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This theisis aims to expand the understanding of how the termination of Östran local 
editorial staff is effecting the municipality politics and organisation orientated substance 
of the rivale newspaper Barometern when it becomes a monopoly news paper. I 
examine if the hypothesis in consideration of the press investigation of 1972 will occur 
through a quantitative analysis of selected articles in Barometern and Östran in 2010 
and 2014. I examine if the information will be insufficient, if it will be a monopoly of 
opinion formation, if the investigative journalism will be suffering and if the group 
communication will be worse.  
With this analysis it becomes clear that the news paper Barometern cover less of the 
municipality politics and organisation orientated substance when it is a competive news 
paper.  
 
My analysis shows us that the information will not be insufficient, it will not be a 
monopoly of opinion formation, the investigative journalism will not be suffering and 
the group communication will be worse when Östrans local editorial staff is terminated.  
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1 Inledning 
”Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria 
åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan 
information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, 
uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta olika 
åsikter och kulturyttringar komma till tals.” (SOU 1995:37, s. 156) 
 

Att journalistiken är viktig för ett demokratiskt samhälle är för många självklart. En 

makt som inte granskas kan lätt bli korrupt och korrupta makthavare ska inte finnas i ett 

demokratiskt samhälle. Den granskande journalistiken är därför en viktig pelare i 

demokratier. (Nord och Strömbäck, 2004) 

För att en demokrati ska fungera behövs även en fri åsiktsbildning. En offentlig 

debatt behövs för att ”kunna kritisera förhållanden i samhället, att uppmärksamma 

orättvisor och bilda opinion kring dessa och att genom diskussion och debatt försöka 

övertyga och påverka andra medborgare”. (Spång, 2005, s. 32) 

Genom media kan makthavare och politiker dela med sig av information samtidigt 

som medborgarna kan ta del av den. Journalistik finns även i länder med ett 

odemokratiskt styre men för att journalistiken ska tillföra sin del i det demokratiska 

samhället behöver TV, radio och press granska makten och öppna för debatt. (Nord, 

Strömbäck 2004)  

Nord och Strömbäck skriver (2004, s. 16):  
 
”Av bland annat de här skälen är press-, yttrande- och informationsfrihet 
nödvändiga friheter i en demokrati. De är en del av demokratidefinitionen; 
ett land som inte respekterar dessa friheter är inte demokratiskt land, på 
samma sätt som ett land inte är demokratiskt om det inte råder allmän och 
lika rösträtt.”  

 
Enligt Gunnar Nygren (2005), som har gjort en avhandling om lokaljournalistiken i 

Stockholm, är det viktigt med en mångfald i journalistiken. Det gör att flera sidor av ett 

problem kan presenteras och en journalistisk mångfald kan tilltala olika publiker.  

Nygren (2005, s. 10) skriver:  

 

”Om vissa grupper i samhället utifrån geografiska klassmässiga eller etniska 
skiljelinjer hamnar utanför denna gemensamma offentliga sfär riskerar det 
att växa fram en politikens ”tvåtredjedelssamhälle”.” 
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Med tvåtredjedelssamhälle menar han att endast en del av befolkningen är delaktig i 

offentligheten. 

Den svenska pressutredningen från 1994 kom fram till att massmedierna har en roll i 

den fria åsiktsbildningen, informationsspridning och granskning av makten. Efter 

pressutredningen 1972 infördes presstödet för att undvika att flera lokalredaktioner 

skulle tvingas läggas ner.  

I dag, 2014, har läget för lokalredaktionerna i Sverige försämrats. Enligt Nygren 

(1999) står lokaljournalistiken i förändring med många nedskärningar och 

omorganisationer i tidningsbranschen. Flera lokalredaktioner läggs ner och 

lokalredaktörerna blir alltmer pressade när färre personer granskar kommunens 

makthavare och sprider nödvändig information och åsikter för det demokratiska 

samhället. Samtidigt är efterfrågan stor på lokala nyheter och har under lång sikt ökat. 

Sedan 2004 har 94 lokalredaktioner försvunnit, vilket är mer än en tredjedels 

minskning. Från år 1987 till 1997 försvann totalt 118 lokalredaktioner (Nygren, Althén 

2014). Med snabb huvudräkning betyder det att minst 212 svenska lokalredaktioner har 

försvunnit på 27 år - och då vet vi inte hur många lokalredaktioner som försvann mellan 

1997 och 2004. Nygren och Althén (2014) uppskattar att 70-80 kommuner saknar en 

lokalredaktion. 

Utöver ekonomi finns det mycket som påverkar hur ett medieföretag väljer att 

fördela sina resurser. Som nämnts tidigare arbetar journalistiken för att uppehålla en 

demokrati. Folkbildning, granskning, analyser och opinionsbildning är enligt Stefan 

Melesko (2013) ”aktiviteter som verkar vara hotade enligt konventionellt tänkande efter 

det paradigmskifte som vi just i dessa dagar verkar vara åskådare till”. Han diskuterar 

vidare att dessa områden kräver mycket resurser och för att det inte ska bli brist på 

kvalitetsjournalistik behövs nya sätt för att få intäkter.  

Trots att det är mer än vinstintresse som driver medieföretagen bedömer 

journalisterna själva att det ekonomiska intresset har blivit större de senaste 10-15 åren, 

enligt Nygren (2013). En produkts kvalité definieras genom hur mycket pengar som 

företaget tjänar och journalistiken anpassar sig till annonsmarknaden. 

I början av 1970-talet var oron stor för att flera tidningar började försvinna, vilket 

gjorde att en pressutredning genomfördes. I Statens offentliga utredningars Svensk press 

- betänkandet av 1972 års pressutredning (1975) presenteras hypoteser av effekterna 
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utan tidningskonkurrens på en ort:  

- Otillräcklig information 

- Monopolisering av opinionsbildningen 

- Lidande granskningsfunktion  

- Sämre gruppkommunikation 

I denna uppstas kommer gruppkommunikation definieras aom att människor i olika 

samhällsgrupper får komma till tals i den offentliga debatten.  

Mats Sjölin (1985) urskilde tre uppfattningar från utredningen om olika effekter av 

tidningsmonopolet: 

- Lokalt partipolitiskt åsiktsmonopol 

- Monopoltidningarna blir avpolitiserade  

- Monopoltidningar utvecklas till forumtidningar 

I dag, cirka 40 år efter 72 års pressutredning, försvinner fler tidningsredaktioner än 

någonsin tidigare. Kommer hypoteserna gå i uppfyllelse när en konkurrenttidning 

försvinner och en monopoltidning växer fram på orten?  

 

2 Litteraturgranskning 
För att kunna diskutera hur den undersökande journalistiken påverkas av att en 

konkurrenttidning blir en monopoltidning behöver begreppet granskande journalistik 

redas ut. Jag kommer även reda ut begreppen framing, vad dagspressens politiska 

funktioner är samt källornas effekter.  

 

2.1 Strömbäcks granskande journalistik 

I sin rapport Medierna som fjärde statsmakt - en studie av innebörden av begreppet 

granskande journalistik definierar Jesper Strömbäck (2001, nr 3, s. 32) begreppet som 

följer: ”Den granskande journalistiken utmärks av att vara undersökande, faktabaserad, 

självständig, inom rimliga gränser öppen i fråga om metoder, källor och 

tillvägagångssätt, samt av att den handlar om makt och maktutövning eller frågor med 

relevans för maktutövandet.”  

I samma rapport definierar Strömbäck tre former av granskande journalistik. 

Samtliga definitioner kräver att granskningen ska ha samhällsrelevans och röra maktens 

maktutövande i samhället (2003, 29f), självständig granskande journalistik, tolkande 

granskande journalistik, rapporterande granskande journalistik och Granskande 
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opinionsjournalistik. 

- Självständig granskande journalistik är resultatet efter undersökningar som medierna 

har gjort på eget bevåg. Materialet som presenteras ska inte ha varit känt av 

allmänheten sedan tidigare. Media ska inom rimliga gränser redovisa 

tillvägagångssätt, källor och hurvida det går att dra allmänna slutsatser.  

- Tolkande granskande journalistik är resultatet av information från flera källor som 

sammanställts av media. I undersökningen analyseras samhälleliga fenomen och 

processer. 

- Rapporterande granskande journalistik är en granskning gjord av någon utomstående 

från medierna. När medierna förmedlar granskningarna ska detta arbete utföras 

självständigt och fakta ska verifieras.  

Det finns även en granskningsform som skiljer sig från de tre övriga som inte rör 

nyhetsinnehållet i tidningen: 

- Granskande opinionsjournalistik finns på ledar- och kultursidorna i tidningen. Precis 

som i den tolkande granskande journalistiken sammanställer media information från 

flera källor som blir underlag för att analysera samhälleliga fenomen och processer. 

Skillnaden är att den granskande opinionsjournalistiken är mer subjektiv. 

Den granskande formen av journalistik kan därför innefatta många olika typer av 

granskningar. Det betyder även att journalistens arbetsgång måste tas med i beräkningen 

om det ska vara möjligt att bestämma om en artikel är granskande eller inte. Därför har 

valt att bryta ner begreppet ytterligare under rubriken 2.1.1.  

 

2.1.1 Nygrens minimikrav 
Strömbäck har definierat att den granskande journalistiken ska vara undersökande och 

faktabaserad. Det som skiljer journalistik i stort från fiktion är att journalistiken är just 

undersökande och faktabaserad. I den här studien är jag intresserad av den 

undersökande journalistiken i en granskande mening. I rapporten Granskning med 

förhinder - lokaltidningarnas granskning i fyra kommuner jämför Gunnar Nygren 

kommungranskningen i tre olika kommuner med olika mediesituationer, bland annat 

Helsingborg (tidningsmetropol) och Norrköping (tidningskonkurrens med samma 

ägare).  

I sin undersökning tog Nygren fram tre minimikrav för att en artikel ska kunna ses 

som undersökande och faktabaserad: den ska ha informationsinnehåll, ha minst två av 

varandra oberoende källor och inga andrahandskällor. 
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- den ska ha informationsinnehåll, alltså ska den innehålla fakta, bakgrund eller flera 

åsikter. 

