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Abstract 

Titel: Vad rapporteras det om i lokaljournalistiken? En jämförelse av Upplands 
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Författare: Emelie Klermyr. 

Lärosäte: Stockholms Universitet, Stockholm. 

Institution: Enheten för journalistik, medier och kommunikation, JMK. 

Avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap.  

Handledare: Yvonne Andersson  

Examinator: Magnus Danielsson 

Syftet med studien är att jämföra lokal rapporteringen på de två lokaltidningarna i Upplands 

Väsby: Mitt i Upplands Väsby och Vi i Väsby.  Jämförelsen avser eventuella skillnader och 

likheter mellan vilka ämnen som får störst utrymme samt vilka aktörer som kommer till tals i 

de båda tidningarna. Genom en kvantitativ innehållsanalys har 130 artiklar och notiser 

undersökts. Fem upplagor från vardera tidning har undersökts mellan juli-november 2014. 

Studien visar att ämnesfördelningen skiljer sig något mellan de båda tidningarna. Mitt i 

Upplands Väsby rapporterar mest om brott och olyckor medan Vi i Väsby rapporterar mycket 

om kommunpolitik och kultur och fritid. När det gäller vilka aktörer som kommer till tals är 

de politiker och privatpersoner som används främst i båda tidningarna. Totalt är det främst 

elitkällor som får uttala sig.  
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1. Inledning  

Nästan alla städer och orter i Sverige har en eller flera lokaltidningar. En lokaltidning tar upp 

nyheter som är viktiga för orten och sådant som kanske inte blir rikstäckande nyheter. Det kan 

till exempel vara frågor rörande kommunens skolor, lokala politiska frågor, regionala 

evenemang och rapportering om kommunens idrottföreningar. Det som vi läser i de lokala 

tidningarna är resultatet av nyhetsvärdering och nyhetsurval som sker dagligen på 

redaktionerna.  Idag har många lokala dagstidningar en ansträngd ekonomisk situation med 

begränsade låga resurser. Journalister på de lokala tidningarna skriver flera artiklar i veckan 

vilket ökar risken för simplifiering och generalisering (Nord & Nygren 2002, s. 246).   

Då nyhetsmedierna är både skapade för och beroende av allmänheten, måste de också på 

något sätt anpassa sig till publikens åsikter. En ansträngd ekonomisk situation och ett ökat 

vinstintresse samt förpliktelsen att publicera sanningsenliga korrekta nyheter, skapar en något 

komplicerad situation för dagens tidningar (Hadenius, Weibull & Wadbring (2011, s. 405-

410). 

Mycket av den tidigare forskningen har endast fokuserat på tidningen Mitt i eller bevakningen 

i mindre städer. Jämförelser har skett mellan lokaltidningar i olika kommuner. Det är inte 

många som har tittat på två lokaltidningar i samma kommun och ort (Nord & Nygren 2002 s. 

9-12). Att jämföra lokalbevakningen mellan två tidningar på en ort är således intressant för att 

granska om bevakningen skiljer sig, om samma ämnen får störst utrymme och hur stor stora 

resurser som läggs på lokalbevakningen. Upplands Väsby är en av orterna i Stockholm med 

två lokaltidningar som publiceras regelbundet varje vecka, Vi i Väsby och Mitt i Upplands 

Väsby. Denna fallstudie kommer utifrån en kvantitativ undersökning granska - vilka källor 

och ämnen som prioriteras i dessa två lokaltidningar i Upplands Väsby.  

Medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren menar att Mitt i tidningarna genom åren haft 

mindre redaktionella resurser att granska lokala makthavare än många andra lokala tidningar i 

andra kommuner. Bristen på lokala konkurrenter har gjort att jakten på lokala nyheter inte 

förts med samma intensitet som i kommuner med flera lokala medier (Nord & Nygren 2002, 

s. 14-18). Nu har DirektPress vuxit fram som en konkurrent med elva lokaltidningar i 

Stockholmsområdet (Direktpress.se, 2014).  
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1.1 Syfte 

Denna uppsats ämnar jämföra lokal rapporteringen på de två lokaltidningarna i Upplands 

Väsby: Mitt i Upplands Väsby och Vi i Väsby.  Jämförelsen avser eventuella skillnader och 

likheter mellan vilka ämnen som får störst utrymme samt vilka aktörer som kommer till tals i 

de båda tidningarna. Undersökning avser att ge en genomsnittlig bild av den lokala 

bevakningen i Upplands Väsby utifrån de två lokaltidningar som finns i kommunen.  

Om journalistiken ska vara en objektiv medlare av information spelar det roll vilka som får 

synas och komma till tals i medierna. En överrepresentation av elitkällor i medierna riskerar 

att bryta en del av journalistikens demokratiska uppgifter, det vill säga att vara representativa 

och låta olika grupper komma till tals. 

Diskussionen om mediernas förpliktelse när det gäller rapporteringen av samhällsnyttig 

information blir återigen aktuell. Frågan är om journalisterna ska rapportera om populära 

ämnen eller om sådant som anses vara viktig samhällsinformation.  

Ambitionen är att uppsatsen därmed ska undersöka innehållet i det lokalproducerade 

materialet. Då ämnesrapporteringen och vilka aktörer som kommer till tals i 

lokaljournalistiken är ett relativt outforskat område avser denna uppsats att bidra till ny 

kunskap om vilka ämnen som prioriteras och vilka källor som kommer till tals i lokalpressen.  

1.2 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har dessa frågeställningar utformats: 

1. Vilka ämnen får störst utrymme i artiklar och notiser i det lokala materialet i 

lokaltidningarna Vi i Väsby och Mitt i Upplands Väsby? 

2. Vilka aktörer kommer till tals och citeras i det lokala materialet i Vi i Väsby och Mitt i 

Upplands Väsby?  

1.3 Bakgrund  

Vi i Väsby marknadsför sig som den närmaste tidningen i Upplands Väsby. Redaktionen är 

lokaliserad på en adress i Upplands Väsby men tidningen ägs av medieföretaget DirektPress 
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AB. Tidningen delas kostnadsfritt ut till samtliga hushåll i Upplands Väsby i totalt 17 500 

exemplar. Den finns även att hämta på olika ställen i kommunen och den totala upplagan är på 

19 900 exemplar. (Direktpress.se, 2014).  

Mitt i Upplands Väsby ingår i koncernen Mitt i Stockholm som publicerar 31 olika utgåvor i 

veckan, en för varje kommun eller stadsdel i Stockholm. Alla redaktioner sitter tillsammans i 

lokaler strax söder om Stockholms innerstad. Mitt i Stockholm AB ägs sedan i början av 

sommaren 2014 av Segulah som är ett riskkapitalbolag. Sedan 90-talet har Mitt i tidningarna 

tagit över den största delen av lokalbevakningen i Stockholms kranskommuner. Då Mitt i är 

gratistidningar som till stor del lever på annonsintäckter skiljer de sig från prenumererade 

tidningar (Nord & Nygren 2002, s. 17).  DirektPress som äger över 24 stycken lokaltidningar 

över hela Sverige har liknande förutsättningar. Med tanke på detta kan man fråga sig hur stort 

intresse de båda tidningarna egentligen har av att göra bra lokaljournalistik. 
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2. Material och urval 

Avgränsningen i denna studie ligger i dess utformning som fallstudie. Denna uppsats 

undersöker endast material från de två lokaltidningarna Mitt i Upplands Väsby och Vi i Väsby. 

Generella slutsatser om lokalpressens bevakning i andra kommuner kan därför inte dras 

utifrån denna studie. Mitt i Upplands Väsby innehåller även material som är gemensamt för 

alla Mitt i tidningar i Stockholm. Den här studien undersöker endast det lokala materialet som 

är specifikt för Upplands Väsby. Anledningen till varför Upplands Väsby valdes att undersöka 

är för att orten är en av få som har två lokaltidningar.  

I snitt innehåller varje nummer av Mitt i Upplands Väsby runt 8-9 artiklar och 5-6 notiser 

medan Vi i Väsby innehåller runt 13-14 artiklar och 4-5 notiser. De två undersökta tidningarna 

under sommaren består dock av betydligt färre artiklar och notiser i både Vi i Väsby och Mitt i 

Upplands Väsby. Som notiser har texter under 100 ord räknats. Studien har undersökt det 

redaktionella nyhetsmaterialet. Det som inte inkluderats i studien är sport, insändare, debatt, 

krönikor och faktarutor.  

Det blir mycket att gå igenom alla producerade nummer från de båda tidningarna. Ett urval 

har därför gjorts för att begränsa materialet till fem nummer per tidning, totalt tio tidningar. Vi 

i Väsby och Mitt i Upplands Väsby publicerar båda ett nummer varje vecka, totalt 52 nummer 

varje år. Urvalet motsvarar totalt 10 % av respektive tidnings årliga population. Nilsson 

(2010, s. 129) menar att målet med det insamlade materialet är att erhålla de bästa möjliga 

förutsättningarna för att ge en representativ och rättvis bild av forskningsområdet. Att 

undersöka tidningar från olika delar av året motverkar en stor del att de ”färgas” av någon 

specifik händelse. För att få ett så bra representativt urval som möjligt har jag slumpvis valt ut 

nummer från olika årstider under 2014, ett nummer från vintern, två från sommaren och två 

från hösten. Eftersom Mitt i koncernen från juni 2014 har en ny ägare i riskkapitalistbolaget 

Segulah har jag valt upplagor efter denna händelse då detta kan ha haft inverkan på materialet. 

