evenemang 0 100 0 100 4 

Jordbruk 0 0 0 0 0 

Olyckor och brott 10 83 7 100 42 

Vård och omsorg 0 100 0 100 5 

Infrastruktur 50 0 50 100 2 

Flyktingfrågor 100 0 0 100 1 

Kultur och fritid 0 0 100 100 1 

Personreportage 0 0 0 0 0 

Beslut 0 0 0 0 0 

Arbete/företag 0 0 0 0 0 

Annat 0 100 0 100 1 

 

 

7.1.6 Vilken roll har aktörerna i landsbygdstexterna?  

I 66% av texterna dyker minst en privatperson upp som aktör. Detta att jämföra med att 

i 75% av texterna dyker det upp en makthavare som aktör.  

 

Diagram 8: Visar i hur många av de 316 landsbygdskommuntexterna som en sorts aktör dök upp. 1% motsvarar 3,16 

texter. Staplarna är oberoende av varandra. Procenten är avrundade till närmsta heltal. 
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Om man ser till antal aktörer per text så dyker det upp 445 privata aktörer på 208 texter. 

Det dyker upp 541 makthavare på 235 texter. I genomsnitt dyker det upp 2.3 

makthavare per text som det finns makthavare i, och 2.14 privatpersoner per text som 

det finns privatpersoner i. 25 övriga aktörer dyker upp i 22 texter, så den siffran hamnar 

på genomsnittet 1.14. Eller i andra ord, det dyker upp drygt två maktaktörer eller 

privataktörer när de finns med i en text, men okända aktörer dyker upp ensamma. 

 

Diagram 9. Fördelningen av huvudaktör i de 316 landbygdstexterna. 1% motsvarar 3.16 texter. Procenten är 

avrundade till närmsta heltal. 

 

I de 316 landsbygdskommuntexterna är en privatperson den som först dyker upp i en 

text i 55% av fallen. Makthavare är först i 38% av fallen. 

 

7.1.7 Vilka får uttrycka sig själva i texterna?  

 

Diagram 10: Varje stapel motsvarar 316 texter, det gör att en procent har värdet av 3.16 texter. Procenten är 

avrundade till närmsta heltal. 
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I den här tabellen ser man hur många texter där en aktör fick uttrycka sig minst en gång 

i en text av de 316 landsbygdskommuntexterna. Alltså, även om flera privatpersoner 

eller makthavare uttryckte sig i samma text så har de bara räknats med en gång. Andra 

sorts aktörer än makthavare eller privatpersoner uttryckte sig aldrig eftersom de som 

hade talstreck alltid kunde tilldelades en av de två andra rollerna. Makthavare fick uttala 

sig i 35% av fallen. Privatpersoner fick göra detta 14% av fallen.  

 

7.1.8 Vilken underton finns i texten? Framhävs problem eller möjligheter?  

I de 316 landsbygdskommuntexterna bedömdes över hälften av texterna varken ge 

uttryck för möjligheter eller problem. Texterna som gav uttryck för antingen möjligheter 

eller problem tog upp ungefär lika stor plats, en viss övervikt av möjligheter. Väldigt få 

texter såg både möjligheter och problem. 

 

Diagram 11. Procentuell fördelning av undertonen i de 316 landsbygskommuntexterna. 1% motsvarar 3,16 texter. 

Procenten är avrundade till närmsta heltal. 

 

 

8 Analys 

8.1.1 Hur många artiklar får stadskommuner och landsbygdskommuner per dag i 

genomsnitt? 

Landsbygdskommunerna fick i genomsnitt 4,375 nyhetstexter per dag, en i 

sammanhanget stor skillnad jämfört med de 3,17 texter stadskommunerna fick. Det blir 

avrundat en nyhetstext, 33%, mer per dag. Då har det dock inte tagits hänsyn till 

storleken, formatet, placeringen eller vinklingen på texterna. Det kan också finnas 

individuella skillnader som inte syns i siffrorna. En stadskommun kan få mycket 
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rapportering medan en annan aldrig syns till. Som tidigare nämnt verkar Skånska 

Dagbladets egen information vara daterad och detta kan ha påverkat resultatet.  