- den ska ha två av varandra oberoende källor, två personer från samma parti är till 

exempel inte oberoende medan två parter i ett mål är det. 

- den ska ha förstahandskällor, inte information som hörts i andra hand.  

På så sätt använde Nygren minimikraven för att försöka urskilja ett kvalitetsmått 

inom den undersökande kommunjournalistiken. Han påpekar att även om en artikel 

uppfyller alla minimikrav så betyder inte det att den granskar ämnet på djupet.  

Journalister har således i uppgift att sakligt presentera en nyhet som har minst två 

oberoende förstahandskällor. Enligt Hadenius, Weibull, Wadbring (2011) ska 

journalister inte endast förmedla ett budskap, utan även ifrågasätta det på läsarnas 

vägnar. 

 

2.2 Vad är framing? 
Den här undersökningen fokuserar mycket på vad som händer med den politiska 

inramningen av artiklar när en konkurrent försvinner. Ett sätt att undersöka om en 

artikel främjar det ena eller andra politiska intresset är att titta på inramningsteorin, eller 

framingteorin som den också kallas.  

Framingteorin går ut på att det finns frames, inramningar, inom både 

kommunikationen och i våra tankar. Ramar i kommunikation fokuserar på vad talaren 

eller nyhetstexten uttrycker medan frames i tanken fokuserar på vad en individ tänker.  

Framing i journalistikens värld handlar om att vinkla en nyhet på ett eller ett annat sätt. 

Enligt Entman (2004, s. 5) är framing: ”selecting and highlighting some facetts of 

events or issues, and making connections among them as to promote a particular 

interpretation, evaluation, and/or solution.” 

Begreppet framing inbegriper även den politiska framingen, att vinkla en nyhet för 

att belysa ett problem eller händelse ur en politisk ideologis perspektiv. Entman (2004) 

har tagit fram funktioner som framing uppfyller i den politiska rapporteringen:  

- Definierar effekter och förhållanden som problematiska 

- Identifierar orsaker 

- Förmedlar ett moraliskt omdöme  

- Stödjer åtgärder eller förbättringar 

Genom kulturell resonans och omfattning går det att mäta hur stor potential en frame 
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har. Ord som är märkbara, begripliga, minnesvärda och som är känslomässigt laddade 

eller ord som upprepas regelbundet har kapacitet att påverka publiken att känna och 

tänka i liknande banor. Enligt Entman (2004, s. 6) går det att urskilja en frame: ”The 

words and images that make up the frame can be distinguished from the rest of the news 

by their capacity to stimulate support or opposition to the sides in a political conflict.” 

Jesper Strömbäck (2014) använder skattepolitiken som ett exempel. När ett parti 

föreslår en skattesänkning blir mindre pengar i statskassan men mer i fickan hos 

medborgarna. Sedan kan reportern välja att antingen skriva artikeln som att detta gynnar 

personer i samhället som redan har det gott ställt eller att det ger mer frihet till den 

enskilde individen att ansvara för sin egen ekonomi.  

 

2.3 Vad är dagspressens politiska funktioner? 
I den svenska pressutredningen från 1972 presenterades tre funktioner som dagspressen 

ska ha i den svenska politiken. Dessa grundade sig på tre huvuduppgifter hos 

massmedierna; förmedling av information i politiska frågor, forum för politisk debatt 

och kommentar och granskning av vad som händer i politiken.  

- Informationsfunktionen går ut på att medier förmedlar politik- och 

myndighetsinformation till medborgarna. Genom pressen ska varje medborgare ha 

förståelse för vad som händer i den politiska sfären men också genom andra medier 

och genom representanter från organisationer och olika partier. De viktigaste 

aspekterna om hur massmedier informerar om politiken är att förmedlingen ska ge 

information om opinioner och beslut, vilket ger medierna två roller att spela: 

• opinionsroll - medierna ska förmedla partiers åsikter och värderingar till 

allmänheten.  

• Samhällsinformationsroll - medierna ska ge information om de politiska 

institutionerna.  

Enligt pressutredningen är informationsfunktionen mediernas grundläggande uppgift.  

- Forumfunktionen går ut på att vara ett forum för olika politiska opinioner. 

Pressutredningen ansåg att varje enskild tidning behövde förmedla alla partiers 

åsikter eftersom att flera andratidningar har lagts ner. ”Tidningen bör ge utrymme för 

den lokala debatten i allmänhet eller för diskussionen inom en viss politisk grupp”. 

Hit räknas artiklar där en grupp eller en enskild medborgare kan framföra sina 

politiska åsikter. Debatt- och insändarmaterial räknas till denna funktion. 
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- Kommentar- och granskningsfunktionen går ut på att medier kritiskt ska granska 

statsmakten. Kommentarsfunktionen syns främst på ledarsidorna medan 

granskningen oftast syns i nyhetsförmedlingen.  

 

 

 

2.4 Källornas effekter 
Som sagt är yttrandefriheten och rätten att få uttrycka sin åsikt en av demokratins 

viktigaste grundpelare. I sin avhandling De synliga – Nyhetskällor i svensk 

storstadsmorgonpress (2000) har Anders Sahlstrand diskuterat effekterna av 

journalisters val av källor. Enligt hans undersökning dominerades nyhetsförmedlingen 

av elitkällor, alltså personer med hög social ställning inom ekonomi, politik och 

administrativ eller kultur.  

Sahlstrand menar att detta ger en skev bild av samhället. Informationen som når ut 

till medborgarna genom media begränsas då till elitkällornas egna erfarenheter, en stor 

del av läsarna kan ha svårt att identifiera sig och en del av verkligheten kommer inte 

med i nyhetsbevakningen.  

Han påpekar att journalisters granskningsfunktion kan få effekten av att fler elitkällor 

än icke-elitkällor kommer till tals. När journalisterna granskar makten behöver dessa få 

komma till tals. Enligt denna logik, menar Sahlstrand, kommer fler elitkällor till tals 

desto mer granskningsfunktionen kommer till användning.  

Detta fenomen kallar John Clarke för ”hierarchy of credibility”. Det betyder att 

bilden som medierna förmedlar återspelar maktstrukturerna i samhället. Medierna 

reproducerar personer med hög status och makthavares definitioner av verkligheten utan 

att vara avlönade på dem. Han menar att det är högre sannolikhet för en person med hög 

status att få sin verklighet accepterad i media än ”vanliga medborgare”. (Clarke, 1978) 

Clarke  (1978) menar att medierna arbetar efter professionella regler och arbetar efter 

att vara objektiva och sakliga. Denna strävan leder till att media försöker använda sig av 

ackrediterade källor för att ge en objektiv och auktoritär bild av problemet eller 

sakfrågan. Resultatet blir att medier tenderar att vända sig till högt uppsatta personer 

som chefer och politiker. De kan inte bara ge en översiktsbild utan får ibland även agera 

som representanter för en grupp av människor.  

Även tidsaspekten bidrar till ”hierachy of credibility”-teorin. Genom att schemalägga 
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nyheter sparar redaktionen in tid. Arrangörer har tidigare meddelat om evenemang och 

händelser som kommer att ske. Reportrar blir då beroende av källorna som har 

möjlighet att göra detta.  

Detta betyder att strävan efter en neutralitet i rapporteringen också visar en sned 

verklighetsbild som de ackrediterade källorna tillhandahåller. 

 
2.5 Monopoltidningens konsekvenser 
Flera forskare har tidigare tagit reda på skillnaden på tidningsinnehållet mellan orter 

med tidningsmonopol och orter med tidningskonkurrens.  

Gunnar Nygrens avhandling Skilda medievärldar - Lokal offentlighet och lokala 

medier i Stockholm publicerades 2005 och undersöker den bristande lokaljournalistiken 

i Stockholms förorter. En intressant observation i Skilda medievärldar är en tabell på 

sidan 224. Där kan man se att kommuner som har två tidningar som granskar 

kommunen får fler sammanlagda artiklar än orter som endast har en tidning. Gävle 

(Gefle Dagblad och Arbetarbladet) har sammanlagt 455 artiklar som hade flera 

oberoende källor och övrigt faktainnehåll under sex veckor år 2002 och Norrköping 

(Norrköpings tidningar och Folkbladet) hade sammanlagt 465 artiklar. I Helsingborg 

där orten kommunen endast granskas av Helsingborgs Dagblad kunde publiken ta del av 

204 artiklar under samma period.  

Även Mats Sjölin har undersökt och analyserat svensk nyhetsbevakning med fokus 

på lokala mediers bevakning av kommunpolitik. I Kommunalpolitiken i massmediernas 

spegel - en studie av dagspressen och lokalradions bevakning av fem kommuner gör 

Sjölin en jämförande studie analyserades fem kommuner med olika mediesituationer på 

orterna.  

Sjölin jämförde bland annat bevakningen i en kommun med en monopoltidning och 

en kommun med två konkurrenstidningar. Han kommer fram till att borgerliga tidningar 

med konkurrenter skriver fler artiklar om de borgerliga partierna än tidningar utan 

socialdemokratiska konkurrenter. Enligt Sjölin stödjer detta teorin om att en 

monopoltidning blir mindre politiserad än konkurrenstidningar.  

Han kommer även fram till att tidningar som konkurrerar om nyheterna skriver om 

fler politiska sakfrågor än vad som kommer fram på en ort med monopoltidning. 

Utbudet blir också mer varierat med konkurrenstidningar.  

Dessa undersökningar har jämfört två olika mediesituationer på två olika orter. Men vad 

är det som händer med innehållet när en konkurrenttidning försvinner?  
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3 Syfte och frågeställningar 
Här skriver jag ner vilka frågor som jag vill besvara i denna rapport och varför dessa 

frågor behöver undersökas.  