Tidningarna från Mitt i Upplands Väsby och Vi i Väsby som undersökts är upplaga 27 som 

utkom i början av juli 2014, upplaga 33 som utkom i mitten av augusti, upplaga 39 som 

utkom i slutet av september, upplaga 43 som utkom i mitten av oktober 2014 samt upplaga 48 

som utkom i slutet av november 2014. Totalt har 130 artiklar och notiser kodats, 55 stycken 

från Mitt i Upplands Väsby och 75 stycken från Vi i Väsby. Båda tidningarna har sina 
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upplagor tillgängliga som PDF-filer på respektive hemsidor och har således varit enkla att få 

tag på. I resultatdelen följer en mer ingående beskrivning av alla kodade upplagor.  
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3. Tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter 

Här presenteras tidigare och betydande forskning om mediernas prioriteringar med betoning 

på ämnen och källor samt teoretiska utgångspunkter kopplade till lokaljournalistik och 

nyhetsorganisationer.  

3.1 Den lokala offentligheten  
Medier finns överallt och deras existens är svår att undgå. Samhället forsar hela tiden av 

åsikter, meningsutbyten och verklighetsbilder, vilket därmed gör dem till en viktig del av den 

svenska offentligheten. Idag har vi stora möjligheter att följa med allt som händer runt 

omkring oss. För en väl fungerande demokrati är fri åsiktsbildning en förutsättning. För att 

att den fria åsiktsbildningen ska kunna omsättas i praktiken används begreppet ”det offentliga 

rummet” (Rothstein et al. 1995; Nord 2009 s. 6). Detta begrepp avser en offentlig dialog där 

det finns somliga regler som är accepterade av merparten deltagare om villkoren för detta 

samtal. Demokratiutredningen i Sverige från 2001 förespråkade att ett fungerande offentligt 

samtal är en viktig del för att demokratin ska fungera (SOU 2000:1, Nord 2009, s. 6). Det är 

svårt för det offentliga rummet att fungera helt i enighet med den fria åsiktsbildningens ideal. 

I det svenska samhället har olika grupper varierande makt och resurser, vilket gör att vissa 

grupper och individer har svårare än andra att göra sig hörda i offentligheten. De mindre 

gruppernas åsikter eller perspektiv marginaliseras eftersom de inte uppmärksammas i samma 

utsträckning som mer framträdande grupper vilket gör att alla inte har lika möjligheter att 

göra sig hörda i debatten. Lars Nord (2006, s. 6-7) menar att det inte behöver vara 

argumentens styrka som styr det offentliga samtalet, utan att det även kan vara ekonomiska 

resurser eller politisk makt.  

Vidare menar Nord att den moderna svenska demokratin kan beskrivas som en ”medialiserad” 

demokrati. Idag fungerar medierna som den största kunskapskällan om samhället för många 

människor. I genomsnitt använder en person i Sverige medier nästan sex timmar per dygn 

(Nord & Strömbäck 2004, Nord 2006, s.7). Mediernas uppgift i samhället är att informera, 

granska och stimulera debatten men detta ses ofta som en idealbild. Medierapporteringen i 

verkligheten har svårt att leva upp till dessa mål och tydliga brister går att finna när det gäller 

vilka aktörer som får komma till tals i medierna och bedömningen i nyhetsvärderingen. 
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Bristerna i mediernas rapportering är inte en följd av illvilliga journalister eller medier utan ett 

resultat av att produktionsvillkoren inte möjliggör den ideala journalistiken (Nord & 

Strömbäck 2004, Nord 2006, s.7). Det finns skäl att anta att den information som produceras 

av journalister har en stor betydelse för den bild som medborgarna får av sin kommun. De 

lokala medierna har särskilda krav när det gäller neutral, allsidig rapportering om aktuella 

händelser (Nord & Strömbäck 2004, Nord 2006, s.7).  

Genom arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting påbörjade 

projektledare Anna-Karin Berglund studien Den lokala offentligheten som pågick från 2002-

2006. Den slutgiltiga rapporten som har författats av Lars Nord innehåller en undersökning 

om hur det offentliga samtalet fungerar i 14 kommuner runt om i Sverige. Rapporten ger en 

bild av hur de olika kommunerna bevakas och på vilket sätt kommunpolitik, verksamheter 

och aktörer skildras i media. Mediebevakningen av kommunerna varierar kraftigt vilket 

huvudsakligen förklaras av förekomsten av lokala medier och kommunernas storlek. För att 

kunna jämföra kommunerna konstruerades ett kodschema och material till rapporten har 

hämtats både från befintlig statistik och genom intervjuer med representanter från både 

kommunen och de lokala medierna. Allt material med anknytning till kommunen under en 

vecka kodades och undersöktes med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Allt fältarbete 

med informationsinsamling och kodning av innehållet i projektet utfördes av kommunala 

tjänstemän efter det att checklistor och kodscheman hade utarbetats av projektledningen. 

Variablerna innefattade bland annat om tendenserna i mediernas kommunbevakning var 

negativ, positiv eller neutral och vilka personer som kommer till tals. Resultatet visade att den 

övergripande tendensen var något negativ. Nyheter om långa vårdköer och mobbning visade 

sig vara mer förekommande än positiva nyheter om att politiker håller sina vallöften eller att 

kommunen inför miljövänliga bussar. Lars Nord menar att en knapp övervikt för negativa 

nyheter kan vara bra då detta kan ses som en bekräftelse på att den lokala demokratin och den 

självständiga journalistiska granskningen fungerar. Den lokala journalistiken ger därmed 

intryck av att vara balanserad och motiverad istället för ensidig. När de gäller vilka som 

kommer till tals får de kommunala tjänstmännen en hög siffra, de nämns nästan dubbelt så 

ofta i jämförelse med övriga aktörer som medborgare, kommunalråd och anställda. Politiker 

hade inte en framträdande plats och medborgarperspektivet var sällsynt i den lokala 

bevakningen (Nord 2006, s. 5-44). 
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3.1.1 Dagordningsfunktionen 

Varje dag inträffar en rad olika händelser globalt, nationellt och regionalt. Det kan exempelvis 

handla om olyckor, brott eller politiska beslut. Av allt som händer når endast en liten del fram 

till oss. Strömbäck skiljer på tre olika dagordningar vilka är medborgarnas dagordning, den 

politiska dagordningen och mediernas dagordning. För denna studie är mediernas dagordning 

intressant. I mediernas dagordning handlar det om vilka frågor som får uppmärksamhet. 

Mediernas dagordningsmakt handlar om att medierna influerar vilka frågor publiken tycker är 

viktiga (Strömbäck 2009, s. 102-104). 

3.2 Lokaljournalistik 

Grundandet av lokaltidningar tog form under början av 1900-talet när landsortspressen blev 

allt mer lokal medan Stockholmsmediernas lokala bevakning blev allt mindre. Samtidigt 

under denna tid skapades en växande lokal publik och annonsmarknad krav på att 

nyhetsarbetet i större utsträckning skulle innehålla lokalt material. Det här blev starten för 

lokaltidningar med lokala nyheter som fick en framstående utveckling under senare hälften av 

förra seklet (Nord & Nygren 2002, s. 14-18).  

I Stockholm finns fler medier än någon annanstans i Sverige. Över hälften av alla journalister 

arbetar i Stockholm på olika dagstidningar, teve- och radiokanaler, veckotidningar och 

lokaltidningar. Idag finns dock få medier för Stockholm. I Stockholm finns ingen tidning som 

New York Times eller Washington Post som har i särskild uppgift att bevaka huvudstaden 

(Nord & Nygren 2002, s. 9-14). Det är här de lokala tidningarna blir viktiga. Mycket talar för 

att de lokala medierna är betydelsefulla för många svenskar. Det lokala materialet är det mest 

lästa materialet i tidningen och det lokala väcker känslor hos läsaren om identifikation och 

geografisk tillhörlighet (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 350, 320). Lokaltidningar 

har generellt en väl utbredd läsarkrets och undersökningar har visat att lokaltidningar 

prioriteras mycket högt av läsarna. Bland kommuninvånare har lokaltidningar ett högt 

förtroende. Det är således rimligt att tro att de lokala medierna spelar en stor roll för 

medborgarnas bild av politiken (Nord & Nygren 2002, s. 18-35). 

Medieforskaren Gunnar Nygren har skrivit flertalet böcker och forskat inom ämnet 

lokaljournalistik. I boken Medieskugga har Nygren tillsammans med medieforskaren Lars 

Nord undersökt Stockholmsmedierna och deras rapportering. Genom en kvantitativ 
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innehållsanalys har nyhetsrapporteringen på lokal nivå undersökts under tre veckor i 

november 2001. Mitt Upplands Väsby är en av de granskade tidningarna i studien.  Resultatet 

av undersökningen visade bland annat att lokaltidningarna främst använder 

kommuntjänstemän som synliga källor. Kommuntjänstemännen med 17,2 procent och 

medborgare med 12,4 procent är de källor som används mest frekvent medan 

kommunpolitiker endast används i 7,5 procent av artiklarna och notiserna.  

Stockholmsmedierna visar en dominerande rapportering om brott och olyckor när det gäller 

vilka ämnesområden som får störst plats medan den politiska bevakningen är väldigt låg 

(Nord & Nygren 2002, s.9ff).  Lars Nord och Gunnar Nygren presenterade följande resultat av 

sin bevakning av ämnen i Stockholms kranskommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nord & Nygren 2002, s. 140) 

Ämnesområde Antal 

artiklar/notiser 

Procent 

Boende/byggande 24   9 

Brott/olyckor 92 35 

Ekonomi/arbete  9   3 

Lokal politik 20   8 

Kultur/fritid 50 19 

Sjukvård  7   3 

Skola/förskola 16   6 

Sociala frågor 19   7 

Trafik frågor  7   3 

Vardags frågor  6   2 

Övrigt 16   6 

Summa          267       101 
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I boken Skilda medievärldar har Gunnar Nygren gjort en uppföljning av projektet 

Medieskugga genom att undersöka samma lokaltidningar tre veckor under hösten 2003. Med 

en kvantitativ innehållsanalys har Nygren analyserat tidningarnas redaktionella innehåll. 

