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Förord 
 

Under våra studier i mediekommunikation har objektivitet varit ett återkommande tema för 

bra och tydlig information i en text. Detta har väckt en nyfikenhet på hur medier behandlar 

detta på professionell nivå, vilket kan undersökas i journalistik. 

 

Idén att undersöka objektivitet i journalistik i C-uppsatsen var därför den första tanken därför 

att även ett visst mått av sanningsenlighet och professionalitet kan indikeras utifrån en sådan 

studie. När det visade sig att vi var två som ville undersöka detta kunde en kvantitativ 

innehållsanalys bli möjlig enligt Michael Karlsson, istället för intervjuer med några 

journalister som var vår tanke från början. En kvantitativ metod kräver nämligen ett stort antal 

enheter för att generera ett resultat medan intervjuer är bättre för att få en djupare insyn i ett 

ämne. Därför kan det påpekas att studien kan kompletteras med intervjuer ändå, för att få en 

bättre bild av varför vårt resultat ser ut som det gör. 

 

Vi är alltså två som genomförde denna studie, med de olika delar som krävs såsom teori, 

metod, resultat och analys. Teoridelen och sammanfattning blev till största delen Helens jobb 

(eftersom hon redan hade börjat skriva om detta i teorikursen), men vi samlade material till 

teorin tillsammans genom att läsa böcker och plocka ut de vi behövde. Jimmie skrev delar i 

metod, senare skrev Helen om operationalisering. I utförandet av studien delade vi hälften 

var, vilket innebär att vi kodade 300 artiklar vardera. Jimmie behandlade resultatet genom att 

skriva in det i SPSS. Tillsammans och med hjälp av Christer Clerwall tog vi fram korstabeller 

och stapeldiagram. Text och redigering av resultat och analys blev sedan Helens uppgift 

medan Jimmie skrev framtida forskning. Implikationer för samhället skrev vi tillsammans.  

 

Tack till Michael som har hjälpt oss alla steg på vägen och tack till Christer för hjälp med 

SPSS! 
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Abstract 
 

Mona Sahlin's dishwasher decides the election! 

 

Maybe. How journalism portraits politics is at least not fully objective with focus on societal 

matters. There is also a change over time indicating an up-going trend of less objective 

journalism. Other results of this case study indicates that politicians are more inclined to 

participate in journalism than before and that politics presented as scandal is increasing. 

The aim of this study is to investigate objectivity in political journalism over time. Using the 

quantitative content-analyses the study encoded 600 journalistic articles subjecting politics in 

the Swedish society. These articles were chosen from Swedish newspapers, Dagens Nyheter 

and Aftonbladet, both paper editions only excluding web editions. Theories supporting the 

study are the framing-theory, the knowledge-theory and other theories describing how 

objectivity changes over time. 

Objectivity has been debated in journalism and has founded different perspectives on how 

professional journalism can be obtained. This has historically changed the practice of 

journalism and the study assumes from this phenomenon. Citizens are dependent on 

journalism for information on things that does not belong in their everyday life. Politics is 

such a subject that needs to be reported on and that's why this study investigates objectivity in 

political journalism.   

The result concludes extreme choices of subject in political journalism, where about 50 % of 

the articles encoded portrayed the everyday chores or statements of politicians. This is 

indicating an up-going trend of less objective journalism and is supported by other less 

extreme results of the study. 

 

Keywords: Objectivity, journalism, politics.  
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Sammanfattning 
 

Mona Sahlins diskmaskin avgör valet! 

 

Kanske. Hur journalistik gestaltar politik är i alla fall inte helt sakligt med samhällsfrågor i 

fokus. Över tid finns dessutom en förändring i den politiska gestaltningen som tyder på en 

alltmer osaklig journalistik. Vidare indikerar denna fallstudie att politiker blir alltmer benägna 

att utnyttja plats i journalistiken. 

Objektivitet är debatterat i journalistiken och har grundlagt olika synsätt på hur bra 

journalistik ska uppnås. Detta har historiskt förändrat hur journalistik har utförts och studien 

utgår från och fokuserar på just detta fenomen. För samhällsinformation som inte tillhör 

invånarnas vardag behövs rapportering i form av journalistik. Politiken är vad som styr 

samhället och därför blir det viktigt att undersöka rapporteringen av det. 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur objektivitet har förändrats över tid, 

genom en fallstudie på papperstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Studien utgår 

från teorier om objektivitet och dess förändring i journalistiken såsom kunskapsteorin och 

dagordningsteorin. Genom metoden kvantitativ innehållsanalys undersöks sammanlagt 600 

artiklar om politik. 

Resultatet visar på ökande användning av ett visst antal källor, där politiker blir vanligare som 

källa. Det visar också att det är artiklar om politikers mer praktiska åtaganden och uttalanden 

som ökar, vilket motsvarade ämnet i runt hälften av alla artiklar i undersökningen. 

 

Nyckelord: Objektivitet, journalistik, politik.  
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1. Inledning 

 

Detta är en studie i mediekommunikation som intresserar sig för hur journalistik objektivt 

förmedlar samhällets händelser och information. Det är hur politik gestaltas i journalistik, hur 

det journalistiska arbetet har påverkat den färdiga texten som når läsarna, som kommer att 

undersökas. Fallstudien undersöker artiklar i Dagens Nyheter och Aftonbladets 

papperstidningar under tre tidsperioder. Förhoppningsvis kan detta ge en bild av hur 

journalistik återger händelser och information och hur detta har förändrats över tid.   

 

1. 1 Problembakgrund 
 

Två dagar efter riksdagsvalet 1994 publiceras en artikelintervju med socialdemokraternas 

Mona Sahlin. I artikeln kunde journalisten frågat allt möjligt om politik i valtider men 

karensdagen får lika mycket plats som shopping eller en trasig diskmaskin: 

”- Du har snygga skor, säger jag. Och dem har hon köpt för 220 kronor på tre minuter på Din sko. 

Mona hade tur. Hon köper skor eller en väska när det kör ihop sig. För att orka upp i talarstolen” 

(Kullenberg, 1994, s 15).  

Detta är skrivet på ett sätt som indikerar att det från början var ett citat av Mona Sahlin, dock 

är det inte citerat. Istället framgår det att det är journalisten som säger något vilket uttrycks 

som ”säger jag” i texten. Det är lätt sagt att detta sätt att rapportera politik på är missledande, 

rentav onödigt. Två dagar efter valet (där socialdemokraterna vann) borde politiken varit mer 

i fokus om medborgarna skulle få information om uppföljning av valet. Dock är det den 

vardagliga eller privata aspekten av en politikers åttaganden som prioriteras: 

”Men det finns annat som jävlats i valrörelsen. 

Två veckor före valdagen gick Mona Sahlins torktumlare och tvättmaskin sönder. Och så började 

diskmaskinen läcka. Så det var kaos” (Kullenberg, 1994, s 15).  
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Det emotionella sättet att skriva det här på (Reinemann et al 2011) kan också ifrågasättas, 

eller hur läsare förstår information om politik när det gestaltas på det här sättet. Det är sådana 

texter i journalistik som väcker nyfikenhet och behov av att undersöka journalistik enligt de 

förväntningar som kan finnas på bra rapportering. 

Svenskarna tar del av information i tidningar och statistik säger följande: 45 procent av 

svenskarna läste en kvällstidning i papper minst en dag i veckan år 2006 (Färdigh & 

Westlund, 2012 s 448). Enligt Findahls rapport (2012, s. 40) läste 80 procent av svenskarna 

någon gång en tidning på nätet år 2012. Många får alltså information genom tidningar. 

För information som inte tillhör invånarnas vardag behövs journalistik, medier som kan 

förmedla sådan information. En viktig del av sådan information är politik (Strömbäck, 2009). 

Strömbäck menar att medier påverkar människors uppfattning om verkligheten och därmed 

deras åsikter (Strömbäck, 2009). Detta skapar ett behov av att journalistiken informerar så 

sakligt som möjligt för att invånare ska kunna få en så riktig uppfattning som möjligt om 

verkligheten (Strömbäck, 2009). Hur journalistik uppnår detta är inte hugget i sten, det finns 

olika sätt att berätta en historia och gestalta en händelse i text. Hur sakligt och tillförlitligt 

gestaltandet är kallas objektivitet (Hemánus, 1981). 

Objektivitet i journalistik kanske har förändrats över tid, därför att objektivitet är en viktig del 

i debatten för synen på hur professionell journalistik kan uppnås (Schudson & Anderson, 

2009). Det inte säkert att objektivitet i journalistik har funnits konsekvent eller sett likadant ut 

flera år tillbaka i tiden. Inte heller är det säkert att journalister alltid har behandlat objektivitet 

på samma sätt. Objektivitet är enligt Kaplan ”inget redskap eller mål, utan en >bästa praktik< 

möjliggjord av historisk utveckling” (Kaplan, 2002 i Schudson & Anderson 2009, s. 92).  

Detta ger frågan om objektivitet i journalistik har förändrats över tid. Därför blir det intressant 

ur ett MKV- perspektiv att undersöka objektivitet i journalistik genom att jämföra en 

tidsperiod. 

Något som alltid har och även nu rapporteras i journalistik är politik. Wahl-Jorgensen & 

Hanitzsch (2009) menar att journalistik är sammanbunden med demokrati och Strömbäck 

(2009) menar att politiken är medierad, det vill säga enbart tillgänglig i medier. Således blir 

det ännu viktigare att just politik förmedlas objektivt. Därför kommer studien att undersöka 

objektivitet i politisk journalistik. 

 



9 
 

 

 

1. 2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur objektivitet i politisk journalistik 

förändras över tid, i en studie på papperstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

 

1. 3 Frågeställningar     

 

Dessa frågor har framkommit genom studier av Strömbäcks (2009) och Reniemann med 

fleras (2011) forskning. Frågeställningarna är utvalda utifrån indikatorer på objektivitet i 

politisk journalistik. Sådana indikatorer är exempelvis källanvändning, politik som tävling 

eller journalistens personliga värderingar. 

 Hur har källanvändningen i journalistik förändrats över tid? 

 Hur har det journalistiska subjektiva berättandet förändrats över tid? 

 Hur har journalistiken tolkat information eller använt citat av politiker över tid? 

 Hur har den journalistiska prioriteringen av samhällsfrågor förändrats över tid? 

 Hur har användandet av episodisk och tematiskt gestaltning förändrats över tid? 

 Hur har emotionell eller ej emotionell presentation i journalistik förändrats över tid? 

 

1. 4 Disposition 

 

Studiens arbete presenteras i en teoridel, en metoddel och resultat, analys och slutsatser. 

Teorin har två delar där den första ger en teoretisk bakgrund för objektivitet i journalistik och 

som används för analys. Den andra delen av teorin konkretiserar indikatorer för objektivitet i 

politisk journalistik och används för studiens metod. Metoddelen går igenom den valda 

metoden samt operationalisering. Resultat och analys presenteras tillsammans med 
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stapeldiagram och avslutas med analys av objektivitet. Slutsatser presenteras sist för varje 

frågeställning samt slutsats för studiens syfte.  

 

 

 

1. 5 Begreppsdefinitioner 
 

Dessa begrepp väljer studien att definiera för att de används och återkommer i flera avsnitt. 

Journalistisk objektivitet 

Det finns mer eller mindre verklighet i journalistik. Dock kan ett budskap aldrig förmedla den 

riktiga verkligheten. Därför menar Hemánus (1981) att journalistisk objektivitet är hur 

tillförlitligt och sakligt ett budskap är i journalistik.  

Journalistisk subjektivitet 

Med detta menas tolkningar eller värderingar i det journalistiska arbetet av journalisten 

(Hemánus 1981). Frågeställningen om subjektivt berättande görs om till användning av 

opinionsmätningar och politik som sak, spel eller skandal (se figur 1). 

Politik i journalistik 

Definitionen av politisk journalistik är när människor får information om politik via medier 

istället för av andra människor eller av egna erfarenheter. Politiken är medierad när medier är 

den huvudsakliga informationskanalen mellan politiker och medborgare (Strömbäck, 2009, s. 

129). Ordet ”medierad” kan uppfattas som ett samlingsnamn för alla typer av medier. Därför 

väljs i studien benämningen politisk journalistik eftersom studien endast undersöker 

papperstidningar och utesluter andra medier.  
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2. Teori 
 

Här följer nu redogörelse för teorier som blir intressanta för studien. Det är utifrån dessa 

teorier av bland annat Schudson 1978, Hemánus 1981 och Strömbäck 2009 som studien 

stödjer sig på vid genomförandet av undersökningen. Kapitel två försöker beskriva teorier om 

objektivitet i journalistik, sedan en kort historisk utveckling av detta och avslutningsvis en 

teoretisk diskussion. Eftersom objektivitet i journalistik är en debatterad fråga så presenteras 

olika åsikter om det för att belysa problematiken. Merparten av dessa teorier kommer att 

användas för studiens analys, vissa teorier används istället för att skapa underlaget för 

undersökningen. Slutet av kapitel två presenterar teorier för politisk journalistik eftersom 

detta är studiens avgränsning, och dessa teorier används i främst för studiens metod. I det sista 

avsnittet konkretiseras indikatorer på objektivitet i politisk journalistik som används i 

undersökningen. 

 

2. 1 Objektivitet i journalistik 
 

I journalistiken har objektivitet varit debatterat, både som ett måste eller som något omöjligt. 

Kapitel två kommer nu gå igenom några utgångspunkter för diskussionen om objektivitet i 

journalistik som kan förklara problematiken. Dessa utgångspunkter kommer framför allt från 

Schudson och Hemánus, då båda har gjort tidigare undersökningar om objektivitet. Dessa 

utgångspunkter blir viktiga för studien, kanske främst i analysen, eftersom de ger olika sätt att 

se på objektivitet och hur viktigt det är för journalistik. I det sista avsnittet om objektivitet 

finns fler debattörer och presenteras därför som en teoretisk diskussion. Även dessa åsikter 

blir viktiga för studiens analys. 

Först så kommer alltså en samling ibland motsägande teorier av främst Hemánus och 

Schudson. 

Objektivitet är mångfaldigt. Det finns skilda meningar i teorier, diskussioner och inte minst 

för begreppet i sig.  Problemet med detta beskriver Hemánus såhär: ”… det centrala 
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problemet härvid är, hur överensstämmelsen mellan budskapet och verkligheten skall 

uppfattas. Människorna har ju inte några möjligheter att jämföra budskapen med den ”rena” 

verkligheten; de får nöja sig med att jämföra budskapens innehåll med den kunskap om 

verkligheten som de kan få med hjälp av olika samhälles- och naturvetenskaper” 
(
Hemánus, 

1981, s. 8).  

 Detta är alltså det mest centrala problemet med objektivitet, och ett sätt att förstå vad 

begreppet kan syfta till. 

Det som ligger bakom denna definition av objektivitet är kunskapsteorin, ”Att ett budskaps 

innehåll motsvarar verkligheten kan alltså inte innebära att budskapet är identiskt med 

verkligheten” (Hemánus, 1981,s. 8).  

Ur det här perspektivet blir objektivitet omöjligt att uppnå, något som många forskare 

debatterar om.  Schudson (1978, s. 6) menar att det finns en tro på objektivitet som har tillit 

för fakta och misstro till värderingar samt en hängivenhet att skilja dem åt. Således finns en 

tro på att objektivitet kan uppnås genom att undvika alla typer av värderingar. Vilket då 

innebär att objektivitet kan uppnås.  

