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ABSTRACT 

This study is a based on a quantitative content analysis with the purpose to analyse if the Swedish 

Radio’s local radio channel P4 Norrbotten is objective during there coverage of the 2014 election in 

Sweden. The analysed material consists of the newscast from the local radiostation. All newscasts 

were broadcasted from September 1st 2014 to September 14th 2014. The material was transcribed 

at the The Swedish Media Database (SMDB) at the National Library of Sweden. The study used 

different theories, the objectivity concept presented by Westerståhl (1972) and a theory presented by 

Asp (2011) about how political parties and political actors are favoured or disadvantaged by the 

news presented in the local broadcast. The political theory of mediatization has also been used. 600 

analysis units were encoded in the code analysis. Of these, 84 were about the 2014 election or 

contained political parties. Results from the quantitative content analysis shows that the Social 

Democrats where the political party that occurred most frequently in the news. Asp’s (2011) theory 

shows that the Swedish Democrats were favoured the most from news reporting, while the Green 

Party was most disadvantaged by the news reporting. According to the results from the code 

analysis, the local radiostation P4 Norrbotten is objective in its news coverage of the 2014 election 

campaign in Sweden. 
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SAMMANFATTNING 

Denna studie är en kvantitativ innehållsanalys där syftet är att undersöka om Sveriges Radio P4 

Norrbotten är objektiv i sin bevakning av valrörelsen 2014. Materialet som är analyserat är P4 

Norrbottens egna nyhetssändningar som sändes mellan den första september 2014 till och med den 

14:e september 2014. Materialet har samlats in och transkriberats vid SMDB vid Kungliga 

Biblioteket i Stockholm, Sverige. De teorier som har använts är Westerståhls (1972) 

objektivitetsbegrepp, Asps (2011) aktörsbehandlingsindex samt politisk medialisering. 600 

analysenheter kodades i kodanalysen. Av dessa berörde 89 stycken antingen valet 2014 eller så 

förekom politiska partier. Resultatet från kodanalysen visar att Socialdemokraterna var det parti 

som förekom mest frekvent i nyheterna. Utifrån aktörsbehandlingsindexet gynnades 

Sverigedemokraterna mest av rapporteringen medan Miljöpartiet missgynnades mest av 

nyhetsrapporteringen. Enligt resultatet från kodanalysen är P4 Norrbotten objektiva i sin bevakning 

av valrörelsen 2014.  
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1. INLEDNING 

Norrbotten är ett län med starkt socialdemokratiskt fäste. I de senaste tre valen har 

Socialdemokraterna vunnit i flera av länets kommuner (val.se, 2006, 2010 & 2014). I merparten av 

kommunerna går det att hitta socialdemokrater i både styrelser och fullmäktige. Detta till trots att 

mindre partier varje val utmanar de större partierna och inte minst partiet med den röda rosen.  

I Norrbotten finns de större lokaltidningarna Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten 

samt Piteå-Tidningen. Men även Sveriges Radios lokala kanal P4 Norrbotten är en viktig aktör i den 

lokala nyhetsbevakningen. Under ett valår har exempelvis radiokanalen valvaka där radioprogram 

innehåller frågor som är aktuella för de kommunala valen och landstingsvalet samt debatter där 

politiker får mötas. Utöver det har kanalen dagliga nyhetssändningar där nyheter om valet kan 

förekomma. Därmed kan P4 Norrbotten antas ha ett stort inflytande på lyssnarnas politiska åsikter. 

Till skillnad från tidningar så är radio ett flödesmedium som kan följa med mottagaren hela dagen. I 

bilen, i hörlurarna och i radioapparaten i köket. Radion är ett medium som därmed kan påverka 

mottagaren under hela dagen till skillnad från tidningen som ger en inverkan vid köksbordet men 

som sedan oftast läggs i tidningsinsamlingen. Därmed är det intressant att undersöka radio som 

medium då det kan tänkas ha ett större inflytande på mottagaren än vad exempelvis en tidning kan 

ha.  

Jag har själv arbetat som radiojournalist till och från i över fyra år inom Sveriges Radio. Därmed 

har jag god inblick i hur företaget arbetar med journalistik. Under min tid hos SR har jag själv ofta 

funderat över hur opartiska och sakliga företagets medarbetare egentligen är i sin rapportering och 

inte minst vid ett valår.  

1.1 Problemformulering 

P4 Norrbotten är en av de 25 lokala radiostationer i landet som tillhör Sveriges Radio. Stationerna 

finns från Malmö i söder till Luleå i norr. 1977 startades de regionala sändningarna för första 

gången. Tio år senare bildade de lokala kanalerna den nuvarande kanalen P4 (Hadenius, Weibull & 

Wadbring, 2011). I år är det 40 år sedan lokalradion bildades. Kanalen har precis som övriga 

Sveriges Radio flera åtaganden som ingår i sändningsrättigheterna.  
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“14§ Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt 

yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i ljudradion. SR ska före sändning av program så 

noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet. Ämnesval och 

framställning ska ta sikte på vad som är relevant och väsentligt.” (Sveriges regering, 2013, s.5) 

Stycket ovan är ett utdrag från regeringsbeslutet att låta Sveriges Radio AB få sända radio under 

perioden 2014-2019. Det ställs alltså krav på att Sveriges Radio, inklusive de lokala 

radiostationerna, bland annat ska vara opartiska och sakliga i sin rapportering. 

Men klarar P4 Norrbotten av att vara både opartisk och saklig i sin bevakning av politiska partier 

under valet 2014? Det går ofta att läsa hur personer är skeptiska till om medierna verkligen är 

objektiva och sakliga. Det är inte sällan som ämnet kommer upp i samhällsdebatten. Missgynnas 

partierna av kanalens rapportering eller agerar kanalen som en arena där enbart de största partierna 

får komma till tals medan de mindre uteblir? Och vad säger nyhetsbevakningen om huruvida en 

eventuell politisk medialisering ägt rum och förändrat relationerna mellan P4 Norrbotten och de 

lokala partierna och dess aktörer?  

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om P4 Norrbotten var objektiv i sin bevakning av de 

kommunala valen och landstingsvalet i Norrbotten samt riksdagsvalet 2014. Syftet är även att 

undersöka hur en eventuell politisk medialisering syns i materialet från nyhetsbevakningen av valet 

2014. Syftet med denna studie är inte att bedöma om varje enskild nyhet uppfyller kraven för 

Westerståhls definition av objektivitetsbegreppet. Det är allt material tillsammans och således den 

samlade bilden av kanalens nyhetsbevakning av valet 2014 som analyseras. Valet 2014 inkluderar i 

denna studie alla de 14 kommunala val samt det landstingsval som ägde rum i Norrbotten 2014 

samt riksdagsvalet 2014. 
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2.2. Frågeställningar  
- Hur framställs de olika politiska partierna utifrån Kent Asps aktörsbehandlingsindex och hur 

gynnas samt missgynnas de olika partierna av rapporteringen? 

- Är P4 Norrbottens rapportering av valet 2014 objektiv och saklig utifrån det material som 

analyserats?  

För att besvara frågeställningen används Jörgen Westerståhls (1974) definition av 

objektivitetsbegreppet. 

- Hur är en eventuell politisk medialisering påtaglig i materialet från 2014?  

I studien används Strömbäcks (2008) fyra faser för politisk medialisering för att definiera vilken 

eller vilka faser som P4 Norrbotten och de politiska partierna befinner sig i.  

- Vad säger analysen av materialet från valbevakningen om P4 Norrbotten som aktiv eller passiv i 

sin bevakning? 

Här analyseras vilka nyhetsformat som används i rapporteringen av valet och de politiska 

partierna. Resultaten kommer även att jämföras med tidigare forskning från Ekströms et al. 

studie från 2006.  

3. TIDIGARE FORSKNING 

Det är inte bara Public Service-bolagen som ställs inför kraven att vara objektiva och opartiska. 

Även lokaltidningar anses ha krav på sig att förmedla journalistik som är just objektiv 

(Publicistklubben et. al., 2010). Men trots dessa krav finns det studier som pekar på att den lokala 

journalistiken kanske agerar i gråzonen för detta. 

3.1 Studier om lokala mediers rapportering i lokala val 

Studien Journalism and local politics från 2006 är skriven av Mats Ekström, Bengt Johansson och 

Larsåke Larsson. Den syftar till att undersöka hur lokala tidningar och deras vardagliga 

nyhetsbevakning granskat lokala politiker. Materialet bygger på tre tidningar (Nerikes Allehanda, 

Katrineholmskuriren och Nya Lidköping-Tidningen) från tre olika kommuner (Örebro, Vingåker 

och Lidköping) och tre stycken val som skedde 1961, 1981 samt 2001. Artiklarna som analyserades 
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publicerades under mars och oktober månad respektive valt år. Urvalet motiverades genom att 

forskarna menade att det var den tid på året som det kommunala styret var som mest aktivt. Totalt 

utgjordes materialet av strax över 1 500 artiklar som analyserades. Under analysen frågade sig 

forskarna hur nyheterna presenterades samt vilken information som gavs till läsarna. Metoden som 

användes var en kvantitativ analysmetod. Men genom att göra en kvalitativ analys först 

identifierade forskarna sju stycken olika typer av granskningar som förekom i materialet. Artiklarna 

delades sedan in i de olika kategorierna, till exempel avslöjande artikel eller rapportering av 

granskningar som rör en viss fråga.

Ekström et al. (2006) kommer i sin studie fram till att knappt en tredjedel av allt material utgör 

någon form av granskning. Den mest förekommande granskningen som tidningarna gjorde var vad 

forskarna kallar för kritisk rapportering. Det fanns även få artiklar i materialet som ingick i 

kategorin för grävande och avslöjande journalistik. Knappt en procent av materialet utgjorde 

nyhetsartiklar som handlade om avslöjande och grävande granskningar (Ekström et al. 2006). 

Forskarna menar att den kritiska rapporteringen som är en form av grävande journalistik passar väl 

in på hur tidningarna arbetar. Exempelvis bygger nyhetsartiklarna på intervjuer med berörda 

politiker. Det finns en metod hos tidningarna där kritiken kan komma från ett håll och anses 

tillräckligt sann för att publiceras och sedan låta den motsatta parten svara på kritiken. Det är ett 

arbetssätt som inte är särskilt tidskrävande för reportrarna, vilket passar det snabba tempot på 

redaktionerna. Forskarna kommer även fram till att den granskande journalistiken i antal artiklar 

ökade mellan 1961 till 1981, bland annat har artiklar av formen granskande journalistik där politiker 

får stå till svars för olika saker ökat (Ekström et al. 2006).  

En annan svensk studie som är genomförd med en kvantitativ innehållsanalys och inom liknande 

område som Ekström et al. (2006) är studien Präktiga massmedier av Lars Nord och Gunnar 

Nygren (2007). Till skillnad från studien ovan använder däremot Nord och Nygren (2007) betydligt 

fler medier i sitt underlag. I deras studie ingår både dagspress, lokalradio och regional tv. Detta för 

att undersöka hur lokala medier bevakade kommun- och landstingsval 2006 i fyra landsting och fem 

kommuner. Materialet som undersöktes samlades in under de tre veckor som föregick valdagen. De 

artiklar som samlades in skulle ha en nyhetsbevakning kopplad till det lokala valet. Men även 

debattartiklar, insändare och ledare med koppling till valet ingick i materialet. Dock valde Nord och 

Nygren (2007) att enbart analysera inslag och telegram som publicerades på de lokala 

radiokanalernas respektive webbplats. Forskarna har därmed inte analyserat det som sänts i etern 
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(FM-bandet) på någon av de fem lokala radiokanalerna som ingick i materialet. Detta ställer jag mig 

kritisk till eftersom flera av nyhetsinslagen som sänds i radio inte publiceras på internet. Vilket gör 

att bortfallet av de lokala radiostationernas bevakning troligtvis är stor. 

Vidare har Nord och Nygrens (2007) studie ett flertal frågeställningar. Bland annat undersökte de 

hur politikerna som aktörer framställdes av medierna och hur relationen var mellan medierna och 

politikerna. Men de ställde sig även frågande till vilken grad medierna var passiva eller 

självständiga aktörer i valrörelserna på lokal nivå, det vill säga vilken roll medierna hade i 

bevakningen (Nord & Nygren, 2007). I ett första steg framgår det i studien att tidningarna stod för 

87 procent och den regionala tv:n för åtta procent av det totala materialet medan lokalradion således 

stod för fem procent. Det menar forskarna har att göra med att det finns mer plats i tidningarna än i 

etermedierna (Nord & Nygren, 2007). Men jag ställer mig som sagt kritisk till huruvida dessa 

siffror stämmer överens med verkligheten när reportage, telegram och intervjuer i direktsändning 

inte ingått i materialet. Vid valet 2006 hade samtliga kommuner och landsting som ingick i 

undersökningen ett vänsterstyre inför valet. Resultatet visar att när alla medier slås ihop handlade 

flest antal artiklar om Socialdemokraterna. Totalt fick vänsterblocket 50 procent mer utrymme än 

högerblocket med de fyra allianspartierna inräknade tillsammans. Däremot fanns det sällan något 

parti utanför riksdagen med i materialet. Även behandlingen av partierna var lika och de båda 

blocken fick en ganska opartisk behandling enligt studien. Nord och Nygren (2007) menar att både 

SR och SVT gav ungefär lika mycket uppmärksamhet till de båda blocken i valet men att de partier 

som styrde i vänsterblocket fick mer negativ publicitet. Skälet till det kan enligt forskarna vara att 

det finns ett journalistiskt arbetssätt som är mer kritisk mot makten. Däremot skiljer sig medierna åt 

kring hur de väljer att rapportera om partierna. Exempelvis hade lokalradion en mer redovisande 

rapportering av partiaktiviteter och färre egna nyhetsserier till skillnad mot SVT och de borgerliga 

tidningarna som hade mer resurser. Angående vilken roll medierna hade i valet anser forskarna att 

den lokala journalistiken var en slags arena för politikerna. Medierna rapporterade om partiernas 

olika åsikter utan någon större bearbetning från journalisterna. Den lokala journalistiken var därmed 

mer passiv enligt Nord och Nygren (2007). En orsak till det passiva förhållningssättet kan vara att 

de lokala redaktionerna saknade resurser i form av journalister och att tiden inte räckte till. Därmed 

är det exempelvis lättare att utgå från ett pressmeddelande än att bearbeta nyheterna. Nord och 

Nygren (2007) framhåller att detta inte bara gällde tidningarna utan även lokalradion med sina 

sändningstider och produktionskrav. Detta resultat kan liknas med det Ekström et al. (2006) nämnde 

i sin studie, att det snabba tempot som ansågs finnas hos redaktionerna ledde till mindre grävande 

journalistik i tidningarna. 
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3.2 Studier om riksmediernas rapportering i nationella val 

Vid studier för de nationella och rikstäckande medierna och dess bevakning står Kent Asp långt 

fram i den skara forskare som genomför denna typ av undersökningar. Asp (2006) har undersökt om 

medierna var rättvisa i sin rapportering och hur medierna rapporterade om valrörelsen 2006. Frågan 

om en rättvis nyhetsrapportering syftar till att ta reda på om medierna var partiska eller inte och om 

något parti gynnades eller missgynnades. Materialet är insamlat från TV4, SVT, Sveriges Radio 

Ekot samt de sex största storstadstidningarna under de sista fyra veckorna före valdagen den 17 

september 2006. Till skillnad från Nord och Nygrens (2007) studie så har Asp (2006) även 

analyserat material från radion som sänts i etern men däremot ingår inte artiklar eller nyheter som 

rör de lokala kommunalvalen.  

I stora drag så ökade de båda Public Service-bolagen sin bevakning från valet 2002 till valet 2006. 

Bortsett från Ekot som verkade satsa mindre på 2006 års val. Däremot minskade rapporteringen i 

fem av de större storstadstidningarna. Enligt studien bestod nyhetsprogrammen i radio och tv för det 

som Asp (2006) kallar för aktörspräglat innehåll vilket innebär att politiker fick komma till tals 

utifrån sina egna utlåtanden och ageranden. Angående frågan om vilka aktörer som syntes i 

medierna så utgjorde partierna 55 procent och partiledarna stod tillsammans för 17 procent av 

innehållet, vilket således blev den största aktören. Respektive politiskt parti exponerades ungefär 

lika mycket i de olika medierna och exponeringen stämde överens med opinionsmätningarna. De 

partier som var störst i opinionsundersökningarna var även de partier som förekom mest. Att så är 

fallet kan ha att göra med redaktionernas bedömning för relevans, där partiets styrka i 

opinionsmätningarna på något sätt speglar partiets betydelse för väljarna enligt nyhetsbedömningen. 

Men det kan även ha att göra med att storleken på de större partierna gör att de syns mer till skillnad 

från de mindre, vilket gör de större partierna mer intressanta för medierna. Asp (2006) menar att så 

troligtvis är fallet i de kommunala valrörelserna.

När det gäller Public Service-bolagen specifikt hänvisar Asp (2006) till sändningstillståndet 

som innebär att bolagen ska vara opartiska och sakliga. Studien visar även att de båda politiska 

blocken fick ungefär lika mycket utrymme. Orsaken till det kan vara att redaktionerna tänker på 

balansen i bevakningen men att det troligtvis rör sig mer om nyhetsvärdering. Men hur behandlades 

partierna då? Sett till Asp (2006) studie framgår det att Centerpartiet gynnades mest av medierna 

under valrörelsen 2006. Den minst gynnsamma exponeringen fick Socialdemokraterna och 

Folkpartiet (i dag Liberalerna). I undersökningen framgår det att medierna var partiska till den grad 
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att Socialdemokraterna missgynnades och Allianspartierna gynnades som aktörer av mediernas 

bevakning. Men Asp (2006) drar slutsatsen att medierna inte gynnade eller missgynnade partierna 

oskäligt, det vill säga utan grund. Det går inte heller att säga att Public Service-bolagen och TV4, 

som alla har krav att vara opartiska och sakliga, på något sätt har en systematisk metod för att gynna 

eller missgynna något parti eller politisk riktning. Slutligen menar Asp (2006) att det finns ett 

tydligt samband mellan den bild medierna gav av partierna och valresultatet. Centerpartiet som 

gynnades gick fram i valresultatet medan Socialdemokraterna som fick en missgynnande bevakning 

backade i valet 2006 (Asp, 2006).  