 

Presstödet infördes för att den svenska staten var rädd för vad som skulle hända om för 

många konkurrenttidningar skulle försvinna från lokalorterna. De presenterade olika 

hypoteser om vad som skulle hända när endast monopoltidning bevakade och 

förmedlade information om vad som hände i kommunen. Hypoteserna är följande:  

- Otillräcklig information 

- Monopolisering av opinionsbildningen 

- Lidande granskningsfunktion  

- Sämre gruppkommunikation 

 

Syftet med den här studien är att analysera det kommunala innehållet i tidningarna före 

och efter att en konkurrenstidnings lokalredaktioner läggs ner för att se om dessa 

hypotser går i uppfyllelse. 

 

För att ta reda på hur gruppkommunikationen och informationsspridningen påverkas 

ställer jag mig följande fråga: 

- Vilka aktörer får komma till tals före och efter nedläggningen av en konkurrerande 

lokalredaktion? 

För att ta reda på hur granskningsfunktionen påverkas ställer jag mig följande fråga: 

- Vad händer med det undersökningsjournalistiska innehållet när endast en redaktion 

bevakar den kommunala verksamheten? 

För att ta reda på hur opinionsbildningen påverkas ställer jag mig följande fråga: 

- Hur påverkas de politiska inramningarna av artiklarna när konkurrenttidningen 

försvinner från orten? 

 
4 Metod och forskningsetik 
Under denna rubrik kommer jag redovisa undersökningens metodval och vilket urval 

som jag har gjort för att svara på mina frågeställningar.  
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4.1 Fallet Östran/Barometern 
Från och med december 2013 har lokaltidningen Östra Småland ett samarbete med 

Barometern som går ut på att tidningen köper in material till lokal- och sportsidorna.  

Barometern och Östra Småland är de två största dagstidningarna i Kalmar. Barometern 

med Oskarshamns-Tidningen som edition varje dag, är en moderat tidning som ägs av 

Gota Media. Barometern-OT har åtta lokalredaktioner som ligger i Nybro, Borgholm, 

Färjestaden, Emmaboda, Högsby, Virserum, Mönsterås och Torsås. 

Huvudredaktionerna ligger i Kalmar och Oskarshamn. 

Östra Småland är en socialistisk tidning med Nyheterna som edition i Oskarshamn. 

Östra Småland, eller Östran som den kallas i folkmun, ägs sedan 2011 av Gota Media. 

Detta gör att Östran fortsätter att ha samma utgivningsområde i delar av Kalmar län men 

att personalstyrkan halveras. Östrans läsare garanteras nyheter från lokalorterna precis 

som tidigare samtidigt som huvudredaktionerna i Kalmar och Oskarshamn konkurrerar 

om de länsöverskridande nyheterna.  

Innan besparingarna hade Östran lokalredaktioner i Borgholm, Mörbylånga, Torsås, 

Emmaboda, Nybro, Mönsterås, Högsby och Hultsfred, samtliga enmansredaktioner. Tre 

av lokalredaktörerna gick över till Barometern och Oskarshamns-tidningens 

personalstyrka. (http://gotamedia.se) 

 

4.2 Val av metod 
Jag är intresserad av hur innehållet ser ut före och efter nedläggningen av Östrans 

lokalredaktioner. Därför har jag valt att göra en kvantitativ innehållsanalys för att 

undersöka bevakningen av kommunpolitiken och kommunorganisationen i Emmaboda 

och Torsås. Eftersom att jag valt att analysera två av åtta lokalredaktioner i Kalmar län 

anser jag att den kvantitativa undersökningsmetoden bäst fyller kraven för att svara på 

mina frågeställningar. Med hjälp av ett kodschema som är utformat efter  begreppen 

som jag har studerat i min litteraturgranskning har jag analyserat artiklar från 

lokaltidningarna Barometern och Östran. 

En kvalitativ undersökning hade gett mig möjligheten att gå ner mer på djupet i 

problemet men då hade jag varit tvungen att begränsa mitt urval. Ett begränsat urval av 

analysenheter hade inte tillåtit mig att göra en generalisering för Östrans och 

Barometerns lokalredaktioner. (Bryman, 2011)  Med en kvantitativ metod går det att 

visa på hur variabler fördelar sig inom olika grupper, så som kommuner, föreningar och 
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organisationer. (Eliasson, 2013) 

Något som har begränsat mig i min undersökning med ett kvantitativt 

förhållningssätt är att resultaten kan tendera att förenklas och endast baseras på de 

frågor som jag har presenterat i mitt kodschema. Det är också svårt att få svar på varför-

frågor med den kvantitativa metoden. Metoden har även fått kritik för att vara 

ateoretiska, alltså forskaren fokuserar på det mätbara istället för det som hade varit 

intressant ur ett teoretiskt perspektiv. (Bryman, 2011) 

Med en kvantitativ undersökningsmetod och därmed fler analysenheter ökar 

möjligheten att se en översiktsbild av hur lokaljournalistiken i Kalmar län generellt 

påverkades av att 8 redaktioner i länet lade ner sin verksamhet. Mina frågeställningar 

syftar till att undersöka antalet källor som får komma till tals om kommunpolitik och 

kommunorganisation, antal representanter från de olika partierna samt antal artiklar som 

uppfyller Nygrens minimikrav för undersökande journalistik. Att jag ville analysera 

kvantititet talar för att använda sig av den kvantitativa metoden: en kvantitativ 

innehållsanalys är ett bra sätt att undersöka mängd och kontinuitet. (Bryman, 2011, 

Eliasson, 2013) 

 

4.2.1 Innehållsanalys 
För att analysera hur innehållet i Östrans och Barometerns lokalredaktioner ser ut före 

och efter nedläggningen har jag gjort en kvantitativ innehållsanalys. En innehållsanalys 

är en metod som gör det möjligt för en forskare att analysera innehållet i ett skriftligt 

dokument. Denna metod gör det möjligt att kvantifiera data i texter. (Denscombe, 2009) 

Metoden bygger på att systematiskt genomgå texter med syftet att kunna kategorisera 

data som är relevanta för frågeställningarna. (Grønmo, 2006) 

Kritiken till i denna metod är att den tendera att lyfta ut enheternas betydelse ur 

kontexten och den kan vara ett primitivt redskap för en djupgående analys. Därför 

appliceras den bäst på forskning som fokuserar på att belysa enkla och påtagliga 

kommunikationsaspekter. (Denscombe, 2009) 

Ett problem vid kvantitativa innehållsanalyser är forskarens egna perspektiv. Det kan 

påverka hur texterna tolkas och hur urvalet utförs. Om forskaren har ett begränsat 

perspektiv kan detta påverka undersökningen negativt, eftersom att analysen kan bli 

ensidig och urvalet skevt. För att motverka detta är det då bra att försöka se texterna ur 

olika perspektiv. Ett annat problem kan vara att forskaren förstår och tolkar texterna 

utifrån sin egna kontextuella förståelse, någonting som kan undvikas genom att 
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forskaren försöker se texten utifrån att se texten utifrån den kontext då den skapades. 

(Grønmo, 2006)  

 

4.3 Analysenheter och urval 
För att kunna göra en kvantitativ undersökning är det viktigt att ha en urvalsram, en 

förteckning över den grupp eller sektion som ska analyseras. (Eliasson, 2013) 

Barometern har lokalredaktioner i Nybro, Borgholm, Emmaboda, Högsby, Mönsterås, 

Torsås, Virserum samt Färjestaden. Innan den 5 december 2013 hade Östran 

lokalredaktioner i Nybro, Borgholm, Emmaboda, Högsby, Mönsterås, Torsås, 

Mörbylånga samt Hultsfred.  

Eftersom att Ölandsbladet är verksamt på Öland och därmed ger konkurrens till 

Barometerns redaktioner valde jag att inte analysera dessa orter. Av samma anledning 

valde jag bort redaktionerna i Nybro (Nybro Tidning), Hultsfred och Virserum 

(Vimmerby Tidning). Mitt syfte med undersökningen är att se vad som händer när en 

konkurrent tidning försvinner från orten, vilket gör att dessa lokalredaktioner inte 

uppfyller kraven för undersökningen. Jag valde även bort Högsbys kommun, eftersom 

att nyheten om förskolepraktikanten som bland annat dömdes för grov våldtäkt mot 

barn tog upp stor del av rapporteringen från orten. Jag ville att undersökningen skulle 

fokusera på den alldagliga rapporteringen och den här stora nyheten kan flytta bort 

fokus från andra ämnen.  

Därför har jag valt att göra ett kulsterurval. För att kunna analysera fler analysenheter 

från varje lokalredaktion har jag valt att analysera innehållet från två lokalredaktioner. 

Jag har gjort ett slumpmässigt urval från de tre redaktionerna, där lokalredaktionerna i 

Emmaboda och Torsås valdes för undersökningen. 

Eftersom att Östrans lokalredaktioner lades ner i slutet av 2013 har det lämnat mig 

att analysera nästkommande år, 2014. År 2014 var det kommunval i Sverige, vilket gör 

att redaktionerna under september månad har fokuserat mycket på valbevakningen. För 

att få en så jämn bild som möjligt har jag valt att även analysera år 2010, då det även då 

var kommunval i Sverige. Istället för att undvika valbevakningen har jag valt att 

analysera september månad under dessa år.  

Jag kommer även att analysera bevakningen under våren, månaden mars. Det betyder 

att jag kommer undersöka Torsås och Emmabodas lokalsidor följande dagar:  
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År Barometern Östran 

2010 Mars 

September 

Mars  

September 

2014 Mars 

September 
Ingen analys* 

* Östran köper in sitt material från Barometern under denna period. 

Med det här urvalet kommer jag analysera sammanlagt 653 artiklar. Det betyder att 

jag får en bred grund att stå på.  

4.4 Avgränsningar 
Eftersom att mina frågeställningar syftar till att undersöka den kommunala bevakningen 

i Torsås och Emmaboda har jag valt att avgränsa materialet som jag har analyserat. 

Därför benämns artiklar som behandlar den kommunala organisationen i Torsås eller 

Emmaboda, den kommunala verksamheten och artiklar där kommunala företrädare 

figurerar som ”kommunalrelaterade”.  