 

8.1.2 Hur ser fördelningen ut av nyhetsämnen mellan kommunerna? 

Diagram A1 och A2 har överlag stora likheter i ämnesmönster, det verkar inte finnas 

jättestora skillnader mellan vilken sorts nyheter du får ta del av om ditt närområde 

beroende om du bor i staden eller på landsbygden. Till skillnad från vad Nygren och 

Althén såg i sin rapport (2014) så rapporteras det lika mycket om brott och olyckor i 

stadskommunerna som i landsbygdskommunerna. Brott och olyckor tar antalsmässigt 

upp hälften av utrymmet på nyhetsplats. Däremot fanns det procentuellt en stor skillnad 

i kategorin restaurang, hotell och turism. Stadskommunsrapporteringen om detta ämne 

var dubbelt så stor som landsbygdskommunerna. Det är också en skillnad mot Nygrens 

och Althéns (2014) studie där de hittade att landsbygden sågs som en plats för nöje i 

Dagens Nyheter.  

Vård och omsorg fick fem procent plats i nyhetsrapporteringen i 

landsbygdskommunerna jämfört med mot stadskommunernas två procent. Evenemang, 

infrastruktur och byggnader, miljö och flyktingfrågor var ungefär lika stora i båda 

sorternas kommun. Restaurang, turism och hotell var visserligen dubbelt så ofta 

förekommande i stadskommunerna men landsbygdskommunerna fick veta mer om fritid 

och kultur. Det verkar alltså finnas tillgång till nöje och kultur både i stad och land. 

 

8.1.3 Vilka nyheter är inköpta och vilka är egenproducerade? 

Alla lokala nyhetstexter var egenproducerade.  

 

8.1.4 Vilka nyhetsämnen får mest respektive minst plats i rapporteringen av 

landsbygden i Skånska Dagbladet? 

Det är väldigt tydligt att olyckor och brott är den dominerande genren när det kommer 

till nyhetsrapportering, följt av evenemang. Båda dessa är enligt Nygren (2005) relativt 

billiga och enkla nyheter att producera. Brott och olyckor kräver bara ett samtal till 

polisen, evenemang kommer in som tips eller så är de årligt återkommande. Dessa båda 

genrer ställer sällan någon till svars utan rapporterar om vad som har varit eller vad som 

kommer.  

Tredje största genren handlar om infrastruktur och byggnader. Denna 

genre kan också vara relativt lätt att rapportera om och hitta, ofta dyker dessa ärenden 
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upp i kommunens diarium och kräver inte att man åker ut till platsen. Något som 

förenar de tre största kategorierna är enligt mig förmågan att kunna skriva nyheter utan 

att lämna redaktionen. Journalistiken blir mer krävande när det kommer till de andra 

ämnena som antalsmässigt ligger i mitten. Restaurang, turism och hotell är en genre 

som bjuder in till att tala med gästerna. Samma sak med vård och omsorg, där vill man 

gärna tala med en drabbad. Jordbruk, kollektivtrafik och beslut är tre genrer som inte 

syns alls. Detta kan bero på säsongen och det nyhetsurval som finns. Till exempel bli 

kollektivtrafik ofta aktuellt i mitten av december när Skånetrafiken traditionellt lägger 

om sina tabeller och hållplatser eller lider har trafikstörningar till följd av dåligt väder. 

Jordbruk kan vara mer aktuellt senare på våren i april och maj och på sommaren i juli-

augusti när det är skörd. Jordbruk kan också kräva mer förkunskaper, plus att det är en 

genre som bevakas av nischade medier, såsom tidningarna ATL och Land. Arbete och 

företag är också en kategori som synts väldigt lite, bara en gång i kodningen. Det kan 

bero på att journalisterna inte i onödan vill gynna företag och anklagas för gratisreklam. 

Företag kan också vara mer ovilliga att berätta om när de har problem och det är något 

som journalisterna gärna skriver om. 

 

8.1.5 Hur ser fördelningen ut antalsmässigt och ämnesmässigt mellan huvudort 

och resten av kommunen i landsbygdskommunerna? 

Det verkar finnas en stor skillnad mellan vilka delar av kommunen som man rapporterar 

från. Om detta beror på ambitionsnivå, ett fokus på platser där man vet att man har 

många läsare eller helt enkelt att det inte har hänt så mycket på landsbygden under dessa 

veckor svarar inte siffrorna på. 

I tabell 3 ser man att det finns skillnader mellan hur de olika redaktionerna 

fördelar sina resurser. I Ystad handlar nästan alla nyheter om något som händer på 

huvudorten, bara 12% rör landsbygden och 10% rör hela kommunen. I Sjöbo handlar 

majoriteten av texterna om landsbygden med sina 45% men det är också jämnare 

fördelat mellan de olika geografiska områdena, antal texter om huvudorten ligger på 

38%.  