3.3 Slutsats av tidigare forskning  

Ett flertal studier har undersökt de rikstäckande medierna och på vilket sätt de rapporterar kring de 

allmänna valen (exempelvis Asp 2006 och 2011). Men det är få studier som enbart analyserat hur 

Sveriges lokala radiostationer bevakar politiska partier och dess aktörer under valrörelsen. 

Exempelvis gjorde Nord och Nygren (2007) det. Däremot ställer jag mig kritisk till deras urval av 

material eftersom de inte valde att analysera något av det som sändes i FM hos de fem lokala 

radiokanalerna som undersöktes. Jag anser att det finns skäl för att denna studie genomförs då det 

finns luckor att fylla i det inomvetenskapliga fältet. Denna studie ämnar att tillföra kunskap till 

området. Utöver resultaten från Ekströms et al. (2006) studie som nämndes ovan är det intressant att 

de analyserade tre orter där Socialdemokraterna har haft politiskt styre en längre tid, vilket också är 

fallet i merparten av Norrbottens kommuner. Jag finner det även intressant att deras studie visar att 

det förekommer en liten andel granskande journalistik hos de medier som Ekström et al. (2006) 

undersökt. Detta kan kopplas till denna studies sista frågeställning, som ämnar att undersöka om P4 

Norrbotten var aktiv eller passiv i sin bevakning av valet 2014. Därmed kan Ekströms et al. (2006) 

studie agera som en referenspunkt till denna undersökning. Det framgår däremot inte i deras studie 

om de lokala tidningarna bevakade ett visst politiskt parti mer eller mindre. De undersökte inte 

heller radiomediet. Detta stärker därmed relevansen av min egna studie.  

Förutom Ekströms et al. (2006) studie kan även Nord och Nygrens (2007) resultat kring mediernas 

passiva roll jämföras med resultatet från denna studie och kan framför allt kopplas till den sista 

frågeställningen i denna studie, huruvida P4 Norrbotten har en mer passiv roll. Därmed kommer 

både Nord och Nygren (2007) och Ekström et al. (2006) användas som referenspunkter till denna 

studie. Asp (2006) förklarar att ett av skälen till att vissa partier syns mer i medierna beror på dess 

storlek. Ju större ett parti är desto mer intressant är partiet för medierna. Asp (2006) menar att det 
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troligtvis även gäller de kommunala valrörelserna. Detta är intressant även för denna studie då det 

kan undersökas på likartat sätt i fallet med P4 Norrbotten. Eftersom Norrbotten är ett län där flera 

av kommunerna länge haft ett socialdemokratiskt styre är frågan om radiokanalen rapporterar mer 

om Socialdemokraterna i valet 2014. Detta är något som ämnas att besvaras utifrån studiens första 

frågeställning. 

3.4 Inomvetenskaplig och utomvetenskaplig relevans  

Utifrån studiens frågeställningar ämnar studien att bidra till den utomvetenskapliga debatten kring 

huruvida medier är objektiva eller inte. Men studien avser även att tillföra kunskap till de luckor 

som finns inom det inomvetenskapliga fältet. Tidigare forskning från Nord och Nygren (2007) har 

som nämnts inte analyserat nyheterna som sänts i lokalradion. Vidare har exempelvis Asp inte 

analyserat hur Sveriges Radios lokala radiokanaler bevakar den politiska valrörelsen för 2014. 

Därmed kan denna studie tillföra kunskap till det inomvetenskapliga fältet.  

3.5 Förkortningar 

ABindex = Aktörsbehandlingsindex 

C = Centerpartiet 

FI = Feministiskt initiativ 

KD = Kristdemokraterna 

FP = Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) 

M = Moderaterna 

MP = Miljöpartiet de gröna 

NS = Norrbottens sjukvårdsparti 

RS = Rättvisepartiet Socialisterna 

S = Socialdemokraterna 

SD = Sverigedemokraterna 

SR = Sveriges Radio 

Tgm = Telegram 

V = Vänsterpartiet 
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4. TEORI 

4.1 Objektivitetsbegreppet 

När tv:n fick en allt starkare position i samhället som nyhetsförmedlare satte det press på att även 

Sveriges Radio skulle skärpa sin nyhetsförmedling. Radion skulle ha en objektiv nyhetsbevakning 

och kravet skrevs in i sändningsrättigheterna som nämnts i inledningen. Men Public Service-bolaget 

(SR och SVT) fick snabbt kritik för att inte vara objektiv i sin journalistik. Under kritiken i slutet av 

1960-talet försökte statsvetaren Jörgen Westerståhl att fastställa vad objektivitetsbegreppet innebar. 

Westerståhl konstaterade att objektivitet har fyra krav på nyheter: sanning, relevans, balans samt 

neutral presentation (Hadenius et. al., 2011) 

Figur 1. Jörgen Westerståhls definition av objektivitetsbegreppet. Källa: Westerståhl, 1972. 

Westerståhl (1972) själv menar att objektivitet enligt hans modell innefattar de sex stycken 

underliggande begreppen. Nyheten som förmedlas ska alltså enligt modellen ovan vara sann och 

relevant. Det innebär att nyheten inte ska innehålla saker som är falska. Westerståhl anser att om en 

nyhet tar upp flera saker eller mera komplicerade delar av verkligheten, som exempelvis ett politiskt 

partis åsikter kring en specifik fråga, blir frågan om sanning både svårare att fastställa men även 

mindre aktuell. Relevansen får en allt större betydelse (Westerståhl, 1972). Redaktionen ska även ge 

en händelse det utrymme som anses befogat. Det kan dock vara svårt att avgöra vad som är rimligt 

med utrymme för en nyhet (Hadenius et. al., 2011). Att bedöma relevansen i ett material är en av de 

svåraste sakerna att definiera i modellen enligt Westerståhl (1972). Dels handlar relevans om vad 

som är mest relevant och väsentligt att återberätta och uppmärksamma från ett skeende, men 

relevans handlar också om relevansen mellan två olika nyheter. Westerståhl (1972) ställer sig 

frågande till hur väsentligt exempelvis rapporteringen om ett krig är i förhållande till en nyhet om 

en rymdresa till månen. Att svara på vad som är relevant att återberätta från en händelse och vilken 
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nyhet som är mer eller mindre relevant att ha med i en nyhetssändning handlar således enbart om 

sändaren och mottagarens egna subjektiva bedömning enligt Westerståhl (1972). Vad som en 

redaktion anser bör komma med i en nyhetssändning och således antas vara relevant är det i dag 

ofta en så kallad gatekeeper som avgör. Utifrån att gatekeepers förekommer på redaktionerna så 

minskar chanserna för att utomstående eller en enskild journalist bestämmer vilka nyheter som ska 

publicera och vilka som inte ska det. Men i vilken utsträckning som en gatekeeper håller 

utomstående påtryckningar borta är det svårt att definiera enligt Westerståhl (1972). 

Opartiskheten kan i sin tur mätas med hjälp av undersökningar av balans och presentation. En 

opartisk nyhetsförmedling måste enligt Westerståhl vara balanserad där alla sidor i en händelse får 

komma till tals. Ingen sida eller någon del av händelsen får hemlighållas eller tystas ner i 

nyhetsförmedlingen (Hadenius et. al., 2011). Men Westerståhl anser att en nyhet kan kräva att en 

sida hörs mer än en annan, men då handlar det om att journalisten inte får sympatisera med någon 

av sidorna (Westerståhl, 1972). Men när det handlar om huruvida medier är balanserade i sin 

presentation av olika aktörer, och framför allt Public Service som har krav på sig att vara opartiska, 

menar Westerståhl (1972) att Sveriges Radio kan använda sig av två olika principer för bevakning 

av politiska partier. Den första principen handlar om att varje parti ska få exakt lika mycket 

utrymme och behandlas lika. Men den andra principen handlar om att partierna får olika utrymme 

beroende på hur stora de är. Detta är något som går att koppla till Asps (2006) studie från 

valrörelsen 2006. Asp (2006) kom fram till att de partier som var störts i opinionsundersökningarna 

under valet 2006 även var de partier som fick mest uppmärksamhet av medierna under valrörelsen 

(Asp, 2006). Detta kan även styrkas av Westerståhls (1972) förklaring av att Sveriges Radio 

använder (åtminstone före 1972) en kompromiss av de båda principerna för en balanserad 

presentation av flera politiska partier. SR ger de större partierna lite mer uppmärksamhet på grund 

av partiernas storlek, men inte till den grad att det större partiet får majoriteten av 

uppmärksamheten, något som partiet skulle få om enbart den andra principen tillämpades 

(Westerståhl, 1972).  

 Begreppet balans syftar även till att undersöka huruvida en sida enbart får positiv eller 

negativ uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen. Balansen mellan positiv och negativ rapportering 

av en sida kan belysa huruvida medierna är opartiska eller inte (Westerståhl 1972). Vidare handlar 

opartiskhet om att medierna ska ha en neutral presentation när de presenterar en nyhet. Enligt 

Westerståhl (1972) handlar det främst om hur sändaren, exempelvis journalisten, väljer att använda 
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positiva eller negativa ord på ett sätt som gör att meddelandet får en viss värdering (Westerståhl 

1972).  

Westerståhls definition av objektivitet stämmer även överens med de etiska reglerna för press, radio 

och tv som bland andra Tidningsutgivarna har sammanställt. I de etiska reglerna framgår det bland 

annat att journalisten ska sträva mot att låta alla sidor i en händelse få komma till tals och de som 

kritiseras i ett material ska få möjlighet att bemöta kritiken (Publicistklubben et. al., 2010). Att 

nyheten ska ha en neutral presentation innebär att reportern inte själv får lägga in egna värderingar i 

berättelsen eller ta ställning i frågan på något sätt (Hadenius et. al., 2011). Liknande argument som 

Westerståhl för finns även med i Sveriges Radios bok Public Service-handbok (2014). Där finns det 

riktlinjer som säger att journalister hos SR bland annat inte ska ta ställning i olika frågor och att 

berörda parter ska få möjlighet att uttala sig (Sveriges Radio AB, 2014). Michael Schudson (2001) 

förklarar objektivitet som en slags moral som journalister främst i USA mellan 1800- och 1900-

talets början hade och har än i dag. Objektivitet som norm ska enligt Schudson (2001) hjälpa 

journalisterna att skilja mellan sina egna värderingar och vad som är fakta då de bara ska rapportera 

om fakta och inget annat. Precis som i Westerståhls (1972) teori slår Schudson (2001) fast att alla 

sidor i en historia ska få komma till tals utan att journalisterna själva kommenterar, ändrar meningar 

eller vrider nyheten på något sätt.  

Det ska tilläggas att Jörgen Westerståhl skrev sin modell av objektivitetsbegreppet redan 1972 och 

få har efter det utvecklat eller kommit med nyare och mer utvecklade begreppsförklaringar av 

objektivitet. Däremot har ett flertal förhållit sig till Westerståhls modell och använt den i egna 

syften. Men eftersom Westerståhl är den enda som har definierat objektivitetsbegreppet så tydligt 

och så tidigt har flera efter honom kritiserat hans modell.  

Journalisternas objektivitet har alltså ifrågasatts, däribland av Michael Schudson själv (1989), 

genom hur medierna får tillgång till nyheter och hur de rapporterar om händelser. Schudson (1989) 

hänvisar till bland andra Molotchs och Lesters studie från 1974. Oavsett hur en nyhet upptäcks så är 

det personer med makt som står bakom en händelse eller ett event. Molotch och Lester menar att 

journalister skapar en egen verklighet i nyheterna som bygger på händelser som skapats av 

makthavarna. Exempelvis är politiker de som ger nyheter till medierna och således skapar den 

verklighet som journalisterna återger. Händelserna som medierna tar del av sker alltså inte spontant 

utan ges av de med makt och därmed är journalisterna inte helt objektiva i sin bevakning (Schudson 
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1989). Det intressanta med denna kritik är dock att inom politisk medialisering finns det teorier som 

menar att det snarare är medierna som styr när och hur politiska institutioner och dess aktörer ska få 

komma till tals. Därmed kan kritiken från Molotch och Lester, som menar att det är politikerna 

själva som styr innehållet i medierna, ses som obefogad utifrån teorin om politisk medialisering. 

Det ska dock poängteras att Molotch och Lester lade fram denna teori på 1970-talet. Det var alltså 

under en period då medielandskapet såg annorlunda ut från dagens medielandskap med internet, 

mobiltelefoner och datorer. Sett ur det perspektivet stämmer deras teori väl in på medielandskapet 

som rådde 1970.  

Men det finns även studier gjorda av Schudson (1989) som pekar på att en del journalister, beroende 

på till exempel tidning, är mer liberala eller mer demokratiska och därmed kan journalisternas 

politiska åsikter påverka deras nyhetsrapportering. Det finns även kritik för hur journalister väljer 

att rapportera om nyheter utifrån olika ekonomiska och politiska viljor. Exempelvis kan flera medier 

styras av en och samma styrelse med ett visst syfte. Dock avvisar Schudson (1989) tanken på att 

journalister skulle styras direkt av styrelserna eftersom journalisterna sällan personligen möter 

styrelsemedlemmarna. En del tidningar kan välja att enbart ha med nyheter som passar en viss 

målgrupp för att på så sätt kunna locka till sig företag som vill ha reklam i deras tidning. Detta urval 

sker av så kallade gatekeepers som i sin tur påverkas av politiska och ekonomiska viljor och 

skeenden som äger rum i samhället (Schudson, 1989). Även ideologier, kulturella symboler och 

sociala företeelser i samhället påverkar nyheterna. Schudson (1989) skriver det inte själv men 

eftersom journalisterna och de som agerar gatekeppers lever i samma samhälle och således påverkas 

av alla eventuella förändringar i samhället så rapporterar de på ett visst sätt. Därmed kan 

journalisternas objektivitet ifrågasättas. De uppfattar alltså själva vad som utgör en nyhet och vad 

som inte gör det, vilket innebär att de gör en egen nyhetsvärdering, en slutsats som Schudson 

(1989) hänvisar till Stuart Hall.  

Men även om det finns kritik mot att journalister skulle vara opartiska så framgår det i en 

undersökning gjord av Jenny Wiik (2012) att objektivitet som ett ideal bland journalister i Sverige 

har stärkts mellan 1999 och 2011. En av orsakerna till denna utveckling, kan enligt Wiik (2012) 

bero på att den liberala modellen har spridit sig från USA till Sverige. Förenklat innebär det att 

medierna har blivit mer professionella, det har skett en kommersialisering av pressen och slutligen 

att staten inte ingriper i medierna. För svensk del handlar det mestadels om att professionalismen är 

starkt kopplad till objektivitetsidealet. Professionalismen syns även extra tydligt bland de yngre 
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journalisterna vilket Wiik (2012) kopplar till att de oftare har en journalistutbildning än de äldre 

journalisterna (Wiik, 2012).  

Det ska även tilläggas att Westerståhls (1972) modell kräver att den som använder modellen själv 

gör bedömningar av flera saker i materialet. Inte minst inom bedömningen för relevans och hur en 

aktör presenteras negativt eller positivt. Bland annat ska den enskilde bedöma huruvida materialet 

är sant och relevant i förhållande till exempelvis verkligheten samt vilken nyhet som är mest 

relevant att förmedla till mottagaren. Men där går Westerståhl (1972) så långt att han anser att det 

knappt går att använda varken vetenskapliga eller teoretiska studier för att avgöra bedömningen 

kring relevansen i materialet utifrån hans modell. Därmed ställs det krav på att den som använder 

modellen själv i största mån är objektiv och konsekvent i sin analys. Esaiasson et al. (2012) skriver 

även att resultaten från studien ska vara oberoende av forskaren som gjort analysen i så hög 

utsträckning som det är möjligt (Esaiasson et al. 2012). Detta ställs på sin spets i denna 

undersökning eftersom personliga bedömningar måste ske i viss mån i kodanalysen. För att 

objektivitet ska uppnås i denna studie framgår det i kodinstruktionerna hur kodaren ska analysera 

materialet.  

För att ta reda på om medierna är opartiska i sin rapportering och om partier har gynnats eller 

missgynnats av mediernas rapportering i ett val menar Asp (2006) att det krävs en teori som 

förklarar hur en aktör (exempelvis ett politiskt parti eller partiledare) gynnas eller missgynnas.  

Denna studie kommer att använda sig av Asps (2006) teori kring partiskhet för kunna analysera 

materialet och således besvara den första och andra frågeställningen i denna studie. 

Asp (2006) menar att den enskilde, i detta fall journalistens, agerande i politiska frågor bestäms 

utifrån hur denne ser på aktörer och sakfrågor. Vilket till viss del kan kopplas till Schudsons (1989) 

diskussion kring hur journalister påverkas av politiska och ekonomiska påtryckningar samt 

ideologiska normer i samhället. Enligt Asp (2006) kan journalisternas syn på aktörerna och 

sakfrågorna ses från tre olika sätt. 1. Aktören som objekt kan gynnas eller missgynnas utifrån den 

uppmärksamhet aktören får, hur aktören framställs samt hur aktören i fråga relateras till andra 

aktörer. 2. Men aktören (till exempel en partipolitiker) kan också gynnas eller missgynnas i de 

sakfrågor som medierna väljer att belysa. Så bilden av aktören påverkas även av uppmärksamheten 

som de olika sakfrågorna får, hur dessa frågor framställs och hur sakfrågorna kan relateras till 

varandra. Även företeelser som medierna tar upp påverkar bilden av aktören. 3. Slutligen påverkas 

aktörens gynnande eller missgynnande i medierna beroende på hur aktören i sig relateras till 
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sakfrågor. Punkt tre syftar alltså till huruvida aktören knyts samman med sakfrågor denne själv vill 

förknippas med eller inte. Asp (2006) framhäver att dessa tre sätt kan användas för att undersöka 

om medier gynnar eller missgynnar en aktör. Men det behövs även en teori för när det förekommer 

ett gynnande eller inte. Här handlar det om att utgå från vad som anses vara ett normalfall beroende 

på parti. Exempelvis kan det ses som positivt eller gynnsamt att aktören framställs i situationer där 

det inte råder någon konflikt, där dennes sakfrågor berörs på ett sätt som aktören själv vill och att 

det är positivt att få exponering i media (Asp, 2006). 