Schudson menar att Walter Lippman är den mest framhärdiga talaren för objektivitet i 

journalistik, detta är Lippmans citat om objektivitet; 

”journalister bör utveckla ett förnuft av bevis och framhärdigt erkänna gränserna av tillgänglig 

information; … dissekera olika paroller och distraktioner, och vägra att undanhålla nyheter 

eller sätta vinklar av moral eller orsaker framför sanningen” (Schudson, 1978, s. 151 i 

Schudson & Anderson, 2009, s. 92) 

Ur detta citat kan man dra ut några indikatorer på objektivitet i journalistik. Det som 

förmedlas bör vara sanningsenligt och inte vinklat på något sätt. För att uppnå detta kan det 

antas att de inte bör skriva i ”jag-form” om de inte själva varit med om det som förmedlas. 

Journalister bör också ha källor eller studier som intygar ”bevis” på sanningsenlighet 

(Hemánus, 1981, s. 73). Lippmans citat kan också indikera att objektivitet är möjligt, ett sätt 

att skapa det ultimata tillvägagångssättet för journalistik. 

 



13 
 

Som motsättning till Lippman kommer här några punkter från Hemánus så kallade 

”positivistiska feltolkningar”, som kritiserar de positiva tankarna om objektivitet som 

tillförlitlighet (Hemánus, 1981 s. 44-56). 

 Det finns en förväxling mellan begreppen objektivitet och opartiskhet, som 

indikerar att verkligheten är färdigt opartisk eller balanserad, vilket inte stämmer. 

 Det finns en tro att det går att beskriva en objektiv bild av verkligheten genom 

att skildra ”alla” drag hos verkligheten. Detta blir omöjligt då verkligheten är alltför 

stor och komplicerad. 

 Idén om att objektivitet är ett neutralt framställnings-sätt helt utan åsikter eller 

värderingar blir svårt för en journalist då det blir ett val mellan ”neutrala ord” eller 

”objektiva ord som kan få stark konnotativ innebörd” (Hemánus, 1981, s. 53). 

 Att objektivitet är en framställning av något som alla kan godta är felaktigt 

därför att det finns ingen eventuell enighet om någon faktaframställning som 

garanterar objektivitet. 

Alla dessa påståenden menar att objektivitet inte är en självklar metod för att uppnå en saklig 

skildring av en händelse i journalistik. Det finns inget givet sätt att skildra verkligheten och 

ingen enighet om det kan uppnås. Dessutom får journalisten ett svårt val i att välja rätt ord, det 

”sanningsenliga” ordet enligt journalisten eller det neutrala ordet som egentligen inte passar 

enligt journalisten. Begreppet opartiskhet och balanserad blir enligt dessa påståenden felaktigt 

för objektivitet, vilket då går emot Westerståhls undersökning som menar att dessa blir rätt för 

objektivitet (Hvitfelt, 1989, och McQuailm, 1922 i Strömbäck, 2009, s. 142).  En annan 

förespråkare för objektivitet är nämligen Westerståhl med sin undersökning från 1970-talet. 

Han menar att objektivitets-begreppet kan delas upp i två delar, saklighet och opartiskhet. 

Kravet på saklighet kan delas upp i krav på sanning och relevans, medan kravet på opartiskhet 

kan delas upp i krav på balans och neutral presentation (Hvitfelt, 1989, och McQuailm, 1922 i 

Strömbäck 2009, s. 142). Westerståhl blir därför också en talare för objektivitet i journalistik 

som något befintligt och användbart. 

Hemánus tar fram kritiken för Westerståhls forskning som gäller bland annat försummelse av 

matrealets sanning och att han studerat enhetligheten istället för objektiviteten hos 

massmedierna (Hemánus, 1981, s 62). Dessutom debatterar Hemánus mot påståenden 

(Hemánus, 1981, s. 36-43) i enighet med Westerståhls undersökning: 
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 Påstående: ”Objektivitet uppnås om journalisten har en neutral attityd till 

arbetet, ämnet eller samhället”. Frågan är om fullständigt avtagande från värderingar 

är möjligt hos en person vars intellektuella mognad har gett ett arbete i journalistiken. 

Om det är möjligt blir neutraliteten som en likgiltighet som kanske inte blir önskvärd 

för journalistiken (Hemánus 1981, s 36-43). 

 Påstående: ”Objektivitet kan uppnås om journalisten kan sitt yrke”. 

Journalistien är just ett yrke, som kan baseras på den kontext som finns i samhället där 

yrket utövas, denna bakgrund bör tas i övervägande (Hemánus, 1981, s. 36-43). 

 Påstående: ”Objektivitet uppnås om blott samhället är fritt och 

masskommunikations-medierna är privatägda utan statlig inblandning”. Detta ger 

intrycket att journalister kan uppnå objektivitet om bara staten tillåter dem. Som i 

föregående bör det övervägas att journalisternas yrke påverkas av samhället som social 

plattform (Hemánus, 1981, s. 36-43). 

Hemánus kritik indikerar att objektivitet är omöjligt i motsats till Lippman och Westerståhl 

som indikerar att objektivitet är möjligt. Med denna problematik kan det antas att objektivitet 

i journalistik har och kommer att förändras. Detta blir intressant för studien då det är just 

förändring av objektivitet i journalistik som ska undersökas. De olika perspektiven på 

objektivitet blir ett sätt förstå varför olika typer av journalistik finns och varför journalistiken 

ser ut som den gör. 

 

Tidig historia visar att objektivitet i journalistik har förändrats i samspel med hur samhället 

utvecklades. Skiljaktigheterna på ämnet kan därför ha sin bakgrund i utvecklingen av 

objektivitet i journalistik, där olikheter har funnits för hur viktig objektivitet ska vara för 

journalistik. Här följer nu en kort redogörelse för just den utvecklingen. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

2. 2 Utveckling av objektivitet i journalistik 

 

Under senare hälften av 1800-talet började det talas om objektivitet i journalistik (Hemánus, 

1981, s. 18). Begreppet objektivitet har ett samband med monopoliseringen av dagspressen, 

eftersom den enda tidningen på sin ort behöver ett ”acceptabelt försvar för sin ställning, ett 

försvar som kan accepteras även av dem som inte ansluter sig till de åsikter tidningens 

ledarspalter företräder” (Furhoff 1967, s. 8 och Gustafsson & Hadenius 1976, s. 53 i Hemánus 

1981 s. 19). Objektivitet var alltså från början ett sätt att få sin tidning såld trots olika åsikter i 

politiken. 

Tidsperioden präglades inte av statistik, utan av en dynamisk världsbild, naturvetenskaperna 

fick en visst inflytande på den gamla kristna och idealistiska världsåskådningen (Hemánus, 

1981, s. 17). Under den här tidsperioden menade många som David Hume att objektivitet 

kunde uppnås genom att ta bort alla värderingar och åsikter från journalistiken (Hemánus, 

1981, s. 17, 38). Samhällets mer vetenskapliga syn kom därför att bli den första synen på 

objektiv journalistik. Schudson (1978) konstaterar att i början av sekelskiftet konkurrerade 

dagstidningarna om att försöka anpassa sig efter allmänhetens normer för det som är 

sanningsenligt och att hålla en god ton. Bland annat trodde journalisterna att de var tvungna 

att vara livliga och underhållande samtidigt som de skulle vara sakliga. Redaktörerna i sin tur 

var upptagna med att ha rätt fakta för att undvika offentlig kritik och att inte vara till besvär 

för tidningen (Schudson, 1978, i Shoemaker & Reese, 1996, s. 112). Därför var objektivitet 

redan då ett problem för journalistiken, det är svårt att vara underhållande och saklig på 

samma gång. 

Objektivitet blev en livlig debatt i Sverige på 1970-talet där diskussionen ledde till följande 

ide: om masskommunikationens mål ska analyseras, bör frågan om relationen mellan 

masskommunikationens innehåll och verkligheten, alltså objektiviteten, klargöras (Hemánus 

1981). 

Internationellt på 70-talet sade diskussionen bland vissa journalister att en så komplicerad 

värld inte längre kunde beskrivas objektivt. Här fanns många som debatterade att objektivitet 

var omöjligt att uppnå. Detta ledde till en nästan fiktiv framställning av förhållanden i 

journalistik på vissa håll (Hemánus 1981). 
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Sammanfattningsvis så visar den historiska utvecklingen att vetenskapen och samhällets 

ideologi påverkar hur journalistiken behandlar objektivitet. Objektivitet i journalistik var från 

början ett resultat av vetenskapen (Schudson 1978). Journalistiken förändrades i takt med 

dåtidens verklighet och samhällets syn på journalistik. 1970 anlades en ide om att förhållandet 

mellan verkligheten och masskommunikationens innehåll är desamma som objektivitet 

(Hemánus, 1981). 

Som avslutning på detta kapitel kommer en teoretisk diskussion som behandlar verklighet i 

förhållande till journalistik, alltså objektivitet (Hemánus, 1981). Här presenteras fler åsikter 

på hur samhällets syn får en viktig roll för objektivitet i journalistik och förhållandet mellan 

objektivitet och verklighet. 

 

2. 3 Objektivitet, teoretisk diskussion 

 

I föregående avsnitt har teorier visat att verkligheten kan uppfattas och därmed gestaltas på 

olika sätt (Hemánus, 1981). Detta kan vara den största källan till meningsskiljaktigheter för 

hur viktig objektivitet är i journalistiken. Nu presenteras olika debattörer och teorier i frågan 

om verklighet i förhållande till journalistik och samhällets roll i detta. 

Zelizer påstår att journalister använder sina narrativ för att styrka sin position som ett 

auktoritärt tolkningssamhälle (Zelizer, 1992, i Schudson & Anderson 2009, s 97). 

Diskussionen om vems historia som berättas ger många exempel på hur samma nyhet blir 

behandlad från helt olika vinklar eller fakta i olika samhällen. Många exempel från USA visar 

regeringens makt i hur nyheter blir den berättelsen som både regeringen och invånarna 

behöver. Exempelvis krigshjältar i Afghanistan, däribland Jessica Lynch – historien som blev 

en symbol för den ”bättre kvinnosynen” i väst och att USA ”frigjorde” folket i Irak (Bird & 

Ardenne, 2009, s. 210-211). 

Journalister måste arbeta efter sitt företags förväntningar genom att berätta regeringens 

historia, men måste också ge sanningsenliga historier som bäst gynnar invånarna. Waisbord 
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noterar att det finns en frestelse i att helt enkelt berätta bra historier (Bird & Ardenne, 2009, s. 

214). 

Kanske är det så att journalister behöver folkliga historier för att kunna beskriva en händelse, 

Fiske nämner att Levi Strauss ser myter som ett sätt att hantera problem som är gemensamma 

för hela samhället (Fiske 2007, s 177). Dock är ”historieberättandet” i nyheter knappast 

objektivt. Påhittade historier ger ingen saklig framställning. Om det i samhället finns oskrivna 

regler för hur ett problem ska skildras i journalistiken, så finns underförstådd 

överenskommelse om hur en händelse bör skildras utifrån de värden som samhället står för. I 

en studie understryks att tänkandet kring objektivitet i nyheter definieras mycket mer av ett 

kulturellt och ideologiskt tänk, än av själva händelserna i sig
 
(Aday, Livingston & Herbert, 

2005). Detta styrker ytterligare hur journalistik blir behandlat utifrån samhällets perspektiv på 

objektivitet. 

 Till exempel skriver Giddens om 1700-talets USA: 

 ”konfiskeringen av den vansinnige och den kriminelle accelererade när dessa kategorier 

avskildes från fattigdom i allmänhet och när uppfattningen slog rot att dessa i grunden 

kunde förändras” (Giddens, 2009, s. 189).  

Detta ger ett bra exempel på hur en ny kategori ändrar synsättet på förhållanden. Nyheter i 

medier är också kategoriserade, om något presenteras som en ekonomi-nyhet kanske vi inte 

fokuserar på den kulturella aspekten av nyheten. Adorno och Horkheimer ville se samhället 

som en helhet, och kom fram till att det snarare var uppdelat i tre delar: ekonomi, politik och 

kultur (Scannell, 2011) vilket idag är nyhetskategorier i medierna. Detta gör informationen 

mer lätt att förstå, men vinklar också informationen genom att nyheten får ett fokus genom sin 

kategori. Vinklad information var ju enligt Lippmann något som bör undvikas i objektiv 

journalistik (Schudson, 1978, s. 151 i Schudson & Anderson, 2009, s. 92) 

Vidare så debatterar Gans för ett objektivt arbetssätt för reportrar.  Detta kan ”legitimera 

media” för att undvika att varje reportage blir föremål för granskning (Gans, 1979, i 

Shoemaker & Reese, 1996, s. 112).  Från den organisatoriska synvinkeln hävdar även 

Tuchman att objektiviteten är en ritual som tjänar främst till att försvara den organisatoriska 

produkten från kritiker. Eftersom nyhetsbyråer har lite tid att reflektera över om de har fått 

”sanningen” i sina berättelser så behöver de en rad utföranden eller strategier som skyddar 
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dem från yrkesmässiga faror och förtal från överordnade (Tuchman, 1977b, i Shoemaker & 

Reese, 1996, s. 113).  

Shoemaker och Reese ställer frågan hur nära journalistiken kommer till att representera 

objektiv verklighet och svarar att det finns ingen objektiv observatör av verklighet:  

”Alla använder sina erfarenheter, personligheter och kunskap för att tolka vad vi ser, det 

bästa vi kan göra då är att jämföra mediernas verklighet med social verklighet, en syn på 

världen som är från ett socialt perspektiv, alltså, det samhället vet om sig självt” 

(Fishman, 1980, i Shoemaker och Reese 1996, s. 4). 

Samhället har alltså ett socialt perspektiv där medier blir bedömda utifrån det socialt 

godtagbara. Hemánus förtydligar detta för journalistiken:  

”Eftersom framställningen alltid bygger på det som subjektet har upplevt, kan den logiskt 

sett inte vara mer objektiv än upplevelsen: den objektivaste framställningen realiserar det 

som upplevelsen har möjliggjort” (Hemánus, 1981, s. 58).  

Journalister kan alltså enbart förmedla information utifrån sina upplevelser. Dessa sista teorier 

tyder på att objektivitet är omöjligt att uppnå, men att även samhällets roll spelar in i detta. 

Efter denna diskussion kommer nu en summering av teorier om objektivitet. Efter det 

kommer ett nytt avsnitt i kapitel två som presenterar politisk journalistik.  

 

 

2. 4 Summering 
 

Det finns olika åsikter om objektivitet i journalistik, som ett måste eller som omöjligt.  

Utvecklingen av journalistiken genom vetenskapen och journalisternas egna erfarenheter har 

möjligen gett ännu fler åsikter på ämnet. Schudson framställer Lippman som främsta 

förespråkare för objektivitet i journalistik, samtidigt debatterar Schudson själv i sin nya 

forskning att objektivitet kan vara omöjligt att uppnå (Schudson & Anderson 2009, s. 92, 93). 

Westerståhl menar också att objektivitet finns och behövs i form av saklighet, opartiskhet, 

balans och neutral presentation (Hvitfelt, 1989 och McQuailm 1992, i Strömbäck, 2009, s. 