Resultatet visade att Mitt i har en tydlig prioritering då de väljer att lyfta fram vissa 

ämnesområden. Brott är det område som har flest nyheter men de flesta är skrivna som notiser 

istället för artiklar. Ämnen som får mycket plats och stort artikelutrymme är kultur och fritid, 

skola samt sociala frågor. Kommun- och lokalpolitik har ett relativt begränsat utrymme och 

upptar endast 3-5 procent av utrymmet (Nygren 2005, s. 206ff). Variablerna i min egen 

undersökning är utformade utifrån Lars Nords och Gunnar Nygrens forskning för att kunna 

jämföra resultatet. Det är intressant att undersöka om det finns tydliga skillnader mellan vilka 

ämnen som prioriteras och vilka synliga källor som finns i min undersökning tio år senare. 

Mitt i tidningarna har bytt ägare och vi har ett kontinuerligt förändrande medielandskap. 

3.3 Nyhetskällor 

Nord & Nygren menar att de källor som medierna väljer att arbeta med har stor inverkan på 

vad som blir nyheter i tidningen. Journalisten behöver trovärdiga källor för att kunna utföra 

sitt arbete och ”det gör att nyheter inte är vad som händer, utan vad någon säger har hänt” 

(Nord & Nygren 2002, s.115). Detta resulterar i att källorna ofta blir samma institutioner då 

journalisterna kan få snabba och trovärdiga citat från sina redan etablerade källor. Nästan all 

journalistik bygger på information och citat från källor (Strömbäck 2009, s. 156). Hvitfelt 

(1985, s.45) talar om en liknande relation mellan källor och journalister där journalisten är 

beroende av sitt nyhetsnät för insamling av information. Journalisterna har som både Hvitfelt 

(1985, s. 45) och Nord och Nygren (2002, s.144) skriver sina källor på vanliga arenor som 

polishuset, stadshuset och kommunen. Med hjälp av dessa källor känner journalisten inte ett 

behov av att kontrollera informationen vilket underlättar arbetet.  Medieforskaren Jesper 

Strömbäck menar att nyhetskällorna på ett direkt sätt bidrar till innehållet i 

nyhetsjournalistiken med syfte att påverka vad som produceras (Strömbäck 2009, s.155-156).  

Strömbäck skiljer på officiella och ickeofficiella källor. Officiella källor beskrivs liknande 

elitkällor (vilket innebär till exempel politiker och företagsledare) medan ickeofficiella källor 

innefattar de grupper i samhället utan officiell makt som privatpersoner. Strömbäck menar att 

officiella källor har höga resurser och många av de nyheter som skapas är planerade och 

planterade händelser från källor. En mycket stor del av nyheterna (särskilt politiska nyheter) 
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är kontrollerade händelser från aktören där avsikten är att uppmärksammas av media. 

Strömbäck menar att de officiella källorna och journalisterna lever i en symbiotisk relation där 

båda drar nytta av varandra (Strömbäck 2009, s.155-156). 

3.3.1 Användingen av källor 

Anders Sahlstrand har i sin avhandling från 2000 De synliga - Nyhetskällor i svensk 

storstadsmorgonpress studerat de synliga källorna i svensk storstadsmorgonpress. För min 

studie kan det vara intressant att se om det går att se samma mönster i lokaltidningarna. 

Resultatet från Sahlstrands studie visar att elitkällor (politiska representanter, arbetsgivare, 

myndigheter etc.) används i stor utsträckning. Av de samtliga undersökta morgontidningarna 

är 64 % elitkällor varav 33 % består av den politiska och administrativa eliten följt av den 

ekonomiska och kulturella eliten. I den politiska eliten ingår bland annat representanter från 

staten och kommuner samt riksdagsledamöter. Den ekonomiska eliten utgörs av högre chefer 

och styrelseledamöter i större företag medan kultureliten består av kulturpersonligheter, läkare 

och journalister (Sahlstrand 2000, s. 137). 

Sahlstrand nämner sex faktorer som är avgörande för att en källa ska ta plats i en nyhet: 

tidigare visad lämplighet, produktivitet, tillförlitlighet, trovärdighet, auktoritativitet, och 

mediemässighet. Vidare menar Sahlstrand att det är mer trovärdigt att en källa med hög 

position i samhället ses som auktoritativ vilket är anledningen till att journalisten ofta väljer 

dessa källor. Har källan sedan blivit vald en gång har den visat tidigare lämplighet vilket 

innebär att den har större chans att den blir vald igen (Sahlstrand 2000, s. 92). Sahlstrand 

menar att elitkällornas dominans ger en felaktig bild av samhället då samhället egentligen 

består av flest icke-elitpersoner. Fokus på elitkällorna gör att nyhetsbevakningen avsmalnas 

då nyhetsbevakningen begränsas till de områden elitkällorna har erfarenhet och kunskap om. 

Det finns på så sätt en risk att journalistiken blir en passiv informationskanal för eliten (Ibid, 

s. 137-138).  

3.4 Nyhetsvärdering  

Det finns ingen klar definierad betydelse av nyhetsvärdering. Den används i de flesta fall för 

att beskriva den process som nyhetsmedierna går igenom när de ska göra ett urval av 

händelser (Hvitfelt 1985, s. 20). Nyhetsförmedlingen i västvärlden har fått kritik då den anses 

vara för händelseinriktad. Enskilda händelser som en tågolycka, en jordbävning eller en 
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politikers avgång får stort utrymme och är kärnan i nyhetsrapporteringen. För att en händelse 

ska kunna bli en nyhet måste den bedömas utifrån om den kan intressera publiken. Det finns 

flera bidragande orsaker som avgör vilka nyheter som publiceras, bland annat hur 

nyhetsarbetet är organiserat och vilka ekonomiska resurser som är tillgängliga (Johansson 

2008, s. 9). Hadenius, Weibull & Wadbring (2011, s. 304-305) skiljer på tre stycken avskilda 

nyhetsomlopp – det globala, det nationella och det lokala. Ur respektive omlopp går det att 

urskilja ett ekonomiskt, ett politiskt och ett allmänt nyhetsflöde. I det lokala omloppet är det 

de lokala medierna själva som är motorn och det är hur dessa gör sin nyhetsvärdering som 

avgör vad som blir nyheter. Nyhetsflödet är blandat men rör sig främst om politik, ekonomi 

och allmänna händelser.  

Tidningsläsarnas egna preferenser har visat samma mönster ända sedan 1970-talet. Brott och 

olyckor har ett särskilt högt nyhetsvärde då det är nyheter publiken vill läsa. Lokala nyheter 

om brott och olyckor är de nyheter läsarna anser sig vara mest intresserade av. Längst ner på 

listan ligger artiklar om ekonomi och kultur (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 369-

370).  

Håkan Hvitfelt (1985) presenterar i boken På första sidan en analys av nyhetsvärdering och 

vad som utgör förstasidesnyheter. Genom en kvantitativ innehållsanalys av Sveriges sex 

största dagstidningars förstasidor undersöker han vad som påverkar nyhetsurvalet. Resultatet 

av Hvitfelts undersökning visar att negativa inslag som inkluderar artiklar om skador, 

kriminalitet och hot har högst nyhetsvärde. Inslag och artiklar som behandlar händelser med 

positiva och negativa konsekvenser produceras också med mycket högre frekvens än de som 

innehåller händelser utan konsekvenser. Sannolikheten för att en artikel ska produceras, 

publiceras och placeras som första artikel ökar också om den bygger på traditionella källor, 

det vill säga källor som ingår i medierna nyhetsnät. I resultatet av undersökningen kommer 

Hvitfelt även fram till en formel för nyhetsvärdering. Han presenterar en rad ämnesområden 

som ökar sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras och publiceras: 

1.”Politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande, 
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5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. men är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som del av ett tema, 

9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor.” 

(Hvitfelt 1985, s. 215-216). 

3.5 Det dagliga journalistiska arbetet  

Medieforskaren Nygren menar att varje vardag ser ungefär likadan ut på en nyhetsredaktion. 

Det finns en kollektiv rytm i arbetet som utarbetas efter rutiner och möten. I det dagliga 

journalistiska arbetet skapas tankeverksamheten kring journalistik om vad som är viktigt och 

vilka normer som styr beslutsfattandet på redaktionen (Nygren 2008, s.65-66). Inom alla 

organisationer utförs nyhetsarbetet med fasta och förutbestämda rutiner. Utrymmet för 

improvisation är litet på grund av nyhetsorganisationernas nyhetsnät med sin statiska 

uppbyggnad. Enskilda nyhetsföretag har olika syften men nyhetssystemets uppbyggnad går 

enligt Hvitfelt ut på att till så låga kostander som möjligt producera nyheter som väcker 

publikens intresse (Hvitfelt 1985, s. 53-54). Det dagliga journalistiska arbetet är relevant för 

denna studie i undersökningen om mediernas nyhetsnät och hur stor del som består av 

traditionella källor. Denna studie har inte undersökt hur det redaktionella arbetet sker på 

tidningarna. Den här studien utgår därmed från Nygren och Hvitfelts teorier om det dagliga 

journalistiska arbetet.   

3.6 Ägarinflytande och ekonomiskt intresse 

Ägarnas inflytande över nyhetsurvalet och nyhetsvärderingprocessen kan variera. Inflytandet 

handlar till stor del om nyhetsorganisationens ekonomi men även i somliga fall om det 

redaktionella innehållet. Ägarinflytandet kan ske direkt från ägaren eller vara överfört till 

noga utvalda redaktionella chefer. Genom de redaktionella cheferna kan sedan ägarnas 
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intentioner uppfyllas vilket leder till att ägarna erhåller kontroll över det redaktionella 

materialet utan att behöva medverka i det dagliga nyhetsarbetet. Hvitfelt menar att den 

vanligaste anledningen till att ägarna vill ha inflytande över det redaktionella innehållet och 

nyhetsvärderingen är den ekonomiska aspekten. Olika typer av nyheter kostar olika mycket att 

producera och vissa typer av nyheter är mer attraktiva för tidningarnas läsare. Dessutom är 

somliga typer av nyheter mer tilltalande för tidningens annonsörer. Med andra ord kan således 

ägarinflytande bottna i ett vinstintresse eller i ett försök att minska förlusterna.  Det finns 

också möjligheter att tidningsägare vare sig det är privatpersoner, organisationer eller 

stiftelser har propagandistiska avsikter med publiceringen av sin tidning (Ibid, s. 58-60). 