För att avgränsa mitt material ytterligare har jag valt att inte analysera material som 

rör Torsås eller Emmaboda på ledarsidor, debattsidor och insändare. Denna 

undersökning har endast behandlat kommunalt material på lokalsidorna för Torsås och 

Emmaboda. Även nyhetsartiklar som finns på andra sidor i tidningen har analyserats. 

Jag har valt att inte analysera materialet i tidningarnas bilagor och det som finns på 

andra sidor i tidningen. 

 

4.5 Innehållsanalysens utformning 
Att utforma kodschemat är en viktig process för resultatet. För att undersökningen ska 

ha så hög reliabilitet som möjligt är det viktigt att definiera variablerna för att en annan 

forskare ska analysera en text på precis likadant sätt. För att kunna ge en så tydlig bild 

som möjligt av hur en text ska analyseras behöver variablerna definieras och 

kodschemat behöver tydliga instruktioner. (Grønmo, 2006) Den här undersökningen har 

genomförts av uppsatsförfattaren.  

Nedan redovisas de viktigaste variablerna med utförliga definitioner och 

kodinstruktioner. Det fullständiga kodschemat finns i Bilaga A.  

 

4.5.1 V5: Texttyp 
Nyhetsartikel har nyhetsinnehåll och reporterns byline.  

Notis – ofta en kortare text. Har inte reporterns byline.  
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Enkät – Flera personer får svara på samma fråga. Denna artikeltyp har ingen brödtext.  

Reportage/personporträtt – en längre text som inte nödvändigtvis har nyhetsinnehåll. 

Synligt att reportern har varit på plats. Går djupare in på ämnet.  

 

4.5.2 V6: Uppfylls minimikraven? 
Denna variabel grundar sig på Gunnar Nygrens minimikrav för undersökning i 

granskningsjournalistisk mening och ska vara ett stöd för att undersöka om 

granskningsjournalistiska funktionen har förändrats. Som jag tidigare skrivit tog Nygren 

fram tre minimikrav för att en artikel ska kunna ses som undersökande och 

faktabaserad: den ska ha informationsinnehåll, ha minst två av varandra oberoende 

källor och inga andrahandskällor. I de fall då en artikel uppfyller två av tre krav skrivs 

båda kraven in i matrisen. Om en artikel till exempel uppfyller kraven 

informationsinnehåll och förstahandskällor men inte har oberoende källor, kodas detta 

1,3.  

De tre minimikraven blev tre variabelvärden:  

Informationsinnehåll - Artikeln innehåller fakta, bakgrund eller flera åsikter. 

Två av varandra oberoende källor -  två personer från olika partier eller en politiker 

och en tjänsteman är oberoende, förstahandskällor - inte information som hörts i andra 

hand, förstahandskällan ska namnges.  

Jag är medveten om att denna variabel kan vara missvisande i de fall då reportern 

inte skrivit ut sina oberoende källor eller missat att skriva varifrån informationen 

kommer från. Därför är variabelvärdena definierade på så sätt att artikeln endast 

uppfyller kravet om detta syns tydligt i texten.  

 

4.5.3 V7: Bild av kommunen 
Också denna variabel ska vara till stöd för att se om den undersökningssjournalistska 

funktionen har förändrats. Denna variabel är ytterst subjektiv och kräver väl angivna 

definitioner. Jag har valt att utgå från kommuninvånarnas perspektiv när jag utformat 

definitionerna för denna variabel.  

För att artikeln ska ge en positiv bild av kommunen ska reportern redovisa få kritiska 

frågor, framhäva de positiva konsekvenserna som kommunens agerande har och ingen 

motpart får komma med kritik. Om artikeln vinklas på att någonting ges till 

kommuninvånarna, så som pengar, bättre vägar eller skolpsykolog, så är det en positivt 

vinklad artikel. Det ger också en positiv bild om politiker är överens eller om 
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kommuninvånarna får rätt i en tvist med kommunen.  

Om artikeln har en negativ utgångspunkt till kommunen genom att ställa många 

kritiska frågor till politiker och tjänstemän eller genom att framhäva de negativa 

konsekvenserna av kommunens agerande så räknas den som en negativt vinklad artikel. 

Det ger också en negativ bild av kommunen om kommuninvånarna inte får bidrag eller 

om kommunen drar in på resurser.   

När artikeln inte går att lägga in i någon av dessa fack  eller om den är lika positiv 

som negativ, räknas artikeln som neutral. 

 

4.5.4 V8: Muntliga källors sociala rang 
Denna variabel utgår efter Sahlströms fyra kategorier, ekonomiska eliter, politiska och 

administrativa eliter, kultureliter och ej eliter. I de artiklar där två eller fler källor inom 

samma kategori förekommer kodas båda källorna. Om en artikel till exempel har två 

politiker, har båda politikerna kodats som politiska och administrativa eliter.  

För att en person ska ha kommit till tals krävs ett talstreck med ett uttalande. I de fall 

då talstreck förekommer med ett citat från ett kommunalt dokument, till exempel  ett 

medborgarförslag, räknas detta som en muntlig källa. Ett citat från ett dokument med 

citattecken kring uttalandet kodas inte som en muntlig källa.  

Till stor del har definitionerna till Sahlströms fyra kategorierna använts men eftersom 

att han undersökte storstadsmorgonpress var hans definitioner anpassade utefter andra 

förhållanden än lokalredaktioner. Därför har jag omdefinierat en del begrepp för att 

anpassa dem till min undersökning.  

 Politisk och administrativ elit – representanter för stat och kommuner. 

Chefspersoner inom myndigheter. Politiker med uttalad partitillhörighet som har 

förtroendeuppdrag på riks- läns- eller kommunnivå.  

Ekonomisk elit – Chefer och Vd:ar på större företag i kommunen eller på större 

företag utanför kommunen. Personer med ansvar på större företag.  

Kulturelit – Forskare och läkare. Personer som producerar kultur eller arbetar inom 

företag vars största syfte är kulturinriktat. Kända personer inom nöje och kultur. Hit 

räknas också journalister.  

Ej elit – Medborgare, kommunalt anställda, föreningsrepresentanter.  

 

4.5.5 V9: Typ av källa  
En källa förekommer i texten när namn på personen, organisationen eller dokumentet 
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förekommer. En privatperson är någon som inte benämns med någon arbetstitel eller till 

exempel ”Emmabodabon” eller ”NN, Torsås”.  En företagare ska inneha chefsposition 

eller annat ansvarsområde för att räknas in under denna kategori. Någon som arbetar på 

ett företag är inte företag utan privatperson. Ett kommunalt dokument är en handling 

som är hämtad från kommunen. Det kan till exempel vara ett beslut eller ett 

sammanträdesprotokoll. Handling från annan institution kan till exempel vara en 

anmälan eller dom. En oidentifierad källa är t.ex. ”Enligt kommunen”.  

Om fler än en källa av samma typ förekommer i texten har källorna kodats en gång. 

Om till exempel två politiker förekommer i texten kodas endast en politiker. 

 

4.5.6 V10-V11: Agerande partier och skildring agerande partier 
Det agerande partiet är det parti som nyheten i artikeln grundar sig på. Det aktiva partiet 

är t.ex. det parti som kritiserar eller föreslår. Ett parti som bemöter kritiken i artikeln 

räknas som passivt i det här sammanhanget. 

För att artikeln ska ge en positiv bild av partiet ska reportern redovisa få kritiska 

frågor, framhäva de positiva konsekvenserna som partiets agerande har eller kan få och 

ingen motpart ska får komma med kritik. Om kritik framförs ska partiet bemöta detta 

och få sista ordet i diskussionen. Om artikeln vinklas på att någonting ges till 

kommuninvånarna, så som pengar, bättre vägar eller skolpsykolog, så är det en positivt 

vinklad artikel.  

Om artikeln har en negativ utgångspunkt till partiet genom att ställa många kritiska 

frågor till politikerna eller genom att framhäva de negativa konsekvenserna av 

kommunens agerande så räknas den som en negativt vinklad artikel. Det ger också en 

negativ bild av partiet om partiet ger förslag eller tar beslut som resulterar i att 

kommuninvånarna inte får bidrag eller om kommunen drar in på resurser. 

Partimedlemmar som lämnar politiker kodas som negativt. 

När artikeln inte går att lägga in i någon av dessa fack eller om den är lika positiv 

som negativ, räknas artikeln som neutralt inställd till partiet. 

 

4.6 Pilotstudie 
Enligt Bryman (2011) är det viktigt att genomföra en pilotstudie för att säkerställa 

kodschemats kvalité. Då kan svårigheter som man inte skulle kunna förutspå komma 

fram. En pilotstudie kan till exempel visa om kategorier överlappar varandra eller om en 

variabel är lämplig att använda för att analysera ett stort antal analysenheter. Med en 
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pilotstudie är det möjligt att undersöka om kodarna mäter variablerna på samma sätt.  

Genom att utföra en pilotstudie på 15 artiklar kunde jag se vad som behövdes 

förbättras. Eftersom att jag kodar artiklarna själv kodades artiklarna två gånger med en 

tids mellanrum. På så vis kunde jag se att kodningen av V6, V7 och V8  inte var 

konsekvent. För att åtgärda detta problem förtydligade jag definition av V6 och V7 samt 

lade till kategorier till V8.  

 

4.7 Forskningsetiska principer 
Inom detta forskningsområde Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

antagit forskningsetiska principer för att sätta en policy för etiskt korrekta normer 

mellan forskare och undersökningsdeltagare samt uppgiftslämnare. Forskare ska kunna 

använda de forskningsetiska principerna som riktlinjer vid utformningen av deras 

arbete. De har tagit fram fyra huvudkrav: informations- samtyckes- konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002) 

Dessa huvudregler gäller främst för kvalitativ forskning där personer intervjuas eller 

där information med personliga uppgifter om enskilda personer samlas in. Denna 

forskning är kvantitativ och går endast igenom redan publicerat material som finns 

tillgängligt för allmänheten på bibliotek och på Barometerns och Östrans redaktioner. 

Därför anser jag att inga personer behöver skyddas eller samtycka till vår forskning.  