142), vilket kritiseras av Hemánus. Verkligheten går inte att skildra objektivt därför att 
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journalistens förhållande till verkligheten påverkar graden av mer eller mindre objektiv 

journalistik
 
(Hemánus, 1981). Dessutom kan samhällets ide om verklighet sätta regler för 

journalistiken
 
(Fishman 1980, i Shoemaker och Reese 1996, s 4 och Hemánus 1981).  Gans 

och Tuchman menar att objektivitet är en sorts legitimering av journalistiken, ett sätt att 

komma undan granskning eller kritik (Gans, 1979 och Tuchman, 1977b, i Shoemaker& 

Reese, 1976). Merparten av dessa teorier blir synade i studiens analys för att se om teorier om 

objektivitet blir relevant och jämförbart med studiens resultat. Härnäst kommer ett nytt 

teoretiskt avsnitt i kapitel två som ligger till grund för studiens metod, där presenteras hur 

tidigare forskning har undersökt politisk journalistik.  

 

 

 

2.5 Politisk journalistik 
 

Här börjar avsnittet med beskrivning av vad politisk journalistik är och vad som blir viktigt 

för objektivitet i politisk journalistik, med utgångspunk från Strömbäcks och Reinemann med 

fleras undersökningar eftersom vi kommer att återanvända delar av dessa. 

 

2.6 Konceptet politisk journalistik 
 

Informationen om politik och samhälle kommer till oss främst från medier:  

”Politiken är medierad när människor i huvudsak får information om politik via medier 

och när medierna utgör den viktigaste kommunikationskanalen mellan medborgare och 

politiker” (Strömbäck, 2009, s. 129).  

Medierna får mer inflytande över politiken ju mer medierad den är. Dessutom påverkar 

medierna hur människor uppfattar sin verklighet och detta påverkar deras åsikter. Medier får 

väldigt stor makt över vilka frågor människor tycker är viktiga och hur de uppfattar frågor, 

personer och händelser som rapporteras av medierna (Strömbäck, 2009). Detta betyder att vad 

medierna förmedlar är oerhört viktigt för ett samhälle och hur bra invånarna förstår sitt 
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samhälle, inte minst för politik och röstning. För allt som inte finns i vardagen behövs 

mediernas och journalisternas information för ”att forma generellt giltiga bilder av 

verkligheten” (Mutz, 1998, i Strömbäck 2009, s 127).  Det som definierar den medierade 

politiken är att den utspelas i medierna och att vår kunskap och information om den är 

förmedlad av medier snarare än via interpersonell kommunikation eller egna erfarenheter 

(Bennet & Entman, 2001; Nimmo & Combs, 1983; Strömbäck, 2008a i Strömbäck, 2009, s. 

129). Politik i journalistik är alltså andrahandsinformation redan behandlad och tolkad på 

något sätt. De grundläggande antaganden i teorierna om politikens mediering är att medierna 

och politiken utgör två skilda system med olika logiker och att den politiska 

kommunikationen i betydande utsträckning styrs av antingen medielogiken eller av den 

politiska logiken (Strömbäck, 2009, s. 130).  För bästa möjliga återgivning av den ”verkliga 

politiken” bör mediematerialet följa den politiska logiken. Denna omfattar olika processer 

inom politik såsom: fördela politisk makt, definiera problem, finna kompromisser och 

lösningar för beslutsfattande, genomförande av fattade beslut samt övervakning och 

granskning av fattade beslut (Strömbäck, 2009). Om skildringen av politik i journalistik 

istället följer medielogiken kan det bland annat handla om de olika berättartekniker som finns 

för journalisten att tillgå. Till dessa berättar- tekniker som antas prägla mediernas innehåll hör 

bland annat tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, intensifiering eller att 

personifiera (Hernes 1978; Asp 1986, i Strömbäck 2009, s. 130). Dessa berättartekniker skulle 

kunna vara indikatorer på ej objektiv skildring i journalistik. Strömbäcks forskning (2009) 

visar att det finns skillnader i hur mycket dessa berättartekniker används i kvälls- respektive 

morgontidningar. Därför bör båda studeras för att ge en helhetsbild av journalistiken. 

Strömbäck (2009) jämför i sin forskning de verkliga politiska processerna med 

berättartekniker som journalister använder. För att göra det kodades material genom 

indikatorer på bland annat berättartekniker. Nästa avsnitt går igenom dessa indikatorer. 
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2.7 Indikatorer på objektiv journalistik 
 

Här följer en genomgång av de indikatorer på objektivitet i journalistik som blir viktigt i 

politisk journalistik. Studien kommer att utgå från dessa indikatorer enligt tidigare forskning 

av Strömbäck 2009 och Reinmann med flera 2010. Förutom gestaltning och vilken 

samhällsfråga som behandlas mest finns även: källor, opinionsmätning, citat, tematisk eller 

episodisk inramning, personliga värderingar eller emotionell framställning. Dessa företeelser 

är alla indikatorer på mer eller mindre saklig eller verklig framställning, alltså objektivitet 

(Strömbäck, 2009, Reinemann et al, 2011 och Hemánus, 1981). 

 

2.7.1 Politik som sak, spel eller skandal 

Gestaltningsteorin är en av de största teorierna inom politik i journalistik. Den går ut på att 

journalisten aldrig kan ge en neutral bild av verkligheten. Detta beror på att verkligheten är 

obegränsad medan mediernas form är begränsade (Strömbäck 2009). Detta påstås angående 

objektivitet även av Schudson och Andersson, Hemánus,  Shoemaker och Reese (Schudson & 

Andersson 2009, Hemánus, 1981 och Shoemaker & Reese, 1996). Gestaltningsteorin går 

också hand i hand med Kunskapsteorin som menade att ett budskaps innehåll inte är identiskt 

med verkligheten bara för att det motsvarar verkligheten (Hemánus, 1981). Andra forskare 

har tidigare undersökt graden av objektivitet för politisk journalistik enligt indikatorer på vad 

objektiv gestaltning innebär. 

Enligt Strömbäcks forskning (2009) så utgör gestaltningsteorin grunden till politik som sak, 

spel eller skandal, där spel och skandal är de mindre objektiva gestaltningarna. I sin forskning 

har han kodat spel i journalistiken som politiska strategier, vinnare och förlorare av opinion 

och väljare samt hur politiken bedrivs (Strömbäck, 2009). Politik som skandal kodades som 

beteenden eller uttalanden som är moraliskt eller juridiskt klandervärda och framställs som 

skandalösa. Politik som spel och skandal skulle då följa medielogiken istället för de verkliga 

politiska processerna; ”... politik som spel eller skandal ses som indikatorer på att 

medieinnehållet är präglat av medielogiken snarare än av en politisk logik” (Strömbäck, 2009, 

s. 135), vilket då skulle tyda på ej objektiv gestaltning av politiken. 
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Enligt Strömbäck (2009) utgör i motsats sakpolitik i journalistiken politiska förslag, 

kandidaters åsikter i sakfrågor eller verkligheten jämfört med politikens sakinnehåll, och är 

därmed en mer saklig rapportering av de verkliga politiska processerna. 

2.7.2 Prioritering av samhällsfrågor 

Forskning har gjorts tidigare baserat på dagordningsteorin, så kallad effektforskning. Denna 

teori innebär att det som journalistiken lyfter fram som viktigt, kan också bli det viktiga för 

läsarna (Shehata, 2009). Vad journalistiken lyfter fram på dagordningen kan påverka vilka 

frågor som politiker blir bedömda utifrån (Iyengar & Kinder, 1987, s. 63 i Shehata, 2009). Att 

samma samhällsfråga hamnar på dagordningen ofta kan indikera på ej objektiv journalistik då 

ett ämne dominerar. Tidigare effektforskning har studerat vilka samhällsfrågor som finns med 

på dagordningen i olika medier över en tidsperiod (Shehata, 2009) genom att studera tidningar 

och andra mediekanalers prioritering. 

2.7.3  Källor i journalistik 

Hur journalisten refererar, det vill säga källor, kan indikera något om sanningsenlighet eller 

objektivitet. Högt antal källor i journalistiken blir viktigt för objektiv journalistik (Strömbäck, 

2009). Strömbäcks forskning intresserade sig inte för partipartiskhet utan snarare vilken 

huvudsaklig källa exempelvis: politiker, medborgare eller journalist, för att se om det finns ett 

mönster i vilka källor som journalisterna använder. Om till exempel enbart journalister anges 

som källor kan det indikera att ingen djupare studie har gjorts för just den artikeln, att 

journalister intervjuar andra journalister tyder på tolkande journalistik (Strömbäck, 2009). 

2.7.4 Opinionsmätningar 

Opinionsmätningar är en indikation på politik som spel i journalistik (Strömbäck, 2009). 

Dessa mätningar är problematiska dels för att medierna själva kan ta fram och tolka dem, 

vilket ger dem ett övertag mot de politiska aktörernas försök att styra nyhetsrapporteringen 

(Strömbäck 2009, s. 142). Dels finns det ett problem i hur de utförs, kritiken säger att 

mätningarna ”mäter sympatier” med ledande frågor och resultatet kan inte antas vara 

vetenskapligt eller verkligt” (Strömbäck, 2009). Därför blir ett ihålligt användande av 

opinionsmätningar i journalistiken en svaghet. 
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2.7.5 Citat av politiker 

Hur mycket en politiker får komma till tals är ytterligare en indikator på objektiv journalistik 

(Strömbäck, 2009). Strömbäck menar att när journalistiken släpper fram en politiker så 

fungerar medier som arenor, när de inte släpper fram politiker så fungerar medier som aktörer 

(Strömbäck 2009, s. 150-151). Mindre citat av politiker i artiklar tyder då på mindre objektiv 

gestaltning av politik. Det är journalisterna som har kontrollen över utformningen av 

artiklarna och när citat används (Strömbäck, 2009).  

2.7.6 Berättartekniker 

Enligt Reinemann med flera (Reinemann et al, 2011) kan berättartekniker i journalistik ge 

bland annat tematisk eller episodisk inramning för texten. Episodiskt fokuserade artiklar 

porträtterar ett problem genom att visa på en viss händelse, medan tematiskt fokuserade 

artiklar porträtterar ett problem genom att sätta in det i en bredare kontext (Reinemann et al, 

2011). Om exempelvis en rapportering om arbetslösheten visar en studie av en arbetslös 

individ är detta episodisk inramning, medan statistik för hela samhället skulle vara tematiskt. 

Det blir intressant för studien att titta på detta eftersom enbart episodiska fall inte ger en 

helhetsbild, medan enbart statistik kan ge en felaktig bild om undersökningen är inte stämmer. 

En annan teknik i journalistiken är ”personlig eller opersonlig”, där journalistens egna 

värderingar, tolkningar, åsikter eller egna idéer ligger i fokus (Reinemann et al, 2011). 

Journalistens egna tankar och idéer tyder på tolkande journalistik istället för objektivitet. 

En likande och sista variant av berättarteknik är känslomässig framställning av en händelse. 

Känslomässig presentation av information kan göras a) genom att dramatisera händelser och 

presentera dem som exceptionella; b) genom att använda starka adjektiv, presentera spänning 

genom historisk information och uttalade betydelser; c) genom att beskriva uttryck eller 

känslor. Ej emotionella artiklar skrivs sakligt och använder inte emotionell verbalisering, 

visuella eller tilläggande meningar (Reinemann et al, 2011). Alla dessa berättartekniker blir 

på bekostnad av verklig och saklig framställning, det vill säga objektivitet. 
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2.8 Summering 

 

Samhällsinformation, med fokusering på politik, når människor framför allt genom medier. I 

journalistiken finns berättartekniker som kan vrida informationen och göra den mindre 

objektiv vilket blir negativt för invånarnas egna uppfattningar (Strömbäck, 2009) Indikatorer 

på ej objektiv politisk journalistik kan vara den journalistiska gestaltningen, prioritering av 

samhällsfrågor, vilka eller antal källor, opinionsmätningar, citat av politiker, tematisk eller 

episodisk inramning, personlig journalistik eller slutligen känslomässig presentation 

(Strömbäck, 2009 och Reinemann et al, 2010).   

Efter detta avsnitt om teorier som ligger till grund för undersökningen är det nu dags att gå 

igenom studiens metod. I nästa kapitel behandlas studiens metod och genomförandet av 

metoden.  
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3. Metod 

 

Metoder är de tillvägagångssätt man använder för att få svar på frågor (Östbye et al, 2004, s. 

1) I detta avsnitt kommer vi att behandla den kvantitativa innehållsanalysen. Vi kommer att 

beskriva metoden som valts, det tillvägagångssätt som krävs, och hur mätningen gick till. 

Vidare kommer det att diskuteras om urvalet och avgränsningarna, samt problematik i just 

denna metod.   

 

Begreppsförklaring inom Metodiken 

Objektiv i detta sammanhang blir att vi så långt som möjligt försöker minska inflytandet från 

våra personliga värderingar. Våra åsikter och egenheter ska hållas utanför bearbetningen av 

materialet. Målet är att andra som undersöker eller kodar av innehållet ska kunna gå igenom 

innehållet för att slutligen kunna komma fram till samma resultat (Östbye et al, 2004, s. 213). 

Systematik innebär att analysen vi formulerar har generella regler för hur materialet ska 

behandlas. Ett systematiskt genomförande är ett viktigt sätt för att uppnå objektivitet (Östbye 

et al, 2004, s. 213). 

Kvantitet i sin tur innebär att vi eftersträvar att nå en siffermässig beskrivning av materialet. 

Det innebär inte att vi måste utelämna alla kvalitativa egenskaper hos materialet. Vi kan ha 

variabler och kategorier som fångar upp kvalitativa egenskaper (Östbye et al, 2004, s. 213). I 

sammanhanget betyder det att variablerna i kod-schemat ska vara kvantifierbara och kunna 

sammanställas på ett sådant sätt som möjliggör fastställande av statistiska samband i form av 

omfång eller frekvens. 
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3.1 Val av metod 
 

Ämnet och syftet ska styra val av metod (Larsson, 2011, s. 54). Generell kunskap om mängd 

eller samband föredrar en kvantitativ metod och förståelse av komplicerade fenomen föredrar 

kvalitativ metod (Larsson, 2011, s. 54). Eftersom det var objektivitet över tid som skulle 

behandlas fokuserade studien på det som redan producerats över en tid, därför blev det 

journalistiska texter som skulle undersökas. 

Genom en kvantitativ innehållsanalys gick det att få fram statistiska uppgifter som kunde 

besvara studiens frågor. Kvantitativ innehållsanalys är en typ av dataregistrering och ett 

hjälpmedel för att analysera innehållet i en text (Östbye et al, 2004, s. 213). Metoden går ut på 

att arbeta med variabler som fungerar som standardiserade frågor som ställs gentemot ett 

innehåll (Nilsson, 2011). En fördel med innehållsanalysen är att det blir möjligt att gå igenom 

en större mängd material där det går att se hur stor förekomsten blir av det som har undersökts 

(Nilsson, 2011). Alltså kan den kvantitativa innehållsanalysen beskriva mönster och 

utvecklingstendenser i mediernas innehåll (Östbye et al 2004, s. 213-214). Den kvalitativa 

innehållsanalysen blev inte aktuell då studien intresserade sig för den generella bilden av 

problemet, dock fanns en kvalitativ ingång till den kvantitativa innehållsanalysen eftersom 

artiklarna behövde väljas ut efter syfte och ämne, såsom politik och artiklar med minst 10 

rader. Då studien hade avgränsningarna 600 artiklar i tre tidsperioder finns också en viss 

begränsning för vad studien kan uttala sig om i politisk journalistik. Mer om detta i urval och 

avgränsningar.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

Då studien intresserar sig för objektivitet i journalistik över tid, blev det mest lämpligt att 

använda sig av en kvantitativ innehållsanalys för att studera förhållanden som kan mätas och 

räknas, och sedan kvantifieras (Nilsson, 2011, Östbye, 2004, s. 64). 