Hvitfelts teori om ägarinflytande är intressant för denna studie för att undersöka vilken 

påverkan medieföretaget DirketPress som äger Vi i Väsby och riskkapitalbolaget Segulah som 

äger Mitt i Upplands Väsby kan ha på det material som publiceras i tidningarna.  

Segulah är ett nordiskt riskkapitalbolag som tog över Mitt i tidningarna under 2014 

(Segulah.se, 2014). Ett riskkapitalbolag är ett bolag vars affärside är att satsa kapital i mindre 

och medelstora företag. Målet är att utveckla företaget för att sedan sälja det vidare när 

företaget är färdigutvecklat. Segulah är öppna med att de är kortsiktiga ägare och planerar att 

sälja Mitt i tidningarna inom 5-7 år (Segulah.se, 2014). Marcus Jansson som är delägare i 

Segulah sa till Svenska Dagbladet vid köpet att företaget inte kommer att frångå den 

publicistiska idé som Mitt i tidigare haft (Svenskadagbladet.se, 2014) Sex månader efter att 

Segulah tog över Mitt i slutade dock dåvarande Vd:n Thomas Nyhlén i samförstånd med 

styrelsen. Anledningen Nyhlén uppgav till Dagens Media var att ”Vi har helt enkelt kommit 

fram till att vi ser lite olika på de alternativ som man väljer mellan. Både vad vi ska göra, på 

vilket sätt och i vilket tempo vi ska göra det. Vi har inte hittat rätt dialog i det och därför blir 

detta rätt naturligt” (Dagensmedia.se, 2014).  

DirektPress är ett svenskt medieföretag som publicerar 24 tidningar med en samlad upplaga 

på 905 000 exemplar runt om i Sverige. DirekPress menar på sin hemsida att fokus ligger på 

lokal journalistik där de vill fånga det som händer i läsarens kvarter, stadsdel och hemort. 

DirektPress är en av Sveriges största utgivare av annonsfinansierade lokaltidningar. 

(DirektPress.se, 2014). 
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4. Metod  

I följande kapitel presenteras mitt val av metod, urval, material och tillvägagångssätt. En 

kvantitativ innehållsanalys har använts för att räkna notiser och artiklar i tidningarna och för 

att bland annat få en bild av ämnesdelningen samt vilka källor och aktörer som använts. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där begreppen validitet och reliabilitet diskuteras. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys används främst när tillvägagångssättet består i att kvantifiera, det vill säga 

räkna eller mäta specifika företeelser i texter (Bergström & Boréus 2005, s. 43). Den 

kvantitativa innehållsanalysen är ett bra metodval om ett större material ska analyseras och 

om forskaren vill kunna dra generella slutsatser utifrån statistiska grunder. Det är också en bra 

metod för att göra välgrundade jämförelser mellan olika medier och innehållsteman vilket är 

en del av denna studie (Nilsson 2010, s. 119). Kvantitativ innehållsanalys kan även användas 

till att undersöka uppmärksamhet för ett visst ämne i medierna. Till exempel kan forskaren 

räkna hur ofta tidningsartiklar med ett visst tema förekommer som den här studien syftar till 

att göra (Bergström & Boréus 2005, s. 46). 

 

4.1.1 Tillvägagångssätt 

Den kvantitativa innehållsanalysen utmärks av att forskningsprocessen följer olika 

delmoment. Denna studie utgår från de punkter (datainsamlingen exkluderad) som Nilsson 

(2010, s. 127) beskriver i Metoder i kommunikationsvetenskap: 

 

1. Definiera forskningsproblemet 

2. Definiera urvalet 

3. Definiera variabler och variabelvärden 

4. Konstruera ett kodschema 

5. Koda 

6. Validera och analysera data 

 

Forskningsproblemet definierades vid ett tidigt stadium. Studien ämnar jämföra eventuella 

skillnader och likheter mellan nyhetsvärderingen på två lokaltidningar i samma kommun. Ett 
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kodschema har utarbetats för att se vilka noteringar som ska göras i de analyserande texterna. 

Kodschemat är noggrant utformat vilket är av vikt då det är i kodschemat forskaren tar 

ställning till vad som ska räknas. Det är även viktigt med kodningsinstruktioner som beskriver 

hur bedömningen sker i tveksamma fall (se bilaga med kodschema och kodinstruktioner). 

Bergström & Boréus (2005, s. 49) skriver att det är viktigt att ha kännedom om materialet 

innan kodningen startar. Innan kodningen läste jag igenom alla tidningar i sin helhet för att få 

kunskap om materialet. Kodschemat testades sedan på delar av materialet innan en fullständig 

kodning genomfördes. Detta är bra för att se om kodschemat behöver modifieras och variabler 

behövs läggas till. Kodningen av artiklar och notiser har skett genom en total genomläsning 

av text där särskild hänsyn tagits till bilder, diagram och statistik, rubriker och ingresser. En 

tydlig bild av artikelns innehåll går ofta att utläsa av ingressen. Jag har använt mig av 

dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för att genomföra 

undersökningen. Urval, material och variabelvärden beskrivs i detalj i följande kapitel.  

 

4.1.2 Variabler och variabelvärden 

I den kvantitativa innehållsanalysen sker arbetet med hjälp av variabler och variabelvärden 

(Nilsson 2010, s. 119).  Variabler är ett sätt att formellt klassificera ett material och det är ett 

hjälpbart verktyg för att undersöka innehållet (Ibid, s. 135).  Kodningsenheterna eller 

variablerna kan bestå av till exempel olika teman, ord eller metaforer (Bergström & Boréus 

2005, s. 49). Denna studie innehåller flera variabelvärden men syftar främst till att undersöka 

variabler om ämnen, källor och aktörer. Andra variabler som har kodats är bilder, lokala 

skribenter och vad som presenteras på förstasidorna.  

 

Ämnen: 

Lokaltidningarnas avdelning för nyheter är den största delen i tidningen och kan handla om 

många olika saker. Det är därför intressant att studera och jämföra nyhetsbevakningen i Vi i 

Väsby och Mitt i Upplands Väsby för att se vad lokalreportrar väljer att fokusera på.  Här har 

både huvudämne och biämnen kodats då många artiklar innehåller flera ämnen. Variablerna 

för huvudämne och biämne är identiska. Då studien fokuserar på nyhetsmaterialet har sidorna 

för insändare, debatt, familj och sport uteslutits.  

 

Jag har valt att använda samma variabelvärden som Lars Nord och Gunnar Nygren (2002) 

använde i projekt Medieskugga som presenterades i kapitlet om tidigare forskning och 
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teoretiska utgångspunkter. Dock har jag valt att exkludera kategorin vardagsfrågor då jag 

under min testkodning inte hittade någon artikel som passade in där.  Jag har även valt att 

lägga till variabelvärdet natur då jag under min försökskodning upptäckte att detta ämne var 

vanligt förekommande. För att förtydliga har jag valt att beskriva de olika ämnena i detalj för 

att klargöra varje ämnesvariabel. Det här är de 11 olika variabelämnena som har kodats: 

 

Brott och olyckor – Innebär all brottslighet så som rån, mord och misshandel.  Inkluderar 

också trafikolyckor, bränder och säkerhetsfrågor. 

Kultur och fritid - I den här kategorin ingår alla kulturnyheter som till exempel behandlar 

konst, film, tv och böcker. Det kan vara lokala kulturevenemang eller nya kulturinstitutioner 

som öppnas. Även fritidsnyheter som behandlar vad människor intresserar sig av på fritiden 

så som skridskoåkning eller frågor rörande den lokala simhallen. 

Skola-högskola – Innefattar rapporteringen kring utbildningsfrågor beträffande grundskolan, 

gymnasiet och högskolan.  

Kommunpolitik – Politik är ett ämne som ofta är inkluderat i artiklar och notiser om andra 

ämnen så som skol-, trafik- och boendefrågor. De artiklar i denna studie som fått 

variabelvärdet kommunpolitik är de som inte direkt kan bindas till en sakfråga till exempel de 

som behandlar lokala politiker eller direkt handlar om det som sker i kommunens lokala 

politiska verksamhet. 

Trafikfrågor - Bevakningen kan till exempel handla om den lokala kollektivtrafiken, nya 

vägar eller biltrafiken.  

Boende och byggande – Innefattar bland annat artiklar om bostadsbrist, hyresgäster och vad 

som kommer att byggas i kommunen.  

Sociala frågor – Handlar om bevakningen av sociala frågor inom områden som 

äldreomsorgen, missbruk och alkohol.  

Ekonomi och arbetsmarknad – Frågor om ekonomi rörande exempelvis lån och bidrag. 

Även arbetsrelaterade frågor gällande den lokala arbetsmarknaden som till exempel berör 

arbetslöshet och pensioner.  

Sjukvård – Handlar om sjukvårdsfrågor i kommunen eller artiklar som berör det lokala 

sjukhuset i kommunen.  

Natur – Kategorin innehåller bevakningen rörande väder och naturfrågor.  

Övrigt – Här inkluderas alla artiklar och notiser som inte passar in i någon av de andra 

ämneskategorierna. Till exempel artiklar som är specifika för en viss del av året som handlar 

om jul, påsk eller midsommar.  
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Aktörer: För att ta reda på hur Mitt i Upplands Väsbys och Vi i Väsbys reportrar sköter 

lokalbevakningen undersöker även denna studie vilka aktörer som kommer till tals i de båda 

tidningarna. Genom en variabel som undersöker tidiningarnas aktörer syftar studien till att få 

fram vem som står bakom den information som innehållet för fram (Nilsson 2010, s. 137 ). 