Det inget tvivel om att huvudorten är den främsta nyhetskällan för 

journalisterna. 55 % av nyheterna kommer därifrån. Nyheter som rör hela kommunen 

hamnar på 15% och landsbygden på 30%. En läsare som kommer bor mitt i centrala 

Eslöv har alltså större chans att hitta något som intresserar dem än till exempel en 

invånare i den lilla tätorten Harlösa. Det är inte heller så att de 30% handlar om Harlösa, 
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utan detta är en siffra som ska delas med andra orter i Eslöv kommun såsom Flyinge 

och Löberöd.  

Ämnesmässigt så är kommunerna rätt lika varandra och 

landsbygdskommunerna har i sin tur ett liknande mönster som stadskommunerna. Brott 

och olyckor först, sedan kommer evenemang. En gång hamnar evenemang på tredje 

plats men ligger då nära nummer två i antal texter. De kategorierna som ligger i 

mittenlagret är spridda. De får en eller två artiklar och det är svårare att se ett mönster. I 

Eslöv finns 5 artiklar om restauranger, hotell och turism. Den kategorin är tom i Hörby, 

istället har man procentuellt en mycket större förekomst av vård- och omsorgsrelaterade 

nyhetstexter. Hade urvalet varit större hade det kanske gått att urskilja tydligare 

skillnader i mittenskiktet.  

 

8.1.6 Vilken roll har aktörerna i landsbygdstexterna? 

Aktörerna är oftast makthavare, de dyker upp i tre fjärdedelar av texterna och 

privatpersonerna bara i två tredjedelar av texterna. Men när privatpersonerna dyker upp 

är det en stor chans att de ses som det viktigaste i texten, de omnämns ofta först. Faktum 

är att i de 208 texter de dyker upp är de huvudaktör 173 gånger, alltså i 83% av fallen. 

Makthavare dyker upp i 235 texter men har bara en chans på 51% att få vara 

huvudaktör. Även om makthavare får synas mest så är det inte självklart att de anses 

vara viktigast. 

 

8.1.7 Vilka får uttrycka sig själva i texterna? 

Det är långt ifrån självklart att privatpersoner får uttrycka sig när de är med i tidningen. 

Privatpersoner är med i 208 av texterna, och får uttala sig 44 gånger. Makthavare både 

dyker upp oftare och får säga något oftare. De fick talstreck i en tredjedel av texterna 

och är med i 74% av fallen.  I andra ord (och siffror): Privatpersoner får uttala sig var 

femte gång de är med i tidningen och makthavare nästan varannan gång. Detta kan bero 

på att privatpersoner oftare dyker upp i notiser, något min kodning inte tar hänsyn till.  

 

8.1.8 Vilken underton finns i texten? Framhävs problem eller möjligheter? 

I de flesta texterna framhölls varken problem eller möjligheter. Dessa, vilket inte syns i 

diagram H, kan bero på att många av dessa texter var notiser. I längre texter blev det 

tydligare med problem- eller möjlighetsvinklingar. Det fanns en jämn fördelning mellan 

dessa två typer, även om det sällan fanns texter som både framhöll problem och 
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möjligheter. Journalisterna måste därför ha valt en ståndpunkt i frågan och gått utifrån 

denna vinkel. Detta kan ha kompletterats genom att ha flera artiklar med flera olika 

synpunkter på frågan, något statistiken inte visar.  

 

 

9 Slutsats och diskussion 

9.1 Summering 

Landsbygdskommunerna har i genomsnitt fler artiklar per dag och kommun än 

stadskommunerna. Detta är dock en siffra som varken tar hänsyn till storlek och form på 

texterna. 

Brott och olyckor är en väldigt populär kategori både på landsbygden och i 

städerna. Även om nöje var en populär kategori så skrevs det mer om detta i 

stadskommunerna än i landsbygdskommunerna. Detta kan ha kompenserats av att det 

skrevs mer om kultur och fritid på landsbygden. Dessutom var vård och omsorg en mer 

populär kategori utanför städerna. 

Alla lokala texter var egenproducerade. När det kom till vilka ämnen som 

fick ta mest plats på landsbygdssidorna så dök ämnen som var billiga att producera ofta 

upp, som brott och olyckor samt evenemang. Infrastruktur och byggnader var också rätt 

populär som genre. Jordbruk, kollektivtrafik och beslut syntes inte alls i området utanför 

huvudorterna. Att dessa inte syntes kan vara säsongsbundet eller ha andra motiv, det går 

inte att utröna i siffrorna. 

Det finns skillnader mellan vilka platser man rapporterar om. Ystad 

rapporterade nästan enbart om huvudorten medan hälften av artiklarna från Sjöbo 

handlade om landsbygden. Ämnesmässigt fanns det inte så stora skillnader, speciellt 

inte om man jämförde landsbygdskommunernas nyheter med stadskommunernas 

ämnesurval. Den procentuella fördelningen var lik mellan de två sorternas kommun, 

ämneskategorierna behöll samma proportioner. På kommunnivå blir det svårare att se 

ett mönster, urvalet är för litet för att tydligt visa hur mittenskikten ser ut.  