Det var artiklar i tidningar som blev enheterna som skulle mätas. Artiklarna kodades genom 

variabler som kan indikera på objektivitet (se bilaga 1). Medierna som ingick i 

undersökningen var papperstidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter, där studien kunde 

få bra spridning med en morgon och en kvällstidning. Dessutom valdes tre årtal för att 
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representera tidsperioden: 1994, 2002 och 2010. Det första årtalet (1994) var det tidigaste året 

där båda tidningarnas artiklar fanns lagrade i mediearkivet Retriver.  De andra årtalen följer 

med en 8-års mellanrum. Studien ville undersöka objektivitet i journalistik över tid, därför 

valdes temat politik som ständigt rapporteras i journalistiken (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 

2009). De uttagna årtalen är valår och kunde därför ge minst hundra artiklar vardera i temat 

politisk journalistik. 

Mediearkivet Retriver finns online och arkiverar artiklar från olika medier, studien fick därför 

använda sökningar för att få fram 100 artiklar för varje tidning och årtal. Sökningen 

specificerade sökord, årtal, datum och tidning. Eftersom det fanns färre artiklar sparade i 

arkivet för årtal 1994 fick sökningarna för tidningarna på detta årtal vara bredare i datum än 

för de övriga. För de andra årtalen 2002 och 2010 blev sökningen ungefär tre veckor innan 

och en vecka efter datumet för valet just det året. Valet 2002 var den 15 september och där 

hade vi sökningen 20 augusti till 20 september. För valet 2010 den 18 september valdes 

sökningen första september till 25 september. Sökorden för sökningen var ”valet” och för år 

1994 söktes även på ordet ”politik”. 

Forskningsdesignen valdes enligt Strömbäck 2009 och Reinemann med flera 2011 vilka har 

använt sig av en kvantitativ innehållsanalys i sin forskning om nyhetsmedier. Studien valde 

att använda frågor från deras kodschema till vår undersökning samt tillhörande 

kodinstruktioner. Skälet till att studien behandlade svensk politik i journalistik är att det gjorts 

tidigare undersökningar på svensk valbevakning i tidningar, som undersökningen kunde utgå 

ifrån genom att göra en liknande undersökning och behandla objektiv gestaltning. 

Förhoppningsvis skulle detta ge en kumulativ styrka (Östbye et al, 2008, s. 164) för 

undersökningen då den baseras på tidigare forskning och studerar något nytt. 

För det mer praktiska tillvägagångsättet kommer nu operationaliseringen gå igenom 

kodningen av artiklar och hur frågeställningen blev kodningsfrågor.  
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3.3 Operationalisering 

 

Det är indikatorer på objektivitet i politisk journalistik som har gjorts om till frågeställningar 

och kodningsfrågor. För att få svar på studiens frågeställningar har kodschemat designats efter 

frågeställningarna. Detta gör att det ibland finns två kodningsfrågor för en frågeställning, 

exempelvis källanvändning som blir antal källor och huvudsaklig källa. Nu kommer en 

genomgång för hur kodningen gick till. 

 

Frågeställningar och kodningsfrågor visas i tabellen nedan. 

 

Frågeställningar Kodningsfrågor 

Hur har källanvändningen i journalistik 
förändrats över tid? 

Antal källor? Huvudsaklig källa? 

Hur har det journalistiska subjektiva 
berättandet förändrats över tid? 

Gestaltas politiken som sak, spel eller 
skandal? Används opinionsmätningar i 

artikeln? 

Hur har journalistiken tolkat information 
eller använt citat av politiker över tid? 

Finns citat av politiker? Dominant 
personlig, blandat personlig och opersonlig 

eller dominant opersonlig rapportering? 

Hur har den journalistiska prioriteringen 
av samhällsfrågor förändrats över tid? 

Vilken samhällsfråga? 

Hur har användandet av episodisk och 
tematiskt gestaltning förändrats över 

tid? 

Dominant tematiskt, blandat tematiskt 
och episodiskt eller dominant 

episodiskt? 

Hur har emotionell eller ej emotionell 
presentation i journalistik förändrats 

över tid? 

Dominant emotionell, blandat 
emotionell och ej emotionell eller 

dominant ej emotionell? 

Figur 1 Frågeställningar och kodningsfrågor (frågor) 

  

Till höger i figur 1 ser vi alltså de frågor som använts för kodning av artiklar, dessa är 

baserade på frågeställningar till vänster i figur 1. Alla kodningsfrågor har instruktioner (se 

bilaga 1).  
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För kodningen av artiklar såg det ut som tabellen visar, sammanlagt kodades 600 artiklar. 

   Antal kodade artiklar för varje årtal  

Årtal  1994 2002 2010 

Tidning 1 Dagens Nyheter 100 100 100 

Tidning 2 Aftonbladet 100 100 100 

     
Figur 2 Antal kodade artiklar för varje årtal (artiklar) 

 

Studien delade upp arbetet genom att ta tre årtal vardera och göra datumsökningar i 

mediearkivet Retriver. Varje datumsökning gjordes tre veckor före och en vecka efter valet 

för respektive årtal. I sökningen valdes också tidning, Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

Bilagor valdes bort, som exempelvis ”Söndag” då studien ville fokusera på huvudtidningen, 

det bör nämnas att inte alla bilagor bidrar med politiska artiklar och därför inte blir relevant 

för undersökningen. Under hela undersökningen kodades därför inga bilagor utan enbart 

huvudtidningarna. I studien kodades artiklar online i de listor som mediearkivet hade. 

Sökordet var ”valet” vilket gav många artiklar för valbevakningen. För år 1994 söktes på även 

”politik” för att uppnå 100 artiklar. Eftersom studien redan hade färdigställt 

kodinstruktionerna och kodschemat samt bestämt vilken typ av sökning som skulle göras, 

kunde artiklar kodas genom enskilt arbete.  

Nästa avsnitt går igenom urval och avgränsningar för studien. Dessa blir viktiga eftersom de 

sätter nivån för hur studien kan uttala sig om objektivitet i politisk journalistik. 
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3.4 Urval och avgränsningar 

 

Studien intresserar sig för objektivitet i journalistik över tid. Genom att avgränsa studien till 

journalistik i politik under en 16- års period, från 1994 till 2010, kunde en kvantitativ 

innehållsanalys göras. Studien avgränsades till papperstidningarna Aftonbladet och Dagens 

nyheter där enbart artiklarna om svensk politik valdes för mätning. Studien avgränsades också 

till tre årtal för att representera tidsperioden 1994, 2002, 2010. Alla uttagna år var valår, 

därför kunde valbevakningen ge många journalistiska artiklar om politik och studien valde 

minst 100 artiklar för varje årtal. För år 1994 var det lite artiklar sparade men 100 artiklar 

kunde hittas, för 2002 och 2010 fanns flera hundra artiklar och vi kunde därför begränsa 

sökningen till 4 veckor för dessa årtal. För att hitta rätt artiklar som är nyheter inom politik 

men inte ledare, studerades texten i sig och i vilken sida i tidningen den publicerades. Detta 

speciellt för 1994 då de artiklarna inte markeras med ”nyheter eller ”ledare”. För de övriga 

årtalen finns markeringar, där väljs ”nyheter” samt ämnet politik. Målet var att artiklar som 

ingick i undersökningen skulle vara nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar i papperstidningar 

signerade av journalister eller nyhetsbyråer, placerade på sidor med vinjetten ”politik” eller 

motsvarande, eller som i bild, rubrik eller ingress refererar till svenska politiska aktörer eller 

institutioner. 

Endast artiklar med minst 10 rader studerades enligt Strömbäcks forskning (2009), detta för 

att en artikel med mindre än tio rader blir mer som en notis och det blir en svårighet i att läsa 

ut saker som till exempel emotionell gestaltning. Studien genomförde alltså ett strategiskt 

urval av enheter, en kvalitativ ingång till en kvantitativ undersökning (Östbye et al, 2008). 

Detta för att studien skulle välja ut enheterna som ska kodas efter föregående beskrivningar. 

Eftersom studien koncentrerades till papperstidningarna Aftonbladet och Dagens nyheter blev 

det möjligt att få ett representativt urval för journalistik i papperstidningar, då studien 

behandlade både en morgon och en kvällstidning. Studien avgränsades också till tidningens 

nyhetssidor: ledare, sport, kultur, debatt och nöje blev inte relevant för undersökningen. Det 

var objektiviteten i den journalistiska politik-rapporteringen som studien fokuserade på. 

Studien ville exkludera utrikespolitiska nyheter för att komma åt en representativ del av ett 

ämne för att kunna säga något om helheten (Ekström & Larsson, 2010). Nästa avsnitt tar upp 

de problem som fanns för metoden och den kritik som finns för den kvantitativa 

innehållsanalysen. 
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3.5 Metodproblem 

 

Så fort det finns ett tolkningselement inom forskningen så leder den mänskliga faktorn till 

olika tolkningar. Nilsson (2011, s. 126) säger att metodkritiken gentemot kvantitativ 

innehållsanalys riktar sig på att metoden inte förmår att fånga in den betydelse som kontexten 

genererar, alltså helhetens betydelse. 

Ett annat förekommande problem är befintligheten av kategorier. Färdiga kategorier i ett 

kodschema kanske inte täcker alla teman i de enheter som kodas. Ett sätt att undvika 

problemet är att använda tydliga och utförliga instruktioner för kodningen, vilket syftar till att 

minimera det tolkningsbara utrymmet (se bilaga 1). 

Det kan bli ett problem för forskare i kvantitativ innehållsanalys när de tolkar ett innehåll 

utifrån kodanvisningar, dessa anvisningar är inte i fas med hur den vanlige läsaren ser på 

innehållet. Därför måste det definieras från vilket perspektiv innehållet studeras för att 

bedömningen inte ska bli felaktig (Nilsson 2010). 

I studien testades kodschemat i en förstudie för att se om anvisningarna blev relevanta med 

det som skulle mätas. Ett reliabilitetstest på 10 % av enheterna var ett sätt att se om 

undersökningen kunde uppnå validitet (Strömbäck 2009, s. 133). Detta gjordes genom att 

båda deltagarna kodade samma artiklar oberoende av varandra för att se om samma resultat  

kunde uppnås. Här uppnåddes 80 procent samtycke på 10 procent av enheterna. När testet 

gjordes så upptäcktes problem i kodschemat som kunde rättas till med hjälp av en ny 

svarskategori eller bättre instruktioner. Exempelvis behandlade många artiklar politiska 

kandidater eller partier utan att beröra någon speciell samhällsfråga. Därför gjordes en ny 

svarskategori ”politiska kandidater eller partier”. 

Dessutom blev det tvunget att göra en helhetsbedömning av en text för att se om det var 

möjligt att tillämpa variablerna på den. Denna bedömning av en text och faktumet att studien 

hade ett tema som letas upp i en sökmotor blir en så kallad kvalitativ ingång till den 

kvantitativa undersökningen (Östbye et al, 2008). Detta var även ett problem för metoden, för 

årtalet 1994 fanns ingen markering för om texten var en ledare eller nyhet, där blev vi tvungna 

att bedöma själva om texten var valid för undersökningen. 

För år 1994 finns mindre artiklar sparade än övriga årtal, för att få 100 artiklar gjordes den 

sökningen bredare i tid än övriga årtal. Detta blir ett problem eftersom denna sökning då inte 
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följer anvisningarna för hela studien. Det är systematiken som blir ifrågasatt, vilket ligger till 

grund för bra objektivitet i en undersökning (Östbye et al 2004, s. 213). Dock bedömer 

studien att detta inte blir ett väldigt stort bekymmer eftersom 100 politiska artiklar har kodats 

för varje årtal. Efter etiska aspekter kommer en diskussion om studiens validitet och 

reliabilitet, här behandlas vidare om de problem som fanns för metoden och hur de har 

bedömts utifrån kriterier på validitet. 

 

3.6 Etiska aspekter 

 

Eftersom studien enbart undersökte officiellt material från papperstidningar har inga etiska 

åtgärder utförts, såsom anonymitet eller sekretess. Inga intervjuer eller känsligt material har 

behandlas och allt material som inte är vårt eget refereras löpande i text och återges i 

referenslistan. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
 

Här kommer punkter som bör kommenteras enligt vad som gör en valid undersökning, detta 

gäller validitet vilket kan sammanfattas som att studien mäter det som den avser mäta. Det 

gäller också reliabilitet vilket avser kvaliteten av insamling, bearbetning och analys av data, 

tillförlitligheten av detta avgör reliabiliteten för studien (Östbye et al 2008, s 40). 

När det gäller teorin förekommer andrahandskällor i vissa avsnitt, exempelvis i 

diskussionsdelen för objektivitet. Dock är stora delar av teorin förstahandskällor, exempelvis 

Hemánus 1981 som har jämförts med Schudson 1978 där ämnet stämmer bra överens. 

Hemánus och Schudsons egna böcker är de enda källor som avhandlar enbart objektivitet i 

massmedier och därför läggs stor tyngd på dessa i teorin.  

Metoden kvalitativ innehållsanalys som används får sin främsta kritik i att forskaren inte 

kodar helheten i det som undersöks. Detta löstes bäst genom en klar definition på vad som 

undersöktes (Östbye et al, 2008, s. 40). Studien menar att syfte och frågeställningar definierar 

vad som undersöks och begränsar därmed vilka slutsatser som kan tas i efterhand. 
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Operationaliseringen, övergången från teori till frågeställning och kodschema (Östbye et al 

2008, s. 40) är lånad från tidigare forskning av Strömbäck 2009 och Reinemann med flera 

2010. 

Studien kan då sägas vara kumulativ, vilket innebär att den baseras på tidigare genomförd 

forskning av redan etablerade forskare och tar fram något nytt (Östbye et al 2008, s. 164). 

Studiens kärna är kodschemat som pusslats ihop från två tidigare studier: Strömbäcks 

forskning om valbevakning i medier och Reinemann med fleras forskning om hårda och 

mjuka nyheter (Strömbäck, 2009 och Reinemann et al, 2011). Därför är studiens resultat 

jämförbart med tidigare studier, detta kan ge god validitet för studien. 

Det utfördes ett test för kodschemat, här valdes ett reliabilitetstest på 10 procent av enheterna 

vilket uppnådde 80 procent samtycke. Det som tros ha avgjort 20 procent skiljaktighet är högt 

tolkningsbara frågor såsom emotionell presentation eller personlig rapportering i en artikel. 

Därför kan det ha förekommit skiljaktigheter även i resten av undersökningen och dessutom 

slarvfel eftersom det är människor som utför en ”dataliknande” mätning av många enheter. 

Genom att göra ett test på 60 artiklar var för sig och sedan diskutera olikheterna kunde studien 

förbättra kodinstruktionerna. På detta sätt försökte studien få en hög reliabilitet i 

undersökningen. 