 

 

5 Resultat och analys 
I den här delen kommer jag att redovisa och analysera siffror och diagram som jag har 

tagit fram i min undersökning. Resultatet delas upp i tre delar där en av varje 

frågeställning besvaras i varje del.  
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Figur 5.1 Artiklarna som analyserats behandlar kommunorgansiationen eller kommunpolitiken. 

I undersökningen har 653 nyhetsartiklar analyserats. År 2010 producerade Östran och 

Barometerns lokalredaktioner i Emmaboda och Torsås fler artiklar som berörde 

kommunens organisation eller politik än vad Barometern gjorde som monopoltidning 

fyra år senare. Av antalet artiklar som analyserades publicerades 70,29 procent år 2010. 

Det betyder att Emmaboda- och Torsåsborna kunde ta del av 56,64 procent färre artiklar 

om kommunens verksamhet år 2014.  

Det går också att utläsa ur figur 5.1 att Torsås hade ett högre antal artiklar som 

handlade om den kommunala verksamheten än vad Emmabodas lokalredaktioner 

producerade.  

Gunnar Nygrens undersökning i Skilda Medievärldar (2005) visar han att en 

kommun som har två tidningar på orten kan ta del av fler artiklar än orter som endast 

har en tidning. Jag tolkar siffrorna i diagrammet ovan att detta gäller även i Torsås och 

Emmaboda när Östrans lokalredaktioner försvinner. När det fanns två tidningar på 

orterna 2010 hade läsarna möjlighet att ta del av mer än dubbelt så många 

tidningsartiklar om kommunpolitik och kommunorganisation än när endast Barometerns 

redaktion rapporterar om ämnet.  

 

5.1 Resultat fråga 1 
En del av syftet med denna undersökning är att utifrån Halls teori om källor granska 

vilka aktörer som får komma till tals vid en tidningskonkurrenssitution i jämförelse med 

när en monopoltidning ensam rapporterar på orten och på så sätt undersöka hur 

gruppkommunikationen och informationsspridningen påverkas.  

143	   93	   121	   78	  

236	   199	  

140	  

78	  
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Emmaboda	  
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Antal	  analyserade	  ar,klar	  
Barometern	   Östran	  
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I undersökningen kodades 13 olika typer av källor, varav ingen analysenhet 

kategoriserades som ”ingen källa”. Därför presenteras denna kategori inte i följande 

tabell. I undersökningen analyserades 654 artiklar. I en del artiklar förekommer fler än 

en typ av källa, vilket gör att antalet totala källor är större än antalet analyserade 

artiklar. Tabellen är sorterad efter det totala antalet källors förekomst i de kommunala 

nyheterna. 

 

5.1.1  Typer av källor 
 

Typer	  av	  källor	  
	   Barometern	  

2010	  
Östran	  
2010	  

Barometern	  
2014	  

Totalt	  

Politiker	   91	   87	   76	   254	  
Kommunalt	  dokument	   78	   84	   54	   216	  
Kommunal	  tjänsteman	   37	   21	   41	   99	  
Privatperson	   16	   11	   18	   45	  
Handling	  från	  annan	  
myndighet	  

16	   11	   11	   38	  

Undersökning/valresultat	   18	   12	   6	   36	  
Företagare	   3	   4	   11	   18	  
Kommunanställd	   3	   8	   5	   16	  
Oidentifierbar	  källa	   2	   7	   3	   12	  
Övrigt	   2	   3	   6	   11	  
Person	  från	  förening	   0	   2	   6	   8	  
Expert/sakkunnig	   0	   3	   0	   3	  
Totalsumma	   266	   253	   237	   756	  
Tabell 5.1 Typ av källor som förekommer i den kommunala nyhetsrapporteringen. 

 

År 2010 bevakade både Östran och Barometern från Torsås och Emmaboda. Deras 

fördelning av källor har likheter. Båda tidningarnas fyra mest frekventa typer av källor 

är politiker, kommunalt dokument, kommunal tjänsteman och undersökning/valresultat. 

De har också få källor med föreningsrepresentanter och experter/sakkunniga.  

Östran har använt en större del kommunala dokument än vad Barometern har gjort. 

Barometerns andel av kommunala dokument är 27 procent medan motsvarande 

procentandel i Östrans rapportering är 33 procent. Av den totala rapporteringen 2010 

har 31 procent av de analyserade artiklarna en dokumentkälla.  

Barometern har använt sig av en större andel privatpersoner i sin rapportering, 14 

procent, medan privatpersoner har förekommit i 4 procent av Östrans artiklar som 
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handlar om den kommunala verksamheten. Av den totala rapporteringen 2010 har 6 

procent av de analyserade artiklarna en privatperson som källa.  

När innehållet i 2014 undersöks är det endast innehållet i rapporteringen från 

Barometerns redaktioner som undersöks, eftersom att Östran då har lagt ner sina 

lokalredaktioner på orterna. Också år 2014 förekommer politiker, kommunala dokument 

och kommunala tjänstemän mest frekvent. Det som skiljer från 2010 är att privatperson 

är den fjärde mest använda källan. På femte plats på listan ligger företagare.  

År 2014 nämns en privatperson i 7 procent av artiklarna. 23 procent har ett 

kommunalt dokument som källa och en kommunal tjänsteman förekommer i 17 procent 

av artiklarna.  

 

 
Figur 5.2 Jämförelse av andelen typ av källor i procent. 

Genom att jämföra de största kategorierna är det synligt att reportrarna använder sig av 

en mindre andel politiker som källor, det har minskat med 5,9 procent. Också 

användningen av undersökningar har minskat med Den typ av källa som har minskat 

mest i rapporteringen är kommunala dokument, det har minskat med 25,1 procent.  

De källor som främst har ökat är de kommunala tjänstemännen, privatpersoner och 

företagare, som tillsammans har ökat 39,1 procent.  

En av dagspressens politiska funktioner är informationsfunktionen, som 

pressutredningen från 1972 presenterade. För att uppfylla den rollen ska medierna bland 

annat ge information om de politiska institutionerna. Genom att titta på vilka källor 

journalisten använer, tolkar jag det som att en stor del av kommunbevakningen går ut på 
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att förmedla vad som händer inom kommunorganisationen (kommunala dokument, 

tjänstemän och i viss mån politiker).  

Andelen kommunala dokument som användes som källa år 2010 var betydligt fler än 

2014. Också andelen politiker och kommunala tjänstemän som användes minskade. 

Med viss osäkerhet går det då att spekulera i att informationsfunktionen är svagare år 

2014 än 2010 men då ska man ha i åtanke att politiker, kommunala dokument och 

kommunala tjänstemän fortfarande står för majoriteten av källor i rapporteringen.  

 

5.1.2 Muntliga källors samhälleliga rang 
Denna variabel har kodats efter Sahlströms fyra kategorier: ekonomiska eliter, politiska 

och administrativa eliter, kultureliter och ej eliter. I de artiklar där två eller fler källor 

inom samma kategori förekommer kodas båda källorna. Om en artikel till exempel har 

två politiker, har båda politikerna kodats som politiska och administrativa eliter.  

 

Figur 5.3 Fördelning av muntliga elitkällor år 2010 och Barometern 2010 
 

I den här jämförelsen har fördelningen av olika sorters källor jämförts mellan år 2010 

och år 2014. Endast muntliga källor har tagits med i undersökningen. År 2010  

publicerades 194 artiklar utan muntliga källor, vilket är 34 procent  av samtliga 

analysenheter det året.  

Den största kategorin är politiska och administrativa eliter. En liten del består av 

kultureliter och ekonomiska eliter. Sammanlagt består 76 procent av rapporteringen av 
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elitkällor.  

År 2010 var det två artiklar som hade många privatpersoner som fick uttala sig om 

det politiska läget i både Emmaboda och Torsås. Den 16 september 2010 publicerade 

Barometern en stor enkät på Emmabodasidan där 11 privatpersoner fick uttala sig och 

den 8 september publicerade samma tidning en enkät där 12 privatpersoner fick uttala 

sig om politiken i Torsås. Dessa två artiklar täcker 23 procent av kategorin ”ej eliter”.  

Här kan vi se att det inte skiljer många procent på fördelningen av elitkällor mellan 

Barometerns lokalredaktioner och den totala rapporteringen på orterna. Barometern 

använder sig inte av någon kulturelit och den största delen av de ekonomiska 

elitkällorna har använts av Östran. Barometern har också använt 5,6 procent fler 

politiska och administrativa eliter än den totala rapporteringen.  

Sammanlagt har 602 personer fått komma till tals, varav 330 personer i Barometern.  

 
Figur 5.4 Fördelning av muntliga elitkällor år 2014 

 

År 2014  publicerades 75 artiklar utan muntliga källor, vilket är 27 procent  av samtliga 

analysenheter det året. Precis som år 2010 har endast artiklarna med muntliga källor 

tagits med i diagrammet ovan.  

I jämförelsen mellan år 2010 och 2014 går det att utläsa att fördelningen av källor ser 

likadan ut i stora drag. Båda åren tar den politiska och den administrativa eliten största 

delen av de muntliga källorna som reportrarna använder sig av. De ekonomiska eliterna 

och kultureliterna förekommer sällan som muntlig källa i nyhetsrapporteringen i Torsås 

och Emmaboda.  

Antalet muntliga källor som inte är elitkällor har minskat 25 procent från 2010 till 
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2014 medan andelen politiska och administrativa eliter har ökat med 4,2 procent. Det 

totala antalet källor har minskat med 61,1 procent från 2010 till 2014.  

 

Precis som i Sahlstrands (2000) undersökning är den största andelen källor politiska och 

administrativa eliter även i bevakningen i Torsås och Emmaboda. I Sahlstrands 

undersökning var andelen av kategorin ”ej eliter” betydligt större än i denna 

undersökning: 36 procent av alla källor var inte eliter.  

Sahlstrand menade att dominansen av elitkällor i hans undersökning kan ge en 

missvisande bild av samhället, informationen som förmedlas begränsas till det området 

som elitkällorna har erfarenhet av och det kan försvåra för läsarnas identifikation och 

igenkännande. Den bild som Barometern och Östran förmedlar har betydligt större 

dominans då endast 23 procent år 2010 respektive 18 procent år 2014 av källorna inte 

var eliter.  