Makthavare dyker oftast upp i texterna men när privatpersoner dyker upp 

omnämns de oftare först. Däremot är det större chans att makthavare får säga något i 

texten, de får uttrycka sig nästan varannan gång och privatpersoner bara var femte gång.  

Det finns en balans mellan att tala om problem och möjligheter, kodningen 

visade att de dök upp ungefär lika ofta. Vanligast var dock att texten framhävde varken 
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eller. Att uttrycka både problem och möjlighet var sällsyntare, journalisten valde oftast 

sida. 

 

9.2 Diskussion 

I början av den här uppsatsen tog jag upp en av de demokratiska uppgifter medierna har 

enligt den svenska pressutredningen från 1994, att låta olika åsikter komma till tals. Så 

hur går det för Skånska Dagbladet, uppfyller tidningen denna uppgift? 

Brott var en väldigt framträdande del både i stad och på landsbygd. Det 

stämmer inte riktigt med den bild Dagens Nyheter förmedlade i Landsbygd i 

medieskugga. Där representerade landsbygden brotten (Nygren & Althén, 2014). Här är 

det tvärtom, ju mer landsbygd ju mindre brott, om än med små marginaler. Städerna 

hade 55% brott i sina artiklar, landsbygden i landsbygdskommunerna hade 49%. 

Däremot verkar Reisners och Walters teori från 1994 om att vanliga morgontidningars 

onischade reportrar är mer benägna att skriva om kriser hålla. Det verkar vara något alla 

reportrar i den här studien har haft gemensamt. Det finns antagligen en frame hos 

stadsbor att landet är otryggt och hos landsbygdsbor att staden är otryggt med tanke på 

den mängd brott som rapporteras. Det kanske till och med är så att det skapar en känsla 

av att det är mer brott nu än då, bara genom den procentuellt stora mängd brott som det 

rapporteras om.  

Bilden av landsbygden var rätt balanserad, både möjligheter och problem 

lyftes fram jämt. Det är spännande att jämföra med Janssons (2009) studie om attityder. 

Städerna tyckte att rapporteringen om landsbygden var för positiv och landsbygden 

tyckte att den var för negativ. Att den ligger i mitten är en rimlig förklaring till att båda 

sidorna lyckas vara missnöjda samtidigt och tycka att bilden inte stämmer. Statistiken i 

denna studie visar inte att den stora delen texter som var neutrala till största del var 

notiser, specifikt brottsnotiser. Här går det att fråga sig om mängden brott och olyckor 

som rapporteras kan ge en frame av landsbygden som en otrygg plats trots att språket 

som används är neutralt.  

Närhetsprincipen sa att Eslöv borde ha fler nyheter än Sjöbo, om man ser 

till antalet reportrar. Detta stämmer visserligen men den är inte sex gånger så stor som 

man skulle kunna tro. Hade nyheterna varit fördelade efter vilken kommun journalisten 

satt i hade Eslöv haft sex gånger så mycket nyheter som Sjöbo. Vi får anta att Eslövs 

reportrar bevakar flera kommuner.  
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Reisner och Walter (1994) talade om att icke nischade-tidningar med 

reportrar som specifikt rapporterade om jordbruksfrågor som rapporterade i 

jordbruksområden fick kritik för att mest ta upp mjuka nyheter. Nu vet jag inte om 

någon reporter på Skånska Dagbladet har en specifik nisch men deras studie verkar 

stämma med min studie. Förutom olyckor och brott så fanns det mycket texter om 

firanden, tävlingar, marknader och liknande. Däremot fanns det en total avsaknad av 

nyheter om jordbruk. Studien av Resiner och Walter (1994) är nästan 25 år gammal och 

berörde USA är det svårt att säga om rapporteringen om jordbruksnyheter har sinat eller 

om den aldrig har funnits i Skånska Dagbladet. Som tidigare nämnt ligger 17% av 

landets jordbruksmark i Skåne (Jordbruksverket, 2015b) och enligt Statistiska 

Centralbyrån (2013) utgjorde åkermark, betesmark och produktiv skogsmark 79% av all 

mark i Skåne år 2010, så det är värt att notera att det inte syns alls.  

Det finns fler saker som inte syns i rapporteringen: som Jansson (2009) 

förutspådde är politik och ekonomi inte de mest populära frågorna, även om de 

fortfarande dyker upp. Eftersom det inte är en studie över tid går det inte att säga om det 

har ökat eller minskat.  