Studien är strategisk vilket innebär den kvalitativa ingången till en kvantitativ undersökning 

(Östbye et al, 2008), här kan studien försvara sig med att det är just den ingången som kan 

göra det möjligt att få svar på något komplicerat som objektivitet i politisk journalistik och 

dess förändring över tid. 

Sökningen gjordes i mediearkivet Retriver. Här hade en homogen sökning varit att föredra för 

alla årtal, för att uppnå systematik och samma tidsperiod för alla årtal. Det var år 1994 som 

fick en bredare datumsökning på grund av mindre sparade artiklar. Hundra politiska artiklar 

för det årtalet blev då det viktigaste att få fram, även om fyra veckor i valperioden hade blivit 

ännu bättre.  

Efter detta kapitel om metoden, operationalisering, problem och validitet kommer nu kapitel 

fyra som presenterar resultatet för studien. Kapitel fyra kommer också att innehålla alla 

analyser som ligger till grund för studiens slutsatser 
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4. Resultat och analys 

 

Här presenteras resultat och analys för studien av artiklar i Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

Det är alla artiklar från alla årtal som jämförs mot en fråga från kodschemat (se bilaga 1), 

eftersom det är förändring över tid som blir intressant. Resultat och analys kommer att 

presenteras under varje berörd frågeställning för undersökningen. För vissa frågeställningar 

innebär det att det blir två resultat och analys under en och samma fråga, exempelvis källor 

och huvudsaklig källa. Till varje resultat visas ett stapeldiagram som förtydligar hela 

resultatet. Avslutningsvis finns en slutanalys för resultat och en analys för objektivitet. 

4.1 Användning av källor 

I användning av källor presenteras resultat och analys för antal källor i artiklar och 

huvudsaklig källa för artiklar. 

 

 

Figur 3 Antal källor (procent) 
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Resultat 

Som diagrammet visar är det två och tre källor som får högst staplar i alla årtal. Överlag kan 

det sägas att källanvändningen har ökat, men fler än fem källor används inte mer nu än vad 

det gjorde då. Det är tre till fem refererade källor i journalistik som enligt undersökningen har 

ökat, medan fler än fem källor har varit oförändrat dock med 2,5 % nedgång 2002. Denna 

ökning stämmer med att en till två refererade källor har minskat 1994-2010. (Detta skulle 

kunna bero på att fler medborgare tillfrågas och citeras i artiklar, se huvudsaklig källa). 

Slutligen har artiklar utan källor varit enbart 2 % 1994, de andra årtalen har inga ej refererade 

artiklar. 

 

 

Figur 4 Huvudsaklig källa (procent) 

 

Resultat 

Det mest uppenbara i diagrammet är att politiker som källa ökar och är dominant i alla årtal. 

Politiker som huvudsaklig källa kommer upp i 55 % av alla källor 2010 jämfört med 44,5% 

1994. (Denna ökning stämmer även överens med citat av politiker, se 4.3). På nästa nivå ser 
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vi att det är kampanjexperter/opinionsundersökare som får näst högst stapel i alla årtal. 

Kampanjexperter/opinionsundersökare var en stor ökning bland källor 2002, detta kan bero på 

att många politiska artiklar behandlade opinionsmätningar det årtalet (se 4.2). Medborgare 

som källa har ökat från 1994 och är den tredje högsta stapeln i alla årtal, med undantag för 

2010. Det året har nämligen Forskare/expert kommit upp sig som huvudsaklig källa. För 

forskare/expert finns en tydlig ökning från 3,5 % 1994 till 8 % 2010. 

Användningen av andra medier som källor har minskat från 1994 till 2010. Journalister, 

fackföreningsföreträdare, intressegrupp och näringslivsföreträdare har enligt undersökningen 

också minskat som refererade källor.    

 

Analys av källanvändning 

Källanvändningen i journalistik har förändrats. Det är användningen av tre till fem refererade 

källor som har ökat, vilket skulle kunna ses som positivt för objektiv journalistik. Dessutom 

finns inga artiklar utan källor år 2002 och 2010 vilket är en positiv förändring, då detta 

förekom 1994. Däremot verkar det inte som antalet källor ökar eftersom fler än fem källor 

förblir oförändrat på 7 %. Istället verkar det som att ett visst antal källor blir vanligare i 

journalistiken, som ett systematiskt mått av källor för en artikel som blir vanligare. Typ av 

källor som blir vanligare tros vara opinionsmätare och experter. Detta tolkas som en negativ 

utveckling då opinionsmätare baserar sin information på opinionsmätningar och experter kan 

framställas som experter utan att faktiskt vara det. Ofta förekommande var statsvetare vilket 

kan vara positivt, dock finns också tolkningsbara benämningar som ”kvinnoexpert” eller 

liknande. Användningen av andra medier som källor antas bli ovanligare då detta har minskat 

från 1994 till 2010. Minskningen av fackföreningsföreträdare och näringslivsföreträdare som 

källor ses som negativt då dessa känns viktiga för politik. Politiker är den huvudsakliga källan 

vilket bör tydas som positivt för politisk journalistik. Minskningen av Journalister som källor 

ses också som positivt då detta tyder på minskande tolkande journalistik (Strömbäck, 2009). 
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4.2 Subjektivt berättande i journalistik 

 

I det subjektiva berättandet presenteras resultat och analys för opinionsmätningar och 

journalistisk gestaltning som sak, spel eller skandal. 

 

 

Figur 5 Opinionsmätningar i artiklar (procent) 

 

Resultat 

Som framgår i diagrammet är det artiklar utan opinionsmätningar som får högst stapel för alla 

årtal. Majoriteten av artiklar använder alltså inte dessa mätningar som källa. Det finns en liten 

minskning av detta men är och förblir dominant i alla årtal. 

Flera opinionsmätningar i en artikel har minskat från 5,5 % 1994 till 3 % 2010. Användandet 

av opinionsmätning som källa i artiklar har enligt undersökningen ökat från 1994 till 2010. 

Eftersom opinionsmätningar är en problematisk källa (Strömbäck, 2009) kan detta indikera en 

ökning av en mindre objektiv framställning i journalistik. 
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Figur 6 Politik som sak, spel eller skandal (procent) 

 

Resultat 

Överlag visar diagrammet att politik som sak har minskat och politik som spel har ökat. Den 

största förändringen är mellan 1994 och 2002 där sak och spel i princip har bytt plats som 

störst eller minst stapel. Sedan finns en minskning av spelpolitik 2010 där sakpolitik har ökat 

något, här har även politik som skandal ökat. Något som tydligt har ökat enligt 

undersökningen är politik som skandal i journalistiken. Skandal har ökat från 11,5% år 1994 

till 14,5% år 2002, för att sluta på 18 % år 2010. Politik som sak har minskat för dessa årtal 

men politik som spel har gått upp till 57 % år 2002 för att sedan gå ner till 48,5% år 2010. 

Strömbäck (2009) noterar i sin forskning att politik som spel hade minskat överlag från 1998 

till 2006 och att politik som skandal överlag hade ökat.  

 

Analys av subjektivt berättande 

Majoriteten av artiklar använder inte opinionsmätningar under alla årtal, däremot ökar 

användningen något från 1994 till 2010. Denna ökning tolkas som en negativ utveckling men 

det är positivt för journalistik att opinionsmätningar används relativt lite. Sakpolitik var ju 

dominant 1994, vilket var väldigt positivt, dessvärre har spel-politiken blivit dominant 2002 



39 
 

och 2010. Opinionsmätningar ökar som källa och medför spelpolitik i journalistiken 

(Strömbäck, 2009). Dock är det inte spel i journalistiken som ökar när det kommer till 

gestaltningen, utan istället är det skandal som ökar. Att politik som skandal ökar i 

journalistiken tolkas som en negativ utveckling. Politik som skandal gestaltar en händelse, 

citat eller person som omoraliskt vilket inte ger en objektiv gestaltning. Vidare har även 

Strömbäck (2009) i sitt resultat påpekat hur många olika vägar att beskriva politiken 

understryker att journalistik inte framställer verkligheten neutralt. Det subjektiva berättandet 

har alltså enligt studien ökat i form av skandalgestaltning, vilket är en negativ utveckling för 

objektiv journalistik. 

 

4.3 Citat av politiker eller personlig rapportering 

 

I detta avsnitt presenteras resultat av förekommande citat av politiker i artiklar samt hur 

personligt rapporterat text i artiklar är. Personlig rapportering indikerar alltså en tolkning av 

information av journalisten, vilket är negativt för objektiv journalistik (Strömbäck, 2009). 

 

 

Figur 7 Citat av politiker (procent) 
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Resultat 

Här visar figur 7 mycket tydligt att citat av politiker i artiklar ökar som ett trappsteg för varje 

årtal, medan artiklar utan citat av politiker har minskat. 1994 var artiklar med citat av politiker 

nästan jämställt med artiklar utan citat av politiker. Citat av politiker har ökat från runt 50 % 

år 1994 till ca 65 % år 2010, alltså finns en ökning på 15% från år 1994 till år 2010. 

Sammanlagt så hade 40,8% av alla kodade artiklar i alla årtal inget citat av politiker (se bilaga 

2 korstabeller).  Figur 7 visar också att det var 66 % artiklar med citat av politiker år 2010. 

 

 

Figur 8 Personlig eller opersonlig rapportering (procent) 

 

Resultat 

Här syns tydligt i den röda stapeln att svarsalternativet blandat personligt och opersonligt har 

minskat från 1994 till 2010. Nästan lika tydligt ser vi att de andra alternativen har ökat. 

Alternativen dominant personligt och dominant opersonligt har ökat med tre respektive tre 

och en halv procent. Dominant opersonliga artiklar gav de högsta procentantalen för alla år. 
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Opersonliga artiklar blev 68,5% år 2010 i jämförelse med 54 % år 1994. Det är alltså de 

dominanta alternativen, personligt eller opersonligt, som ökar. 

 

Analys för citat av politiker och tolkad information 

Minst ett citat av politiker i politiska artiklar har ökat och dominant opersonliga artiklar har 

högst procent för alla årtal. Detta tolkas som positivt för objektiv journalistik. Däremot så 

finns en ökning även för personlig journalistisk gestaltning vilket är negativt. Här hade en 

minskning varit att föredra eftersom personlig rapportering betyder att texten innehåller 

personliga värderingar av journalisten (Strömbäck, 2009). Eftersom den blandade varianten, 

opersonligt och personligt, minskar, tolkas det som att politiska artiklar blir mer inriktade i en 

viss stil eller framställning. Det är ju de dominanta alternativen som ökar vilket säger att 

journalistiken blir mer antingen personlig eller opersonlig. Att citat av politiker ökar kan 

också indikera att politiker blir mer benägna att uttala sig i journalistik. Tillsammans med 

resultatet för samhällsfrågor blir det tveksamt om det verkligen är en positiv utveckling att 

citat av politiker ökar. Det är ju minst lika viktigt vad de uttalar sig om, mer om detta i nästa 

avsnitt om samhällsfrågor. 
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4.4 Prioritering av samhällsfrågor  

Här presenteras resultat och analys för vilken samhällsfråga som artiklarna handlade om. 

 

 

Figur 9 Prioritering av samhällsfrågor (procent) 

 

Resultat 

Som synligt i diagrammet finns ett väldigt dominant svarsalternativ för varje årtal som 

dessutom ökar. Svarsalternativet politiska kandidater eller partier har fått runt femtio procent i 

alla årtal. Det har fått 45,5 % av alla artiklar 1994 och 56 % av alla artiklar 2010. Detta 

alternativ är alltså något som överlag inte behandlar en samhällsfråga utan fokuserar på en 

partimedlems tyckande eller ett partis åtaganden mer praktiskt eller vardagligt. Överlag har 

samhällsfrågor som anses viktiga till exempel ekonomi eller arbetslöshet fått låga siffror som 

sjunker från år 1994 till år 2002. Ekonomi har sjunkit med nästan 10 procent från 1994 till 

2010, arbetslösheten som fråga har minskat 3 % till 2002 för att sedan öka 2,5 % 2010.  

Infrastruktur och vård har också minskat medan integration och utbildning har ökat som 

samhällsfråga enligt undersökningen. Som visas i diagrammet ovan har ”Övrigt” fått mest 
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procent efter politiska kandidater och partier samt ekonomi. ”Övrigt” var dels artiklar som 

handlade om folkomröstningen till EMU 2002 men även artiklar som inte uppnådde något av 

de andra svarsalternativen. Överlag kan man därför säga att det är politiska kandidater och 

partiers praktiska åtaganden som prioriteras, sedan ekonomi eller vård och omsorg. År 2010 

har även integrationsfrågor stigit, men arbetslösheten har inte fått mer än 5 % sedan 1994. 

 

Analys för prioritering av samhällsfrågor 

Enligt undersökningen är det politiska kandidater eller partiers åtaganden och uttalanden som 

ligger högst i fokus i politisk journalistik. Detta ger ingen speciell samhällsfråga plats och 

fokus utan som i många artiklar gestaltar ett parti som tycker om ett annat parti, befinner sig i 

en viss stad, eller uttalar sig på något sätt. För objektiv journalistik tolkas detta som mycket 

negativt då politiken i sig inte behandlas. Att arbetslöshet frågan inte behandlas mer än 4,5 % 

år 2010 är också ett överraskande resultat då arbetslösheten är ett problem som borde vara 

viktigt för väljarna och partierna. Överlag skulle det vara mer passande enligt studien att 

diskutera vad artiklarna tar upp istället för vilken samhällsfråga, då många artiklar är 

personliga intervjuer med partiledare eller byggs upp på några uttalanden av en partimedlem. 

Dessa artiklar behöver inte vara direkt kopplade till en samhällspolitisk fråga men presenteras 

ändå som en del av valbevakningen. Att politiska kandidater och partier får 56 % av alla 

artiklar 2010 tolkas som illa prioritering av ämne för valbevakningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4.5 Episodisk eller tematisk inramning 

 

Denna del presenterar resultat av vilken inramning artiklarna har. Episodiskt är alltså en lokal 

eller specifik händelse, medan tematisk bygger på statistik och nationellt omfattande 

information (Reinemann et al, 2011). 

 

Figur 10 Episodisk eller tematisk inramning (procent) 

 

Resultat 

De gröna staplarna betyder tematiskt ramverk, vilket är dominant i alla årtal. Den episodiska 

inramningen har gått från 15 % år 1994 sedan 25 % 2002, vidare till 8 % 2010. Alltså har det 

först ökat och sedan minskat. Detta kan bero på den samhällsfråga som behandlades just det 

året, detta kommer studien ta upp i analysen. Blandad episodisk tematisk inramning har först 

gått ner och sedan ökat 2 % år 2010 jämfört med år 1994. Även dominant tematiskt ramverk 

har först minskat med 7,5 % för att sedan öka år 2010 med 13,5 %. Det tematiska ramverket 

har alltså ökat mest överlag i alla artiklar enligt undersökningen och är dominant i alla årtal 

(se även bilaga 2 korstabeller).  
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Analys för episodisk eller tematisk inramning 

Att tematiskt ramverk är dominant kan tolkas som att lokala händelser eller situations 

intervjuer inte prioriteras. Det finns en tendens till mer jämställd lokalt och nationellt ramverk 

2002 vilket kan bero på folkomröstningen till EMU. Tematiskt ramverk ökar 2010 och är 

dominant för alla årtal, detta kan bero på att runt hälften av alla artiklar behandlar politiska 

partiledarkandidater eller partier och kodas då som tematiskt. Att nästan hälften av alla 

artiklar behandlade detta är den mest rimliga förklaringen till att lokala ramverk eller 

medborgarintervjuer får lite plats, även om en politiker intervjuas i Säffle så är det oftast inte 

Säffle eller dess invånare som artikeln behandlar, utan politikers eget uttalande om något som 

kommit upp under den dagen i valperioden. 
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4.6 Emotionell eller ej emotionell presentation  

 

Här presenteras resultat och analys av hur emotionell presentation. Emotionell presentation 

innebar alltså de olika berättarteknikerna som journalisten kan använda för att beskriva något 

på ett sensationellt sätt, vilket indikerar mindre objektiv journalistik (Strömbäck, 2009 och 

Reinemann et al, 2011). 