Därför tror jag att den bevakning som Emmaboda och Torsås får ta del av kan ge en 

missvisande bild av verkligheten. Nygren (2005) talar om vikten av mångfald i 

journalistiken, vilket gör att flera sidor av ett problem kan presenteras och flera olika 

publiker kan tilltalas. I rapporteringen av kommunpolitik och kommunorganisation får 

en person utan någon form av maktposition sällan komma till tals. Jag tror att detta kan 

ge en känsla av utanförskap i den politiska sfären, eftersom att det tydligt visar på att 

politiska och administrativa roller får sin åsikt och version av verkligheten hörd i större 

omfattning än personer som inte rankas som eliter i samhället.  

Clarke (1978) påpekar att ackrediterade källor ofta har stort insikt på sitt område.  

Jag tror att det därför blir naturligt för journalisterna att vända sig till politiska och 

administrativa eliterna som har information i de kommunala frågorna. Det ska därför 

påpekas att denna undersökning endast har tittat på rapporteringen av kommunpolitik 

och kommunorganisation. Resultatet hade med största sannolikhet sett annorlunda ut 

om tidningarnas samtliga artiklar hade tagits med i undersökningen.  

 

5.1.3 Jämförelse mellan år 2010 och år 2014 

År 2010 fanns två lokalredaktioner i Emmaboda och Torsås. Då användes 398 källor 

från den kommunala verksamheten (politiker, kommunala tjänstemän samt kommunala 

dokument).  Antalet privatpersoner som användes var 27. 

År 2014 fanns en lokalredaktion i Emmaboda och Torsås. Då användes 171 källor 
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från den kommunala verksamheten (politiker, kommunala tjänstemän samt kommunala 

dokument). Antalet privatpersoner som användes var 18.  

Gunnar Nygren (2005) talar om ett tvåtredjedelssamhälle där endast en del av 

folkningen är delaktig i offentligheten. I Torsås och Emmaboda handlar det snarare om 

fyrafemtedelssamhälle, där nästan 80 procent av källorna år 2014 inom rapporteringen 

av kommunorganisation- och politik var politiska och administrativa eliter.  

Jag anser att det ger effekt av att media förmedlar en mer ojämn verklighetsbild av 

maktfördelning och maktstruktur i samhället. Rapporteringen i tidningen Barometern 

skiljer sig år 2010 och år 2014, på så samma sätt: elitkällorna tar upp större del av 

rapporteringen det senare året.  

Trots att andelen politiska och administrativa eliter är större 2014 har andelen 

politiker och kommunala tjänstemän minskat.  

  

5.2 Resultat fråga 2 
En del av syftet med denna undersökning är att utifrån Strömbäcks teori om granskande 

journalistik och Nygrens minimikrav på undersökning i journalistisk mening undersöka 

hur granskningsfunktionen påverkas. 

En del av artiklarna som kodades uppfyllde både informationskravet och kravet om 

förstahandskälla, vilket gör att dessa artiklar har kodats som att de uppfyller båda dessa 

krav.  

 

Figur 5.5 Fördelning av muntliga elitkällor år 2010 och 2014 
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Från 2010 till 2014 sker en stor ökning av andelen artiklar vars alla minimikrav 

uppfylls. Samtidigt ökade också andelen artiklar som inte fyllde någon av Nygrens 

minimikrav.  

Under 2010 eller 2014 var det ingen artikel som endast uppfyllde kravet om 

oberoende källor. Inte heller fanns det artiklar som uppfyllde oberoende källor-kravet 

tillsammans med kravet om informationsinnehåll eller förstahandskällor. Det betyder att 

alla artiklar som hade två eller fler oberoende källor uppfyllde samtliga minimikrav.  

Flera artiklar fyllde två  av de tre kraven, informationsinnehåll och förstahandskälla. 

År 2010 uppfyllde 179 stycken artiklar de två minimikraven, vilket är 44,31 procent av 

samtliga artiklar det året. Observera att i Figur 5.5 kvalificerar dessa krav för båda två 

kategorierna.  

Skillnaden mellan Barometerns rapportering och den totala rapporteringen 2010 är 

knapp. 47 procent av artiklarna uppfyller informationsinnehållskravet, 40 procent 

använder förstahandskällor och nio procent av artiklarna uppfyller samtliga krav.  

Det är också anmärkningsvärt att ingen av artiklarna som uppfyller alla minimikrav 

är en notis, ett reportage eller en enkät. Samtliga artiklar som uppfyller alla krav är en 

nyhetsartikel, både år 2010 och år 2014.  

 

Figur 5.6 Fördelning av hur Barometern och Östran skildrade av kommunen år 2010 och 2014. 
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undersöka hur kommunen skildras. Här kan vi se att år 2014 var bevakningen mer 

neutral än år 2010. Andelen positiva artiklar har minskat medan andelen negativa 

artiklar har ökat.  

Genom att titta på Figur 5.2 kan vi också se att förekomsten av politiker, som har 

åsikter om hur organisationen ska styras, har minskat medan de kommunala 

tjänstemännen, som har information och fakta kring hur organisationen styrs, har ökat. 

Jag tolkar detta som att bevakningen har blivit mer objektiv. I sakfrågorna fokuserar 

tidningarna mer på förvaltningarna än på nämnder och politiker.  

Det går också att se att konkurrenttidningen Barometern 2010 är mer positivt inställd 

till kommunen än monopoltidningen Barometern 2014.  

 

 

5.2.1 Jämförelse mellan år 2010 och år 2014 

I diagrammen kan vi se att endast 10 procent av artiklarna år 2010 och 18 procent år 

2014 uppfyllde samtliga krav för undersökande journalistik. Reportrarna går sällan 

steget längre för att ta in en oberoende källa för att bekräfta uppgifterna – gör de det 

skrivs detta inte ut i artikeln. I samtliga fall då de kontaktat eller använt sig av en 

oberoende källa har även de andra kraven uppfyllts.  

Betyder då detta att de artiklar som uppfyller kraven för undersökande journalistik 

granskar makten? Jag skulle säga att det är tveksamt. I denna undersökning har jag 

använt mig av Nygrens minimikrav som han tagit fram för att se om en artikel är 

journalistiskt undersökande. För att få reda på om artiklarna faller under kategorin 

granskningsjournalistik behövs journalistens arbetsgång undersökas och en mer 

kvalitativ metod för att analysera texterna. Nygrens minimikrav ger dock en 

fingervisning på hur ofta journalisterna går under ytan för att undersöka sakförhållanden 

och hur det egentligen ligger till.  

Rapporteringen är mer negativ 2014 än 2010. Genom att sätta den siffran bredvid det 

faktum att fler artiklar uppfyller Nygrens minimikrav vill jag kunna påstå att 

granskningsfunktionen i viss mån har blivit bättre. Det betyder en mer kritisk hållning 

till den information eller de åsikter som makthavare delar med sig av. Reportrarna tar 

några steg extra för att informationsinnehåll, oberoende källor och förstahandskällor ska 

vara synligt i texten.  
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5.3 Resultat fråga 3 
Den sista och tredje frågeställningen handlar om hur opinionsbildningen påverkas när 

en konkurrenttidning försvinner. Här har framingteorin tillämpats för att ta reda på vilka 

partier som får komma till tals, vilka ämnen som tidningarna täcker och hur många 

artiklar som tar upp nyheter där ett parti är den agerande källan.  

 

 
Figur 5.7 Antal och andel agerande partier i Barometern 2010, totalt 2010 samt totalt 2014. 

Genom figur 5.7 kan vi se att av de artiklar som kodats i denna undersökning har drygt 

40 procent, både år 2010 och år 2014, ett agerande parti. Enligt kodschemat har ett parti 

kodats som agerade om detta är den drivande faktorn för artikeln, exempelvis förslag 

eller uttalanden.  

Utifrån figur 5.7 kan vi se att  Barometern hade ungefär lika många andelar agerande 

partier som samma tidning hade år 2014, 39,42 procent respektive 38, 24 procent. Den 

totala andelen 2010 var något lägre, då hade sammanlagt 33,96 procent av alla artiklar 

ett agerande parti.  

Utifrån diagrammet anser jag att vi kan utläsa att ingen större förändring har skett 

gällande andelen agerande partier i nyhetsförmedlingen. Jag anser att detta är en 

fingervisning på att rapporteringen inte har ett ökat i intresse för politiken 2014.  

 

5.3.1 Partier som kommer till tals 
I tabell 5.2 kan vi utläsa i hur många artiklar som en partipolitisk person nämns med 

namn och partibeteckning. Tabellen är sorterad efter hur många gånger partierna totalt 

nämndes.  
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Partier	  som	  får	  komma	  till	  tals	  

	  
2010	  Barometern	   Östran	  2010	   År	  2014	   Totalt	  

Socialdemokraterna	   37	   41	   34	   112	  
Centerpartiet	   35	   29	   27	   91	  
Torsåspartiet	   14	   11	   1	   26	  
Moderaterna	   11	   3	   15	   29	  
Vänsterpartiet	   11	   9	   5	   25	  
Kristdemokraterna	   6	   3	   4	   13	  
Miljöpartiet	   5	   3	   4	   12	  
Folkpartiet	   4	   4	   7	   15	  
Sverigedemokraterna	   3	   1	   8	   12	  
Övrigt	   1	   1	   0	   2	  
Tabell 5.2 Antal artiklar där en representant från respektive parti uttalar sig. 

 

I tabell 5.2 kan vi utläsa i hur många artiklar som en partipolitisk person nämns med 

namn och partibeteckning. Tabellen är sorterad efter hur många gånger partierna totalt 

nämndes.  

De två partierna som nämns mest är Centerpartiet och Socialdemokraterna. Dessa två 

partier är även de partier som har flest förtroendevalda i kommunernas 

kommunfullmäktige. Moderaterna, som är det näst största partiet i Sveriges riksdag, har 

inte lika stort förtroende på den kommunala nivån i Emmaboda och Torsås, vilket också 

syns i tabellen, då de inte får komma till tals lika ofta.  