För att kunna använda Asps (2006) teori om opartiskhet och om en rättvis nyhetsförmedling av de 

politiska partierna i P4 Norrbotten kommer teorin att användas i den kvantitativa metoden. Därmed 

kommer det undersökas hur frekvent de olika politiska partierna förekommer och om partierna får 

beröm eller kritik i materialet.  

4.2 Aktörsbehandlingsindex 

Den bild som media ger av en aktör, exempelvis ett politiskt parti, avgör om denne gynnas eller 

missgynnas i nyhetsförmedlingen. Det slår Kent Asp (2011) fast i sin studie Mediernas prestationer 

och betydelse Valet 2010. För att undersöka och förklara i vilken grad medierna gynnar eller 

missgynnar en aktör använder sig Asp (2011) av något han kallar för aktörsbehandlingsindex. Det 

använder han “för att få en bild av hur olika aktörer sammantaget uppmärksammas som agerande 

och omtalade aktörer” (Asp, 2011, s.44). Indexet visar hur mycket en aktör, exempelvis en 

politiker, får uttala sig och huruvida aktören blir positivt eller negativt värderad och omnämnd i 

media. Indexet kan användas för att påvisa hur olika medier behandlar olika aktörer över en viss tid.  

Asp (2011) menar att indexet består av fyra komponenter där de två första har ett positivt värde, den 

tredje har ett negativt värde och den fjärde har ett neutralt värde. Den första komponenten är antal 

gånger som aktören förekommer som agerande aktör, det vill säga när aktören själv får komma till 

tals. Den andra komponenten är antal gånger som aktören får beröm på något sätt. Den tredje 

komponenten handlar om antal gånger som aktören får kritik i ett sammanhang. Den fjärde och sista 

komponenten i indexet handlar om hur många gånger aktören nämns utan att någon värdering görs, 

det vill säga när aktören omnämns i ett neutralt sammanhang. Efter att materialet analyserats görs 

en uträkning och sedan delas aktörerna in i aktörsbehandlingsindexet som varierar mellan +100 där 

aktören gynnas som mest till –100 där aktören missgynnas som mest (Asp, 2011). 
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Dock är det viktigt att understryka att syftet med denna studie inte är att bedöma och redovisa 

huruvida varje enskild nyhet är objektiv eller inte. Utan det är den samlade bilden av bevakningen 

som undersöks. Den matematiska formeln för aktörsbehandlingsindexet återfinns i bilaga 11.1.  

4.3 Politisk medialisering som teori 

Medier kan påverka samhällen och individer men organisationer och enskilda individer kan även 

påverka medierna. Detta handlar om att det sker en medialisering. Denna studie syftar till att 

undersöka hur P4 Norrbotten bevakar politiker och politiska partier under valrörelsen 2014 och 

detta är något som kan analyseras genom politisk medialisering. 

Stig Hjarvard slår fast i sin bok The Mediatization of Culture and Society (2013) att 

mediekommunikation ofta undersöks på två sätt. Den första handlar om vad media gör med 

individer, det vill säga hur mediernas budskap påverkar individer och hela samhällen. Det kan 

exempelvis röra sig om hur medierna rapporterar om valrörelser och hur rapporteringen påverkar 

individernas politiska åsikter. Det andra sättet att undersöka mediekommunikation handlar om att 

undersöka vad individer gör med medierna samt hur de påverkar medierna. Det är alltså omvänt 

från den första utgångspunkten. Här handlar det om att personer är aktiva och ibland även mäktiga 

när de använder medierna för att tillfredsställa sig själva och sina egna behov (Hjarvard, 2013).  

Men Hjarvard (2013) menar att mediatization theory eller medialisering som teori (som det kallas 

hädanefter i denna studie) skiljer sig från de två ovanstående forskningssätten. Till skillnad från de 

två exemplen ovan som enbart fokuserar på budskapen från medierna till individerna och tvärtom så 

går det att med hjälp av medialisering som teori att undersöka hur medierna, samhällen och dess 

institutioner har förändrats över tid. Förändring går dels att se i själva budskapen som medierna 

förmedlar men framför allt i relationen som förändras mellan medierna och sociala och kulturella 

sfärer som Hjarvard (2013) uttrycker det. Medialisering fokuserar alltså på hur mediernas relation 

till samhället har förändrats över tid.  

Medierna har gått från att bara vara teknik och en egen institution som personer eller politiska 

partier kan välja att använda när de vill, till att bli mer integrerade i samhällena menar Hjarvard 

(2013) som hänvisar till Livingstone (2009). Det ska dock tilläggas att Livingstone (2009) 

problematiserar begreppet medialisering då begreppet har olika betydelser på olika språk. Men för 

att kombinera både Hjarvard och Livingstone kommer medialisering som begrepp i denna studie att 

utgå från den tyska definition som Livingstone (2009) hänvisar till. Enligt den hänvisar 
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medialisering till att vardagliga handlingar och sociala relationer påverkas och formas av medierna 

och medierade teknologier. Hon ger bland annat exempel på hur barns lekar förändrats över tid, i 

och med att medierna har fått en allt större påverkan på våra liv (Livingstone 2009).  

Hjarvard (2013) går i sin tur in på att medierna skapar olika sociala och kulturella sfärer som 

exempelvis familj och politik (Hjarvard, 2013). 

Politisk medialisering innebär enligt Asp (1986) att politiker har påverkats och anpassat sig efter hur 

medierna bevakar politik. Asp hänvisar i sin tur till Hernes (1978) som förklarar att det finns ett 

överskott på information från medierna men ett underskott av uppmärksamhet från publiken som 

medierna riktar sig till. Detta leder bland annat till att politikerna måste försöka sticka ut och synas 

på olika sätt för att först få mediernas uppmärksamhet för att sedan på så sätt kunna få publikens 

uppmärksamhet. Ett exempel på detta är att politiken har blivit allt mer personifierad i den 

bemärkelse att partierna har valt en partiledare som partierna anförtror sig till (Asp, 1986). Precis 

som Hjarvard (2013) framför i sin bok så är syftet med politisk medialisering att undersöka själva 

processen där exempelvis politiska partier och dess aktörer (till exempel partiledare) blir allt mer 

beroende av medierna. Hjarvard (2013) skriver att medierna har blivit en självständig institution i 

samhället som kontrollerar och når människor i samhället. I och med det har medierna fått en allt 

större makt att bestämma över den politiska dagordningen. För att politiska partier och dess ledare 

ska kunna nå ut till samhället gäller det att de anpassar sig efter hur medierna arbetar rent 

journalistiskt, däribland hur de bevakar nyheter och vilken nyhetsvärdering de har, något som även 

Asp (1986) pekar på.  

Vidare har Strömbäck (2008) tagit fram fyra faser för politisk medialisering. Den första fasen är när 

medierna har blivit den viktigaste informations- och kommunikationsförmedlaren mellan politiska 

aktörer och institutioner (till exempel partiledare eller hela partier) och individer i samhället. Redan 

i den första fasen har mediernas rapportering av verkligheten en påverkan på hur individerna i 

samhället ser på sin egna verklighet runt omkring dem enligt Strömbäck (2008). Vilket i sin tur 

leder till att exempelvis politiska partier måste ha mediernas rapportering i åtanke när de själva vill 

påverka opinionen. Redan i den första fasen går det alltså att börja ifrågasätta Molotchs och Lesters 

kritik som Schudson (1989) lyfter fram i frågan om journalisters objektiva nyhetsförmedling. Enligt 

teorin om politisk medialisering är det snarare medierna som styr innehållet, till och med redan i 

den första fasen, till skillnad från att det skulle vara mäktiga politiska institutioner som bestämmer 

innehållet som Molotch och Lester menar är fallet. Det ska dock tilläggas att Molotch och Lester 
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resonerar kring det amerikanska mediesystemet och inte det svenska. Därmed kan deras 

resonemang säkerligen stämma överens med hur medier i USA arbetar men inte i hur svenska 

medier arbetar i relation till politiska institutioner och aktörer.  

Inom den andra fasen har mediernas självständighet ökat gentemot olika politiska institutioner och 

de är mer oberoende och styrs av mediernas egna normer och värderingar i stället för politikens och 

de styrandes tankar. Medierna bestämmer själva utifrån sina egna värderingar vad som ska 

publiceras och förmedlas till samhället. Dock har mediernas självständighet enbart ökat i den 

bemärkelsen att de nu bestämmer över sitt innehåll. Därmed har medialiseringen ökat från den 

första fasen (Strömbäck 2008).  

I den tredje fasen ökar mediernas självständighet ännu mer. Nu till den grad att politiska aktörer och 

institutioner måste anpassa sig till medierna i stället för tvärtom. De politiska aktörerna och dess 

institutioner kan inte längre förvänta sig att medierna ska ta hänsyn och skriva om dem utan nu har 

medierna blivit allt viktigare aktörer i beslutsprocessen. Därmed måste exempelvis partiledare 

anpassa sig ännu mer till hur medierna arbetar och fungerar (Strömbäck 2008). Det är även inom 

denna fas som Strömbäck nämner det som både Asp och Hjarvard gör, att politiken blir mer 

personifierad som ett resultat av politisk medialisering.  

Den fjärde och sista fasen handlar om att de politiska institutionerna och aktörerna har blivit så 

medialiserade att medierna och dess normer och nyhetsvärderingar numera är en självklar och till 

och med inbyggd del i styrandeprocessen. I den här fasen anpassar sig inte bara partiledare till hur 

medierna fungerar utan de använder sig av mediernas arbetssätt och normer. Precis som i den första 

fasen är det även i den sista fasen som medierna är den primära informationskällan för samhället. 

Ett exempel på det fjärde steget är hur politiker försöker skapa ett behov hos medierna, exempelvis 

när en politiker gör ett “uttalande” kan de nå ut med sitt budskap till samhället. Strömbäck (2008) 

anser att det kan ses som att politikerna går in i ett läge där de för en politisk kampanj hela tiden för 

sin sak för att kunna få uppmärksamhet av medierna och nå ut till befolkningen (Strömbäck, 2008). 

Detta är även något som backas upp av Mazzoleni & Schulz (1999) som menar att politiken i 

dagens samhälle inte kan leva utan kommunikation. De förklarar att politiken har formats av hur 

medierna arbetar och att politiker förr eller senare måste gå via medierna för att kunna göra 

exempelvis olika uttalanden. Men det är medierna som bestämmer vilka som får tillgång till 

publiken. Om exempelvis politiska aktörer ordnar en specifik kampanj som är anpassad för hur 
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medierna arbetar eller om kampanjen är till för att få mediernas uppmärksamhet har det blivit en 

politisk medialisering (Mazzoleni & Schulz, 1999).  

Precis som Strömbäcks (2008) första och sista fas så skriver Mazzoleni & Schulz (1999) att 

medierna är den primära informationskällan för bland annat opinionsbildning hos publiken.  

Vidare kan Strömbäcks (2008) fyra faser kopplas samman till den tyska definitionen av 

medialisering som Livingstone (2009) nämner. I fallet med politisk medialisering blir det således att 

politiska aktörer och dess institutioners handlingar och även sociala relationer ändras och formas av 

medierna och mediernas arbetsmetoder. Det ska även tilläggas att medierna och de politiska 

institutionerna och dess aktörer i verkligheten inte har lika tydliga faser och att faserna kan variera 

mellan olika medier och olika samhällen (Strömbäck 2008). Men även om politisk medialisering 

inte sker lika tydligt som faserna i Strömbäcks (2008) beskrivning så backas medialisering som 

teori upp av bland andra Mazzoleni och Schulz (1999). De menar att politiska institutioner påverkas 

och ändras av medierna allt mer och att just medialisering är det rätta ordet för den förändring som 

sker.  

Men politisk medialisering har även fått kritik i form av att medierna får allt mer makt och har 

rubbat maktbalansen i samhället (Mazzoleni & Schulz, 1999). Kritiken handlar bland annat om att 

massmedierna tar bort vissa demokratiska och offentliga institutioners funktioner när befolkningen 

kan komma i kontakt direkt med politikerna genom den nya tekniken. Det finns även kritik mot att 

de politiska partierna tappar sin funktion som medlare mellan befolkningen i samhället med de som 

styr. Mazzoleni & Schulz (1999, s.248) skriver att “principlösa politiker” kommer att använda den 

nya medietekniken för att påverka opinionen och människors åsikter (Mazzoleni & Schulz, 1999). 

Att medierna får allt mer makt och i Strömbäcks (2008) faser till och med avgör vilka, i detta fall 

politiska institutioner och aktörer, som får tillgång till publiken kan knytas till kritiken om 

journalisternas objektivitet. I den bemärkelse att det finns studier enligt Schudson (1989) som pekar 

på att en del journalister och tidningar exempelvis har en mer liberal eller demokratisk ställning och 

därmed kan påverka innehållet efter sina egna politiska värderingar när de har rollen som 

gatekeepers. Det ska även nämnas att Hjarvard (2013) betonar att medialisering som teori inte ska 

ses som en fristående teori som ersätter andra teorier. Den ska fungera mer som ett komplement för 

att kunna undersöka hur relationen mellan medier och samhället har förändrats. Så är även fallet i 

denna studie där analysen utgår från materialet och teorierna kring objektivitet men där sedan 

politisk medialisering som teori används för att få en djupare förståelse för mediernas betydelse i 

samhället. 
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5. METOD OCH MATERIAL 

5.1 Metod

Denna studie utgår från en kvantitativ innehållsanalys där teorierna har använts för att utforma 

kodschemat för att kunna besvara frågeställningarna.  

5.1.1 Kvantitativ innehållsanalys
En kvantitativ innehållsanalys syftar till att undersöka hur frekvent något förekommer i ett material. 

I denna studie undersöks vilka olika politiska partier och politiska aktörer som förekommer i 

materialet samt hur frekvent dessa förekommer. Formatet som de olika politiska partierna och dess 

aktörer presenteras i, till exempel genom telegram eller reportage ämnas att undersökas. Bergström 

och Boréus (2012) slår fast att en kvantitativ analys kan lämpa sig för att studera om rapporteringen 

kring ett ämne är opartisk, objektiv och saklig. Det kan undersökas genom att exempelvis analysera 

vilka sidor i en konflikt som får framträda i rapporteringen eller vilka ord som används för att 

beskriva en aktör i en berättelse (Bergström & Boréus, 2012). Därmed anses metoden lämplig för 

denna studie utifrån de frågor som ställs till materialet. 

En kvalitativ textanalys hade även varit en lämplig metod till denna studie. Syftet med en kvalitativ 

textanalys kan enligt Esaiasson et al. (2012) bland annat vara att studera det underliggande 

budskapet som kan förekomma i en text. Det vill säga det meddelande som inte direkt framkommer 

av texten utan det som finns mellan raderna (Esaiasson et al., 2012). Diskursanalys hade kunnat 

användas som en teori inom den kvalitativa textmetoden för att undersöka vilka som har makt i 

samhället utifrån vad nyheterna innehåller. Därmed kan diskursanalys anses vara ett bra 

komplement för att besvara frågeställningen om politisk medialisering för att belysa om medierna 

har större makt än de olika politiska partierna. Men den kvantitativa innehållsanalysen anses vara 

god nog för att kunna besvara den frågeställningen utan att studien behöver kompletteras med en 

diskursanalys. 

Valet av metod för denna studie stärks även av Esaiasson et al. (2012) resonemang att den 

kvantitativa innehållsanalysen är användbar för att exempelvis belysa hur frekvent vissa kategorier 

förekommer i ett material. Även hur mycket utrymme kategorierna får, exempelvis ett visst 

argument eller en sakfråga, kan analyseras genom denna metod (Esaiasson et al., 2012). Då detta är 

något denna studie avser att undersöka kan den kvantitativa innehållsanalysen vara att föredra över 
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den kvalitativa textanalysen som metod. Fiske (2009) menar att det går att räkna på vad som helst i 

ett material utifrån kriteriet att det går att identifiera och att det förekommer tillräckligt ofta i 

materialet för att det ska gå att använda sig av statistiska analysmetoder (Fiske, 2009). 

Inom den kvantitativa innehållsanalysen och framför allt i studier gällande politisk kommunikation 

går det att dela in forskning i tre olika kategorier. Deskriptiv, normativ och explanativ kvantitativ 

innehållsanalys (Esaiasson et al., 2012 och Asp, 1986). Denna studie kommer att fokusera på Kent 

Asps (1986) begrepp deskriptiv innehållsanalys. Syftet med en sådan analys är att beskriva hur 

innehållet i materialet ser ut. Men studien kommer även att beröra Asps (1986) begrepp normativ 

innehållsanalys. Skillnaden mellan de båda analyserna är att den normativa analysen syftar till att 

undersöka hur innehållet i materialet förhåller sig till uppställda normer samt hur det bör se ut enligt 

dessa normer (Esaiasson et al., 2012). Här kommer objektivet som begrepp och norm inom 

journalistiken att användas utifrån Jörgen Westerståhls begreppsdefinition av objektivitet. Studien 

kommer utgå från att objektivitet som teori är en norm i det valda materialet och därmed finns det 

en slags förutfattad mening om hur materialet ska se ut samt vad som ska finnas och inte finnas med 

i materialet.