De mest populära ämnena att skriva om är de som inte kräver att 

journalisten lämnar redaktionen. Nyhetsvärderingen verkar bli att ju närmre redaktionen 

ju större chans att journalisterna skriver om det, och det är inte säkert att de har att göra 

något med Prakkes teori från 1968 om känslomässig närhet. Hur påverkar detta läsarnas 

syn på sin omvärld? Nygren och Althén hittade en bild där Dagens Nyheter antingen 

skrev om olyckor och brott eller nöjen när det kom till landsbygden. Den här bilden är 

faktiskt inte så olik den frame som Skånska Dagbladet visar. Detta trots att Skånska 

Dagbladet ligger geografiskt närmre sina läsare och själva producerar alla sina nyheter. 

Så ja, deras bild av landsbygden som antingen en nöjesplats eller olycksplats verkar 

stämma, men det handlar inte exklusivt om landsbygden. Janssons studie från 2009 blir 

då en märklig läsning om både stad och land anser sig ha särskilda värden och 

värderingar men där det enligt min studie finns få skillnader i vilka ämnen man har att 

läsa om.  

Det fanns noterbara skillnader mellan vad man rapporterade mycket om i 

de fyra olika kommunerna. Det kan vara en avspegling av journalisternas egna intressen 

eller vad publiken är intresserad av. Överlag verkade det dock jämna ut sig. Skulle en 

journalist ha ett visst fokus verkar detta kompenseras. Hur det kompenseras är dock inte 

klart. Handlar det om att de skriver varierat över tid eller handlar det om att kollegorna 
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fyller i där de inte täcker? Om det är det senare kan det vara ett problem med att fler 

lokalredaktioner ska täckas av färre och färre reportrar. Här är det värt att gå tillbaka till 

Nygrens och Althéns studie (2014) där de varnar för medieskugga. Även om det än så 

länge finns flera lokaltidningar i Skånes kommuner så blir urvalet ändå inte stort för 

läsarna. Nord och Nygren sa 2002 att detta kan också vara en slags medieskugga, brist 

på varierat innehåll. Läsarna har ofta bara en tidning och då blir det blir svårt för dem att 

få en rättvisande bild. En möjlighet hade varit att rotera reportrarna mellan 

redaktionerna och ge dem en chans att få nya ögon på platsen, men då går man miste om 

de personliga relationer och lokalkännedom som är styrkan med lokala journalister. 

Jag hittade ingen rapportering av orörd natur, något Vepsäläinen och 

Pitkänen (2010) hade mycket av. De talade om att man i skapandet av bilden av en 

orörd, vild natur dolde industri och jordbruk. I min studie var företag och jordbruk två 

ämnen det fanns få spår av, men detta var inte exklusivt för landsbygden. Jansson 

(2009) sa att både staden och landsbygden såg sig som företagsamma, men det fanns 

inte mycket skrivet om dessa ämnen i tidningarna. Jag tror att det i det här fallet snarare 

rör sig om att journalisterna är rädda för att gynna företag och därför inte skriver om 

specifika ekonomiska frågor, annat än när det handlar om kommunens ekonomi. 

Faktum kvarstår ändå att varken jordbruk eller företag syns i tidningen. Jag vill gå så 

långt som att hävda att det rör sig om en medieskugga för företagsamhet. 

Värderingen i vilka aktörer som var intressanta är i sig intressant. Det var 

mer vanligt förekommande med makthavare och de fick oftare säga något, men 

privatpersoner fick en mer framträdande plats när de dök upp. Min förklaring är att det 

är enklare för en journalist att få tag på en makthavare som är medietränad och som 

därmed har en större chans att ge ifrån sig intressanta citat än det är att hitta en 

privatperson. Förutom att det är svårare att hitta en som är påverkad av det specifika 

ämnet är det inte säkert att de har något bra att säga. När det då väl blir så att man har 

fått tag på en privatperson och de har sagt något bra så får de högre rang i texten för att 

kompensera. Detta är dock lösa spekulationer och kräver mer underlag och studier, inte 

bara i nyhetsvärdering utan också i prioritering av intervjuobjekt och journalistiska 

processer.  

Vi har gått igenom nyhetsvärdering tidigare och de fyra jag valde ut, 

närhet, underhållning, maktelit och dåliga nyheter i högsta grad är något som syns i 

Skånska Dagbladets nyhetsvärdering. Just underhållning är något vi ser mycket av i 

tidningen i form av evenemang. Det berättas mycket om sociala händelser. Detta är inte 
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heller specifikt för landsbygden enligt min studie. Man kan fundera på varför 

evenemang blivit en sådan pass stor kategori. Är det bara för att det är billiga och enkla 

jobb, eller är det journalisterna som försöker balansera ut den negativa bilden av brott? 