Socialdemokraterna är det största partiet i både Torsås och Emmaboda båda åren. I 

Torsås är Centerpartiet det näst största partiet och i Emmaboda är Moderaterna det näst 

största partiet – dock betydligt mindre än Socialdemokraterna.  

Eftersom att Socialdemokraterna styr de båda kommunerna kommer de ofta till tals i 

egenskap av nämndordförande eller kommunalråd. Trots det nämns det borgerliga 

Centerpartiet fler gånger än Socialdemokraterna.  

Här anser jag att vi kan se en viss politisk färg på tidningarna. Socialdemokraterna 

nämns fler gånger i Östran medan moderaterna nämns fler gånger i Barometern.  

I Sjölins undersökning från 1985 kom han fram till att en monopoltidning är mindre 

politiserad än konkurrenstidningarna. År 2010 i Barometern var 8,66 procent av de 



  
 

 
 

32 

nämnda partierna Moderaterna medan 2014 var den siffran 14, 29. Detta betyder att 

andelen moderatpolitiker ökade när den moderata tidningen förlorade en 

konkurrenttidning.  

För att ge en tydligare bild presenteras nedan en tabell över hur många gånger 

partiet nämns per förtroendevald i kommunfullmäktige.   

 

Uttalanden	  per	  förtroendevald	  

	  
2010	  Barometern	   Östran	  2010	   År	  2014	  

Socialdemokraterna	   1,16	   1,28	   1,17	  
Centerpartiet	   1,94	   1,61	   1,69	  
Torsåspartiet	   7,00	   5,50	   -‐	  
Moderaterna	   1,00	   0,27	   1,50	  
Vänsterpartiet	   3,67	   3,00	   1,67	  
Kristdemokraterna	   1,50	   0,75	   2,00	  
Miljöpartiet	   2,50	   1,50	   1,33	  
Folkpartiet	   2,00	   2,00	   2,33	  
Sverigedemokraterna	   1,50	   0,50	   0,80	  

	  
	  

	  
	  

Medelvärde	   1,67	   1,38	   1,38	  
Tabell 5.3 Antal gånger partirepresentanter uttalar sig per förtroendevalda i kommunfullmäktige. 

 

Genom att studera tabell 5.2 kan vi konstatera att Torsåspartiet har fått komma till tals 

flest gånger per förtroendevald i kommunfullmäktige. Valet 2010 gav ett dåligt resultat 

för Torsåspartiet och de tappade flera platser i kommunfullmäktige, vilket gjorde att 

flera politiker i partiet valde att hoppa av. Detta resulterade i flera artiklar med de 

avhoppnade politikerna. År 2014 valde Torsåspartiet att inte ställa upp i kommunvalet i 

Torsås.  

Ett parti som har fått komma till tals mycket i förhållande till hur många 

förtroendevalda som sitter i kommunfullmäktige är Vänsterpartiet. Barometern nämnde 

Vänsterpartiet fler gånger i förhållande till antal förtroendevalda än vad socialistiska 

Östran gjorde. Moderaterna får komma till tals få gånger i förhållande till antal 

förtroendevalda och ligger långt under medelvärdet för de nämnda partierna.  

Dessa siffror tycker jag ger en indikation på att den politiska betäckningen på 

Barometern blir otydligare.  

 

5.3.2 Agerande parti 
I denna undersökning har jag använt två olika variabler för att ta reda på hur  på att 
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partirepresentanter uttalar sig och om de spelar huvudrollen i artikeln. Variabeln 

Agerande parti kodar hur många gånger partierna är passiva respektive aktiva. Ett 

agerande parti är ett parti som tycker, kritiserar eller kommer med politiska utspel.  

Antal	  agerande	  parti	  2010	  och	  2014	  

	  
Barometern	  2010	   Östran	  2010	   År	  2014	  

Centerpartiet	   28	   24	   19	  
Folkpartiet	   4	   2	   6	  
Kristdemokraterna	   5	   3	   2	  
Miljöpartiet	   6	   3	   4	  
Moderaterna	   6	   3	   11	  
Socialdemokraterna	   23	   35	   24	  
Sverigedemokraterna	   3	   1	   5	  
Vänsterpartiet	   9	   7	   6	  
Torsåspartiet	   12	   8	   0	  
Svenskarnas	  Parti	   0	   1	   1	  
Totalt	   96	   87	   78	  
Tabell 5.3 Antal artiklar med agerande partier och respektive parti. 

 

I tabell 5.3 kan vi se att antalet artiklar med ett agerande parti har är färre 2014 än vad 

det var 2010. Av 199 artiklar år 2014 hade 39,82 procent ett agerande parti. I 

Barometern hade 40,8 procent av artiklarna ett agerande parti och i Östran var den 

siffran 39,91.  

Det är också tydligt att det parti som agerade flest gånger i Östran är 

socialdemokraterna medan det parti som agerade flest gånger i Barometern var 

Centerpartiet.  

I diagrammen nedan har jag staplat de fyra mest förekommande partierna, förutom 

Torsåspartiet, och redovisat hur de skildras.  
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Figur 5.8 Skildring av de fyra mest förekommande agerande partierna år 2010 i Barometern. 

 

 
Figur 5.9 Skildring av de fyra mest förekommande agerande partierna år 2014 i Barometern. 

 

Genom att jämföra figur 5.8 och figur 5.9 kan vi se att partier som får de negativa 

skildringarna skiljer sig åt från de båda åren. År 2010 fick de röda partierna, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, utstå mer kritik än Moderaterna och 

Centerpartiet. De skildrades negativt i sammanlagt tre artiklar. År 2014 blev 

Centerpartiet och Moderaterna negativt skildrade negativt i sammanlagt fem artiklar.  

 

5.3.3 Jämförelse mellan år 2010 och år 2014 
Den största förändringen mellan 2010 och 2014 är att Torsåspartiet inte längre får 
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komma till tals lika mycket. Detta beror förmodligen på det faktum att flera politiker i 

partiet hoppade av vilket resulterade i flera artiklar samt att de inte ställde upp år 2014 

vilket ledde till att de inte bevakades. 

I sin undersökning från 1985 kunde Sjölin urskilja tre uppfattningar om vilka effekter 

ett tidningsmonopol kan ha för den politiska bevakningen: partipolitiskt åsiktsmonopol, 

avpolitisering samt att monopoltidningen utvecklas till forumtidning.  

Genom att jämföra partier som får uttala sig i förhållande till antal förtroendevalda 

kan vi se att fördelningen ser jämnare ut år 2014 än 2010. Jag tycker att detta ger en 

fingervisning på att Barometern inte har utvecklats till ett partipolitiskt åsiktsmonopol. 

Moderaterna skildras även mer negativt år 2014 än vad de gjorde 2010. Moderaterna har 

nämnts fler gånger år 2014 än vad de gjorde år 2010 men de ligger nu på liknande nivå 

som andra partier i förhållande till hur många förtroendevalda som sitter i 

kommunfullmäktige.  

Sjölin kunde också se att en monopoltidning kunde bli avpolitiserad. Genom att 

jämföra antalet politiker som nämns 2010 med hur många som nämns 2014 kommer jag 

fram till att färre politiker får uttala sig det senare året. Även om det är ungefär lika stor 

andel agerande partier i Barometerns rapportering 2010 som 2014 så är det färre partier 

som agerar i nyhetsförmedlingen. Detta tycker jag är en fingervisning på att Barometern 

är mindre politiserad år 2014 än vad den var 2010. Jag skulle däremot inte dra det så 

långt som att säga att tidningen är avpolitiserad – Barometern rapporterar fortfarande 

om politik.  

Den tredje effekten som Sjölin kunde urskilja ur Pressutredningen från 1972 är att 

tidningen utvecklas till en forumtidning där åsikter ställs mot åsikter. Genom att titta på 

tabell 5.3 anser jag att bevakningen har blivit mer partineutral – varje parti får uttala sig 

ungefär lika mycket per förtroendevald i tidningen år 2014. År 2010 var det flera partier 

som fick komma till tals i större utsträckning och en del partier som knappt fick komma 

till tals alls. Därför skulle jag vilja påstå att Barometerns lokalredaktioner har blivit mer 

av en forumtidning än vad den var tidigare – åsikter ställs mot åsikter.  

 

5.4 Sammanfattande analys 
Torsås och Emmaboda är ett tvåtredjedelssamhälle där nästan 80 procent av källorna år 

2014 inom rapporteringen av kommunorganisation- och politik var politiska och 

administrativa eliter. Detta kan leda till en ojämn verklighetsbild av orternas 
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maktfördelning och maktstruktur. År 2014 fick fler elitkällor komma till tals i 

Barometern än i samma tidning år 2010.  

På så sätt vill jag påvisa att hypotesen om sämre gruppkommunikation slår in när 

Östran försvann från Emmaboda och Torsås.  

De politiska och administrativa eliterna används ofta som källor för information  om 

de kommunala frågorna. Detta kan därför ses som en fingervisning på att tidningen 

förmedlar mer information än tidigare.  

På så sätt vill jag påvisa att hypotesen om otillräcklig information inte slår in när 

Östran försvann från Emmaboda och Torsås.  

Endast 10 procent av artiklarna år 2010 och 18 procent år 2014 uppfyllde samtliga 

krav för undersökande journalistik. Fler artiklar uppfyllde kraven år 2014 än 2010, 

vilket kan ge en fingervisning på hur journalisterna i större utsträckning undersöker 

sakförhållanden och hur situationen egentligen har utspelat sig som monopoltidning. 

Rapporteringen har också en mer kritisk hållning till den information eller de åsikter 

som makthavare delar med sig av år 2014.  

På så sätt vill jag påvisa att hypotesen om lidande granskningsfunktion inte slår in 

när Östran försvann från Emmaboda och Torsås.  

Genom att titta på hur ofta partier får komma till tals, vilka partier som agerar i 

pressen samt hur dessa agerande partier skildras vill jag påstå att den politiska 

bevakningen har förändrats från 2010 till 2014. Barometern har inte utvecklat 

åsiktsmonopol, den har blivit mindre politiserad och den har i större utsträckning 

utvecklats till en forumtidning.  