Här kodas de som får komma till tals och de som citeras. Om flera aktörer kommer till tals 

kodas den huvudsakliga aktören, den som får störst utrymme i artikeln. Det finns 12 olika 

variabelvärlden för den här kodningen.  

 

Privatperson – Medborgare som inte nämns i samband med sitt yrke.  

Polis/åklagare – En person som arbetar som polis, inom polisen eller som åklagare. 

Politiker – Lokala politiker som nämns i samband med ett politiskt parti.  

Myndigheter – Offentliga institutioner som Skolverket, Trafikverket och Konsumentverket.  

Kommuntjänsteman – Alla kommunens olika tjänstemän ingår i denna kategori. 

Expert – Specialister på ett visst ämne, här inkluderas exempelvis forskare.  

Företagsrepresentant – En anställd/ägare/chef på ett företag som uttalar sig. Det kan till 

exempel vara en högre chef på ett företag. 

Läkare: En person som arbetar som läkare. 

Lärare/Rektor: En person som arbetar som lärare eller rektor. 

Andra medier: Om källan är hämtad från andra medier. 

Övrigt: Andra typer av källor som till exempel konstnärer och författare.  

Förekommer ej: Om en synlig källa inte förekommer i artikeln eller notisen.  

 

Bilder 

Bilderna i nyhetssidorna har också kodats. Här är variabelvärdet vem som har tagit bilden. 

Variabelvärdena inkluderar reportern, annan fotograf, arkiv, bildbyrå, tagen av källan i texten, 

tagen från annat företag/organisation eller tagen från annan media. Genom att koda bilderna 

kan mer information om hur lokalreportrar arbetar inhämtas då detta kan visa hur ofta 

tidningarna själva tar tid till att ordna bilder till sina artiklar.  

 

Positiva/negativa inslag 

Undersökningen inkluderar också en jämförelse av andelen positiva och negativa nyheter. 

Som negativa inslag i undersökningen har artiklar och notiser innehållande brott, olyckor, 
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kriser och problem inräknats. Till positiva nyheter hör ofta inslag om kultur och fritid. Det är 

nyheter som pekar på lösningar eller något som är bra.  

 

4.2 Metoddiskussion  
Vid en kvantitativ innehållsanalys är det viktigt att belysa problematik gällande tolkning och 

objektivitet. Kvantitativ innehållsanalys innehåller nästan alltid element av tolkning (Nilsson 

2010, s. 126).  Det finns ett generellt reliabilitetsproblem när det gäller innehållsanalyser då 

en studie kan visa ett annat resultat om den utförs av en annan person vid ett annat tillfälle. 

Variablerna i studien bygger på Nord & Nygrens variabler i boken Medieskugga men 

variabelvärdena som valts under kodningen bygger på mina egna tolkningar när det gäller till 

exempel vilket ämne som är huvudämne. En variabel som lämnar ännu mer utrymme för 

tolkning är variabeln om tendenserna i rapporteringen. För att uppnå så hög reliabilitet som 

möjligt har jag utvecklat tydliga kodningsprinciper och förklaringar till hur jag hanterat 

tveksamma fall i kodningsprocessen. Det är även viktigt med tydliga variabelvärden vilket har 

gjort att jag under kodningsprocessen har prövat variabelvärdena på delar av materialet innan 

den fullständiga kodningen gjordes. Tanken från början var att inkludera variabler för både 

aktörer och källor men provkodningen visade att det var svårt att finna en tydlig skillnad 

mellan aktör och källa. Syftet är att undersöka vilka aktörer som kommer till tals, vilket också 

kan §avse till källan i texten.  För att ytterligare öka studiens trovärdighet redovisas 

variablerna och kodschemat i en bilaga i slutet av uppsatsen. 

  

Det finns en del andra negativa aspekter med den kvantitativa innehållsanalytiska metoden. 

Genom att använda den kvantitativa innehållsanalysen får jag svårt att finna spontant och 

oväntat analysmaterial. Kodschemat tenderar att styra uppmärksamheten och undersökningen 

har en benägenhet att endast få fram det forskaren bestämt sig för att undersöka. Metodvalet 

ger inte heller möjligheten att undersöka de källor som inte framgår i texten men som 

journalisten ändå använt sig av under författandet av artikeln. Även validiteten är viktig att 

ifrågasätta eftersom validitet syftar till om en studie undersöker vad den påstås undersöka, det 

vill säga om forskaren har gjort ett korrekt val av metod.  Detta kan göras genom att se hur väl 

studiens metod svarar mot forskningsfrågan (Bergström & Boréus 2005, s. 78). Jag anser att 

variablerna och variabelvärdena som skapats varit användbara då jag med hjälp av dem 

kunnat besvara min frågeställning. Validiteten höjs då ett par av variablerna producerades 
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utifrån frågeställningen. De andra variablerna har uppstått utifrån studiens material.  Studien 

resulterade i relevant data som har hjälpt till att uppfylla syftet med undersökningen. Syftet 

med undersökningen är att ge en genomsnittlig bild av den lokala bevakningen i Upplands 

Väsby utifrån de två lokaltidningar som finns i kommunen inte att ge en heltäckande bild av 

den samlade lokaljournalistiken i Sverige. Studien bör ses som ett komplement till tidigare 

och framtida forskning i ämnet. 
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5. Resultat och analys  

I det följande avsnittet presenteras de viktigaste resultaten från studien. Resultatet jämförs 

sedan med den tidigare forskningen och länkas samman med de teoretiska utgångspunkterna. 

Inledningsvis sker en generell presentation av lokalrapporteringenen och tidningarnas 

resurser. Vidare redovisas de olika typer av nyheter som tidningarna rapporterar om, de 

olika aktörerna som får komma till tals och sist presenteras en genomgång av tendenserna i 

lokalrapporteringen i de båda tidningarna. 

5.1 Upplagor 

 

 

I studien undersöktes totalt 130 artiklar och notiser. Både Vi i Väsby och Mitt i Upplands 

Väsby ges ut en dag i veckan och fem nummer från varje tidning under 6 månader har 

undersökts. Diagrammet visar fördelning av de undersökta artiklarna och notiserna i 

respektive tidning. Totalt har undersökningen omfattat 58 artiklar och 17 notiser från Vi i 

Väsby och 28 artiklar samt 27 notiser från Mitt i Upplands Väsby. Vi i Väsby innehåller tydligt 

fler artiklar medan Mitt i Upplands Väsby innehåller fler notiser än Vi i Väsby.  Nedan följer 

en ingående beskrivning av varje upplaga.  

 

Upplaga 27 

Upplaga 27 av tidningarna utkom i början av juli 2014. Mitt i Upplands Väsby består av 24 

sidor, totalt två stycken lokala och kodade artiklar samt fem stycken lokala och kodade 
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notiser. Totalt innehåller tidningen åtta stycken artiklar och sju stycken notiser. 25 % av 

artiklarna och 71 % av notiserna innehåller lokalt material. Upplaga 27 av Mitt i Upplands 

Väsby består således av 47 % lokalt material. Motsvarande upplaga av Vi i Väsby består av 32 

sidor, totalt åtta stycken lokala och kodade artiklar samt fyra stycken lokala och kodade 

notiser. Tidningen har en artikel som är utan anknytning till kommunen och inte innehåller 

lokalt material. Totalt är 92 % lokalt material i Vi i Väsbys upplaga 27. 

 

Upplaga 33 

Upplaga 33 av Mitt i Upplands Väsby och Vi i Väsby utkom i mitten av augusti 2014. Mitt i 

Upplands Väsby består av 24 sidor, totalt två stycken lokala och kodade artiklar samt tre 

stycken lokala och kodade notiser. Totalt innehåller tidningen sju stycken artiklar och sex 

stycken notiser. 29 % av artiklarna och 50 % av notiserna innehåller lokalt material. Upplaga 

33 av Mitt i Upplands Väsby består således av 38 % lokalt material. Vi i Väsby består av 48 

sidor, totalt 12 stycken lokala och kodade artiklar samt fem stycken lokala och kodade notiser. 

Två artiklar är utan anknytning till kommunen och har därför inte tagits med i 

undersökningen. Totalt är 89 % lokalt material i Vi i Väsbys upplaga 33.  

 

Upplaga 39 

Upplaga 39 av Mitt i Upplands Väsby och Vi i Väsby utkom i slutet av september. Mitt i 

Upplands Väsby består av 32 sidor, totalt åtta stycken lokala och kodade artiklar samt sex 

stycken lokala och kodade notiser. Totalt innehåller tidningen 13 stycken artiklar och 17 

stycken notiser. 62 % av artiklarna och 35 % av notiserna innehåller lokalt material. Upplaga 

39 av Mitt i Upplands Väsby består således av 47 % lokalt material. Vi i Väsby består av 60 

sidor, totalt 13 stycken lokala och kodade artiklar samt tre stycken lokala och kodade notiser. 

En artikel är utan lokalt material. Totalt består upplaga 39 av Vi i Väsby således av 94 % 

lokalt material.  

 

Upplaga 43 

Upplaga 43 av Mitt i Upplands Väsby och Vi i Väsby utkom i mitten av oktober. Det här 

numret av Mitt i Upplands Väsby består av 36 sidor, totalt åtta stycken lokala och kodade 

artiklar samt fem stycken lokala och kodade notiser. Totalt innehåller tidningen 12 stycken 

artiklar och 13 stycken notiser. 66 % av artiklarna och 38 % av notiserna innehåller lokala 

nyheter. Mitt i Upplands Väsby består således totalt av 52 % lokalt material. Motsvarande 
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upplaga av Vi i Väsby består av 52 sidor, totalt 13 stycken lokala och kodade artiklar samt två 

stycken lokala och kodade notiser. Två stycken artiklar innehåller inget lokalt material eller 

anknytning till kommunen. Upplaga 43 av Vi i Väsby består följaktligen av 88 % lokalt 

material.  