Alla politiska partier som nämns i materialet kommer att kodas samt om de får beröm eller kritik. 

Det sker för att få fram ett bra underlag till aktörsbehandlingsindexet. Men även hur frekvent de 

olika politiska partierna och dess aktörer förekommer undersöks. De olika delarna inom Jörgen 

Westerståhls (1974) objektivitetsbegrepp operationaliseras till frågor som finns i kodschemat. 

Exempelvis kan opartiskheten som är en del av objektivitetsbegreppet mätas med hjälp av 

undersökningar av balansen och presentationen av de politiska partierna. Genom att använda flera 

variabler i kodschemat avser författaren att få bra resultat som kan analyseras utifrån teorin om 

politisk medialisering och Strömbäcks (2008) fyra faser. 

5.1.2 Kodschema 

Själva kärnan i denna metod är det så kallade kodschemat som är ett analysinstrument som används 

för att undersöka materialet. Kodschemat är konstruerat på ett sådant sätt att det ska samla in rätt 

information som krävs för att exempelvis kunna använda Kent Asps (2011) aktörsbehandlingsindex. 

Därmed är frågor om aktörer en del av kodschemat. Bland annat undersöks det om aktörer får 

beröm eller kritik, om de enbart omnämns av en reporter eller om de får uttala sig själva.  
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Inom Westerståhls (1972) definition av objektivitet menar han att det ska ske en opartisk och 

balanserad förmedling. För att analysera detta används det som Nilsson (2012) kallar för 

valenskodning vilket syftar till att undersöka huruvida materialet framhäver något som positivt eller 

negativt. Även formen på nyheterna ska undersökas, exempelvis om det är ett reportage eller ett 

telegram. Detta är ett variabelvärde som backas upp av Nilsson (2012) som kallar detta för 

uppmärksamhetsvärde. Hon menar att resultaten från uppmärksamhetsvärdet kan synliggöra vilket 

nyhetsvärde nyheten hade från sändaren eller producenten. Uppmärksamhetsvärdet används för att 

kunna ta reda på vilken relevans nyheten har, vilket är en av sakerna inom Westerståhls (2011) 

objektivitetsbegrepp. Rent konkret kommer det att undersökas när i sändningen exempelvis ett 

reportage sänds. Detta eftersom det kan säga något om vilken nyhetsvärdering P4 Norrbotten har 

gjort av nyheten.  

Enheter, variabler och variabelvärden är alla centrala begrepp inom en kvantitativ innehållsanalys 

(Østbye et al. 2004). De analysenheter som ingår i studien är alla de nyhetsinslag och telegram som 

sändes i Norrbottensnytt 13 dagar före själva valdagen samt under valdagen. Norrbottensnytt är 

namnet på P4 Norrbottens egna nyhetssändningar. Varje enskilt reportage eller telegram är alltså en 

egen analysenhet. Sammanlagt har alla variabler delats in i fem stycken olika kategorier. De fem 

kategorierna utgörs sedan av flera variabler. Detta sker på grund av att de valda teorierna kräver att 

ett flertal frågor ställs till materialet. En av variablerna som används i denna studie ämnar att 

undersöka formen på analysenheterna, det vill säga formen på inslagen och telegrammen i 

nyhetssändningarna. Det är ett variabelvärde som Esaiasson et al. (2012) kallar för formvariabler. 

Inom denna studie används flera olika formvariabler för att bland annat ta reda på om nyheten har 

formen av ett telegram eller reportage och när i sändningen inslaget eller telegrammet sänds. Nästa 

steg i kodschemat är att analysera vad som finns i nyheterna utifrån olika innehållsliga variabler, för 

att använda Esaiassons et al. (2012) begrepp. Det är inom dessa variabler som bland annat aktörer 

och politiska partier undersöks. 

Østbye et al. (2004) framhäver även vikten av att bestämma sig för vilken nivå av materialet som 

ska undersökas. Denna studies analys ska ligga på en sådan detaljnivå att enskilda ord kan 

analyseras. På så sätt kommer teorierna användas på bästa sätt för att frågeställningarna ska 

besvaras. Slutligen kommer det införas en så kallad övrig-variabel. Detta för att det ska vara möjligt 

att kunna placera sådana reportage eller telegram som inte handlar om valen i en egen kategori. 
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Användandet av en övrig-variabel är ett tillvägagångssätt som förespråkas av både Esaiasson et al. 

(2012) och Nilsson (2012).  

Följande fem kategorier ska analyseras hos enheterna: 
- Fysiska form och innehåll 

Inom denna kategori ska bland annat antal reportage, telegram och illade-telegram räknas. Men 

även om det är ett avslöjande reportage eller mer en redovisning från exempelvis en 

opinionsmätning. Det finns olika sätt att beräkna om P4 Norrbotten har en objektiv bevakning. 

Ett sätt att få fram relevansen i deras bevakning, som är en del av objektivitetsbegreppet enligt 

Westerståhls (1972) definition, är att analysera vilken prioritering nyheterna har i 

nyhetssändningarna. Inom begreppet för relevans ska även innehållet analyseras utifrån att all 

relevant information är inkluderad i nyheten.
- Politiskt parti 

Här är syftet att räkna på vilka politiska partier som förekommer. Antingen i form av att 

reportern eller nyhetspresentatören säger ett partis namn eller att en aktör från ett parti, 

exempelvis en partiledare, får uttrycka sig i ett reportage eller blir citerad i ett telegram. 
- Region  

Inom denna kategori är syftet att räkna på vilket val som får mest uppmärksamhet i P4 

Norrbottens valbevakning. Det görs genom att fastställa vilken kommun som omnämns, eller om 

det är landstinget eller riket och därmed riksdagsvalet som berörs.
- Sakfrågor 

Inom Asps (2011) aktörsbehanlingsindex krävs det även att forskaren vet hur aktören förknippas 

med olika sakfrågor och huruvida sakfrågor kopplas till varandra. Därmed kommer sakfrågorna 

att få ingå i olika kategorier, exempelvis skola, försvar, äldrevård och ekonomi.
- Aktör 

Under denna kategori är syftet främst att ta reda på vilka aktörer som hörs, i vilka sammanhang 

de hörs samt om de presenteras i positiva eller negativa sammanhang. Detta för att kunna få 

fram tillräckligt med data för att dela in olika aktörer i Asps (2011) aktörsbehandlingsindex. 

Svaren från variablerna och variabelvärdena som ställs till materialet förs in i datamatrisen som i 

detta fall är ett numbers-dokument. För att besvara frågeställningarna räknas alla kodningsenheterna 

samman för att bland annat få fram frekvensen för hur ofta de olika politiska partierna förekommer i 

P4 Norrbottens nyhetsrapportering. 
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5.1.3 Kodinstruktioner 

En separat kodningsinstruktion har skapats också till denna analys. I instruktionen framgår det 

exempelvis hur kodaren ska hantera reportage som berör politiska beslut men som inte berör 

valrörelsen direkt utan mer indirekt. Syftet med instruktionerna är att hantera eventuella 

tveksamheter kring materialet för att minska risken för subjektivitet (Bergström & Boréus, 2012). 

Instruktionerna har skapats för att kodningen ska ske på ett så likartat sätt som möjligt. Inom teorin 

för objektivitetsbegreppet kan det vara svårt att avgöra huruvida en nyhet får tillräckligt med 

utrymme, om nyheten presenteras på ett neutralt och balanserat sätt samt om den är positiv eller 

negativ för något parti. För att kodaren ska göra likartade bedömningar hela tiden har även 

instruktioner för detta skrivits in i kodningsinstruktionen.  

En risk med denna metod är att kodschemat inte stämmer tillräckligt väl överens med vad materialet 

innehåller. Innan hela materialet analyseras testas därför kodschemat i en så kallad pilotstudie där 

enbart en liten del av hela materialet analyseras. Analysen i pilotstudien sker på exakt samma sätt 

som hela materialet ska genomgå sedan. Detta görs dels för att se vilka resultat som det går att få 

fram av materialet men även för att upptäcka eventuella fel i kodschemat (Bergström & Boréus, 

2012). 

5.1.4 Dubbelkodning 

Forskaren är även medveten om att kodningen av materialet kan bli fel på grund av mänskliga 

faktorer som exempelvis trötthet. För att undvika det har därför en del av materialet dubbelkodats 

för att säkerställa att kodningen har skett på rätt sätt. Enligt Bergström och Boréus (2012) innebär 

dubbelkodning att kodaren analyserar och kodar samma material två gånger vid två olika tillfällen. 

Första gången kodades materialet tidigt i arbetet men sedan gick det en tid innan exakt samma 

material kodades igen. På så sätt kunde resultaten jämföras från de båda kodningarna. Syftet med 

detta är enligt Bergström & Boréus (2012) att få ett så säkert resultat som möjligt och upprätthålla 

den objektivitet som förväntas finnas i denna studie. Med objektivitet menar Østbye et al. (2004) att 

inflytandet från forskarens egna värderingar inte ska påverka analysen och därmed resultatet så lite 

som möjligt. Målet är även att kunna koda materialet på ett sådant korrekt sätt att andra personer 

som kodar samma material ska komma fram till samma svar (Østbye et al., 2004). 
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5.2 Material och urval

Fiske (2009) anser att den kvantitativa innehållsanalysen som metod fungerar som bäst när det finns 

ett stort material att analysera (Fiske, 2009). Utifrån det har ett större material valts till denna 

undersökning. I studien undersöktes alla P4 Norrbottens nyhetssändningar som skedde 13 dagar 

före valdagen samt under själva valdagen 2014. Totalt ingick 144 stycken nyhetssändningar. Det 

undersökta materialet sändes således mellan den första september till och med valdagen den 14 

september 2014 i P4 Norrbottens nyhetssändningar som de kallar för “Norrbottensnytt”. 

Materialet som samlades in har varit i form av reportage, telegram och illat-telegram. Dessa ord är 

termer som används inom radio för att definiera vad är för slags material som finns med i en 

sändning. Författaren har själv producerat och sänt alla dessa typer av material under sin tid som 

radiojournalist vid Sveriges Radio.

Ett reportage är ett inslag där oftast en eller flera intervjupersoner hörs och där reportern sedan 

berättar information som är viktig för nyheten. Reporterns tal varvas med korta ljudklipp från 

intervjupersoner. Ibland förekommer det även andra ljud för att förstärka berättelsen i reportaget. 

Ett reportage kräver ofta mer arbete av en reporter och brukar vara cirka en till två minuter långt i 

en nyhetssändning. 

Ett telegram är en kort sammanfattning av ett större material eller en längre berättelse, exempelvis 

ett referat från en match eller en summering från vad ett reportage handlar om. Ett telegram tar 

vanligtvis inte mer än 30 sekunder att läsa upp i en sändning. 

Ett illat-telegram är förkortning för illustrations-telegram. Det är utformat på samma sätt som ett 

telegram men här sänds även ett kortare ljudklipp direkt efter att telegrammet är uppläst. Syftet med 

det ljudet är att förstärka meddelandet i telegrammet. 

Det slutliga begreppet som förekommer i mitt material är trailers för P4 Norrbottens egna program. 

En trailer kan ses som en slags reklam för kanalens egna material. Exempelvis kan det framgå i en 

trailer vad P4 Norrbottens eftermiddagsprogram ska att innehålla. 

En vanlig vardag utan avbrott i sändningarna hade P4 Norrbotten 12 stycken nyhetssändningar 

mellan klockan 06:30 och sedan varje halvtimme fram till och med klockan 17:00 under den valda 

perioden. Lördagar och söndagar innehöll var för sig sex stycken sändningar mellan klockan 08:30 

och varje halvtimme fram till och med 13:30. Inom definitionen för valet 2014 ingår de 14 

kommunala val som skedde i de olika kommunerna i Norrbotten samt landstingsvalet i länet. Men 

även bevakningen av riksdagsvalet analyserades eftersom P4 Norrbotten rapporterade om det valet i 

sina nyhetssändningar. Sammanlagt undersöks alltså 14 kommunala val, ett landstingsval och ett 
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riksdagsval. Att valet 2014 analyserades i denna studie är för att det är det senaste valet i Sverige. 

Därmed föll det naturligt att välja det valet.

Artiklar från P4 Norrbottens hemsida ingår inte i urvalet. Det är enbart de fasta nyhetssändningarna 

i P4 Norrbotten som analyseras. Därmed analyseras inte heller någon av de program som kanalen 

sände, exempelvis en extra valvaka eller någon av de ordinarie programmen som produceras lokalt 

av P4 Norrbotten. Nyheter eller program från P4 Riks, Ekot, Radiosporten och Sameradion som 

sänds på samma frekvens ingår inte heller i materialet. Enbart P4 Norrbottens lokala 

nyhetssändningar med innehåll som berör valrörelsen i form av kommunalval, landstingsval och 

riksdagsval eller där politiska partier förekommer tas med.

Att de politiska partierna M, C, FP, KD, S, V, MP, SD, FI, NS och RS ingår i kodningen beror på att 

de partierna förekom i valresultatet för valet 2014 som presenteras på val.se (2014). Partier som 

hamnade under övrig-kategorin kodas därmed inte.

Materialet inhämtas från Svensk Mediedatabas, SMDB, vid Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

Sändningarna avlyssnas och transkriberas för hand innan de analyseras enligt den valda metoden 

och de olika teorierna. 

5.2.1 Bortfall

Författaren är väl medveten om att det kommer bli ett bortfall från både kanalens hemsida och P4 

Norrbottens egna program eftersom dessa inte ingår i materialet. Men bortfallet behöver 

nödvändigtvis inte bli allt för stort. Detta beror på att nyheter som publiceras som artiklar på 

radiokanalens hemsida nästan alltid sänds. Författaren har personligen aldrig varit med om att en 

nyhet bara publicerats på hemsidan utan att den sänds i nyheterna under sina år som radiojournalist. 

Nyhetsredaktionen brukar vanligtvis ta ljudklipp från exempelvis debatter eller intervjuer i de egna 

programmen och klippa ner de till reportage eller illade telegram. På så sätt kommer troligtvis de 

flesta politiska partier och aktörer som förekommer i de lokala programmen ändå att komma med i 

urvalet då de även förekommer i nyheterna. Att enbart två veckor ingår i denna studie innebär att de 

politiska partier som förekom i P4 Norrbottens sändningar utanför den valda perioden inte ingår i 

urvalet och därmed kan de inte analyseras. Därmed påverkas aktörsbehandlingsindexet av 

materialurvalet. Det framgår dock i studien från Nord & Nygren (2007) att nyhetsbevakningen av 

ett val ökar successivt ju närmare valdagen. Nyhetsbevakningen av ett val är således som mest 

!30

http://val.se


frekvent de sista två veckorna före valet. Därmed är risken för ett större bortfall av material relativt 

liten. 

Vid ett tillfälle hördes dock inte de första 33 sekunderna av nyhetssändningen. I en annan sändning 

lyckades inte nyhetspresentatören att starta några nyhetsinslag. Nyheterna kodades därför utifrån 

den information som framgick. 

Under den tid som materialet inhämtades under september 2014 rapporterade P4 Norrbotten om en 

brand i stadsområdet Hertsön i Luleå. Företaget Lulebo nämndes ett flertal gånger under den 

rapporteringen. Lulebo beskriver sig själva som Luleå kommuns egna bostadsbolag (lulebo.se, 

2017). Dock kan inte nyheten anses ha en direkt koppling till varken valet eller ett politiskt parti. 

När en nyhet har handlat om branden på Hertsön har detta material ansetts som ett Ja på frågan 

“Berör ämnet något annat än kommunalval, landstingsval, riksdagsval eller politiska beslut?”. Detta 

för att nyheten inte direkt berör valet och det berör inte direkt något politiskt parti. 

5.3. Validitet och reliabilitiet  

Esaiasson et al. (2012) nämner begreppsvaliditet och resultatvaliditet som två sorters validitet. 

Förenklat handlar begreppsvaliditet om att systematiska fel inte ska ske samt att de teorier som 

används i studien stämmer väl överens med hur de praktiskt används för att analysera det valda 

materialet. Det sistnämnda kallas även för operationalisering och är en översättning från teori till 

praktik.  

Resultatvaliditet handlar i sin tur om att forskaren faktiskt mäter det denne påstår sig mäta 

(Esaiasson, 2012). Denna studie har använt sig av teorier som flera gånger använts av andra 

forskare. Detta gör att teorierna kan anses vara väl prövade och utvecklade, däribland 

objektivitetsbegreppet av Westerståhl (1972). Kodanalysen som genomförts bygger på frågor utifrån 

de utvalda teorierna i syfte att få ett så bra underlag som möjligt. När det gäller 

aktörsbehandlingsindexet har författaren utgått från samma frågor som Asp (2011) själv använt sig 

av i sin forskning. Därmed har inte författaren själv konstruerat några frågor gällande 

aktörsbehandlingsindexet och därmed kan begreppsvaliditeten anses vara god.  

Gällande Westerståhls (1972) teori om objektivitetsbegreppet har översättningen från teori till 

faktiska frågor skett utifrån Westerståhls (1972) olika delar i modellen av objektivitet. Bland annat 
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menar Westerståhl (1972) att en nyhet ska vara opartisk utifrån att reportern själv inte lägger in egna 

värderingar i nyheten. För att undersöka detta har därmed en fråga tagits med i kodschemat, frågan 

lyder “Har reportern eller nyhetspresentatören lagt in egna värderingar i nyheten?”. Liknande 

tillvägagångssätt användes med alla delar som ingår i objektivitetsbegreppet. Dock var det svårare 

att operationalisera begreppet relevans som även är en del av objektivitetsbegreppet. Westerståhl 

(1972) menar själv att det knappt går att undersöka begreppet i varken vetenskapliga eller teoretiska 

studier. Det ställs därför krav på att den som använder modellen i största mån är objektiv och 

konsekvent i sin analys. För att på bästa sätt översätta teorin om objektivet till praktiska frågor 

resonerades det kring varje del av modellen innan frågorna fördes in i kodschemat. Som kodare gick 

det inte att undvika att bedöma materialet trots att modellen studerades ingående och frågorna 

utformades efter noggrann eftertanke. Exempelvis har en bedömning gjorts huruvida nyheterna har 

ansetts sanna och om nyheterna har fått en bra prioritet i nyhetssändningarna beroende på dess 

innehåll. Jag har varit medveten om att frågorna har inneburit bedömningar och därmed försökt att 

vara konsekvent i kodanalysen genom att göra likvärdiga bedömningar av samtliga delar av 

materialet.  