Det kan också vara så att journalisterna försöker fungera som ett forum och en slags 

lägereld för sina läsare. Här kan vidare studier behövas. 

Slutligen kan vi konstatera att om den svenska pressen inte uppfyller sin 

demokratiska uppgift och skildrar flera olika sorters åsikter så är det inte ett problem 

exklusivt för landsbygden.  

Som svar på min fråga om hur bevakningen av landsbygden ser ut: Det 

handlar mest om brott, olyckor och evenemang. Även om de flesta texterna är neutrala 

så är det jämt fördelat mellan texter som ser möjligheter och texter som ser problem. 

Fördelningen av antal texter faller landsbygden till fördel, som per kommun i 

genomsnitt får en nyhetstext mer per dag. Ämnesmässigt ser det väldigt likartat ut 

mellan stad och landsbygd i Skånska Dagbladet. 

 

9.3 Förslag på vidare forskning 

Det finns stora skillnader mellan hur mycket det skrivs om landsbygden. Detta kan höra 

ihop med journalistens egen ambitionsnivå. Att mäta vilka faktorer som avgör om en 

journalist tar sig utanför redaktionen för att skriva en artikel kan vara ett förslag på 

vidare forskning. Man hade kunnat få ut mer av detta, till exempel en metod för hur 

journalisterna ska bete sig för att skildra företag utan att anklagas för att vara partiska. 

Brott och olyckor tar upp hälften av nyhetsplatsen. Det hade varit 

intressant att gå vidare med detta och jämföra om det såg likadant ut för 10 år sedan i 

Skånska Dagbladet. 

Det hade också varit fascinerade att skapa en mer omfattande modell över 

fördelningen av nyhetsartiklar för Skånska Dagbladet och sedan studera hur denna 

modell ser ut jämfört med andra nyhetstidningar i Sverige. Är det ett mönster som 

passar alla morgontidningar, alla landsbygdstidningar eller bara de skånska tidningarna? 

En sådan modell skulle kunna vidareutvecklas för att upptäcka exakt vilka delar av 

landet som ligger i medieskugga.
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Bilagor 

Bilaga A: Variabelschema 

1. ID: Första talet anger vilken artikeln det är, från 1-…. Jag började i det 

övre högra hörnet på varje sida och numrerade rakt nedåt, sedan flyttade jag till nästa 

stapel och fortsatte numrera varje artikel uppifrån och ner. Nästa siffra i textens id är 

sidnumret i A-delen. De nästkommande siffrorna är dag, sedan månad.  

2. Kommunsort: Eslöv, Hörby, Sjöbo och Ystad räknas som 

landsbygdskommuner i den här uppsatsen. Resten av kommunerna kommer att 

kategoriseras som stadskommuner. Skulle en fråga röra hela Skåne eller Öresund 

kommer denna att räknas in över totala antalet artiklar, men inte mer. Artikeln får ett 

ID-nummer så att man kan se vilken det är som har räknats bort, men i kommunsort 

sätts en nia. 

3. Nyhetsämne: Det huvudsakliga ämnet i artikeln räknas som nyhetsämnet. 

Om en artikel handlar om en tävling som varit, och sedan har intervjuat en skolklass 

som vann, då hamnar artikeln under kategorin evenemang. Detta för att det handlar om 

att tävlingen har inträffat. 

1 Politik, kommun och ekonomi: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Frågor och svar på hur kommunen fungerar 

räknas också in här och protestlistor. Även ekonomiska frågor, som hur mycket 

bidrag föreningar ska få. 

2 Utbildning, skola och universitet: Ämne som rör förskolan upp till 

universitetsnivå. Här kan även yrkesförberedande utbildningar räknas in. 

3 Kollektivtrafik: Ämnen som rör bussar och tåg. 

4 Natur och miljö: Miljöfrågor som sopsortering eller en förgiftad damm. 

Naturvård och anläggning av nya parker räknas också in. Kollektivtrafik har sin 

egen kategori.  

5 Turism, hotell och restaurang: Artiklar där ämnet är kopplat till turism, hotell 

och restauranger, men som befinner sig på nyhetssidorna. Inga reportage.  

6 Evenemang: Marknader, festivaler, utställningar, tävlingar, mässor. Allt som 

rör sociala evenemang som kommer, eller som har varit. 

7 Jordbruk: Frågor som rör jordbruk, lantbruk, djurdrift eller skogsbruk.  
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8 Olyckor och brott: Alla brott och olyckor inom denna kategori. Även 

förelägganden och böter. 