 

Upplaga 48 

Upplaga 48 av Mitt i Upplands Väsby och Vi i Väsby publicerades i slutet av november 2014. 

Mitt i Upplands Väsby innehåller 48 sidor, totalt åtta stycken lokala och kodade artiklar samt 

åtta stycken lokala och kodade notiser. Tidningen innehåller totalt 13 stycken artiklar och 14 

stycken notiser. 62 % av artiklarna och 57 % av notiserna innehåller lokala nyheter. Mitt i 

Upplands Väsby upplaga 48 innehåller således 59 % lokalt material. Vi i Väsbys upplaga 48 

består av 56 sidor, totalt 12 stycken lokala och kodade artiklar samt tre stycken lokala och 

kodade notiser. Tre stycken artiklar består av material som inte har någon anknytning till 

kommunen. Upplaga 48 av Vi i Väsby består således av 80 % lokala artiklar och totalt 83 % 

lokalt material. 

 

 

Diagrammet visar hur många lokala artiklar och notiser varje upplaga innehöll. En stor 

skillnad går att se mellan upplaga 33 som är det numret med flest lokala artiklar och notiser i 

Vi i Väsby medan samma nummer av Mitt i Upplands Väsby är det med minst antal lokala 

artiklar och notiser. Generellt innehåller Vi i Väsby fler lokala artiklar och notiser men 

andelen lokalt material är mer jämnlikt i upplagorna från hösten och vintern. Totalt sett 
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innehåller Vi i Väsby betydligt mer lokalt material än Mitt i Upplands Väsby. Medelvärdet för 

lokalt material i Mitt i Upplands Väsby under de fem undersökta veckorna är 48, 6 procent 

medan motsvarande siffra för Vi i Väsby är 89,2 procent. Det går ändå att se en ökning av det 

lokala materialet i de tre senaste undersökta upplagorna av Mitt i Upplands Väsby. 

 

 

Tidning 

Total Vi i Väsby 

Mitt i 

Upplands 

Väsby 

Från vem/vilka kommer 

bilderna i tidningarna? 

Reportern 33,3 % 5,5 % 21,5 % 

Annan fotograf 26,7 % 29,1 % 27,7 % 

Arkiv 4,0 % 0,0 % 2,3 % 

Bildbyrå 2,7 % 1,8 % 2,3 % 

Tagen av källan i texten 2,7 % 0,0 % 1,5 % 

Tagen från annat 

företag/organisation 
2,7 % 1,8 % 2,3 % 

Artikeln/Notisen 

innehåller ingen bild 
28,0 % 61,8% 42,3% 

Total 100,0 % 100,0% 100,0% 

 

Den här tabellen visar var bilderna i de lokala artiklarna kommer ifrån. Vid undersökningen 

av tidningarna i studien kodades bildens byline. 42 % av alla artiklar och notiser i de båda 

tidningarna hade ingen bild alls. Vanligast för Vi i Väsby är att reportern själv tar bilden till 

artikeln eller notisen. 25 stycken av de 54 bilderna som togs var tagna av reportern vilket är 

nästan hälften av alla bilder. I Mitt i Upplands Väsby var det vanligast att reportern hade en 

medföljande fotograf som tar bilden.  Endast fem bilder utav de 21 bilder som fanns i Mitt i 

tidningarna togs av någon annan än en av tidningens fotografer. Sammanlagt för de båda 

tidningarna var 48 procent av alla bilder tagna av en fotograf på tidningen. 

5.2 Ämnesfördelning 
Diagrammet nedan visar vad som är det huvudsakliga ämnet i de lokala artiklarna och 

notiserna i Vi i Väsby och Mitt i Upplands Väsby. Till lokalt material räknas enbart de nyheter 

som direkt handlar om Upplands Väsby. De texter som har analyserats är material 
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innehållande kommunens invånare, lokala företag och evenemang, kommunens verksamhet, 

kommunens namn eller olika kommundelar. Undersökningen inkluderar allt lokalt material i 

tidningen med undantag från sport, insändare, debatt, krönikor och faktarutor. 

På grund av att många av artiklarna skulle kunna ingå i fler ämneskategorier har både 

huvudsakliga ämnet och biämnet kodats. Det huvudsakliga ämnet är det ämne som är mest i 

fokus och i de flesta fall går det att avläsa redan i rubriken eller ingressen. 

Resultatet visar relativt stora skillnader mellan ämnesfördelningen i de båda tidningarna. I 

Mitt i Upplands Väsby är brott och olyckor det ämne som det skrivs mest om. 15 av 55 

artiklar i Mitt i Upplands Väsby handlade om brott och olyckor vilket utgör 27 % medan 12 av 

75 artiklar i Vi i Väsby handlade om brott och olyckor vilket utgör 16 % av artiklarna. Detta är 

liknande det resultat Nord & Nygren fick vid sin undersökning av Mitt i tidningarna från 2002 

där bland annat Mitt i Upplands Väsby ingick.  Deras studie visade dominerande rapportering 

om brott och olyckor när det gäller vilka ämnesområden som får störst plats i Stockholms 

lokaltidningar (Nord & Nygren 2002, s.140). Publikens egna preferenser har visat samma 

mönster ända sedan 1970-talet. Brott och olyckor har ett särskilt högt nyhetsvärde då det är 

nyheter publiken vill läsa. Lokala nyheter om brott och olyckor är de nyheter läsarna anser sig 
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vara mest intresserade av och kan därmed vara en förklaring till varför Mitt i Upplands Väsby 

väljer dessa nyheter framför andra (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 369-370). 

I Vi i Väsby var istället kommunpolitik den största kategorin med 21 %, tätt följt av kultur och 

fritid med 20 % av ämnesfördelningen. Kommunpolitik och kultur och fritid fick båda 13 % 

vardera av det lokala utrymmet i Mitt i Upplands Väsby. Skolor är också ett viktigt ämne i 

rapporteringen och står för 12 respektive 16 % av ämnesfördelningen i Vi i Väsby och Mitt i 

Upplands Väsby. I Nord & Nygrens undersökning visade sig den politiska bevakningen vara 

väldigt låg med endast åtta procent av den totala ämnesfördelningen vilket skiljer sig från Vi i 

Väsby där kommunpolitik är den största kategorin (Nord & Nygren 2002, s. 140).  Håkan 

Hvitfelt presenterade i sin bok På första sidan en rad ämnesområden som ökar sannolikheten 

för att en nyhetsartikel ska produceras och publiceras. Ämnesområdena politik, ekonomi och 

brott och olyckor hamnar högst upp i Hvitfelts lista (Hvitfelt 1985, s. 215-216). Detta 

stämmer till stor del överens med resultatet i denna undersökning. Kommunpolitik samt brott 

och olyckor är de ämnen flest artiklar och notiser handlar om.  

Enligt dagordningsteorin blir nyheter just nyheter då det talas om dem mycket i samhället.  

Det finns tre olika nivåer på dagordningsteorin vilka är; politikernas dagordning, mediernas 

dagordning och medborgarnas dagordning (Strömbäck 2009, s. 102-104). Kommunpolitik 

upptar en stor del av ämnesrapporteringen i denna studie i jämförelse med tidigare 

undersökningar av andra forskare. Beträffande detta kan man anta att det är för att det funnits 

på mediernas dagordning under det gångna året, eftersom det inte skrevs om det lika frekvent 

tidigare. Då det varit ett supervalår (både Europaparlamentsval och riksdagsval) under 2014 

kan man anta att kommunpolitiken legat högt på de lokala mediernas dagordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Artikeltyp 

Total Artikel Notis 

Huvudämne inom 

kategorin nyheter i 

artiklarna/notiserna? 

Brott och olyckor 14,0 % 34,1 % 20,8 % 

Kultur och fritid 19,8 % 11,4 % 16,9 % 

Skola-högskola 11,6 % 18,2 % 13,8 % 

Kommunpolitik 22,1 % 9,1 % 17,7 % 

Trafikfrågor 5,8 % 2,3 % 4,6 % 

Boende och byggande 11,6 % 9,1 % 10,8 % 

Sociala frågor 3,5 % 2,3 % 3,1 % 

Ekonomi och 

arbetsmarknad 
5,8 % 6,8 % 6,2 % 

Sjukvård 0,0 % 2,3 % 0,8 % 

Natur 4,7 % 4,5 % 4,6 % 

Övrigt 1,2 % 0,0 % 0,8 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Jämförelsen av ämnesfördelningen mellan notiser och artiklar är också intressant. Resultatet 

visar att de mesta som skrivs om brott och olyckor är i notisform. Istället är det kultur och 

fritid samt kommunpolitik som har det största artikelflödet.  Detta stämmer till stor del 

överens med Gunnar Nygrens forskning från Skilda medievärldar (2005, s. 206ff) där 

resultatet visade att flest nyheter produceras om brott och olyckor men att kultur och fritid får 

det största artikelutrymmet. Detta till trots att Mitt i tidningarna oftast har gemensamma 

kulturnyheter som inte är lokala. Hade även de nyheter som rör Storstockholm inkluderats i 

den här studien hade representationen av de uppmärksammade ämnesområdena förmodligen 

sett annorlunda ut då bland annat kategorin för kultur och fritid kanske vuxit ännu större. 
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Tidning 

Total Vi i Väsby Mitt i  

Biämnen inom 

kategorin 

nyheter i 

artikeln/notisen

? 