På så sätt vill jag påvisa att hypotesen om monopolisering av opinionsbildningen 

inte slår in när Östran försvann från Emmaboda och Torsås.  

 

6 Diskussion 
I den här delen sammanfattas resultatdelen och jag ger förslag på tidigare forskning. 

Jag diskuterar även tankar och frågor kring min arbetsgång.  

 

I min uppsats har jag försökt svara på följande frågeställningar: 

- Vilka aktörer får komma till tals före och efter nedläggningen av en konkurrerande 

lokalredaktion? 

- Vad händer med det undersökningsjournalistiska innehållet när endast en redaktion 
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bevakar den kommunala verksamheten? 

- Hur påverkas de politiska inramningarna av artiklarna när konkurrenttidningen 

försvinner från orten? 

Den första frågeställningen, vilka aktörer som får komma till tals före och efter 

nedläggningen av en konkurrerande lokalredaktion, besvarades genom att kartlägga 

vilka aktörer som reportern grundade information på samt att kartlägga i vilken 

samhällsrang som de muntliga källorna tillhör. Resultatet blev att Gunnar Nygrens teori 

om tvåtredjedelssamhälle bekräftades, då nästan 80 procent av alla källor som användes 

var politiska och administrativa eliter.  

Resultatet möter på många sätt mina förväntningar. Jag hade en föreställning om att 

elitpersoner skulle förekomma till största del i nyhetsrapporteringen. Det som förvånade 

mig var att det var så få kultur- och ekonomieliter i rapporteringen. Denna rang är 

väldigt underrepresenterad. Att nästan 80 procent av alla källor skulle vara politiska och 

administrativa eliter förvånade mig också – jag trodde inte att denna kategori skulle vara 

så överrepresenterad.  

Man bör samtidigt observera att endast artiklar behandlar ämnena 

kommunorganisation och kommunpolitik har analyserats, artiklar som inte uppfyller 

dessa krav har sållats bort. Det är därför möjligt att kultur- och ekonomieliter och 

personer som inte tillhör eliten får komma till tals i andra artiklar i tidningen. Man bör 

också ha i åtanke att definitionerna som Nygren tog fram för minimikraven är anpassad 

efter tidningarnas huvudredaktion, där fler kultur- och ekonomieliter finns.   

Samtidigt anser jag att det är viktigt att artiklar som berör kommunens organisation 

och politik bör ha varierade källor. Mångfalden och mångsidiga åsikter är viktig för den 

demokratiska funktionen. Därför tycker jag att det är tråkigt att det är färre personer 

som inte är eliter som får komma till tals 2014 än år 2010. Med denna undersökning gör 

jag inte anspråk på att säga om det är en trend eller inte men min förhoppning är att det 

inte är det.  

 

Jag undrade också vad som händer med det undersökningsjournalistiska innehållet när 

endast en redaktion bevakar den kommunala verksamheten. För att ta reda på detta 

undersökte jag hur många artiklar som uppfyllde Gunnar Nygrens minimikrav och hur 

många artiklar som skildrade kommunen positivt. Resultatet blev att år 2014 uppfyllde 

fler artiklar minimikraven och fler artiklar hade en mer negativ hållning till kommunen 
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än år 2010.  

Vad det beror på vet nog endast journalisterna själva men jag tror att en mindre 

pressad deadline kan ha med saken att göra. Om Barometern inte känner att de behöver 

publicera artikeln nästa dag för att inte vara efter Östran kanske de lägger ner mer tid för 

att hitta mer information, oberoende källor och förstahandskällor.  

Den tredje frågeställningen, hur de politiska inramningarna påverkas när 

konkurrenttidningen försvinner från orten, besvarades genom att kartlägga i hur många 

artiklar som en partirepresentant fick komma till tals och hur de agerande partierna 

skildrades. Resultatet blev att Barometern inte har utvecklat åsiktsmonopol, den har 

blivit mindre politiserad och den har i större utsträckning utvecklats till en 

forumtidning.  

Hur väl Barometern och Östran återspeglar de politiska ståndpunkterna på orten har 

visat sig vara varierat. 2014 representerades åsikterna bättre än 2010, vilket jag tycker 

tyder på en mer objektiv och neutral hållning till politiken. Jag tror att detta är 

någonting som krävs för att hålla en god journalistik när inte en konkurrenttidning finns 

på orten. Genom att titta på tabeller och diagram var det tydligt att Östran var mer 

politiserad än vad Barometern var. Det är möjligt att bilden jämnade ut sig mer för 

Barometern när Östran försvann för att väga upp den utebilvna rapporteringen om de 

socialistiska partierna.  

 

6.1 Förslag på framtida forskning 
För att komplettera denna undersökning hade en kvalitativ studie varit passande. Genom 

att djupintervjua lokalreportrarnas upplevelse kring att konkurrenttidningen lades ner 

och hur detta påverkade deras arbetssituation och arbetsgång tror jag kan ge en bredare 

bild av problematiken.  

Det vore även intressant att göra en kvalitativ innehållsanalys där den 

granskningsjournalistiska funktionen analyseras djupare.  

Att göra en politisk framinganalys tror jag också hade varit givande för att få en 

tydligare bild av hur den politiska framtoningen har förändrats.  
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Bilagor 

Bilaga A: Kodschema 

Variabel Variabelvärde Definition 

V1 År 2010 
2014 Vilket år är artikeln publicerad? 

V2 Månad Mars 
September Vilken månad är artikeln publicerad? 

V3 Tidning Barometern 
Östran 

Till vilken tidning tillhör redaktionen som 
producerat materialet? 

V4 
Lokalredaktion 

Emmaboda 
Torsås 

Vilken lokalredaktion har producerat 
materialet? 

Vad händer med det granskningsjournalistiska innehållet före och efter nedläggningen av en 
konkurrerande lokalredaktion? 

V5 Minimikrav 

1. Informationsinnehåll 
2. Oberoende källor 
3. Använder förstahandskällor 
4. Uppfyller alla minimikrav 
5. Uppfyller inget minimikrav 

Grundar sig på Gunnar Nygrens 
minimikrav för undersökning i 
granskningsjournalistisk mening. 
informationsinnehåll = innehåller fakta, 
bakgrund eller flera åsikter. 
två av varandra oberoende källor, två 
personer från samma parti är till exempel 
inte oberoende. 
förstahandskällor, inte information som 
hörts i andra hand.  

V6 Bild av 
kommunen 

1. Positiv 
2. Negativ 
3. Neutral 

Om artikeln är positivt inställd till det 
kommunen så är det en positivt vinklad 
artikel. 
Om artikeln har en negativ utgångspunkt 
så räknar vi den som en negativt vinklad 
artikel. 
När artikeln inte går att lägga in i någon av 
dessa fack  eller om den är lika positiv 
som negativ, räknas artikeln som neutral.  

Vilka aktörer får komma till tals före och efter nedläggningen av en konkurrerande 
lokalredaktion? 

V7 Källors social 
rang 

1. Politisk och administrativ elit 
2. Ekonomisk elit 
3. Kulturelit 
4. Ej elit 

Politisk och administrativ elit – 
representanter för stat och kommuner. 
Politiker. 
Ekonomisk elit – Chefer och Vd:ar på 
större företag. Personer med ansvar på 
större företag.  
Kulturelit – Forskare och läkare. Personer 
som arbetar inom företag vars största 
syfte är kulturinriktat. Kända personer 
inom nöje och kultur. Hit räknas också 
journalister.  
Ej elit – Medborgare, kommunalt anställda, 
föreningsrepresentanter.  

 



  
 

 
 

II 

 

 

 

Variabel Variabelvärde Definition 

V8 Källor 

1. Privatperson 
2. Politiker 
3. Kommunal tjänsteman 
4. Kommunanställd 
5. Person från förening 
6. Expert/sakkunnig 
7. Företagare 
8. Kommunalt dokument 
9. Undersökning/utredning/valresult

at 
10. Handling från annan institution 
11. Övrigt 
12. Ingen källa 
13. Oidentifierbar källa 

En källa förekommer i texten när namn på 
personen, organisationen eller dokumentet 
förekommer. En oidentifierad källa är t.ex. 
”Enligt kommunen”.   

Hur ser de politiska opinionsbildningen ut före och efter nedläggningen av en 
konkurrerande lokalredaktion?  

V9 Partier 

1. Centerpartiet 
2. Folkpartiet 
3. Kristdemokraterna 
4. Miljöpartiet 
5. Moderaterna 
6. Socialdemokraterna 
7. Sverigedemokraterna 
8. Torsåspartiet 
9. Vänsterpartiet 
10. Övriga partier 
11. Ingen representant 

En representant från ett parti 
förekommer i en text om 
skribenten hänvisar till källan i 
texten. Till exempel: ”…, säger 
NN”, ”Enligt NN har…” eller ”NN 
reserverade sig mot beslutet”.  
 

V10 Agerande 
parti 

11. Centerpartiet 
12. Folkpartiet 
13. Kristdemokraterna 
14. Miljöpartiet 
15. Moderaterna 
16. Socialdemokraterna 
17. Sverigedemokraterna 
18. Torsåspartiet 
19. Vänsterpartiet 
20. Övriga partier 
11. Ingen representant 

Det agerande partiet är det parti 
som artikeln grundar sig på. Det 
aktiva partiet är t.ex. det parti 
som kritiserar. Ett parti som 
bemöter kritiken räknas som 
passivt i det här sammanhanget. 

V11 Skildring 
av agerande 
parti 

1. Positivt 
2. Negativt 
3. Neutralt 
4. Inget agerande parti 

Om artikeln är positivt inställd till 
partiet så är det en positivt 
vinklad artikel. 
Om artikeln har en negativ 
utgångspunkt  så räknas den 
som en negativt vinklad artikel. 
När artikeln inte går att lägga in i 
någon av dessa fack  eller om 
den är lika positiv som negativ, 
räknas artikeln som neutral.  