9 Vård och omsorg: Barnomsorg, äldreomsorg, vårdassistans, sjukvård, 

hemhjälp.  

10 Infrastruktur och byggnader: Byggen som ska utföras, håller på eller ha 

slutförts. Till exempel vägarbeten eller artiklar där en pendlare klagar på att en 

busshållplats dragits in. Kan också röra byggnader och renoveringar på 

samhällsnivå. Invigningar och inflyttningar räknas inte in, dessa står under 

evenemang. 

11 Flyktingfrågor och integration: Flyktingkrisen, nyanlända, asylsökande, SFI, 

invandringsfrågor. 

12 Kultur och fritid: Skiljer sig från evenemang då det handlar mer om politiska 

beslut och föreningars engagemang. Konst, teater, lovaktiviteter för unga passar 

in här. 

13 Personreportage: Personreportage som ligger bland nyhetsartiklarna. 

14 Beslut: Avslutade utredningar från IVO eller skolinspektionen. Rör sådant 

som inte direkt rör ett brott, till exempel om en förskola brustit i sin tillsyn av 

barn och ska se över sina rutiner.  

15 Jobb, arbete och företag: Artiklar som handlar om nya jobb, 

arbetsmöjligheter, konkurser där folk måste gå etc. Även arbetsförmedlingen 

och sysselsättning. 

16 Annat: Frågor som inte passar in under övriga kategorier. Till exempel 

planerade poliskontroller, bemötanden i tidningen av tidigare artiklar.   

4. Producent: Vem som står bakom artikeln. Står journalistens namn 

utskrivet utan vidare förklaring räknas den som tidningens egen. Står det till exempel 

TT eller Reuters räknas det som nyhetsbyrå. Notiser räknas automatiskt som tidningens 

egna, trots att de inte har en byline och kan ha köpts in. Detta för att inte ge en 

missvisande statistik. Notiser är så korta att de sällan erbjuder större variationer av hur 

något gick till, däremot är det tidningens val att ta med dem som skapar en större bild. 

Samma sak med artiklar som refererar till en annan tidning, de räknas också som egna 

om det inte står en nyhetsbyrå angiven. Då är artikeln tagit från någon annan men 

skriven av egna journalister.    

5. Underton i text: Vilken ton ges i texten, möjligheter eller problem? 

Fokuserar man på något som ger problem eller ser man möjligheter? Texter där det 
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finns båda elementen, eller varken eller, har sina egna. Många brotts- och olyckstexter 

kan ge ett intryck av att betyda problem, trots att texten varken pekar mot problem eller 

möjligheter. Då hamnar texten i passande grupp och sedan kommer det samlade 

intrycket att tas upp i diskussionen. 

6. Huvudaktör: Huvudaktör i det här fallet blir den person eller myndighet 

som nämns först i texten, enligt principen att artiklar tar upp det som är viktigast först. 

Viktigt är att personer som uttalar sig åt ett företags, organisations eller kommunens 

vägnar blir huvudaktör, även om de egentligen inte har så mycket makt. En handläggare 

på försäkringskassan som handlägger ett ärende och uttalar sig blir därmed huvudaktör 

även om personen inte kan sägas ha så mycket makt över hur jobbet är utformat. Under 

övriga räknas de texter in där det inte framgår någon tydlig person eller myndighet, till 

exempel en notis om ett inbrott. Maktperspektivet ligger här i vem som kan gå hem och 

glömma problemet när arbetsdagen är slut. Privatperson blir den aktör/aktörer som 

engagerar sig i en fråga utan att vara anställd, makthavare är de som har det som jobb. 

Om det inte går att avgöra räknas aktören in inom övriga. 

7. Geografiskt fokus i artikeln: Vilken del av landsbygdskommunerna som 

artikeln huvudsakligen berör. Huvudort betyder att det gäller den ort som delar 

kommunens namn. Landsbygd är om artikeln huvudsakligen berör en händelse eller 

fråga utanför huvudorten. Kommun är när något som berör hela kommunen, både 

huvudort och resten. Kan gälla en högre skatt eller en rankning i en jämförelse med hela 

landet. 

8. Antal aktörer privatperson: Räknas per person. Som privatperson 

räknades de personer som var direkt involverade i frågan, det drabbade dem 

personligen. Här räknade jag in egenföretagare, boenden i området och andra. En polis 

kan räknas som privatperson, om de rör sig om en väg som ska dras mitt igenom hens 

trädgård. Maktperspektivet ligger här i vem som kan gå hem och glömma problemet när 

arbetsdagen är slut. Om en grupp nämns, utan att ange namn på enskilda personer, 

räknas gruppen som en person. För att en aktör ska räknas in som privatperson måste 

aktören tillföra något till texten. Nämns det att det i bakgrunden finns en publik räknas 

de inte. Personen behöver inte uttala sig eller namnges, men den ska tillföra något till 

artikeln. 