 

 

Figur 11 Emotionell eller ej emotionell presentation (procent) 

 

Resultat 

Diagrammet visar att ej emotionell presentation var dominant 1994 och 2002. Sen blir blandat 

emotionell och ej emotionell den högsta stapeln för 2010. Detta innebär att den blandade 

varianten har ökat och den ej emotionella presentationen har minskat 2010. Emotionell 

presentation har ökat från år 1994 till år 2010 och motsvarar 11,5 % av alla artiklar 2010. 

Blandat emotionell och ej emotionell presentation av politik har ökat med 5 procent från 1994 

till 2010, dock med en liten nedgång 2002. Ej emotionell presentation motsvarar minst 40 % 
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för alla årtal och har högst procent 2002. Den emotionella framställningen är minst 10 % av 

alla artiklar för alla årtal och har alltså ökat sedan 1994. 

 

Analys för emotionell eller ej emotionell presentation 

Den emotionella framställningen har ökat, ännu mer har den blandade varianten ökat. Detta 

tolkas som att emotionell presentation blir vanligare vilket är negativt för objektiv journalistik 

då en saklig framställning är att föredra. Det kan bero på att politisk gestaltning som skandal 

också ökar. Intressant att notera är att dominant personlig och dominant opersonlig 

journalistik ökar medan den blandade emotionella och ej emotionella presentationen i 

journalistik ökar. Blandat sensationellt skrivna artiklar ökar alltså samtidigt som artiklar blir 

mer inriktade på tolkad eller ej tolkad information. Detta skulle kunna hänga ihop så att 

journalister blir mer inriktade på en viss stil eller att de blir bättre på att ”gömma” tolkad 

information i en text genom att bara styckvis skriva sensationellt. Detta är något att intervjua 

journalister om, vilket vi återkommer till i framtida forskning. 

 

Detta var alla resultat för studien, alla siffror som presenteras i stapeldiagram finns även i 

korstabeller (se bilaga 2). Nu kommer slutanalys för resultatet som försöker sammanställa 

analyserna i som presenterats hittills. Efter det kommer en analys för objektivitet i journalistik 

som sammankopplar resultatet med teorierna i den första delen av Kapitel två.  
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4.7 Slutanalys för resultat 

 

Eftersom personlig gestaltning och politik som skandal ökar tillsammans med citat av 

politiker kan detta indikera att det är personporträtt eller mer vardagspraktiska händelser runt 

politiska kandidater som ökar. Detta visas tydligast i prioritering av samhällsfrågor där runt 

50 procent av alla artiklar i alla årtal behandlade politiska kandidater eller partier och kommer 

upp i 56 procent 2010. Detta ses som en negativ utveckling av objektiv politisk journalistik då 

dessa artiklar inte dominant eller oftast inte alls behandlade en samhällspolitisk fråga. Studien 

vill påpeka att det är vad artikeln tar upp som bör mätas istället. Vilken samhällsfråga som 

behandlas i artiklar blir inte relevant då hälften av artiklarna gestaltar personporträtt, praktiska 

och vardagliga åtaganden av politiska kandidater, eller politiska partiers beskrivningar av ett 

annat partis praktiska åtaganden. Detta är det mest extrema resultatet för studien, vilket ger en 

bra grund för en ny undersökning, mer om det i framtida forskning. 

Den blandade emotionella och ej emotionella presentationen och den emotionella 

presentationen ökar enligt studien vilket är en negativ utveckling. Detta tillsammans med att 

den tematiska inramningen ökar kan tolkas som att ett visst sätt att framställa politik på ökar, 

nämligen skrämmande politik, detta kan vara en orsak till att politik som skandal ökar. 

Statistik tillsammans med ord som ”bisarra” eller ”hemliga” framställer politik som skandal 

och skrämmande och blir knappast objektiv journalistik. Troligtvis har politik som skandal 

ökat främst för att så många artiklar gestaltar politikers åtaganden men ”skrämmande politik” 

skulle kunna vara en alternativ orsak. 

Positivt för resultat är att blandat personlig och opersonlig rapportering har minskat och att 

dominant opersonlig rapportering kommer upp i 68.5 % 2010. Positivt är också att 

opinionsundersökningar används lite i journalistiken, dock bör det noteras att dessa ökar. 

Eftersom emotionell presentation ökar kan detta vara ett tecken på att journalister hittar andra 

vägar att beskriva politik sensationellt utan att lägga sig i själv, genom att använda de tekniker 

som finns för att göra något känslomässigt exempelvis beskrivning av klädsel eller låta 

partimedlemmar uttrycka sig om statistiken som presenteras. 
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Vidare så indikerar alla dessa faktorer överlag att politikerna själva blivit mer benägna att 

utnyttja plats i journalistik. Politiker som källa har ökat medan journalister och medborgare 

har minskat. Detta synes tydligast i citat av politiker som ökat markant. Detta innebär att om 

politiker ställer upp på fler artiklar så kan journalister komma undan med emotionell 

presentation av tematiska ramverk som exempelvis statistik. Detta kan lätt göras då citat kan 

tas fram och belysa information på ett personligt sätt, dock inte av journalisten själv. 
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4.8 Analys för objektivitet 
 

Kapitel 2 understryker att samhället blir en avgörande faktor för hur objektivitet behandlas i 

journalistiken (Schudson & Anderson, 2009). Om detta är korrekt så skulle detta innebära att 

människor blir mer intresserade av politikers privata åtaganden och uttalanden som inte är 

direkt kopplade till en samhällspolitisk fråga, lite som kändisar som omskrivs i tidningar. 

Detta för att trots en så stor ökning av just detta ämne har tidningarna klarat sig och går som 

två av de största tidningarna i Sverige, om inte de allra största. Att objektivitet är omöjligt att 

uppnå (Schudson & Anderson, 2009) känns troligt för resultatet, men frågan är om 

journalister verkligen försöker uppnå objektivitet. Hemánus (1981) debatterade att objektivitet 

skulle kräva en neutralitet och likgiltighet och blir därmed inte önskvärd för journalistiken, 

detta verkar möjligt för resultatet om samhällsfrågor eftersom detta var det mest negativa 

resultatet för objektiv journalistik. Zelizer påstår att journalister använder sina narrativ för att 

styrka sin position som ett auktoritärt tolkningssamhälle (Zelizer, 1992, i Schudson & 

Anderson 2009, s 97) och Waisbord noterar att det finns en frestelse i att helt enkelt berätta 

bra historier (Bird & Ardenne, 2009, s. 214). Dessa teorier kan också stämma in bra för 

studiens resultat om samhällsfrågor där ämnet skiljer sig från politik. 

Westerståhl menar att objektivitets-begreppet kan delas upp i två delar, saklighet och 

opartiskhet. Kravet på saklighet kan delas upp i krav på sanning och relevans, medan kravet 

på opartiskhet kan delas upp i krav på balans och neutral presentation (Hvitfelt, 1989 och 

McQuailm, 1922 i Strömbäck, 2009, s. 142).  Dessa krav anses inte bli uppfyllda enligt 

undersökningen. Kraven på sanning och relevans i journalistik blir ifrågasatt av studiens 

resultat för ämne i artiklar. Kraven på balans och neutral presentation blir inte helt uppfyllda 

enligt studiens resultat, på grund av ökande emotionell presentation och övervägande 

spelpolitik.  

Det som har ökat enligt studien (förutom missvisande ämnen) är användningen av tre till fem 

källor, citat av politiker och emotionell presentation. Detta blir problematiskt eftersom det 

förstärker tolkningen att det är politiker och framställningen av politikernas privata åtaganden 

och uttalanden som gestaltas, och därmed mindre objektiv gestaltning av politik. Att 

emotionell presentation ökar tyder på att det är medielogiken som ökar, inte den politiska 

logiken som följer den ”verkliga logiken” (Strömbäck, 2009). Detta för att emotionell 
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presentation innefattar olika berättartekniker som tillför medielogik, som intensifiering eller 

tillspetsning (Strömbäck, 2009 och Reinemann et al, 2011). 

Idén att objektivitet legitimerar media (Ganz, 1978 i Shoemaker & Reese, 1996, s. 112) blir 

ifrågasatt då de flesta av resultaten indikerar att objektivitet används mindre. Dock finns en 

liten tendens att personlig rapportering (som minskar) ger vika för emotionell presentation 

(som ökar). Detta kan då innebära att objektiviteten till synes förbättras i journalistik när det 

egentligen enbart försämras på ett annat sätt. 

Enligt studiens resultat ökar politik som skandal och tematiskt ramverk är dominant och ökar. 

Detta tolkas som en ökning av mindre objektiv journalistik. Jämfört med Lippmans citat att 

journalisten bör dissekera paroller och distraktioner (Schudson, 1978, s. 151 i Schudson & 

Anderson, 2009, s. 92) blir det långt från godkänt när skandal ökar och politik som spel 

hamnar runt 50 procent av alla kodade artiklar 2002 och 2010.  

Den teoretiska diskussionen i studien tar upp att journalister måste jobba efter sitt företags 

förväntningar men också förmedla information så att det gynnar invånarna (Bird & Ardenne, 

2009). Att runt 50 procent av studiens artiklar framställer politik som spel 2002 och 2010 

indikerar i så fall att det är företaget som prioriteras. Detta för att sensationellt presenterade 

nyheter väcker uppmärksamhet men blir antagligen inte lättare att förstå.  

Exempel från USA visar att nyheter kan bli den historia som invånarna och regeringen 

behöver (Bird & Ardenne, 2009, s. 210-211). Politik som spel kanske behövs av både folket 

och regeringen, vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till resultatet om spelpolitik. 

Enligt tidigare teorier om journalistisk objektivitet blir då objektiviteten en överenskommelse 

i samhället som uppenbarligen tillåter en viss del ”historieberättande”. Eller politik som 

underhållning snarare än samhällsinformation. Som nämnt tidigare har samhället ett socialt 

perspektiv där medier blir bedömda utifrån det socialt godtagbara, eller den sociala 

verkligheten (Fishman, 1980, i Shoemaker och Reese 1996, s. 4). I samhället finns det då 

underförstådda regler för hur journalistiken ska se ut, vilket då skulle innebära politik som 

tävling. 

Objektivitet i politisk journalistik har förändrats över tid, personlig tolkning av journalisten 

har ersatts av emotionell presentation eller politik som skandal, politiker själva och partier 

uppmärksammas oftare men för mer eller mindre vardagligheter och politiker citeras oftare. 

Information som gäller hela samhället ökar och är massivt mer behandlad i journalistik än 
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lokala händelser eller situationsintervjuer. Användandet av ett visst antal källor ökar, dock 

inte fler än fem. Sammanfattningsvis blir svaret att mindre objektiv politisk journalistik ökar, 

men tar sig nya former. Eftersom objektivitet är en viktig del i debatten för hur synen på 

professionell journalistik kan uppnås (Schudson & Anderson, 2009) kan det utifrån denna 

studie sägas att dålig journalistik ökar samt att politiker är de första att utnyttja detta. 

Ökningen av gestaltning av politikers mer vardagliga och praktiska åtaganden indikeras bli en 

ny trend. En fråga för framtida forskning är hur samhället ställer sig till en sådan utveckling. 

 

Detta var alltså den sista analysen. Nu följer kapitel fem med slutsatserna för studien. Efter 

detta kommer kapitel sex som handlar om implikationer för samhället. För studien innebär det 

hur studiens resultat om politisk journalistik kan påverka tidningsläsare i samhället. 
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5. Slutsatser 
 

Här presenteras slutsatser för studiens frågeställningar. Dessa slutsatser är baserade på analys 

av studiens resultat. Här presenteras också slutsats för studiens syfte. 

 

5.1 Slutsats för källanvändning  

 

Hur har källanvändningen i journalistik förändrats över tid? Källanvändningen i 

journalistik har förändrats. Det är användningen av tre till fem refererade källor som har ökat, 

vilket ses som positivt för objektiv journalistik. Dessutom finns inga artiklar utan källor år 

2002 och 2010 vilket är en positiv förändring, då detta förekom 1994. Överlag tyder detta på 

att källor ökar i journalistik. Helt dominant för huvudsaklig källa är politiker, vilket borde 

vara positivt för politisk journalistik.  Typ av källor som blir vanligare antas vara 

opinionsmätare och experter. Detta tolkas som en negativ utveckling då opinionsmätare 

baserar sin information på opinionsmätningar och experter kan framställas som experter utan 

att faktiskt vara det. Fackföreningsföreträdare och näringslivsföreträdare som källor minskar i 

journalistiken vilket är negativt, dessa röster bör förekomma oftare i politisk bevakning. 

Minskningen av Journalister som källor ses som positivt då detta tyder på minskande tolkande 

journalistik (Strömbäck, 2009). Förändringen av källanvändningen blir alltså generellt positiv, 

eftersom användandet av tre till fem källor har ökat och politiker är den huvudsakliga källan. 

 

5.2 Slutsats för subjektivt berättande 

 

Hur har det journalistiska subjektiva berättandet förändrats över tid? Subjektivt innebar 

alltså tolkningar av journalisten i en artikel, här opinionsmätningar och politik som spel eller 

skandal blir alltså ämne för tolkningsbart material i journalistik. Majoriteten av artiklar 

behandlar inte opinionsmätningar under studiens årtal vilket är positivt. Dock finns en ökning 
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av opinionsmätningar i artiklar vilket tolkas som en negativ utveckling för objektiv 

journalistik. Sakpolitik var ju dominant 1994, vilket var positivt, dessvärre har spelpolitiken 

blivit dominant 2002 och 2010. Opinionsmätningar ökar som i journalistiken och medför 

politik som spel, men det är även texten i sig som framställer politiken som tävling 

(Strömbäck, 2009) vilket ger dominant spelpolitik i journalistiken 2002 och 2010. Dock är det 

inte spel i journalistiken som ökar när det kommer till gestaltningen, utan istället är det 

skandal som ökar. Att politik som skandal ökar i journalistiken tolkas som en negativ 

utveckling. Politik som skandal gestaltar en händelse, citat eller person som omoraliskt vilket 

inte ger en objektiv gestaltning (Strömbäck, 2009). Vidare har även Strömbäck (2009) i sin 

forskning påpekat hur många olika vägar att beskriva politiken innebär att journalistik inte 

framställer verkligheten neutralt. Det subjektiva berättandet har alltså enligt studien ökat i 

form av spel och skandalgestaltning, där spel är dominant i journalistiken 2002 och 2010, 

vilket är en negativ utveckling för objektiv journalistik. 