För att höja graden av reliabilitet i studien genomfördes en så kallad dubbelkodning vilket innebär 

att en del av materialet kodades en gång till vid ett annat tillfälle genom kodschemat. Detta har 

genomförts för att säkerställa att kodningen har skett på rätt sätt. Dubbelkodningen genomfördes av 

en och samma kodare, något som Esaiasson et al. (2012) kallar för intrakodarreliabilitet. Det hade 

varit att föredra om en annan kodare kodat materialet en gång till men detta kunde inte genomföras 

på grund av att studien enbart genomfördes av en författare.  

Något som kan anses sänka validiteten för studien är att nya variabelvärden har tillkommit till 

kodschemat under arbetsprocessen. Detta har lett till att materialet har kodats om. I slutändan bidrog 

dock de nya variabelvärderna till att stärka resultatvaliditeten då det bidrog till ett mer tillförlitligt 

resultat. Något som stärker validiteten i denna studie är att samtliga nyhetssändningar som sändes 

13 dagar före valdagen samt under själva valdagen är analyserade. Totalt ingick 600 analysenheter i 

studien.  

Men att enbart analysera nyheter som sändes två veckor före valdagen kan även sänka validiteten 

eftersom en valrörelse pågår under en lång tid innan valdagen. Därmed har troligtvis de politiska 

partierna förekommit i andra nyhetssändningar utöver det analyserade materialet. Det hade dock 
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inte varit möjligt att analysera fler dagar på grund av tidsbrist. Det hade troligtvis ökat risken för att 

materialet hade analyserats slarvigt av kodaren. Därmed stärker det begränsade urvalet studiens 

validitet.  

6. RESULTAT 

Ett flertal frågor ställdes till det transkriberade materialet för att kunna besvara frågeställningarna i 

denna studie. Ett kodschema upprättades med totalt 111 variabler. Som nämnts tidigare syftar 

studien till att använda Asps (1986) begrepp deskriptiv innehållsanalys vilket innebär att innehållet 

presenteras utifrån hur det ser ut och vad som finns i det. Resultatet presenteras nedan utifrån vad 

som finns i materialet.  

Under de 13 dagar före valdagen samt under själva valdagen så sändes totalt 600 nyheter i P4 

Norrbottens nyhetssändningar. Detta inkluderar alla typer av nyheter som förekom i 

nyhetssändningarna, inklusive väderleksrapporter och sportnyheter. Trafikrapporterna ingick ej i 

detta underlag då de alltid nämndes efter att nyhetssändningen var slut. Att vädret kodades berodde 

på att det ingick inom sändningstiden för nyhetssändningarna. En del av P4 Norrbottens trailers 

hördes även i samband med en del nyhetssändningar, därav ingick även de i kodningen. Av de 600 

nyheterna var det inte alla som handlade om valet. De 600 nyheterna kan delas in i två olika 

kategorier beroende på vad de handlade om. Se cirkeldiagram nedan, figur 2.  
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Talet 89 som visas i figur 2 ovan är 89 stycken nyheter som på något sätt berör valet 2014 eller där 

ett politiskt parti förekommer. Av dessa 89 nyheter var 34 stycken telegram, ett var illat telegram 

och 54 stycken var reportage, se figur 10 under bilagor. Det andra talet som visas i figur 2 är 511 

stycken nyheter som inte berörde valet eller där inget politiskt parti eller politisk aktör förekom.  

 Det ska dock förtydligas att de 600 nyheterna som kodats inte är 600 unika nyheter. En 

nyhet kan exempelvis omarbetas från sin ursprungliga form och sändas flera gånger. Ett 

nyhetsinslag som sänds på morgonen kan under dagen kortas ner till ett telegram och därmed kan 

information om nyheten tillföras eller tas bort. Det kan till exempel innebära att en person kan höras 

i en version av nyheten på förmiddagen men inte i en annan version på eftermiddagen. Om samma 

nyhet sändes tre gånger kodades den som tre olika nyheter. Att nyheterna kodades som enskilda 

nyheter var för att täcka in eventuella förändringar av nyheterna som kan uppstå. Ytterligare ett skäl 

till att nyheterna kodades varje gång de förekom var för att få ett så korrekt underlag till 

aktörsbehandlingsindexet som möjligt. Då nyhetens form ändras påverkar det i vilken grad de olika 

politiska partierna framkommer.  

De 89 nyheterna som berörde valet delades sedan in i fem kategorier. Dessa kategorier syftade till 

att klargöra om nyheten var P4 Norrbottens egna granskande eller avslöjande reportage eller om 

nyheten kom från något politiskt parti. Fem frågor låg till grund för denna kategorisering. Dessa 

frågor var 1. Presenteras nyheten som P4 Norrbottens egna nyhet i form av avslöjande eller 

grävande reportage, 2. Presenteras nyheten som att den bygger på information från andra delar av 

Sveriges Radio, 3. Presenteras nyheten som att den bygger på information från andra medier, 4. 

Presenteras nyheten som att informationen bygger på opinionsundersökningar och 5. Presenteras 

nyheten som att informationen bygger på information från de egna politiska partierna.  

På nästa sida syns fördelningen i antal gånger som en nyhet kodats inom de fem kategorierna. 
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Notera att en nyhet kan tillhöra fler än en kategori. Exempelvis kodades en nyhet som att den dels 

kom från ett annat medie men den kodades även som att den byggde på information från ett politiskt 

parti. Detta berodde på att nyheten kom från en debattartikel skriven av ett politiskt parti. 

I figur 3 framgår det att tre av 89 nyheter var P4 Norrbottens egna granskningar. Dock har samtliga 

av dessa tre reportage gjorts i samarbete med övriga lokala P4 kanaler i landet. I samma figur visas 

svar från fråga två som syftade till att undersöka om nyheterna baserades på information från andra 

delar av Sveriges Radio. Nyheter som presenterades som att de kom från bland annat Sameradion 

och Ekot kodades till denna kategori. Totalt kodades 20 nyheter till denna kategori. I den andra 

kategorin kodades även nyheter som uttryckligen presenterades komma ifrån Sveriges Radio 

generellt. Nyheter som producerats av P4 Norrbotten själva kodades inte in i denna kategori. I figur 
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3 framgår det även att av de 89 nyheterna som berörde valet eller där ett politiskt parti förekom så 

presenterades fem av nyheterna som att de kom från andra medier. Tre av nyheterna hänvisades till 

en debattartikel som skrivits av ett politiskt parti och två nyheter presenterades som att de kom från 

Piteå-Tidningen. Resultaten från kodanalysen visar i figur 3 att 16 nyheter innehöll information som 

kom från opinionsundersökningar gjorda av exempelvis Novus och Sifo. I flera av dessa nyheter 

presenterades nyheten som att undersökningarna var framtagna eller beställda för Sveriges Radios 

räkning. 13 nyheter har kodats som att de på något sätt presenteras komma från ett politiskt parti. 

Exempel på en sådant nyhet var när det framgick i ett telegram att Miljöpartiet i Norrbotten föreslog 

gratis glasögon för alla barn upp till 19 år. Slutligen visar resultatet från kodanalysen att 46 nyheter 

kodades på ett sådant sätt att de inte tillhör någon av de fem nämnda kategorierna.  

Syftet med denna del av kodanalysen har varit att synliggöra hur mycket egen granskande 

journalistik P4 Norrbotten gjorde om valet och de politiska partierna 13 dagar före valet samt under 

valdagen. Detta för att kunna få en uppfattning om P4 Norrbotten var aktiva eller passiva in sin 

bevakning av valet 2014. 

Av de 89 nyheter som berörde valet 2014 förekom det politiska partier och politiska aktörer i 66 

nyheter. Figur 4 visar antal gånger som ett parti nämnts eller där partiet självt förekom i nyheten i 

form av en aktör. 

Notera att flera partier ibland har förekommit i samma nyhet. Exempelvis förekom S i samma nyhet 

som MP. 
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Resultaten visar att Socialdemokraterna förekom i totalt 38 nyheter och därmed flest antal gånger i 

urvalet. Sverigedemokraterna förekom näst flest gånger efter Socialdemokraterna, totalt i elva 

stycken nyheter. Av de partier som kodades förekom samtliga utom Norrbottens sjukvårdsparti och 

Rättvisepartiet Socialisterna. 

Det ska även tilläggas att både Alliansen, riksdagspartierna och regeringen förekom i några av 

nyheterna. Dock har dessa valts bort då syftet var att undersöka de enskilda politiska partierna på 

partinivå och inte de olika politiska konstellationerna. För att vara konsekvent i kodningen kodades 

varken Alliansen, riksdagspartierna eller regeringen. Hade dessa aktörer kodats hade det blivit mer 

av en bedömningsfråga huruvida de ska ses som en aktör för ett politiskt parti eller exempelvis en 

aktör från regeringen. Detta eftersom en och samma aktör kan företräda både sitt egna parti och 

regeringen. När exempelvis Alliansen nämndes och företräddes av en partimedlem var det svårt att 

bedöma om det var partiet eller Alliansen som uttalade sig. När de olika konstellationerna nämndes 

var det även svårt att avgöra om och i så fall i vilken utsträckning de övriga partierna från 

konstellationen skulle kodas. Därmed kodades inte konstellationerna med anledning av att få ett så 

konsekvent och tillförlitligt resultat som möjligt. 

Det ska även tilläggas att varje gång en politisk representant nämndes vid namn eller titel men det 

inte framgick vilken partitillhörighet denne haft har kodaren tagit reda på personens 

partitillhörighet. Partiet har därmed kodats som att det förekommit i nyheten. Detta skedde ett fåtal 

gånger med bland annat Stefan Löfven (S) och Yvonne Stålnacke (S). Exempelvis benämndes 

Stefan Löfven bara vid sitt namn och Yvonne Stålnacke presenterades bara med sitt namn och sin 

titel. 

6.1 Aktörsbehandlingsindexet  

Till höger på nästa sida syns det aktörsbehandlingsindex som visar hur de olika politiska partierna 

har gynnats eller missgynnats i P4 Norrbottens nyhetssändningar enligt Kent Asps (2011) teori. De 

politiska partier som förekom i nyheterna fördelades på följande sätt i aktörsbehandlingsindexet, se 

figur 5 på sida 38.  

Värdet noll i indexet innebär att partiet varken gynnades eller missgynnades när det förekom i 

nyheterna. Partierna som hamnade vid noll fick därmed en neutral behandling. Partier som hamnade 

under siffran noll missgynnades i nyhetsrapporteringen. Ju lägre siffra desto mer missgynnades 
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partiet. Om partiet däremot förekom ovanför noll innebar det att partiet 

gynnades av nyhetsrapporteringen. Ju högre upp partiet är på indexet desto 

mer gynnades partiet i nyhetsrapporteringen.  

Den matematiska formeln för hur indexet räknades ut finns i bilaga 11.1 

tillsammans med partiernas exakta indexvärde.  

Enligt aktörsbehandlingsindexet till höger i figur 5 har Miljöpartiet och 

Folkpartiet missgynnats mest medan Sverigedemokraterna och 

Centerpartiet har gynnats mest av P4 Norrbottens rapportering. 

Aktörsbehandlingsindexet har genomförts med de politiska partierna som 

aktörer. De gånger som en företrädare för ett parti har förekommit i 

nyheten har detta kodats som att partiet själv uttalat sig. Eftersom olika 

representanter från partierna förekom i materialet valde jag att koda dessa 

individer som en del av partiet. För denna studie har det varit relevant att 

undersöka hur partierna i helhet framställts i nyhetsrapporteringen och inte 

hur varje enskild individ har framställts. Indexet är alltså gjorts på 

partinivå och inte på individnivå. Materialet som ligger till grund för 

indexet är resultat från kodanalysen. Därmed är det bara de politiska 

partierna som förekom i materialet som ingår i indexet, exempelvis syns 

därför inte Norrbottens sjukvårdsparti i indexet på grund av att de inte 

förekom i någon av de 89 nyheterna som berörde valet eller där ett 

politiskt parti förekom.  

Syftet var att använda Asps (2006) två olika aktörsbehandlingsindex. Men på grund av materialet 

har det inte varit möjligt att använda Asps andra del och koda hur aktörerna relateras till 

sakfrågorna. Det var för mycket av en bedömningsfråga att bestämma vilken eller vilka sakfrågor 

som förekom i materialet. Med risk för att få fram ett osäkert resultat valde jag därmed bort att koda 

detta. Resultatet hade blivit för otydligt och inte tillförlitligt. Ovan syns enbart det första indexet 

som påvisar hur aktörerna gynnas och missgynnas av nyhetsrapporteringen. I analysdelen 

analyseras därmed enbart aktörsbehandlingsindexet som det visas i figur 5.  
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6.2 Objektivitetsbegreppet 

För att undersöka om P4 Norrbotten var objektiva i sin bevakning av valet 2014 användes 

Westerståhls (1972) objektivitetsbegrepp och specifika frågor ställdes till materialet, se figur 6 

nedan. Däribland ställdes frågor för att ta reda på om nyheterna ansågs sanna, om de innehöll all 

relevant information som kunde tänkas behöva ingå i nyheten samt om nyheten var relevant att ha 

med i nyhetssändningen. Alla är de variabler som faller under Nilssons (2012) begrepp 

uppmärksamhetsvärde. Nedan visas resultat från kodanalysen i figur 6. 

I figur 6 ovan framgår det att samtliga nyheter ansågs sanna och att reporten eller 

nyhetspresentatören inte tog någon personlig ställning i nyheterna eller uppenbarligen 

sympatiserade med något parti eller aktör. Merparten av nyheterna ansågs innehålla all relevant 

information och de ansågs vara tillräckligt relevanta för att vara med i nyhetssändningarna.  

Figur 6. Frågor rörande objektivitetsbegreppet

Fråga Ja Nej Totalt antal nyheter

1.20. Presenteras nyheten som att den är sann? Ja/nej 89 0 89

1.21. Presenteras nyheten som att all relevant 

information är med? Ja/nej

81 8 89

1.18. Är nyheten tillräckligt relevant för att ingå i 

nyhetssändningen? Ja/nej

87 2 89

1.23. Utifrån hur relevant nyheten är, får den en bra 

prioritet i sändningen? Ja/nej

88 1 89

2.15. Får alla partier eller aktörer i nyheten komma till 

tals av de som bör göra det utifrån ämnet/konflikten? 

Ja/nej

88 1 89

4.27. Tar reportern eller nyhetspresentatören en 

personlig ställning i de sakfrågor som nyheten handlar 

om? Ja/nej

0 89 89

4.28. Har reportern eller nyhetspresentatören lagt in 

egna värderingar i nyheten? Ja/nej

3 86 89

5.25. Sympatiserar nyhetspresentatören eller reportern 

uppenbart med någon aktör eller politiskt parti utifrån 

vilka ord eller sakfrågor som förekommer i nyheten? 

0 89 89
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När materialet kodades för att specifikt besvara frågorna rörande objektivitetsbegreppet utgick 

kodaren från att nyheterna skulle innehålla de delar som ingår i objektivitetsbegreppet. Att ett 

material analyseras efter uppställda normer kallar Asp (1986) för en normativ innehållsanalys. Det 

innebär att materialet bör se ut och innehålla vissa saker utifrån tidigare uppställda normer. I detta 

fall utgick kodaren från normen att P4 Norrbotten ska vara objektiv i sin bevakning eftersom 

företaget har krav på sig att vara det utifrån sändningstillståndet som nämndes i inledning (Sveriges 

regering, 2013). Om materialet saknade någon av delarna från objektivitetsbegreppet bröt nyheten 

därmed från normen av objektivitet.  

7. ANALYS 

Nedan följer en analys av det resultat som nämnts ovan. Analysen presenteras i samma ordning som 

frågeställningarna i inledningen av denna studie.  

7.1 Aktörsbehandlingsindex 
- Hur framställs de olika politiska partierna utifrån Kent Asps aktörsbehandlingsindex och hur 

gynnas samt missgynnas de olika partierna av rapporteringen? 

För att besvara den första frågan i frågeställningen har Asps (2011) matematiska formel använts för 

att räkna ut ett indexvärde för varje enskilt parti. Indexet bygger på resultatet från kodanalysen och 

främst från valenskodningen (Nilsson, 2012). Materialet har analyserats för att ta reda på hur 

mycket de olika politiska partierna har gynnats eller missgynnats av nyhetsrapporteringen.  

Vid en granskning av aktörbehandlingsindexet framgår det att de olika politiska partierna gynnas 

eller missgynnas i olika hög grad av P4 Norrbottens nyhetsrapportering. Totalt var det två av nio 

partier som missgynnades. Miljöpartiet missgynnades mest och fick ett indexvärde på –24,3. 

Därefter är det ett glapp till Folkpartiet (numera Liberalerna) som fick –3,2 i indexvärde. De partier 

som behandlades helt neutralt i rapporteringen var Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna och 

Vänsterpartiet. De fick alla noll i indexvärde och är således de partier som varken missgynnades 

eller gynnades av rapporteringen. Därefter fick Moderaterna 3 i indexvärde och strax ovanför ligger 

Socialdemokraterna som fick 9,6 i indexvärde. Därmed gynnades både Moderaterna och 
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Socialdemokraterna av rapporteringen. Vidare på aktörsbehandlingsindexet gynnades Centerpartiet 

näst mest med ett värde på 16,3. Högst upp på indexet är Sverigedemokraterna med ett indexvärde 

på 22,6. Därmed är Sverigedemokraterna det parti som gynnades mest av P4 Norrbottens 

rapportering sett utifrån aktörsbehandlingsindexet och det material som är analyserat. 