Brott och olyckor 5,3 % 3,6 % 4,6 % 

Kultur och fritid 1,3 % 3,6 % 2,3 % 

Skola-högskola 1,3 % 0,0 % 0,8 % 

Kommunpolitik 10,7 % 5,5 % 8,5 % 

Trafikfrågor 5,3 % 3,6 % 4,6 % 

Boende och byggande 4,0 % 5,5 % 4,6 % 

Sociala frågor 2,7 % 0,0 % 1,5 % 

Ekonomi och 

arbetsmarknad 
8,0 % 7,3 % 7,7 % 

Natur 1,3 % 1,8 % 1,5 % 

Övrigt 0,0 % 1,8 % 0,8 % 

Ej förekommande 60,0 % 67,3 % 63,1 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Ett biämne i en artikel eller notis var till stor del ej förekommande. Kommunpolitik var det 

vanligaste förkommande biämnet. Totalt sett är kommunpolitiken ett vanligt förkommande 

huvudämne och biämne samt ett ämne som får stort artikelutrymme. Detta resultat skiljer sig 

från Nord & Nygren (2002,s. 9ff) som menar att den politiska bevakningen på lokal nivå är 

väldigt låg. 

 

  

Upplaga 

Total Vi 27 
Mitt i 
27 Vi 33 

Mitt i 
33 Vi 39 

Mitt i 
39 Vi 43 

Mitt i 
43 Vi 48 

Mitt i 
48 

Huvudämne 
inom 
kategorin 
nyheter i 
artiklarna/ 
notiserna? 

Brott och 
olyckor 16,7 % 28,6 % 11,8 % 60,0 % 12,5 % 7,1 % 13,3 % 30,8 % 26,7 % 31,3 % 20,8 % 

Kultur och 
fritid 16,7 % 14,3 % 17,6 % 0,0 % 25,0 % 14,3 % 26,7 % 15,4 % 13,3 % 12,5 % 16,9 % 

Skola-
högskola 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 28,6 % 0,0 % 7,7 % 20,0 % 25,0 % 13,8 % 

Kommun-
politik 0,0 % 28,6 % 17,6 % 0,0 % 25,0 % 14,3 % 40,0 % 15,4 % 20,0 % 6,3 % 17,7 % 

Trafikfrågor 8,3 % 0,0 %  17,6 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 4,6 % 

Boende 
och 
byggande 

25,0 % 14,3 % 11,8 % 20,0 % 0,0 % 28,6 % 6,7 % 7,7 % 0,0 % 6,3 % 10,8 % 

Sociala 
frågor 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 6,3 % 3,1 % 

Ekonomi 
och arbets-
marknad 

0,0 % 14,3 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,3 % 7,7 % 13,3 % 6,3 % 6,2 % 

Sjukvård 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 

Natur 8,3 % 0,0 % 11,8 % 20,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 

Övrigt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Diagrammet visar ämnesfördelningen under hela undersökningsperioden utifrån de studerade 

upplagorna.  Den första upplagan i studien är från början av juli 2014 precis när Segulah tog 

över som ägare av Mitt i koncernen. Undersökningen visar inga drastiska skillnader i 

ämnesfördelningen från när Segulah precis tagit över Mitt i Upplands Väsby jämfört med fem 

månader senare. Sommarupplagorna innehöll även en väldigt låg mängd lokala nyheter vilket 

gör det svårare att se en förändring. Hvitfelt (1985, s. 58-60) menar att den vanligaste 

anledningen till att ägarna vill ha inflytande över det redaktionella innehållet och 

nyhetsvärderingen är den ekonomiska aspekten. Olika typer av nyheter kostar olika mycket att 

producera och vissa typer av nyheter är mer attraktiva för tidningarnas läsare. Segulah är ett 

riskkapitalbolag med starkt vinstintresse. I de båda senaste undersökta upplagorna av Mitt i 

Upplands Väsby handlade 31 procent av innehållet om brott och olyckor. Hadenius, Weibull 

och Wadbring (2011, s. 369-370) menar att brott och olyckor har ett särskilt högt nyhetsvärde 

då det är nyheter publiken vill läsa om. Lokala nyheter om brott och olyckor är de nyheter 

läsarna anser sig vara mest intresserade av. Segulah är öppna med att de är kortsiktiga ägare 

och planerar att sälja Mitt i tidningarna inom 5-7 år (Segulah.se, 2014). Hvitfelt (1985, s. 58-

60) menar att somliga typer av nyheter är mer tilltalande för tidningens annonsörer och detta 

blir än mer viktigt för lokaltidningar som är annonsfinansierade som tidningarna inom 

DirektPress (DirektPress, 2014.) Att producera nyheter som publiken vill läsa kan därför vara 

av ekonomisk betydelse för att locka fler läsare och annonsörer som är Segulah och 

DirektPress mål.  
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5.3Aktörer 

 

Det här diagramet visar vilka källor Vi i Väsby och Mitt i Upplands Väsby använder sig av. 

Källorna är de som kommer till tals i texterna och som citeras av tidningen. De flesta notiser 

innehåller ingen synlig källa och därmed saknade många nyheter en förkommande källa.  

Privatpersoner och politiker är de två klart mest förekommande källorna. Av de 58 synliga 

källorna i Vi i Väsby består 29 % av politiker och 29 % av privatpersoner. Av de 32 synliga 

källorna i Mitt i Upplands Väsby är 22 % politiker och 22 % privatpersoner. Totalt består de 

flesta källorna av elitkällor i båda lokaltidningarna. Anders Sahlstrand har studerat källorna i 

svensk storstadsmorgonpress vilket skiljer sig från min undersökning om den lokala pressen. 

Båda undersökningarna visar dock en överrepresentation av elitkällor. Sahlstrands studie 

visade att den politiska eliten, det vill säga kommunen, polisen och politiker var de mest 

förekommande. Av de aktörer som kommer till tals Vi i Väsby och Mitt i Upplands Väsby 

härstammar 43 % från den politiska eliten. Företagsrepresentanter som utgör den ekonomiska 

eliten är också bland de mest förekommande i Vi i Väsby och Mitt i Upplands Väsby 

(Sahlstrand 2000, s. 137). 
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Att en polis inte är den vanligaste källan trots att flesta nyheter handlade om brott och olyckor 

är troligtvis på grund av att de flesta nyheter var i notisform med endast en sammanfattning av 

brottet och därmed utan synlig källa. Det vill säga att polisen ofta är källan men är inte en 

synlig källa. 

I Nord & Nygrens undersökning Medieskugga (2002) och i projektet Det offentliga rummet 

(2006) som båda undersökte aktörer som kommer till tals i lokala medier visade de sig att 

kommuntjänstemännen är det som får uttala sig oftast. Detta är en stor skillnad mot resultatet i 

denna studie. I båda tidningar uttalar sig politiker, privatpersoner och företagsrepresentanter 

oftare och i Mitt i Upplands Väsby även poliser.  

Politiker visade sig vara den vanligaste källan i undersökningen. Medieforskaren Jesper 

Strömbäck menar att nyhetskällorna på ett direkt sätt bidrar till innehållet i 

nyhetsjournalistiken med syfte att påverka vad som produceras. Officiella källor som 

inkluderar politiker och företagsledare har höga resurser och många av de nyheter som skapas 

är planerade och planterade händelser från dessa aktörer där avsikten är att uppmärksammas 

av media (Strömbäck 2009, s.155-156). Då nästan all journalistik bygger på information och 

citat från källor är journalister beroende av sitt nyhetsnät för insamling av information 

(Strömbäck 2009, s. 156). Journalisterna har som både Hvitfelt (1985, s. 45) och Nord och 

Nygren (2002, s.144) skriver sina källor på vanliga arenor som polishuset, stadshuset och 

kommunen. Detta blir som Strömbäck skriver en symbiotisk relation där båda parter drar 

nytta av varandra och kan förklara varför politiker är den vanligaste förkommande synliga 

källan (Strömbäck 2009, s. 156). 

Vissa grupper och individer har svårare än andra att göra sig hörda i offentligheten. De 

mindre gruppernas åsikter eller perspektiv marginaliseras eftersom de inte uppmärksammas i 

samma utsträckning som mer framträdande grupper vilket gör att alla inte har lika möjligheter 

att göra sig hörda i debatten. Lars Nord (2006, s. 6-7) menar att det inte behöver vara 

argumentens styrka som styr det offentliga samtalet, utan att det även kan vara ekonomiska 

resurser eller politisk makt. Officiella källor och elitkällor har mer resurser och makt i 

samhället. Dessa personer ingår också ofta i mediernas nyhetsnät vilket kan vara några 

förklaringar till överrepresentationen av elitkällor i studien. Privatpersoner är dock den enskilt 

största gruppen aktörer tillsammans med politiker som oftast får uttala sig i Vi i Väsby och 
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Mitt i Upplands Väsby vilket tyder på en allsidig rapportering som är de lokala mediernas 

uppgift (Ibid, s. 31-32). 

5.4 Tendenser 

 

Det här diagrammet visar artikeln eller notisens tendenser. Resultatet visar att artiklarna i Vi i 

Väsby och Mitt i Upplands Väsby oftast har en negativ eller positiv tendens, det är sällan de är 

neutrala. Den övergripande tendensen är negativ men Vi i Väsby innehåller fler positiva 

nyheter än negativa. Undersökningen Den lokala offentligheten där flera kommuners lokal 

rapportering undersöktes visade också en mindre övervikt för negativa nyheter. 