 

 

5.3 Slutsats för tolkad information eller citat 

 

Hur har journalistiken tolkat information eller använt citat av politiker över tid? Här 

handlar det alltså om mer konkret tolkning av journalisten i en text, exempelvis om något 

beskrivs som vackert eller i ”jag-form”. Denna slutsats gäller även om artikeln använder citat 

av en politiker eller om dennes ord blir utskriva på annat sätt.   

Det finns en ökning för personlig journalistisk gestaltning vilket är negativt. Här hade en 

minskning varit att föredra eftersom personlig journalistik betyder att information är tolkat av 

journalisten (Strömbäck, 2009). Eftersom den blandade varianten, opersonligt och personligt, 

minskar, tolkas det som att politiska artiklar blir mer inriktade i en viss stil eller framställning. 

Det är ju de dominanta alternativen som ökar vilket säger att journalistiken blir mer antingen 

personlig eller opersonlig. Citat av politiker i artiklar ökar vilket också indikerar att politiker 

blir mer benägna att uttala sig i journalistik. Tillsammans med resultatet för samhällsfrågor 

blir det tveksamt om det verkligen är en positiv utveckling att citat av politiker ökar. Det är ju 

minst lika viktigt vad de uttalar sig om, mer om detta i nästa avsnitt om samhällsfrågor. Minst 
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ett citat av politiker i politiska artiklar har ökat och dominant opersonliga artiklar har högst 

procent för alla årtal. Detta bör bli positivt för objektiv journalistik. 

5.4 Slutsats för prioritering av samhällsfrågor 

 

Hur den journalistiska prioriteringen av samhällsfrågor förändrats över tid? Denna 

slutsats gäller hur journalistiken har prioriterat samhällsfrågor i artiklar, vilket blir en mer 

extrem upptäckt för studien. Enligt undersökningen är det nämligen politiska kandidater eller 

partiers åtaganden och uttalanden som ligger högst i fokus i politisk journalistik. Detta ger 

ingen speciell samhällsfråga plats och fokus utan som i många artiklar gestaltar ett parti som 

tycker om ett annat parti, befinner sig i en viss stad, eller uttalar sig på något sätt. För objektiv 

journalistik tolkas detta som mycket negativt då politiken i sig inte behandlas. Denna 

prioritering av samhällsfrågor ökar dessutom tydligt från 1994 till 2010. Överlag skulle det 

vara mer passande enligt studien att diskutera vad artiklarna tar upp istället för vilken 

samhällsfråga, då många artiklar är personliga intervjuer med partiledare eller byggs upp på 

några uttalanden av en partimedlem. Dessa artiklar behöver inte vara kopplade till en 

samhällspolitisk fråga men presenteras ändå som en del av valbevakningen.  Att frågan om 

arbetslöshet inte behandlas mer än 4,5 % år 2010 är också ett överraskande resultat då 

arbetslösheten är ett problem som borde vara viktigt för väljarna och partierna. Ekonomi har 

sjunkit med nästan 10 procent från 1994 till 2010 vilket inte heller är ett positivt för politisk 

bevakning. Att politiska kandidater och partier får 56 % av alla artiklar 2010 tolkas som illa 

prioritering av ämne för valbevakningen. Slutsaten blir då att prioritering av samhällsfrågor 

har förändrats negativt genom ett dominant fokus samt ökning av politiska kandidater och 

partier.  

 

5.5 Slutsats för episodisk eller tematisk gestaltning 

 

Hur har användandet av episodisk och tematiskt gestaltning förändrats över tid? Denna 

slutsats görs på episodisk eller tematisk inramning, vilket innebär lokalt/enskilt eller 

nationellt/allmänt ramverk för artiklar (Reinemann et al, 2011).  Att tematiskt ramverk är 

dominant kan tolkas som att lokala händelser eller situationsartade intervjuer samt intervjuer 



56 
 

med privatpersoner inte prioriteras. Det finns en tendens till mer jämställd episodisk och 

tematiskt ramverk 2002 vilket kan bero på folkomröstningen till EMU. Tematiskt ramverk 

ökar 2010 och är dominant för alla årtal. Att nästan hälften av alla artiklar behandlade 

politiska kandidater eller partier är den mest rimliga förklaringen till att lokala ramverk eller 

medborgarintervjuer får lite plats, även om en politiker intervjuas i Säffle så är det oftast inte 

Säffle eller dess invånare som artikeln behandlar, utan politikers eget uttalande om något som 

kommit upp under den dagen i valperioden. Slutsaten blir alltså att det finns ett alltför 

dominant tematiskt ramverk för journalistiken som kan leda till sämre förståelse i samhället av 

de enskilda och lokala händelserna, och att detta ökar över tid.  

 

5.6 Slutsats för emotionell presentation 

 

Hur har emotionell eller ej emotionell presentation i journalistik förändrats över tid? 

Emotionell framställning gäller olika berättartekniker som journalisten kan använda för att 

skriva något sensationellt (Reinemann et al, 2011). Dessa kan exempelvis vara personifiering, 

konkretion eller intensifiering (Strömbäck, 2009). Den emotionella framställningen har ökat, 

ännu mer har den blandade varianten ökat. Detta tolkas som att emotionell presentation blir 

vanligare vilket är negativt för objektiv journalistik då en saklig framställning är att föredra. 

Det kan bero på att politisk gestaltning som skandal också ökar och att politik som spel är 

dominant 2002 och 2010. Eftersom blandat sakligt och emotionell presentation ökar och blir 

dominant 2010 antar slutsatsen att detta blir en negativ utveckling för journalistik. Dominant 

emotionell presentation är låg (runt 10 % för alla årtal) medan den dominant emotionella 

presentationen är dominant 1994 och 2002. Det är 2010 som den bandade varianten får 

majoritet.  Därför kan det antas att det emotionella sättet att presentera politik smyger sig in i 

relativt sakliga artiklar och att detta ökar över tid.  
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5.7 Övergripande slutsatser 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur objektivitet i politisk 

journalistik förändras över tid, i en fallstudie på papperstidningarna Dagens Nyheter och 

Aftonbladet.  

Objektivitet i politisk journalistik har förändrats över tid, personlig tolkning av journalisten 

har ersatts av emotionell presentation eller politik som spel och skandal, politiker själva och 

partier uppmärksammas oftare men för mer eller mindre vardagligheter och politiker citeras 

oftare. Information som gäller hela samhället ökar och är massivt mer behandlad i journalistik 

än lokala händelser eller situationsintervjuer. Användandet av ett visst antal källor ökar, dock 

inte fler än fem. Sammanfattningsvis blir svaret att mindre objektiv politisk journalistik ökar, 

men tar sig nya uttryck. Eftersom objektivitet är en viktig del i debatten för hur synen på 

professionell journalistik kan uppnås (Schudson & Anderson, 2009) kan det utifrån denna 

studie sägas att dålig journalistik ökar samt att politiker är de första att utnyttja detta. 

Ökningen av gestaltning av politikers mer vardagliga och praktiska åtaganden indikeras bli 

en ny trend. En fråga för framtida forskning är hur samhället ställer sig till en sådan 

utveckling.  

 
Nu när alla slutsatser har presenterats kommer kapitel sex: implikationer för samhället. Sedan 

kommer det sista kapitlet att ta upp möjlig utveckling för undersökningen i framtida 

forskning.  

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

5.8 Implikationer för samhället 
 

Här presenteras resultatets implikationer för samhället. Detta innebär i denna studie hur den 

mer eller mindre objektiva politiska journalistiken kan påverka samhället.  

I slutsats för syftet kunde det sammanställas att objektiviteten i politisk journalistik har 

förändrats. Det är framför allt en negativ ökning av ämne i artiklar, dessutom har politik som 

spel blivit dominant och politik som skandal ökar. Delvis emotionell presentation i artiklar har 

ökat.  

Således finns många ljuspunkter för denna typ av journalistik såsom användandet av tre till 

fem källor har ökat, politiker ökar som den huvudsakliga källan och opinionsmätningar 

används till största delen inte i artiklar. Till största delen är informationen inte heller tolkad av 

journalisten och citat av politiker ökar i politiska artiklar.  

Trots fler positiva resultat menar studien att mindre objektiv journalistik ökar. Därför att även 

om citat av politiker ökar och opinionsmätningar inte används ofta, så är ämnet i artiklarna 

ändå inte passande för valbevakning och politik som spel är runt 50 procent i artiklar 1994-

2010. Det är politikers och partiers mer praktiska åtaganden och uttalanden som behandlas 

tillspetsat i den största delen av artiklarna 2002 och 2010. Då blir det mindre viktigt att 

politiker används mer som källa eftersom det inte är faktisk politik som ligger i fokus. 

För samhället kan detta därför bli en negativ påverkan. Det är inte politikens faktiska 

processer som behandlas i artiklarna. Det som bör behandlas är fördelning av politisk makt, 

definition av problem, finnande av kompromisser och lösningar för beslutsfattande, 

genomförande av fattade beslut samt övervakning och granskning av fattade beslut 

(Strömbäck 2009).  

45 procent av svenskarna läste en kvällstidning i papper minst en dag i veckan 2006 (Mathias 

A. Färdigh & Oscar Westlund, 2012 s 448). Enligt Findahl (2012, s. 40) läste 80 procent av 

svenskarna någon gång en tidning på nätet år 2012. 

Från år 2006 har därför sannolikt många läsare gått över till webbtidning idag, men faktumet 

att så många läser en tidning säger ju att journalistiken väger tungt för samhällets intagande 

av information. Om informationen då är missvisande, eller som studien anser mindre objektiv 

och missvisande i val av ämne, blir det svårare för läsarna att få en riktig bild av samhällets 

information. Strömbäcks forskning om medierna som fjärde statsmakt understryker att  
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”... journalistik är en specifik form av medieinnehåll vars syfte är att så långt som möjligt 

ta reda på vad som är sant och relevant och rapportera det på ett sätt som möjliggör för 

medborgarna att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor” (Strömbäck, 

2003). 

Enligt denna studie har det subjektiva berättandet ökat i form av dominant spel-politik och 

ökning av opinionsmätningar och politik som skandal. Detta innebär alltså att det finns risker 

med dessa ökningar att journalistiken inte uppnår objektivitet eller ens relevant rapportering 

som ger medborgarna rum att själva tolka informationen. Då finns en risk att samhället kan ta 

skada om journalistiken påverkar läsarna att ta parti för ett visst synsätt, genom att presentera 

fakta sensationellt eller rapportera på fel ämne.   

Schudson (1978, s. 6) menar att det finns en tro på objektivitet som har tillit för fakta och 

misstro till värderingar samt en hängivenhet att skilja dem åt. Hemánus menar att ett 

fullständigt avtagande från värderingar kanske inte är möjligt hos en person vars intellektuella 

mognad har gett ett arbete i journalistiken. Om det är möjligt blir neutraliteten som en 

likgiltighet som kanske inte blir önskvärd för journalistiken (Hemánus, 1981, s. 36-43). 

Därför finns stora svårigheter i hur objektivitet ska värderas och i hur stor utsträckning 

samhället kräver denna aspekt i journalistik.  Strömbäck menar att om journalistiken håller 

god tro på objektitet och sanningar, och strävar efter att komma så nära dessa som möjligt 

både i det egna arbetet och i det journalistiska innehållet, blir den demokratiska processen 

bättre förmedlad i journalistiken (Strömbäck, 2003). 

Studien anser att utvecklingen av objektivitet i politisk journalistik är en negativ utveckling 

som tyder på att journalistiken inte i möjligaste mån strävar efter objektivitet och sanningar, 

vilket kommer att påverka samhället negativt i behovet av information om politik. 

 

Med detta avslutas kapitel sex och det är dags för det sista kapitlet. Framtida forskning tar upp 

några möjliga utvecklingar av studiens undersökning. 

 

 

 

 



60 
 

5.9 Framtida forskning 
 

Studien har fått fram ett resultat för hur objektiv den politiska nyhetsrapporteringen har varit i 

Aftonbladet respektive Dagens Nyheter under en 16-års period. I studien kodades 600 artiklar 

från åren 1994, 2002, 2010. Det som anses skulle kunna styrka studiens forskningsresultat 

ytterligare är ett genomförande av en kvalitativ metod i form av en intervju. Att låta 

journalister som varit verksamma på någon av de berörda tidningarna under åren 1994-2010, 

uttala sig om hur de upplevde objektiviteten i den politiska nyhetsrapporteringen som ägde 

rum för valåren 1994, 2002, 2010. Genom detta perspektiv på ämnet kan resultatet för 

fallstudien kunna förstärkas ytterligare. 

Ett annat tillvägagångssätt skulle vara att koda 1000 artiklar över en 20-års period för att få 

fram statistik, och styrka forskningen ytterligare. Det mest extrema resultatet om 

samhällsfrågor i politiska artiklar övertygar studien att det är vilket ämne som behandlas i 

artiklar som blir intressant att undersöka i en ny kvantitativ metod. Här finns möjligheter att få 

fram mer precist vad journalistiken lägger fokus på, i den ökade gestaltningen av politikers 

åtaganden och uttalanden. 

Sist kan det bli intressant att ta reda på hur samhället ser på journalistiken angående objektiv 

rapportering. Enkäter till läsare av Aftonbladet och Dagens Nyheter skulle kanske kunna ge 

en bild av läsarnas attityder (Östbye et al, 2008) till den typ av rapportering som används 

idag. Precis som i analys av objektivitet är det intressant vad invånarna tycker om den 

journalistiska utvecklingen.  
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Bilaga 1 kodschema 

 
 
F1. Rubrik? 

DN (DagensNyheter), ”Rubrik” 

AB (Aftonbladet) ”Rubrik 

 

F2. Vilket år? 

 

(94) 1994 

(02) 2002 

(10) 2010 

 

F 3. Vilken artikel i ordningen? 

(1, 2, 3...). 

 

 

F4. Hur många källor har artikeln? 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Mer än 5 

 

Kodinstruktioner 

Här räknas alla källor som artikeln uppger, som i löpande text uppges eller som referens längst ner i 

artikeln. 

 

 

F5. Vilken huvudsaklig källa har artikeln? 

 

Politiker 

Medborgare 

Journalist 
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Fackföreningsföreträdare 

Näringslivsföreträdare 

Intressegrupps-företrädare 

Kampanjexperter/ Opinionsundersökare 

Forskare/Expert 

Från annan media-kanal 

Anonym källa 

ingen källa 

 

 

Kodinstruktioner 

Källor som kan finnas med i en journalistisk artikel om politik är enligt Strömbäck; Professionella 

politiker (partiledare, riksdagsledamöter och ministrar), fritidspolitiker, medborgare, journalister, 

fackföreningsföreträdare, näringslivsföreträdare, intressegruppsföreträdare och 

kampanjexperter/opinionsundersökare eller forskare/experter (Strömbäck 2009).  Ett stort antal 

kampanjexperter/ opinionsundersökare kan indikera på politik som spel i journalistiken (Strömbäck 

2009 s 157-158). Den huvudsakliga källan är den källa varpå mest information grundas, såsom flest 

citat eller mest omskriven i texten. Om artikeln refererar till en annan mediekanal såsom Dagens eko 

eller Finanstidningen väljs annan från annan media-kanal, om artikeln refererar till en undersökning 

som ”Valus undersökning i Sveriges television” så väljs Valu som källa, alltså opinionsundersökare. 

Om ingen källa refereras så kodas det som ingen källa, skribenten av artikeln utgör alltså ingen källa, 

däremot om det refereras till en journalist så väljs alternativet journalist som källa. 