Att just Sverigedemokraterna gynnas beror inte på att P4 Norrbotten själva sympatiserar med 

partiet. Det beror på att det förekommer nyheter i materialet där SD gynnas utifrån vad nyheten 

handlar om. Ett exempel på en nyhet där kodaren ansåg att SD gynnades var att partiet framställdes 

positivt utifrån en opinionsundersökning. Se nedan;  

“/…/var femte tycker att Socialdemokraterna är bäst och var femte tycker att Sverigedemokraterna 

är bäst/…/” (reporter, personlig kommunikation, 5 september 2014) 

Enligt en opinionsundersökning ansåg väljarna att Sverigedemokraterna hade ett lika bra program 

som Socialdemokraterna när det handlade om invandring och integration. Det är alltså väljarna i 

opinionsundersökningen som gillar Sverigedemokraternas politik. Det kan anses positivt för partiet 

att de förekommer i en nyhet där det framgår att många människor gillar Sverigedemokraternas 

politik. Nyheten bedömdes som gynnande för SD då ordet bäst kopplades ihop med partiet. Men i 

nyheten som citatet ovan är hämtat från gynnades även Socialdemokraterna av nyheten på samma 

sätt som Sverigedemokraterna.  

Indexet visar en sammanställning över hur de olika politiska partierna totalt har gynnats eller 

missgynnats av P4 Norrbottens nyhetsrapportering. Till skillnad från analysen av 

objektivitetsbegreppet (se figur 6) som visar hur exempelvis reportrarna lagt in egna värderingar i 

en nyhet så visar aktörsbehandlingsindexet hur de olika nyheterna gynnar eller missgynnar 

partierna.  

Sett ur ett matematiskt perspektiv stämmer resultatet i indexet. Men det finns en problematik med 

aktörsbehandlingsindexet. Materialet som ligger till grund för indexet är för magert för att få en 

tillräckligt bra bild av hur partierna gynnas eller missgynnas. Som redan nämnt är indexet korrekt 

utifrån det material som analyserats. Men aktörsbehandlingsindexet påverkas av hur frekvent de 

olika politiska partierna förekommer i materialet. Exempelvis missgynnades Miljöpartiet mest i 

nyhetsbevakningen när de förekom tio gånger vilket kan jämföras med Sverigedemokraterna som 
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gynnades mest och som förekom elva gånger i hela materialet. Det skiljer totalt 46,9 i indexvärde 

mellan de båda partierna men Sverigedemokraterna förekom endast en gång mer än Miljöpartiet i 

det analyserade materialet. När de olika politiska partierna inte förekommer frekvent i materialet 

kan exempelvis några få negativa nyheter räcka för att indexvärdet ska påverkas tillräckligt mycket 

så att ett parti får lågt värde i aktörsbehandlingsindexet. Därmed kan en liten andel nyheter ha en 

stor inverkan på hur partierna framställs utifrån indexet. Om alla politiska partier förekommit 

väldigt frekvent i materialet så skulle inte någon enstaka nyhet påverka resultatet i 

aktörsbehandlingsindexet i lika stor utsträckning som det sker nu. När ett parti förekommer i få 

nyheter och får kritik i merparten av nyhetsinslagen så sjunker partiets indexvärde drastiskt. Om ett 

parti i stället förekommer i få nyheter men enbart får beröm så stiger partiets indexvärde. Det är 

därmed av vikt att ha i åtanke hur frekvent de olika politiska partierna förekom i nyheterna när 

aktörsbehandlingsindexet studeras.  

Det är även intressant att av de 600 nyheterna som kodades så var det enbart Socialdemokraterna 

och Sverigedemokraterna som förekom i fler än tio nyheter var. Övriga partier förekom som mest 

upp till tio gånger var. Som nämnts tidigare är Norrbotten ett län där flera kommuner styrs av 

Socialdemokraterna (val.se, 2006, 2010 & 2014). Men under valrörelsen 2014 styrdes Sverige av en 

regering bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.  

I urvalet förekom Moderaterna i nio nyheter, Folkpartiet i sju nyheter, Centerpartiet i tio och 

Kristdemokraterna förekom i tre nyheter. Detta trots att Sverige alltså styrdes av dessa partier före 

valdagen 2014. Förvisso kan P4 Norrbotten anses ha i uppgift att i första hand bevaka kommunal- 

och landstingsvalet 2014 och därmed kan det vara ett skäl till att Socialdemokraterna förekom flest 

antal gånger i materialet, totalt 38 gånger. Det är intressant att Socialdemokraterna förekommer mer 

frekvent i materialet än vad M, FP, C och KD gör när det var de partierna som styrde landet.  

Valrörelsen 2014 innehöll tre stycken val. Riksdagsval, landstingsval och kommunala val. Det har 

varit svårt att avgöra om en nyhet i materialet har handlat om ett kommunalval i Norrbotten eller 

om riksdagsvalet eller landstingsvalet. Det beror på att det sällan uttryckligen sades i någon nyhet 

vilket val som åsyftades. Hade en nyhet specifikt berört ett kommunalt val hade det troligtvis 

framkommit. Men det är sällan det framgår att en nyhet berör det kommunala valet. Detta trots att 

P4 Norrbotten som en lokal kanal kan antas ha i uppgift att bevaka och rapportera om just de 

kommunala valen i länet. Det ska även tilläggas att P4 Norrbotten har ett stort bevakningsområde 
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med 14 kommuner. Att samtliga kommunala val i Norrbotten skulle förekomma i det utvalda 

materialet kan antas vara osannolikt men det är ändå förvånande att de kommunala valen nämns så 

sällan i materialet.  

Det ska återigen påpekas att denna studie enbart analyserat alla de lokala nyhetssändningar som 

sändes i P4 Norrbotten mellan den första september till och med den 14:e september 2014. Ingen av 

kanalens egna program eller extrasändningar förekom i materialet. Hade P4 Norrbottens egna 

program ingått i materialet kan det antas att svaren i aktörsbehandlingsindexet hade varit 

annorlunda.  

7.2 Objektiv och saklig rapportering  
- Är P4 Norrbottens rapportering om valet 2014 objektiv och saklig utifrån det material som 

analyserats?  

För att besvara den andra frågeställningen ställdes flera frågor till materialet. En sammanställning 

av svaren återfinns i figur 6 i resultatdelen ovan.  

Utifrån resultatet av kodanalysen går det att dra slutsatsen att samtliga nyheter ansågs sanna samt att 

reportern eller nyhetspresentatören inte tog någon personlig ställning i nyheterna och inte heller 

uppenbarligen sympatiserade med något politiskt parti eller aktör från ett parti. Detta har undersökts 

utifrån Jörgen Westerståhls (1972) definition av hur journalister använder negativa eller positiva ord 

på ett sätt som ger nyheten en viss värdering. På fråga 4.28 i kodschemat som lyder “Har reportern 

eller nyhetspresentatören lagt in egna värderingar i nyheten?” var det enbart tre av 89 nyheter där 

reportern eller nyhetspresentatören hade lagt in egna värderingar i nyheten. Ett fall där reportern 

lagt in egna värderingar i nyheten är en nyhet som sändes den 12:e september. Nyheten handlar om 

att en kristdemokrat fick resultatet att denne var en sverigedemokrat efter att ha svarat på frågor i 

valkompassen. Reportern ställer frågor om hur politikern ser på flyktingpolitiken och ställer 

följande fråga “Men du tycker det är ett mycket bra förslag att färre flyktingar ska få stanna i 

Sverige, det låter inte som en generös flyktingpolitik?”(reporter, personlig kommunikation, 12 

september 2014). Här är det reportern som ställer frågan på ett sådant sätt att dennes egna 

värderingar påverkar frågans utformning. Värderingen är dock inte tillräcklig negativ så att P4 

Norrbotten kan anses vara partiska eller inte vara objektiva i sin nyhetsrapportering. Westerståhl 

(1972) menar nämligen att det ska röra sig om tydligt positiva eller negativa ord för att en reporter 
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eller en avsändare ska anses vara partisk. Vidare ansågs merparten av nyheterna innehålla all 

relevant information och de ansågs vara tillräckligt relevanta för att vara med i nyhetssändningarna 

som ingick i materialet. 

Vid kodningen av frågorna som rör objektivitetsbegreppet har kodaren utgått från ett normaltillstånd 

där alla nyheter antas vara sanna. Därmed har inte sanningshalten i nyheterna undersökts på något 

annat sätt. Det har inte skett någon granskning av nyheterna i form av efterforskning av källor för 

att ta reda på om nyheten är sann eller inte. Kodaren har enbart lyssnat och analyserat nyheterna på 

samma sätt som P4 Norrbottens publik skulle göra.  

Enligt undersökningen var det en nyhet som ansågs ha en dålig prioritet samt inte uppfyllde kraven 

för att vara relevant för att ingå i nyhetssändningen. Nyheten sändes den andra september 2014 

klockan 08:30 och presenteras nedan.  

“Om en stund kommer Socialdemokraterna att presentera sitt valmanifest. Ekot direktsänder på 

webben från och med klockan tjugo i tio. Manifestet innehåller enligt partiledaren Stefan Löfven 

skarpa reformer på 40 miljarder kronor. Skolan är väldigt central i manifestet och det kommer 

bland annat slå fast att lärare ska få högre löner och större frihet att utforma lektioner och det ska 

införas läxhjälp till alla efter behov.” (nyhetspresentatör, personlig kommunikation, 2 september 

2014) 

Nyheten kodades som att den inte var tillräckligt relevant för att ingå i sändningen på grund av att 

den innehöll för osäkra uppgifter. Manifestet hade inte presenterats, därmed visste inte medierna 

med säkerhet vad som fanns med i det. Dessutom sändes nyheten två timmar innan valmanifestet 

skulle presenteras. Endast Socialdemokraternas valmanifest presenterades som en nyhet innan det 

hade tillkännagivits av partiet självt. Alliansens valmanifest nämndes två gånger i materialet, men 

då dagen efter att de presenterat sitt manifest. Kristdemokraternas manifest förekom en gång, men 

då handlade nyheten om att en kristdemokrat hade blivit sverigedemokrat i valkompassen och att 

svaren som kristdemokraten gav inte stämde överens med partiets egna åsikter.  

På fråga 1.21 i kodschemat som lyder “Presenteras nyheten som att all relevant information är 

med?” kodades åtta nyheter som att de inte innehöll all relevant information. Detta berodde bland 

annat på att nyheterna saknade källhänvisning. 
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Inom Westerståhls (1972) definition för objektivitetsbegreppet finns ordet balans. Westerståhl 

(1972) menar att en opartisk nyhetsförmedling måste vara balanserad där alla sidor i en händelse får 

komma till tals. Utifrån resultatet av kodanalysen framgår det att det enbart är en nyhet där inte alla 

parter får komma till tals. Det gäller en nyhet som sändes i nyhetssändningen 10:30 den 13:e 

september 2014. Nyheten handlar om att Ekot avslöjat att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 

Åkesson spelat med mycket pengar på nätkasinon. Detta är något som inte påverkar förtroendet för 

honom hos Sverigedemokraternas partidistrikt runt om i landet. I inslaget hörs en 

distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Norrbotten men Jimmie Åkesson får själv inte 

kommentera denna nyhet. Det kan vara så att han avböjt att kommentera, men det framgår inte i 

nyheten. Det kan även vara så att han kommenterat avslöjandet i Ekots egna nyhetssändningar men 

det är heller inget som framkommer i den analyserade nyheten. Därmed anses inte alla parter i 

nyheten få komma till tals.  

Det ska återigen poängteras att syftet med denna studie inte är att bedöma om varje enskild nyhet 

presenteras objektivt eller inte. Utifrån den samlade bilden som kodanalysen ger så är P4 

Norrbotten objektiva i sin bevakning av de olika politiska partierna två veckor innan valet 2014.  

Men att Socialdemokraterna förekommer mest frekvent bland partierna i det undersökte materialet, 

kan det anses vara en opartisk och icke objektiv nyhetsbevakning av P4 Norrbotten? Inte 

nödvändigtvis. För att återkoppla till Jörgen Westerståhl (1972) så menar han att en nyhet kan kräva 

att en sida hörs mer än en annan, men då handlar det om att journalisten inte får sympatisera med 

någon sida (Westerståhl, 1972). Som nämnts tidigare är Norrbotten ett län där Socialdemokraterna 

har höga positioner i flera kommuner samt i landstinget (val.se, 2006, 2010 & 2014). Därmed är det 

inte konstigt att Socialdemokraterna förekommer mer frekvent i nyhetsrapporteringen än 

exempelvis Feministiskt initiativ eller Kristdemokraterna. Dessutom framgår det av kodanalysen att 

P4 Norrbotten inte sympatiserar med något politiskt parti.  

P4 Norrbotten kan därmed också anses uppfylla de riktlinjer som Sveriges Radio har för sina 

journalister. Att journalister inom företaget inte ska ta ställning i olika sakfrågor och att alla berörda 

parter ska få chans att få komma till tals (Sveriges Radio AB, 2014).  
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7.3 Politisk medialisering 
- Hur är en eventuell politisk medialisering påtaglig i materialet från 2014? 

Av materialet som analyserats i denna studie går det att urskilja en politisk medialisering inom 

ramen för politisk medialisering som teori. 

Som nämnts i teoridelen kan ett kännetecken för just politisk medialisering vara att de politiska 

partierna anpassar sig efter hur medierna arbetar. En sådan anpassning som sker är att partierna 

personifierar sig själva genom att utse en person till partiledare, detta enligt Asp (1986) som 

hänvisar till Hernes (1978). Just detta syns i det analyserade materialet. I en nyhet nämns 

exempelvis att Stefan Löfven ska presentera Socialdemokraternas valmanifest. Det är därmed en 

person som får vara ansiktet utåt för partiet. I en av nyheterna nämner inte ens nyhetspresentatören 

att Stefan Löfven tillhör Socialdemokraterna. Detta är ett tydligt tecken på hur partierna lyckats 

med att personifiera sig själva genom att utse en person till partiets talesperson. Partierna gör denna 

typ av personifiering enligt Hernes för att få mediernas uppmärksamhet och kunna sticka ut (Asp, 

1986). Även i några av nyheterna som handlar om opinionsundersökningar framställs valet som att 

det handlar om vem som ska bli Sveriges nästa statsminister mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan 

Löfven. Det framställs som att det främst står mellan de båda personerna och indirekt som att det 

gäller de politiska partierna Moderaterna eller Socialdemokraterna som ska styra landet. Även detta 

är ett tecken på politisk medialisering.  

En politisk medialisering är även tydlig i andra nyheter. Hjarvard (2013) menar att syftet med att 

undersöka politisk medialisering är att ta reda på hur politiska partier blir allt mer beroende av 

medierna, något som går att se i materialet i denna studie. P4 Norrbotten berättar den andra 

september 2014 i ett telegram att Alliansregeringen inte kan tänka sig att sälja det statliga 

gruvbolaget LKAB. I telegrammet framgår det att regeringen “presenterade det i 

går” (nyhetspresentatör, personlig kommunikation, 2 september 2014). Regeringen har alltså behövt 

tillkalla uppmärksamhet genom att presentera sitt valmanifest. Händelsen hade troligtvis inte fått 

någon uppmärksamt om Alliansen i stället bara lade upp manifestet på sina partiers respektive 

hemsidor utan att bjuda in media till en pressträff. Informationen hade troligtvis inte nått så många 

väljare om inte dåvarande regeringen hade anpassat sitt budskap efter hur medierna arbetar. Detta 

kan vara ett exempel på det Hjarvard (2013) förklarar i sin bok, att medierna har fått en allt större 
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makt i samhället och har blivit en institution som når människor i samhället vilket i sin tur har lett 

till att medierna styr mer över den politiska dagordningen (Hjarvard, 2013).  

 För att återkoppla till Asp (1986) har denna utveckling lett till att de politiska partierna har 

behövt anpassa sig efter hur journalisterna arbetar, däribland hur medierna bevakar nyheter. En 

anpassning från partiernas sida är alltså ett tydligt tecken på politisk medialisering. Således är P4 

Norrbotten ingen institution som de olika politiska partierna kan välja att använda när de vill och 

hur de vill, vilket även stämmer in på Livingstones (2009) resonemang för politisk medialisering. 

Detta resonemang stärks även av Mazzoleni och Schulz (1999) som menar att när politiska partier 

skapar ett slags event för att få mediernas uppmärksamhet rör det sig om politisk medialisering, 

vilket var fallet när Socialdemokraterna och Alliansregeringen presenterade sina respektive 

valmanifest. 

Något som tyder på att P4 Norrbotten har en stor makt i samhället inom ramen för politisk 

medialisering är att det förekommer nyheter där de olika politiska partierna får kritik, vilket framgår 

av aktörsbehandlingsindexet. Detta syns på Miljöpartiet som missgynnats i nyhetsrapporteringen. 

Även Socialdemokraterna som förekom mest frekvent i materialet har kritiserats trots deras 

indexvärde på 3,1 som vid första anblick tyder på att de fått en positiv behandling. Då P4 

Norrbotten kan kritisera de politiska partierna och därmed styra över sitt egna innehåll tyder det på 

att P4 Norrbotten och de politiska partierna åtminstone befinner sig inom den första fasen av 

politisk medialisering av Strömbäcks (2008) fyra faser. Att P4 Norrbotten kan styra över sitt egna 

innehåll kan även kopplas till Wiiks (2012) studie där hon menar att medierna har blivit mer 

professionella vilket har lett till att staten inte kan påverka innehållet. Därmed kan även den 

politiska medialiseringen som är synlig i materialet styrka att P4 Norrbotten är objektiv i sin 

bevakning av valet 2014.  