 Mitt i Upplands Väsby innehåller 53 % negativa inslag medan motsvarande siffra för Vi i 

Väsby är 47 %. Skillnaden kan bero på att brott och olyckor är det mest rapporterade ämnet 

Mitt i Upplands Väsby medan kultur och fritid som ofta innehåller positiva nyheter placerar 

sig högt hos Vi i Väsby.  Lars Nord menar i rapporten Den lokala offentligheten att en knapp 

övervikt för negativa nyheter kan vara bra då detta kan ses som en bekräftelse på att den 

lokala demokratin och den självständiga journalistiska granskningen fungerar. Den lokala 

journalistiken ger därmed intryck av att vara balanserad och motiverad istället för ensidig 

(Nord 2006, s. 5-44). 
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De lokala medierna har särskilda krav när det gäller neutral, allsidig rapportering om aktuella 

händelser (Nord & Strömbäck 2004, Nord 2006, s.7). Undersökningen visar att rapporteringen 

är förhållandevis jämn mellan positiva och negativa inslag i Vi i Väsby och Mitt i Upplands 

Väsby. Ämnesfördelning är också relativt allsidig. Efter brott och olyckor och kommunpolitik 

är representationen av de andra ämnena ganska jämn.  
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6. Slutdiskussion  

Slutdiskussionen kommer att utgå från de frågeställningar som studien bygger på. Därutöver 

diskuteras även vilken vidare forskning som kan göras inom ämnet. Frågeställningen som 

presenterades i början av studien är: 

 

– Vilka ämnen får störst utrymme i artiklar och notiser i lokaltidningarna Vi i Väsby och Mitt i 

Upplands Väsby? 

– Vilka aktörer kommer till tals och vilka källor används i Vi i Väsby och Mitt i Upplands 

Väsby? 

6.1 Slutsats 
Studiens resultat visar att den lokala pressen, utifrån sina förutsättningar, sitt 

rapporteringsuppdrag och sina läsares intressen och behov av information om vad som händer 

i den geografiska närheten ägnar kommunen och dess utsagor ett särskilt intresse. 

Kommunpolitik och politiker placerar sig högt upp på listan över de mest rapporterade ämnen 

och de aktörer som får komma till tals. Något förvånande är kommuntjänstemän som placeras 

sig lågt på listan över vilka som kommer till tals i Vi i Väsby och Mitt i Upplands Väsby. 

Detta skiljer sig stort från resultatet i Nord & Nygrens (2002) undersökning och Lars Nords 

(2005) rapport Den lokala offentligheten där kommuntjänstemännen var de aktörer som mest 

fick komma till tals.  

Resultatet visar en del skillnader mellan ämnesfördelningen i de båda tidningarna. I Mitt i 

Upplands Väsby är brott och olyckor det ämne som det skrivs mest om medan kommunpolitik 

är det ämne de skrivs mest om i Vi i Väsby. I Vi Väsby handlar 20 % av ämnesfördelningen 

om kultur och fritid medan samma siffra är 13 % i Mitt i Upplands Väsby. Skolor får liknande 

utrymme i tidningarna med 12 % i Vi i Väsby och 16 % i Mitt i Upplands Väsby. Samma fem 

ämnen (kommunpolitik, brott och olyckor, kultur och fritid, skola/högskola samt boende och 

byggande) placerar sig högst i båda tidningarna men i olika ordning. Förklaring till varför de 

här ämnena prioriteras kan vara på grund av att de intresserar publiken och att de fanns på 

mediernas dagordning under året. Brott och olyckor har ända sedan 1970-talet varit det ämne 

som intresserar publiken mest (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 304-305) Med 

tidningarnas ökade ekonomiska intresse och deras beroende av annonsörer vill de leverera 
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nyheter som intresserar publiken (Hvitfelt 1985, s. 58-60). Att kommunpolitik får en stor plats 

i ämnesrapporteringen i jämförelse med tidigare undersökningar kan vara för att det funnits på 

mediernas dagordning under det gångna året. Under ett supervalår (både Europaparlamentsval 

och riksdagsval) 2014 kan man anta att kommunpolitiken legat högt på de lokala mediernas 

dagordning (Strömbäck 2009, s. 102-104). 

När det gäller vilka aktörer som kommer till tals visar resultatet på likheter mellan de båda 

tidningarna. Det vanligaste är att artikeln eller notisen inte har en förekommande källa.  De 

två största aktörerna är politiker och privatpersoner i tidningarna. I Vi i Väsby består 29 % av 

politiker och 29 % av privatpersoner medan liknande siffror för Mitt i Upplands Väsby är 22 

% politiker och 22 % privatpersoner. Den källa som skiljer sig mest åt mellan tidningarna är 

polisen. I Mitt i Upplands Väsby är polisen en mer förekommande källa, troligen på grund av 

deras höga rapportering om brott och olyckor.  

Studien visade på en mindre överrepresentation av elitkällor i de båda lokaltidningarna. Lars 

Nord (2006, s. 6-7) menar att vissa grupper och individer har svårare än andra att göra sig 

hörda i offentligheten. De mindre gruppernas åsikter eller perspektiv marginaliseras eftersom 

de inte uppmärksammas i samma utsträckning som mer framträdande grupper, vilket gör att 

alla inte har lika möjligheter att göra sig hörda i debatten. Officiella källor och elitkällor har 

mer resurser och makt i samhället vilket gör att de har lättare att göra sig hörda. 

Demokratiutredningen i Sverige från 2001 förespråkade att ett fungerande offentligt samtal är 

en viktig del för att demokratin ska fungera (SOU 2000:1, Nord 2009, s. 6). 

Medierapporteringen har svårt att leva upp till idealen och det finns tydliga brister när det 

gäller vilka aktörer som får komma till tals. I de undersökta lokaltidningarna får ändå en 

”svagare” grupp som privatpersoner utrymme att göra sin röst hörd vilket ger indikationer om 

att den lokala offentligheten fungerar.   

Utifrån den här studien finns det inga tydliga slutsatser att dra kring hur ägarinflytandet 

påverkat ämnesfördelningen ännu. Under november 2014 skedde förändringar i Mitt i 

koncernen då Vd:n bestämde sig för att sluta på grund av olika visioner gällande vad företaget 

ska göra, på vilket sätt de ska göra det och i vilket tempo det ska ske (Dagensmedia.se, 2014).  

Riskkapitalbolag som ägare inom svenska medieindustrin är nytt och hur det påverkar 

medieföretag med icke industriella ägare är en intressant fråga att undersöka i framtiden. Att 
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riskkapitalbolag endast investerar i företag under 5-7 år och har ett starkt vinstintresse kan 

väcka frågan hur mediers roll som granskare av samhället påverkas. Med anledning av detta 

skulle det vara intressant att jämföra denna studies resultat med ämnesfördelning i Mitt i 

Upplands Väsby om ett par år för att se om det skett en förändring i ämnesfördelningen och 

ägarinflytandet. 

6.1.1 Framtiden för lokaltidningen och vidare forskning 

För att en lokalnyhet eller övrig nyhet ska bli en nyhet behöver händelsen ha ett nyhetsvärde. 

Ett kriterium för att en artikel skall få ett högt nyhetsvärde är att händelsen är nära läsarna 

geografiskt. Lokaljournalistiken har den fördelen att det geografiska avståndet alltid är nära 

sina läsare. Under förutsättning att de fortsätter att producera lokalt material till läsarna tror 

jag att den lokala pressen kommer att fortsätta existera. Idag finns möjligheten att läsa 

tidningarna online och man kan fråga sig om papperstidningen kommer att bestå. En framtida 

existens av tidningarnas pappersupplagor behandlas inte i denna studie men kan vara ett 

intressant ämne för vidare forskning. 
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Bilaga 1 

 

Kodschema samt ytterligare förklaringar av variabler och variabelvärden 

 
V1. Tidning - handlar om vilken tidning artikeln eller notisen är hämtad ifrån. 

1. Vi i Väsby 

2. Mitt i Upplands Väsby 

 

V2. Upplaga – anger tidningarnas upplagor.  

1. Vi i Väsby nr 27 

2. Mitt i Upplands Väsby nr 27 

3. Vi i Väsby nr 43 

4. Mitt i Upplands Väsby nr 43 

5. Vi i Väsby nr 48 

6. Mitt i Upplands Väsby nr 48 

7. Vi i Väsby nr 39 

8. Mitt i Upplands Väsby nr 39 

9. Vi i Väsby nr 33 

10. Mitt i Upplands Väsby nr 33 

 

V3. Artikeltyp – anger hur innehållet är fördelat bland artikeltyper i tidningarna. 

1. Artikel 

2. Notis 

 

V.4 Bilder i tidningen – från vem eller vilka kommer bilden i tidningen från?  

1. Reportern 

2. Annan fotograf 

3. Arkiv 

4. Bildbyrå 

5. Tagen av källan i texten 

6. Tagen från annat företag/organisation 

7. Tagen från annan media 

8. Finns ingen bild till artikeln/notisen 

 

 

V.5 Huvudämne inom kategorin nyheter – syftar till vilket ämne artikeln främst 

handlar om utifrån tidningarnas redaktionella material. 

1. Brott och olyckor 

2. Kultur och fritid 

3. Skola-högskola 

4. Kommunpolitik 

5. Trafikfrågor 

6. Boende och byggande 

7. Sociala frågor 

8. Ekonomi och arbetsmarknad 

9. Sjukvård 
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10. Natur 

11. Övrigt 

V.6 Biämnen inom kategorin nyheter – handlar om de ämnen som är inkluderade i en 

artikel eller notis men som inte huvudämnet utifrån tidningarnas redaktionella 

material. 

1. Brott och olyckor 

2. Kultur och fritid 

3. Skola-högskola 

4. Kommunpolitik 

5. Trafikfrågor 

6. Boende och byggande 

7. Sociala frågor 

8. Ekonomi och arbetsmarknad 

9. Sjukvård 

10. Natur 

11. Övrigt 

 

V.7 Synliga huvudkällor - anger vem/vad som nyheten kommer från. 

1. Privatperson  

2. Polis/åklagare 

3. Politiker  

4. Myndigheter   

5. Kommuntjänsteman  

6. Expert  

7. Företagsrepresentant  

8. Läkare 

9. Lärare/Rektor 

10. Andra medier 

11. Övrigt 

12. Förekommer ej 

 

 

V.8 Hur upplevs artikeln – har artikeln en positiv, neutral eller negativ tendens.  

1. Positiv 

2. Negativ 

3, Neutral 

 

 

 