9. Antal aktörer makthavare: Räknas per person. Här delade jag upp makt 

i en person som har som yrke eller uppdrag att involvera sig i frågan och som annars 
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antagligen inte gjort det. Till exempel experter och politiker. En egenföretagare med två 

anställda räknas som privatperson, däremot räknas företagare med fler än två anställda 

som maktpersoner. Maktperspektivet ligger här i vem som kan gå hem och glömma 

problemet när arbetsdagen är slut. Så fort en makthavare nämns, som polisen, räknas 

den in. När Skånska Dagbladet syns i texten räknas den också som en makthavare. Om 

en grupp nämns, utan att ange namn på enskilda personer, räknas gruppen som en 

person. För att en aktör ska räknas in som makthavare måste aktören tillföra något till 

texten. Makthavare som myndigheter behöver göra mindre för att räknas in än en 

privatperson. Detta för att myndigheter redan är kända, och att bara nämna deras namn 

kan räcka. De ska dock fortfarande ha någon koppling till texten annat än att en person 

nämner att han kanske skickar vidare ärendet till livsmedelsverket. Makthavaren 

behöver inte uttala sig eller namnges, men den ska tillföra något till artikeln. 

10. Antal aktörer övriga: Det går inte att avgöra om personen har makt eller 

inte över frågan. Till exempel handlar om en busschaufför som hyllas för ett bra 

initiativ. I sådana fall, när det inte finns en konflikt, räknas personen som övrig. Om en 

grupp nämns, utan att ange namn på enskilda personer, räknas gruppen som en person. 

Den här aktören ska tillföra något till texten för att räknas in, inte bara vara 

förbipasserande publik. 

11. Privatperson pratminus: Utifrån bedömningen att en person är 

privatperson, får den uttala sig eller omnämns den bara? Kan även gälla föreningar och 

initiativ som inte får uttala sig. Alla privatpersoner i texten räknas in. 

12. Makthavare pratminus: Utifrån bedömningen att en person är 

makthavare, får den uttala sig eller omnämns den bara? Kan även gälla kommuner och 

företag som inte får uttala sig. Alla makthavare i texten räknas in. 

13. Övriga pratminus: Ifall det inte går att bedöma om det är en makthavare 

eller en privatperson som fått uttala sig. Alla övriga aktörer i texten räknas in. 
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Bilaga B: Kodningsnyckel 

1. ID-nummer: Plats på sidan, sidnummer, dag, månad. 

2. Kommunsort 

Landsbygdskommun  1   

Stadskommun  2 

3. Nyhetsämne      

 Politik, kommun och ekonomi 1 

Utbildning, skola och universitet 2 

Kollektivtrafik  3 

Natur och miljö  4 

Turism, hotell och restaurang 5 

Evenemang   6 

Jordbruk   7 

Olyckor och brott  8 

Vård och omsorg  9  

Infrastruktur och byggnader 10 

Flyktingfrågor och integration 11 

Kultur och fritid  12 

Personreportage  13 

Beslut   14 

Jobb, arbete och företag  15 

Annat   16 

4. Producent  

 Skånska Dagbladet 1 

 Nyhetsbyrå  2 

Framkommer inte 3 

5. Underton i text   

 Möjlighet   1 

 Problem   2 

Varken problem eller möjlighet 3 

Både problem och möjlighet 4 

6. Huvudaktör  

Privatperson  1  
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Makthavare  2 

Övriga  3 

7. Geografiskt fokus i artikeln    

Eslöv landsbygd  11 

Eslöv huvudort  12 

Eslöv kommun  13 

Hörby landsbygd  21 

Hörby huvudort  22 

Hörby kommun  23 

Sjöbo landsbygd  31 

Sjöbo huvudort  32 

Sjöbo kommun  33 

Ystad landsbygd  41 

Ystad huvudort  42 

Ystad kommun  43 

8. Antal aktörer typ privatperson  

  0–100 

9. Antal aktörer typ makthavare 

  0–100 

10. Antal aktörer övriga    

  0–100 

11. Får privatpersoner pratminus? 

Ja 1 

 Nej 2 

12. Får makthavaren pratminus?  

 Ja 1 

 Nej 2 

13. Övriga pratminus  

 Ja 1 

 Nej 2 