Men den samlade bilden av resultatet pekar på att de politiska partierna och P4 Norrbotten rör sig i 

det som Strömbäck (2008) kallar för den fjärde fasen av politisk medialisering. Det märks 

exempelvis att de politiska partierna har anpassat sitt egna arbetssätt efter hur medierna arbetar, i 

detta fall P4 Norrbotten. Ett tecken på det är att Alliansregeringen och Socialdemokraterna 

offentligt presenterade sina respektive valmanifesten för att få mediernas uppmärksamhet.  

Strömbäck (2008) menar att det är inom den tredje nivån av politisk medialisering som partierna 

börjar personifiera sig för att få mediernas uppmärksamhet. Då resultatet visar att partierna redan 

har genomgått en personifiering tyder det på att de politiska partierna befinner sig i den tredje eller 
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fjärde fasen av politisk medialisering. Enligt Strömbäcks (2008) definition av den fjärde fasen har 

de politiska partierna blivit så medialiserade att mediernas nyhetsvärderingar är en självklar del i 

hur partierna själva arbetar. Fallet med att Alliansregeringen och Socialdemokraterna presenterade 

sina valmanifesten offentligt kan även kopplas till Mazzoleni & Schulz (1999) resonemang om 

politisk medialisering. De menar nämligen att dagens politiska partier är i behov av mediernas 

kommunikation och partierna måste någon gång gå via medierna för att kunna nå ut och framföra 

sina offentliga uttalanden (Mazzoleni & Schulz, 1999).  

Dock vill författaren påstå att de politiska partierna och P4 Norrbotten inte helt har gått över till den 

fjärde fasen. Utifrån materialet som är undersökt i denna studie befinner sig de båda i ett skede där 

de står mitt emellan den tredje och fjärde fasen. Skälet till detta resonemang är att det var få nyheter 

som direkt rapporterade om de kommunala valen och landstingsvalet. Utifrån det analyserade 

materialet får inte P4 Norrbottens publik ta del av vad de olika politiska partierna vill i någon större 

utsträckning. Därmed kan inte P4 Norrbotten och de politiska partierna anses helt ha nått upp till 

den fjärde fasen som enligt Strömbäck (2008) innebär att det är medierna som är den primära 

informationskällan för väljarna och inte de egna politiska partierna (Strömbäck 2008). Däremot 

stämmer det att de politiska partierna måste gå genom medierna för att nå ut med sina budskap. För 

att återkoppla till Mazzoleni och Schulz (1999) menar de att det är medierna som är 

opinionsbildarna i samhället och det är något som sker i den fjärde fasen enligt Strömbäck (2008). 

Således kan P4 Norrbotten och de politiska partierna även anses röra sig i den fjärde fasen av 

politisk medialisering. Men de befinner sig alltså någonstans mitt emellan den tredje och fjärde 

fasen av politisk medialisering utifrån Strömbäcks (2008) fyra faser.  

7.4 Aktiv eller passiv bevakning 
- Vad säger analysen av materialet från valbevakningen om P4 Norrbotten som aktiv eller passiv i 

sin bevakning? 

För att svara på den fjärde frågeställningen behövs flera saker tas i beaktande. Till att börja med 

framgår det av resultatet från kodanalysen att enbart tre nyheter var granskande reportage från P4 

Norrbotten, se figur 3. Detta kan peka på att P4 Norrbotten är passiv i sin bevakning i och med att 

de själva inte har producerat en stor andel nyheter där de granskar de politiska partierna i 

Norrbotten. Precis som Ekström et al. (2006) upptäckte i sin studie förekommer det även i denna 
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studie att få nyheter är av granskande eller avslöjande karaktär. Resultat från kodanalysen visar 

även att 13 av de 89 nyheterna som på något sätt berörde valet eller där politiska partier förekom 

kunde kopplas till ett politiskt parti. Nedan är ett citat från en nyhet där information kom från ett 

politiskt parti, i detta fall Miljöpartiet.  

“Miljöpartiet i Norrbotten föreslår gratis glasögon för alla barn upp till 19 år. I dag finns den 

möjligheten för barn upp till sju år om det finns en läkarremiss. Agneta Granström som är 

miljöpartistisk landstingsråd i Norrbotten anser att frågan är viktig för att skapa en likvärdig vård i 

hela länet.” (nyhetspresentatör, personlig kommunikation, 8 september 2014) 

Utifrån nyheten ovan verkar det som att P4 Norrbotten har rapporterat om nyheten utan att göra 

någon större bearbetning av informationen från partiet. Detta kan liknas med Nord och Nygrens 

(2007) studie som nämndes i tidigare forskning. De kom fram till att medierna som ingick i deras 

studie rapporterade om partiernas olika åsikter utan någon större bearbetning från redaktionerna. 

Nord och Nygren (2007) ansåg därmed att den lokala journalistiken var mer passiv. Dock anser jag 

inte att det går att dra en liknande slutsats utifrån resultaten i denna studie. Trots att 13 nyheter 

baserades på information från partierna går det inte att fastslå att P4 Norrbotten är passiv i sin 

bevakning.  

Av de 600 nyheterna som kodades handlade enbart 89 stycken om valet eller där ett politiskt parti 

förekom. Däremot bestod nyhetssändningarna till störst del av reportage. 54 stycken av de 89 

nyheterna var reportage, se figur 7 under bilagor, medan 38 stycken var telegram. Därmed kan P4 

Norrbotten anses som aktiv då det generellt krävs mer arbetstid och resurser för att producera 

reportage än telegram.  

Utifrån teorin om politisk medialisering kan P4 Norrbotten ses som aktiva i sin bevakning. Inom 

den tredje och fjärde fasen av politisk medialisering är det nämligen de politiska partierna som 

måste anpassa sitt arbetssätt till hur medierna arbetar (Strömbäck 2008). Så är även fallet med P4 

Norrbotten. Precis som i fallet med politisk medialisering och den tredje frågeställningen i denna 

studie skulle inte aktörsbehandlingsindexet ha sett ut som det gör om P4 Norrbotten var allt för 

passiv i sin bevakning av de politiska partierna. Då hade de politiska partierna troligtvis fått en mer 

gynnsam behandling.  
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Det ska dock tilläggas att denna analys enbart kan utgå från det material som har ingått i denna 

studie. Hade exempelvis P4 Norrbottens egna program analyserats i stället hade troligtvis resultatet 

sett annorlunda ut.  

7.5 Stort eller litet stöd i opinionsundersökningar  
- Förekommer de partier som har stort stöd i opinionsundersökningarna mer än de som har ett 

mindre stöd? 

Som nämnts tidigare förklarade Asp (2006) i sin studie angående valrörelsen 2006 att ett av skälen 

till att vissa partier syns mer i medierna beror på deras storlek. Asp (2006) menar att ju större ett 

parti är desto mer intressant är partiet för medierna. Detta är något som troligtvis även gäller de 

kommunala valrörelserna enligt honom (Asp 2006). Enligt resultat från denna studie (se figur 4) så 

förekom Socialdemokraterna mest frekvent i materialet. Därefter kom Sverigedemokraterna på en 

andra plats och Miljöpartiet och Centerpartiet på en delad tredjeplats. Enligt väljarbarometern från 

Novus (2014) den 13 september 2014, det vill säga dagen innan valdagen, förutsågs 

Socialdemokraterna få flest antal röster i valet, därefter Moderaterna på andra plats och sedan 

Sverigedemokraterna på tredje plats. Miljöpartiet hamnade direkt efter Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet på en sjätteplats. Alltså fick de politiska partierna lika stor uppmärksamhet i P4 

Norrbotten som opinionsundersökningen visade på. Dock med undantag för Moderaterna som 

enbart förekom sex gånger i P4 Norrbottens nyhetssändningar medan de ansågs vara näst störst i 

opinionsundersökningarna. Samt Vänsterpartiet som förekom färre antal gånger än Centerpartiet i 

det undersökta materialet.  

Utifrån helhetsbilden av P4 Norrbottens rapportering och den opinionsundersökning som Novus tog 

fram dagen innan valdagen stämmer därmed Asps (2006) teori överens med resultaten från denna 

studie av valet 2014.  

Sett till hur det slutligen gick i landstingsvalet 2014 finner författaren det även intressant att 

Norrbottens Sjukvårdsparti (NS) fick så lite bevakning i P4 Norrbottens nyhetssändningar i 

jämförelse med hur valresultatet blev. Norrbottens Sjukvårdsparti fick nämligen 25,4 procent av 

rösterna i landstingsvalet i Norrbotten, vilket är på andra plats efter Socialdemokraterna som fick 

36,9 procent av rösterna enligt statistik från val.se (2014). Men Norrbottens sjukvårdsparti förekom 

inte en enda gång i de nyhetssändningar som ingick i urvalet till denna studie.  
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Att Socialdemokraterna förekom mest frekvent i materialet för denna studie kan även jämföras med 

resultatet från Nord och Nygrens (2007) studie där Socialdemokraterna också var det parti som 

förekom mest frekvent. Skälet till att Socialdemokraterna förekom mest i deras material beror på att 

de kommuner och landsting som ingick i deras studie hade ett vänsterstyre innan valet. De menar att 

journalister arbetar utifrån ett sätt där de är mer kritiska till makten (Nord & Nygren 2007). Att även 

P4 Norrbottens journalister är mer kritiska mot makten är svårt att säga, men det kan vara en 

förklaring till Socialdemokraternas höga frekvens i materialet utöver det faktum att 

Socialdemokraterna vid den tiden styrde flera av länets kommuner.  

Det ska även tilläggas att enligt Westerståhl (1972) använder Sveriges Radio sig av två principer när 

de bevakar de politiska partierna för att få en jämn balans i rapporteringen. De större partierna får 

lite mer uppmärksamhet på grund av partiernas storlek. Men det sker inte till den grad att 

majoriteten av uppmärksamheten går till de största partierna (Westerståhl, 1972). Utifrån det 

material som är analyserat och efter att ha studerat opinionsmätningen av Novus (2014) från valet 

2014 framgår det att P4 Norrbotten använder de båda principerna i sin bevakning. Därmed stämmer 

resultatet från denna analys överens med Westerståhls (1972) tanke kring att Sveriges Radio 

använder de båda principerna när de bevakar politiska partier och dess aktörer.  

Slutligen bekräftar resultatet Asps (2006) teori om att ett av skälen till att en del partier förekommer 

mer frekvent i nyhetsrapporteringen beror på partiets storlek och stödet i opinionsundersökningarna. 

Asp (2006) trodde att detta även gäller kommunvalen och resultatet från denna studie pekar på att så 

är fallet i Norrbotten då Socialdemokraterna var det parti som förekom mest och även var det parti 

som sedan vann valet 2014, (val.se, 2014).  
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I denna studie har jag kommit fram till flera slutsatser gällande mina frågeställningar och det 

material som legat till grund för analysen.  

Aktörsbehandlingsindexet visade att de politiska partierna behandlades olika av P4 Norrbottens 

nyhetsrapportering. Miljöpartiet missgynnades mest medan Sverigedemokraterna gynnades mest. 

Men som nämndes tidigare i analysen av resultatet så behöver indexet ses utifrån hur frekvent de 

olika politiska partierna förekommer i materialet. Socialdemokraterna var det parti som förekom 

mest frekvent, totalt 38 gånger, vilket är 12 gånger mer än Kristdemokraterna. Detta skulle kunna 

förklaras med att Norrbotten är ett län där Socialdemokraterna har haft ett starkt styre under en 

längre tid och därmed förekommer de mer i rapporteringen (val.se, 2006, 2010 & 2014).  

P4 Norrbotten och de politiska partierna befinner sig någonstans mitt emellan Strömbäcks (2008) 

tredje och fjärde fas för politisk medialisering. Som nämndes i analysen ovan går det utifrån 

materialet inte att påstå att P4 Norrbotten befinner sig helt i den fjärde fasen av politisk 

medialisering eftersom att det inte går att påvisa att kanalen har en opinionsbildande ställning i 

samhället. Det i kombination med att exempelvis riksdagspartierna KD, FP och V inte förekom 

frekvent i materialet kan antas påverka hur den enskilde väljaren röstar i valet. Hadenius et al. 

(2011) förklarar att medierna i Sverige har en central roll i den politiska demokratin. Frågan är då 

hur demokratin påverkas av att det skiljer sig så stort mellan hur frekvent de olika politiska 

partierna förekommer i P4 Norrbotten.  

Resultatet tyder även på att P4 Norrbotten är objektiv och opartisk i sin bevakning av valet 2014. 

Vidare visar resultatet att P4 Norrbotten är aktiv i sin nyhetsbevakning men inte när det specifikt 

gäller granskningar av de politiska partierna i form av grävande eller undersökande reportage. 

Slutligen bekräftar resultatet från analysen Asps (2006) teori om att ett av skälen till att en del 

partier förekommer mer frekvent i nyhetsrapporteringen beror på partiets storlek och stödet i 

opinionsundersökningarna.  

Valet av metod styrktes av litteraturen och jag fann denna metod mest lämplig utifrån studiens syfte. 

Då resultatet från kodanalysen tillsammans med de valda teorierna har kunnat besvara 

frågeställningarna anses valet av metod vara lämplig.  
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Enligt Nord och Nygren (2007) förekommer fler politiska nyheter i medier ju närmare valdagen. 

Materialet valdes utifrån det antagandet. Men enligt resultat från kodanalysen var det enbart 89 av 

totalt 600 nyheter som handlade om valet eller där politiska partier förekom. Av de 89 nyheterna 

berörde inte alla specifikt valet utan en del av dem berörde andra ämnen där politiska partier 

förekom. Det är förvånande att P4 Norrbotten inte har fler nyheter som berör valet två veckor före 

valet. Med det i åtanke är följdfrågan hur frekvent politiska nyheter förekommer i kanalen under ett 

år när det inte är val. 

Som nämnts tidigare kunde resultatet från studien ha blivit annorlunda om P4 Norrbottens egna 

program ingått i materialet i stället för enbart nyhetssändningarna. Men det är inte säkert. Av egen 

erfarenhet vet jag att P4 Norrbotten har politiska debatter i sina program nära valet och även 

specifika valprogram utöver det ordinarie programutbudet för att behandla just politik. Det är 

förvånande att nyhetsredaktionen inte använt sig av material från de politiska debatterna i de egna 

programmen. En del av debatterna hade säkerligen kunnat utmynna till nyheter i 

nyhetssändningarna. Håller valrörelsen och de olika politiska partiernas åsikter på att bli en 

ickefråga inom Sveriges Radio? Eller har politiska nyheter sjunkit i nyhetsvärderingen i svensk 

radio?  

För att besvara frågeställningarna till denna studie har kodaren själv behövt göra flera bedömningar 

när materialet kodats, inte minst i bedömningen för hur relevant en nyhet var. Westerståhl (1972) 

belyser i sin bok att den enskilde forskaren bland annat ska bedöma om materialet är sant och 

relevant i förhållande till verkligheten (Westerståhl 1972). Som nämnts i teorin går Westerståhl 

(1972) så långt att han menar att det varken går att använda sig av teoretiska eller vetenskapliga 

studier för att avgöra bedömningen kring relevansen i materialet utifrån hans modell.  

Det ställs därför stora krav på att den som använder hans modell själv är konsekvent och objektiv i 

den egna analysen av materialet. Nilsson (2012) anser att trots att tydliga kodinstruktioner används 

så konsekvent som möjligt går det inte att ha förtroende för resultatet till hundra procent då 

kodarens egna bedömingar kan påverka kodningen och därmed resultatet (Nilsson, 2012). När jag 

själv har kodat materialet i denna studie finns det därmed en risk att en annan kodare skulle koda 

delar av materialet annorlunda på grund av att det förekommer variabler där kodaren själv måste 

bedöma exempelvis relevans utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper.  
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Jag läser ofta kommentarer på internet där personer är kritiska till om svenska journalister verkligen 

är objektiva i sin bevakning eller inte. Men min studie pekar på att journalisterna på P4 Norrbotten 

är objektiva in sin bevakning av partierna i valet 2014. Därmed kan denna studie användas som 

underlag till samhällsdebatten och således uppfyller studien den utomvetenskapliga relevansen.  

9. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Efter att ha genomfört denna undersökning har författaren upptäckt flera saker som kan vara 

intressant för framtida studier. I studien analyserades enbart P4 Norrbottens egna lokala 

nyhetssändningar. Men det kan även vara av intresse att undersöka om P4 Norrbotten är objektiv i 

sin rapportering av valet och de politiska partierna i P4 Norrbottens egna program. Inom samma 

studie hade det även varit intressant att undersöka hur de politiska partierna gynnas eller 

missgynnas när de förekommer i kanalens egna program. Teorin kring politisk medialisering 

handlar bland annat om att relationen mellan de politiska partierna och medierna kan förändras. 

Därmed hade det varit intressant att undersöka huruvida en eventuell politiskt medialisering 

förekommer och om den förändras mellan olika valår. Exempelvis skulle valet från 1998 kunna 

undersökas och jämföras med valet 2002 och 2006. Var det samma typ av politisk medialisering 

1998 som i valet 2006 eller har den politiska medialiseringen förändrats mellan valen?  
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11. BILAGOR 

Nedan finns de bilagor som tillhör denna studie och som finns hänvisade till i studien. 

Av de 89 nyheterna där ett politiskt parti förekom eller där nyheten berörde valet på något sätt 

bestod nyheterna till största del av reportage. I figur 7 syns fördelningen av hur många av de 89 

nyheterna som kodades som reportage, telegram och illade telegram. Siffrorna i figur 7 är resultat 

från kodanalysen och specifikt från variablerna som Nilsson (2012) kallar för 

uppmärksamhetsvärde. Det vill säga de variabler som har använts för att koda nyheterna som 

reportage, telegram eller illade telegram.  