 

 

F6. Citat av en politiker? 

 

Ja 

Nej 

Kodinstruktioner 

Hur mycket en politiker får komma till tals i media blir viktigt för att jämföra med hur mycket ”tolkat 

av en journalist” en artikel överlag innehåller (Strömbäck 2009). Istället för att mäta ord ställer studien 

frågan om det finns citat av en politiker i artikeln. 

 

 

F7. Har artikeln fakta baserat på opinionsmätning/ar? 

 

Ja 
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Ja flera 

Nej 

 

Kodinstruktioner 

Här kodas om artikeln har fakta baserat på en eller flera opinionsmätningar. 

Opinionsmätningar blir viktigt i journalistikens gestaltande av politik som spel eftersom de mäter 

människors partisympatier eller betyg i debatter och partiledarutfrågningar. Opinionsmätningar är en 

av de viktigaste delarna i gestaltandet av politik som tävling (Strömbäck 2009). Problemet med 

opinionsmätningar är att de kan utföras felaktigt och att de inte därför behöver spegla folkets verkliga 

åsikter (Bishop, 2005 och Moore, 2008 i Strömbäck, 2009). 

 

 

F8. Hur gestaltas politiken journalistiskt? 

 

Sak 

Spel 

Skandal 

 

Kodinstruktioner 

Här kodar studien om politiken gestaltas som sak eller inte, därför att olika typer av gestaltningar inom 

politik separeras inom forskning; politik som sak, spel eller skandal (Strömbäck 2009). Politik som sak 

kodas som politiska förslag, kandidaters åsikter i sakfrågor eller verkligheten jämfört med politikens 

sak-innehåll. Politik som spel i journalistiken kodas som politiska strategier, vinnare och förlorare av 

opinion och väljare samt hur politiken bedrivs (Strömbäck 2009). Politik som skandal i journalistiken 

kodas som text angående beteenden eller uttalanden som lyfts fram som moraliskt eller juridiskt 

felaktigt och framställs som skandallösa. 

”... politik som spel eller skandal ses som indikatorer på att medieinnehållet är präglat av medielogiken 

snarare än av en politisk logik” (Strömbäck 2009, s. 135), vilket då kan tyda på ej objektiv gestaltning 

av politiken. 

 

 

F 9. Vilken samhällsfråga? 

 

Sysselsättningen/Arbetslösheten 

Ekonomi och skatter 

Utbildning och skola 

Vård och omsorg 
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Integrationsfrågor 

Miljö 

Infrastruktur 

politiska kandidater/ partier 

Övrigt 

 

Kodinstruktioner 

Här kodar studien vilken politisk fråga som artikeln fokuserar på eller den samhällsfråga som 

omnämns mest om många ämnen omskrivs. Dagordningsteorin har påverkat effektforskningen, den 

innebär att det som medierna lyfter fram som viktigt kan också blir det som blir viktigt för publiken 

(Shehata, 2009), som en självuppfyllande profetia. Detta kan påverka vilka frågor som politiker blir 

bedömda utifrån (Iyengar & Kinder 1987, s. 63 i Shehata, 2009). Att samma problem hamnar på 

dagordningen ofta kan tyda på ej objektiv journalistik då ett ämne dominerar. Därför mäter studien om 

dessa följande teman behandlas i artikeln som Strömbäck (2009) tar upp: 

Sysselsättningen/Arbetslösheten, skattefrågor, familj- och barn – omsorgsfrågor samt vård- och 

äldreomsorg. Om artikel porträtterar avgifter eller skatt för miljö kommer den kodas som miljö.  Om 

artikeln handlar om valet men fokuserar på en personlig intervju med en nationell politisk kandidat 

väljs 8; nationell politisk kandidat. 

 

 

F 10. Episodisk eller Tematisk inramning? 

 

= dominant episodiskt ramverk 

= innehåller både episodiska och tematiska ramverk 

= dominant tematiskt ramverk 

 

Kodinstruktioner 

Här kodas nyhetsartiklar genom att fokusera på episodiska eller tematiska inslag. Episodiskt 

fokuserade artiklar porträtterar ett problem genom att visa på en viss händelse, medan tematiskt 

fokuserade artiklar porträtterar ett problem genom att sätta in det i en bredare kontext (Reinemann et 

al, 2011). Exempelvis om artikeln porträtterar arbetslösheten genom en studie på en arbetslös person 

så är den episodisk, om istället artikeln porträtterar genom de senaste siffrorna på arbetslösheten och 

genomslag av problemet så är den tematisk (Reinemann et al, 2011). Om artikeln beskriver hur en 

nationell politiker exempelvis kommer tillbaka, slutar eller nya politiker tillkommer så kodas 

innehållet som dominant tematiskt. 

 

F 11. Opersonlig eller personlig rapportering 
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= dominant personligt 

= blandat personligt och opersonligt 

= dominant opersonligt 

 

Kodinstruktioner 

Här kodas nyhetsartiklarnas innehåll av journalistens personliga värderingar, tolkningar, åsikter eller 

egna idéer. Journalister som inte är författare av artikeln (som blir citerade exempelvis som experter), 

tas inte med här. Mitten-kategorin väljs om personliga och opersonliga element blandas (Reinemann et 

al, 2011). Ett exempel på detta kan vara om journalisten beskriver ett tilltag som rakryggat eller 

handlingskraftigt, vilket då skulle kunna vara en tolkning av journalisten. 

 

F 12. Emotionell eller ej emotionell presentation? 

 

= dominant emotionell 

= blandat emotionell och ej emotionell 

= ej emotionell 

 

Kodinstruktioner 

Här kodas journalistens stil i artikeln som menar hur känslomässigt presenterat informationen är.  

Känslomässig presentation av information kan göras a) genom att dramatisera händelser och 

presentera dem som exceptionella; b) genom att använda starka adjektiv, presentera spänning genom 

historisk information och uttalade betydelser; c) genom att beskriva uttryck eller känslor. Studien kan 

inte avgöra hur artikeln presenterades i tidningen eftersom vi tittar i mediearkivet, såsom väldigt stor 

rubrik eller framsida. Därför kodar studien efter starka adjektiv och det övriga som kan kodas ur 

brödtexten. Emotionell verbalisering kodas som ord som beskriver känslor exempelvis ilsken, 

besviken, lycklig. Ej emotionella artiklar skrivs sakligt och använder inte emotionell verbalisering, 

visuell eller tilläggande meningar (Reinemann et al, 2011). 
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Bilaga 2 Korstabeller 

 
 
 
Antal källor 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid M issing Total 

N  Percent  N  Percent  N  Percent  

hur många antal källor 

*  årtal 
599 99.8% 1 0.2% 600 100.0% 

 
 

hur många antal källor *  årtal Crosstabulation 

% within årtal 

 årtal Total 

1994 2002 2010 

hur många antal källor 

inga källor 2.0%   0.7% 

1 8.0% 6.5% 5.0% 6.5% 

2 39.0% 34.5% 24.1% 32.6% 

3 24.5% 25.5% 30.2% 26.7% 

4 10.5% 14.5% 15.6% 13.5% 

5 9.0% 14.5% 18.1% 13.9% 

f ler än 5 7.0% 4.5% 7.0% 6.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. ( 2-

sided)  

Pearson Chi-Square 27.346 a 12 .007 

Likelihood Rat io 28.820 12 .004 

Linear-by-Linear 

Associat ion 
13.365 1 .000 

N of Valid Cases 599   

a. 3 cells ( 14.3%)  have expected count  less t han 5. The minimum 

expected count  is 1.33.  
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Huvudsaklig källa 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid M issing Total 

N  Percent  N  Percent  N  Percent  

vilken huvudsak lig 

källa har art ikeln *  

årtal 

600 100.0% 0 0.0% 600 100.0% 

 
 

vilken huvudsaklig källa har artikeln *  årtal Crosstabulation 

% within årtal 

 årtal Total 

1994 2002 2010 

vilken huvudsak lig 

källa har art ikeln 

polit iker  44.5% 52.5% 55.0% 50.7% 

medborgare 6.0% 11.5% 8.0% 8.5% 

journalister  4.0% 0.5% 3.0% 2.5% 

Fack föreningsföret rä

dare 
2.0% 

 
1.0% 1.0% 

näringlivsföret rädare 5.0% 3.5% 1.0% 3.2% 

int resegrupps-

föret rädare 
5.5% 2.0% 3.0% 3.5% 

kampanjexperter/  

opinionsundersökare 
11.0% 16.5% 10.5% 12.7% 

forskare/  Experter  3.5% 5.0% 8.0% 5.5% 

Från en annan 

media-kanal 
8.5% 2.5% 5.0% 5.3% 

Anonym källa 4.5% 1.0% 1.0% 2.2% 

Ingen källa 5.5% 5.0% 4.5% 5.0% 

Total 
100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. ( 2-

sided)  

Pearson Chi-Square 45.963 a 20 .001 
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Likelihood Rat io 48.870 20 .000 

Linear-by-Linear 

Associat ion 
4.520 1 .033 

N of Valid Cases 600   

a. 6 cells ( 18.2%)  have expected count  less t han 5. The minimum 

expected count  is 2.00.  

 
 

 
 
Politisk gestaltning 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid M issing Total 

N  Percent  N  Percent  N  Percent  

Hur gestaltas polit iken 

journalist isk t? *  årtal 
600 100.0% 0 0.0% 600 100.0% 

 
 

Hur gestaltas politiken journalistiskt? *  årtal Crosstabulation 

% within årtal 

 årtal Total 

1994 2002 2010 

Hur gestaltas polit iken 

journalist isk t? 

Sak 52.0% 28.5% 33.5% 38.0% 

Spel 36.5% 57.0% 48.5% 47.3% 

Skandal 11.5% 14.5% 18.0% 14.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. ( 2-

sided)  

Pearson Chi-Square 27.983 a 4  .000 

Likelihood Rat io 27.598 4 .000 

Linear-by-Linear 

Associat ion 
13.213 1 .000 

N of Valid Cases 600   

a. 0 cells ( .0%)  have expected count  less than 5. The minimum 

expected count  is 29.33.  
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Citat av politiker 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid M issing Total 

N  Percent  N  Percent  N  Percent  

Citat  av en polit iker? 

*  årtal 
600 100.0% 0 0.0% 600 100.0% 

 
 

Citat av en politiker? *  årtal Crosstabulation 

% within årtal 

 årtal Total 

1994 2002 2010 

Citat  av en polit iker? 
Ja 50.5% 61.0% 66.0% 59.2% 

Nej 49.5% 39.0% 34.0% 40.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. ( 2-

sided)  

Pearson Chi-Square 10.362 a 2  .006 

Likelihood Rat io 10.343 2 .006 

Linear-by-Linear 

Associat ion 
9.928 1 .002 

N of Valid Cases 600   

a. 0 cells ( .0%)  have expected count  less than 5. The minimum 

expected count  is 81.67. 

 
 

 
Personlig eller opersonlig rapportering  
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid M issing Total 

N  Percent  N  Percent  N  Percent  

Opersonligt  eller 

personlig rapportering 

*  årtal 

600 100.0% 0 0.0% 600 100.0% 
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Opersonligt eller personlig rapportering *  årtal Crosstabulation 

% within årtal 

 årtal Total 

1994 2002 2010 

Opersonligt  eller 

personlig rapportering 

dominant  peronliga 9.0% 9.0% 12.0% 10.0% 

blandat  personligt  och 

opersonligt  
37.0% 26.0% 19.5% 27.5% 

dominant  opersonligt  54.0% 65.0% 68.5% 62.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. ( 2-

sided)  

Pearson Chi-Square 16.246 a 4  .003 

Likelihood Rat io 16.173 4 .003 

Linear-by-Linear 

Associat ion 
2.938 1 .087 

N of Valid Cases 600   

a. 0 cells ( .0%)  have expected count  less than 5. The minimum 

expected count  is 20.00.  

 
 
 
 
 
 
 

Samhällsfråga 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid M issing Total 

N  Percent  N  Percent  N  Percent  

Vilken samhälles-

fråga? *  årtal 
600 100.0% 0 0.0% 600 100.0% 

 
 

Vilken samhälles-fråga? *  årtal Crosstabulation 

% within årtal 
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 årtal Total 

1994 2002 2010 

Vilken samhälles-

fråga? 

Sysselsät tningen/  

Arbetslösheten 
5.0% 2.0% 4.5% 3.8% 

Ekonomi och skat ter  16.0% 14.0% 6.5% 12.2% 

Utbildning och skola 1.0% 1.0% 2.0% 1.3% 

Vård och omsorg 5.5% 9.5% 5.0% 6.7% 

Integrat ionsfrågor  1.5% 7.5% 3.0% 

M iljö 1.5% 1.0% 2.0% 1.5% 

Infrast ruk tur  4.5% 1.0% 1.5% 2.3% 

Polit iska 

kandidater/  part ier 
45.5% 54.0% 56.0% 51.8% 

Övrigt  21.0% 16.0% 15.0% 17.3% 

Total 
100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. ( 2-

sided)  

Pearson Chi-Square 48.185 a 16 .000 

Likelihood Rat io 51.059 16 .000 

Linear-by-Linear 

Associat ion 
1.478 1 .224 

N of Valid Cases 600   

a. 9 cells ( 33.3%)  have expected count  less t han 5. The minimum 

expected count  is 2.67.  

 
 
 

Episodisk eller tematisk inramning 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid M issing Total 

N  Percent  N  Percent  N  Percent  

Episodisk  eller 

temat isk  inramning? *  

årtal 

600 100.0% 0 0.0% 600 100.0% 

 
 



75 
 

Episodisk eller tematisk inramning? *  årtal Crosstabulation 

% within årtal 

 årtal Total 

1994 2002 2010 

Episodisk  eller 

temat isk  inramning? 

dominant  episodisk t  

ramverk  
15.5% 25.0% 8.0% 16.2% 

innehåller både 

episodiska, temat iska 

ramverk  

17.0% 14.5% 19.0% 16.8% 

dominant  temat isk t  

ramverk  
67.5% 60.5% 73.0% 67.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. ( 2-

sided)  

Pearson Chi-Square 21.510 a 4  .000 

Likelihood Rat io 22.042 4 .000 

Linear-by-Linear 

Associat ion 
2.943 1 .086 

N of Valid Cases 600   

a. 0 cells ( .0%)  have expected count  less than 5. The minimum 

expected count  is 32.33.  

 

 

 

Emotionell eller ej emotionell presentation 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid M issing Total 

N  Percent  N  Percent  N  Percent  

Emot ionell eller ej 

emot ionell 

presentat ion *  årtal 

600 100.0% 0 0.0% 600 100.0% 

 
 

Emotionell eller ej emotionell presentation *  årtal Crosstabulation 

% within årtal 
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 årtal Total 

1994 2002 2010 

Emot ionell eller ej 

emot ionell 

presentat ion 

dominant  emot ionell  10.0% 12.5% 11.5% 11.3% 

blandat  emot ionell 

och ej emot ionell 
42.5% 37.5% 48.5% 42.8% 

ej emot ionell  47.5% 50.0% 40.0% 45.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. ( 2-

sided)  

Pearson Chi-Square 5.755 a 4  .218 

Likelihood Rat io 5.801 4 .215 

Linear-by-Linear 

Associat ion 
1.787 1 .181 

N of Valid Cases 600   

a. 0 cells ( .0%)  have expected count  less than 5. The minimum 

expected count  is 22.67.  
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