11.1 Aktörsbehandlingsindex  

I resultatdelen visades aktörsbehandlingsindexet i figur 5. Det indexet visar är hur de olika politiska 

partierna har gynnats eller missgynnats i P4 Norrbottens nyhetssändningar.  

Indexet räknades ut med hjälp av en matematisk formel som Asp (2011) använder. Fyra variabler 

ingick i uträkningen av indexvärdet. Dessa var 

1. Antal gånger som aktören förekommer som agerande aktör, det vill säga när den själv får tala  
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Figur 7. Av de 89 nyheterna var följande reportage, telegram och illade 
telegram
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2. Antal gånger som aktören får beröm  

3. Antal gånger som aktören får kritik  

4. Antal gånger som aktören omtalas utan att någon värdering görs, det vill säga i de fall där de 

omtalas neutralt  

Punkt 1 och 2 ses som att aktören får en positiv behandling. Punkt 3 är en negativ behandling för 

aktören och punkt 4 är en neutral behandling av aktören. En matematisk formel används sedan för 

att räkna ut ett indexvärde för varje enskild aktör.  

I första steget adderas punkt 1 och 2 med varandra. Därefter subtraheras punkt 3. Resultatet från 

uträkningen divideras sedan med det totala antalet gånger som aktören förekommer. Det vill säga 

punkt 1, 2, 3 och 4 adderas tillsammans enligt ovan. Resultatet från divisionen multipliceras med 

talet 100. Därefter fås indexvärdet för aktören. 

Figur 8. Ovan syns det exakta aktörsindex som varje enskilt politiskt parti har fått. Uträkningarna 

bygger på det resultat som framkom från kodanalysen. Observera att väljare, experter eller 

exempelvis Alliansen som konstellation inte ingår i detta aktörsbehandlingsindex. Det är bara de 

politiska partierna och dess aktörer som är inräknade i indexet.
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Figur 8. De politiska partiernas exakta värde i AB-indexet

POLITISKA PARTIER VÄRDET I AB-INDEXET

Feministiskt initiativ (FI) 0

Kristdemokraterna (KD) 0

Folkpartiet (FP) –3,2

Moderaterna (M) 3

Miljöpartiet de gröna (MP) –24,3

Socialdemokraterna (S) 3,1

Sverigedemokraterna (SD) 22,6

Vänsterpartiet (V) 0

Centerpartiet (C) 16,3



11.2 Kodschemat 

Nedan följer kodschemat i sin helhet.  

Datum 

ÅÅMMDD 

Tid för sändningen  

00:00-00:00 

1. Fysisk form och innehåll 

1.1. Berör ämnet ett kommunalval? Ja/nej 

1.2. Berör ämnet ett landstingsval? Ja/nej 

1.3. Berör ämnet riksdagsvalet? Ja/nej 

1.4. Berör ämnet valet generellt i form av röstningen? Ja/nej 

1.5. Berör ämnet valet generellt? Ja/nej 

1.6. Berör ämnet valet i form av konflikter inom ett parti? Ja/nej 

1.7. Berör ämnet något annat än kommunalval, landstingsval, riksdagsval eller politiska beslut? Ja/

nej (om ja, avsluta kodningen här) 

1.8. Presenteras nyhets som en trailer för P4 Norrbottens egna program eller utbud? Ja/nej (om ja, 

avsluta kodningen här) 

1.9. Presenteras nyheten som P4 Norrbottens egna nyhet i form av avslöjande eller grävande 

reportage? Ja/nej 

1.10. Presenteras nyheten som att den bygger på information från andra delar av Sveriges Radio? 

Ja/nej 

1.11. Presenteras nyheten som att den bygger på information från andra medier? Ja/nej 

1.12. Presenteras nyheten som att informationen bygger på opinionsundersökningar? Ja/nej 

1.13. Presenteras nyheten som att informationen bygger på information från de egna politiska 

partierna? Ja/nej 

1.14. Är nyheten i form av ett telegram? Ja/nej 

1.15. Är nyheten i form av ett illat-telegram? Ja/nej 

1.16. Är nyheten i form av ett reportage? Ja/nej 

1.17. Är nyheten i form av en längre intervju? Ja/nej 

1.18. Är nyheten i någon övrig form? Ja/nej 

1.19. Vilken prioritet har nyheten i sändningen? (hög=1-2, mellan=3-4 eller låg=5-6) 

!60



1.20. Presenteras nyheten som att den är sann? Ja/nej 

1.21. Presenteras nyheten som att all relevant information är med? Ja/nej 

1.22. Är nyheten tillräckligt relevant för att ingå i nyhetssändningen? Ja/nej 

1.23. Utifrån hur relevant nyheten är, får den en bra prioritet i sändningen? Ja/nej 

2. Politiskt parti  

2.1. Nämns något parti? Ja/nej (om nej, gå vidare till variabel 3.Region) 

2.2. Nämns Feministiskt initiativ/FI? Ja/nej 

2.3. Nämns Kristdemokraterna/KD? Ja/nej 

2.4. Nämns Liberalerna/Folkpartiet/L/FP? Ja/nej 

2.5. Nämns Moderaterna/M? Ja/nej 

2.6. Nämns Miljöpartiet de gröna/MP? Ja/nej 

2.7. Nämns Norrbottens sjukvårdsparti/NS? Ja/nej 

2.8. Nämns Socialdemokraterna/S? Ja/nej 

2.9. Nämns Sverigedemokraterna/SD? Ja/nej 

2.10. Nämns Vänsterpartiet/V? Ja/nej 

2.11. Nämns Centerpartiet/C? Ja/nej 

2.12. Nämns något övrigt parti? Ja/nej 

2.13. Nämns Alliansen? Ja/nej 

2.14. Nämns partierna i form av “riksdagspartierna”? Ja/nej 

2.15. Får alla partier eller aktörer i nyheten, exempelvis i inslaget eller telegrammet, komma till tals 

av de som bör göra det utifrån ämnet/konflikten? Ja/nej 

3. Region 

3.1. Nämns något parti eller aktör från Norrbotten? Ja/nej (om nej, börja koda vid 3.18) 

3.2. Nämns något parti eller aktör från valet i Arjeplogs kommun? Ja/nej 

3.3. Nämns något parti eller aktör från valet i Arvidsjaurs kommun? Ja/nej 

3.4. Nämns något parti eller aktör från valet i Bodens kommun? Ja/nej 

3.5. Nämns något parti eller aktör från valet i Gällivare kommun? Ja/nej 

3.6. Nämns något parti eller aktör från valet i Haparanda kommun? Ja/nej 

3.7. Nämns något parti eller aktör från valet i Jokkmokks kommun? Ja/nej 

3.8. Nämns något parti eller aktör från valet i Kalix kommun? Ja/nej 

3.9. Nämns något parti eller aktör från valet i Kiruna kommun? Ja/nej 
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3.10. Nämns något parti eller aktör från valet i Luleå kommun? Ja/nej 

3.11. Nämns något parti eller aktör från valet i Pajala kommun? Ja/nej 

3.12. Nämns något parti eller aktör från valet i Piteå kommun? Ja/nej 

3.13. Nämns något parti eller aktör från valet i Älvsbyns kommun? Ja/nej 

3.14. Nämns något parti eller aktör från valet i Överkalix kommun? Ja/nej 

3.15. Nämns något parti eller aktör från valet i Övertorneå kommun? Ja/nej 

3.16. Nämns något parti eller aktör från valet på landstingsnivå? Ja/nej 

3.17. Nämns något parti eller aktör från valet på riksnivå? Ja/nej 

3.18. Nämns något parti eller aktör från övrigt val eller kommun? Ja/nej 

3.19. Nämns något parti eller aktör på ett sådant sätt att det berör valet generellt? Ja/nej 

4. Sakfrågor  

4.1. Berör nyheten någon politiskt sakfråga? Ja/nej (om nej, gå vidare till 4.19) 

4.2. Rör sakfrågan skola och utbildning? Ja/nej 

4.3. Rör sakfrågan hälsa, äldreomsorg och sjukvård? Ja/nej 

4.4. Rör sakfrågan ekonomi? Ja/nej 

4.5. Rör sakfrågan miljö? Ja/nej 

4.6. Rör sakfrågan skatter? Ja/nej 

4.7. Rör sakfrågan utrikes och inrikespolitik? Ja/nej 

4.8. Rör sakfrågan jämställdhet? Ja/nej 

4.9. Rör sakfrågan rättsväsendet (polis, brott och straff)? Ja/nej 

4.10. Rör sakfrågan familjefrågor? Ja/nej 

4.11. Rör sakfrågan invandring och integration? Ja/nej 

4.12. Rör sakfrågan EU? Ja/nej 

4.13. Rör sakfrågan arbete, sysselsättning och arbetslöshet? Ja/nej 

4.14. Rör sakfrågan regional politik? Ja/nej 

4.15. Rör sakfrågan kultur? Ja/nej 

4.16. Rör sakfrågan försvar? Ja/nej 

4.17. Rör sakfrågan infrastruktur? Ja/nej 

4.18. Rör sakfrågan samiska frågor? Ja/nej 

4.19. Rör sakfrågan övriga saker? Ja/nej 

4.20. Rör sakfrågan själva valet i sig, exempelvis opinionsundersökningar eller röstning? Ja/nej 

4.21. Framställs sakfrågan som positiv? Ja/nej 
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4.22. Framställs sakfrågan som negativ? Ja/nej 

4.23. Framställs sakfrågan på ett sätt som gynnar aktören? Ja/nej 

4.24. Framställs sakfrågan på ett sätt som missgynnar aktören? Ja/nej 

4.25. Framställs sakfrågan på ett sätt som ses som neutral för aktören? Ja/nej 

4.26. Relateras en politisk sakfråga till en annan politisk sakfråga? Ja/nej 

4.27. Tar reportern eller nyhetspresentatören en personlig ställning i de sakfrågor som nyheten 

handlar om? Ja/nej 

4.28. Har reportern eller nyhetspresentatören lagt in egna värderingar i nyheten? Ja/nej 

5. Aktör  

5.1. Hörs en aktör i nyheten utöver reportern eller nyhetspresentatören? Ja/nej 

5.2. Benämns enbart en eller flera aktörer i ett nyhetsinslag av nyhetssändaren eller reportern, det 

vill säga utan att de själva hörs? Ja/nej (om nej på 5.1 och 5.2, koda ej mer i variabel 5.Aktör) 

5.3. Är aktören en partiledare? Ja/nej 

5.3.1. Hur många partiledare hörs? (skriv in antal) 

5.4. Är aktören en partimedlem? Ja/nej 

5.4.1. Hur många partimedlemmar hörs? (skriv in antal) 

5.5. Är aktören en minister? Ja/nej och  

5.5.1. Hur många ministrar hörs? (skriv in antal) 

5.6. Är aktören en tjänsteman? Ja/nej 

5.6.1. Hur många tjänstemän hörs? (skriv in antal) 

5.7. Är aktören en forskare eller expert? Ja/nej 

5.7.1. Hur många forskare eller experter hörs?  

5.8. Är aktören enbart en väljare? Ja/nej 

5.8.1. Hur många väljare hörs? (skriv in antal) 

5.12. Relateras aktören till en annan aktör? Ja/nej 

5.12.1. Relateras aktören till en annan aktör positivt? Ja/nej 

5.12.2. Relateras aktören till en annan aktör negativt? Ja/nej 

5.13. Får aktören stå oemotsagd i sina påståenden? Ja/nej 

5.17. Får aktören prata om sitt partis egna sakfrågor? Ja/nej 

5.18. Får aktören prata om andra partiers egna sakfrågor? Ja/nej 

5.19. Råder det en konflikt mellan två aktörer? Ja/nej 

5.20. Förknippas de olika aktörerna med varandra i rapporteringen? Ja/nej 
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5.21. Får aktören komma till tals? Ja/nej  

5.22. Får aktören beröm? Ja/nej  

5.23. Får aktören kritik? Ja/nej  

5.24. Omtalas aktören utan någon värdering görs? Ja/nej 

5.25. Sympatiserar nyhetspresentatören eller reportern uppenbart med någon aktör eller politiskt 

parti utifrån vilka ord eller sakfrågor som förekommer i nyheten?  

5.26. Behandlas de olika politiska partierna och aktörerna lika av nyhetspresentatören eller 

reportern? 

11.3 Kodinstruktioner 

Nedan följer instruktioner för kodningen i den ordning som variablerna förekommer i kodschemat.  

1. Fysisk form och innehåll 

För att nyheten uttryckligen ska kodas som att det handlar om valet ska ordet valet sägas så ska det 

framgå på ett uppenbart sätt att nyheten berör valet. Exempelvis vem väljarna vill ha som 

statsminister anses vara en nyhet om valet och därmed kodas den utefter det.  

Handlar valet om både kommunalvalet och landstingsvalet ska nyheten kodas som Ja på frågorna 

1.1 och 1.2. Om det bara framgår att nyheten handlar allmänt om valet och då det inte uttryckligen 

framgår att nyheten berör specifikt ett kommunal val eller ett landstingsval ska nyheten kodas som 

Ja på fråga 1.5.  

Berör nyheten hur väljare planerar att rösta i valet eller där opinionsundersökningar handlar om hur 

väljare ska rösta ska nyheten kodas som Ja på frågan 1.4.  

Om det uppenbart framgår att nyheten inte handlar om valet eller där ett politiskt parti inte 

förekommer ska nyheten kodas som Ja på fråga 1.7.  

Hur avgör kodaren vad som är P4 Norrbottens egna gräv eller jobb som ligger till grund för en 

nyhet? Dels genom att det kan framgå i reportaget eller tgm:et att de “avslöjar” eller att de har 

“granskat” eller “undersökt” något. Om det framgår av nyheten att det är en undersökning eller 

granskning av P4 Norrbotten eller som P4 Norrbotten är en del av ska den kodas som Ja på 1.9. 

Om det framgår i nyheten att den ursprungligen kommer från exempelvis Dagens Nyheter, Piteå-

Tidningen eller något annat medieföretag blir det ett ja på fråga 1.11.  
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Om det framgår att nyheten kommer från exempelvis Ekot, Sameradion eller någon annan P4 kanal 

blir det ett ja på fråga 1.10.  

Om nyhetsuppläsaren eller reportern berättar att en aktör sa något vid en presskonferens eller om en 

aktör gör ett “uttalande” så kan det ses som att det är information som kommer från partiet och inte 

från ett initiativ från reportern. Det gäller även om en nyhet presenteras komma från en debattartikel 

som är skriven av ett politiskt parti eller politisk aktör.  

På fråga 1.20 får nyheten antas vara sann om det inte uppenbart framgår att nyheten är falsk. Frågan 

får besvaras som utifrån normen att alla nyheter som presenteras ska vara sanna.  

1.21 ska även den kodas utifrån normen för objektivitetsbegreppet att all viktig information är med. 

Bara om det uppenbart fattas viktig information ska 1.21 kodas som Nej. Är nyheten sann, finns all 

relevant information med i nyheten ska 1.22 och 1.23 kodas som Ja.  

2. Politiskt parti 

Det politiska parti som nämns i ett reportage eller telegram kodas. Men enbart en gång per nyhet. 

Om partiet nämns vid namn flera gånger i en och samma nyhet kodas det inte mer än en gång. 

Sänds däremot nyheten flera gånger kodas nyheten på nytt och det politiska partiet kodas igen. 

Sänds en nyhet tre gånger får alltså exempelvis Socialdemokraterna tre exponeringar om det är det 

partiet som nämns i nyheten, även om de bara nämns en gång vid namn i själva inslaget eller 

telegrammet. Nämns flera partier i ett och samma reportage eller telegram kodas de alla.  

3. Region 

Nämns exempelvis partier från valet i Kalix och i Kiruna i ett och samma nyhet ska de båda 

partierna och dess aktörer kodas. Detta eftersom det kan förekomma reportage som summerar valen 

i de olika kommunerna. 

4. Sakfrågor 

Om nyheten behandlar flera sakfrågor ska alla sakfrågorna kodas. Om nyheten rör någon annan 

politisk sakfråga än de som finns med i kodschemat ska nyheten kodas som Ja på fråga 4.19.  

Om det inte går att avgöra om reportern eller nyhetspresentatören lägger in egna värderingar i 

rapporteringen ska den ses som neutral. 
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5. Aktör 

Förekommer det flera olika typer av aktörer får de en varsin bock. Följt av variabelvärdet hur 

många som förekommer.  

En aktör kan vara i form av bland annat en väljare, partimedlem eller expert. Men på frågorna 5.21 

till och med 5.24 ska även politiska partier kodas som aktör. Detta för att få ett bra underlag till 

aktörsbehandlingsindexet. 

Om en aktör bara omnämns men inte själv framträder med röst ska 5.2 besvaras som Ja. 

Vid kodningen av de politiska partierna och dess aktörer för att skapa ett aktörsbehandlingsindex 

kan det uppstå svårigheter med att avgöra vad som anses som kritik eller beröm mot en aktör. Om 

det inte uppenbart är kritik eller beröm ska nyheten kodas som att aktören omtalas utan att någon 

värdering görs. Eftersom jag gör ett aktörsbehandlingsindex på partierna så utgår jag från att en 

representant från partierna, exempelvis en partiledare eller partimedlem får stå för partiet. Oavsett 

om det är en minister eller en lokal partiordförande så görs det ingen skillnad i 

aktörsbehandlingsindexet vilken nivå partimedlemmen har. Detta sker på grund av att min 

frågeställning inte berör enskilda aktörer samt att materialet inte är tillräckligt omfattande för att det 

ska vara möjligt att undersöka på individnivå.  

Om exempelvis en partiledare eller partimedlem får tala och alltså höras i nyheten ska det kodas 

som att aktören får komma till tals. Därmed blir det ett Ja på frågan 5.21. 

Om det inte går att avgöra om aktören får beröm eller kritik eller omtalas neutralt ska aktören kodas 

som att den omtalas neutralt. 
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