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Abstract 
Gustafsson, Hannah och Kihlberg, William. 2019, vetenskaplig uppsats, termin 5. Nådiga Luntan som 
nyhet i DN – En kvantitativ studie om rapporteringen av budgetpropositionen 1997, 2007 och 2017 i 
Dagens Nyheter och väljarnas viktigaste frågor. Sundsvall: Mittuniversitet.  
 
This study has been investigating which areas of the Swedish state budget 1997, 2007 and 
2017 that was represented in the Swedish newspaper Dagens Nyheter. The result was put in 
comparison to which questions the voters found most important according to the 
SOM-institute survey for each year. The purpose of the study was to find out which 
information Dagens Nyheter chooses to highlight in news articles from the state budgets’ 27 
outcome areas. With a quantitative method, articles has been studied through a content 
analysis and material published in the print version has been coded. Results show that the 
correlation between the voters opinion and Dagens Nyheter fluctuates over the years with a 
noticable difference 2017 compared to 1997 and 2007. The findings suggest that Dagens 
Nyheter sets the agenda themselves and are therefore not affected by the public opinion in 
matters that concern the state budget. The other way around Dagens Nyheter do not have 
complete control over the agenda but most likely do have some impact on the same. The 
study, in combination with previous studies and theories, thereby gives an indication of how 
the interplay between media and its’ audience work in relation to the coverage on state budget 
presentation. It also suggests that a shift is to be observed between 2007 and 2017, possibly in 
connection to the past financial crisis. Whether or not this change is permanent or just a 
temporary fluctuation is yet to be discovered by further studies. 
 
Antal ord i uppsatsen: 10736 

Nyckelord: Årsbudget, Budgetproposition, Dagens Nyheter, Innehållsanalys, Väljarfrågor 
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1. Inledning  
Två gånger per år presenterar regeringen en budgetproposition, i vissa fall enskilda, i vissa 
fall i koalition. (Regeringen 2019) Ett ämne som både engagerar och påverkar hela Sveriges 
befolkning. Därför är det ett relevant ämne för media att rapportera om. Media har dock ett 
begränsat utrymme att presentera information på vilket kan betyda att information sållas bort. 
(Karlsson och Strömbäck 2015, 354) 
 
Vår studie grundade sig i en innehållsanalys där innehållet i relevanta artiklar studerades 
utifrån budgetpropositionens 27 utgiftsområden. Vi har undersökt texter publicerade i 
pappersupplagan två veckor före och två veckor efter att budgetpropositionen presenteras 
åren 1997, 2007 och 2017. Ett kodschema har använts för att strukturera upp information och 
har gett svar på vilka områden som Dagens Nyheter väljer att ta med i sina artiklar genom 
åren och om det finns någon skillnad över tid. (Lindstedt 2017, 99-100) 
 
Svaren har också analyserats gentemot SOM-undersökningarna (Samhälle, opinion och 
medier-institutet.) som handlar om vilka ämnen väljarna tycker är viktiga samhällsfrågor eller 
problem för att se om det speglas i artiklarna. (SOM-institutet 2019) SOM publicerar varje år 
en rapport kring svenskarnas medievanor för att belysa opinioner och förstå svensk 
samhällsutveckling. Här ingår samhällets åsikter, vanor, beteender och värderingar när det 
kommer till medier, samhället och politiken. I studien ingår det kapitel som har använts i den 
här studien. På så vis fick vi möjlighet att jämföra hur Dagens Nyheters rapportering kring 
budgetpropositionen förhöll sig till väljarnas åsikter kring de viktigaste politiska frågorna 
enligt SOM-undersökningen, detta utgjorde den grundläggande problemformuleringen i 
studien.  
 
Frågan är aktuell eftersom det är ett återkommande ämne i samhället, då det vanligtvis läggs  
flera propositioner kopplat till budgeten under ett år; en vårproposition, en budgetproposition 
och eventuella ändringsbudgetar. (Finansdepartementet u.å.) Samhället påverkas alltid av de 
politiska besluten, efter hur det svenska folket har röstat. (Sveriges Riksdag 2019) Att media 
dessutom ska vara saklig och objektiv är en grund för demokratin, vilket utgör grunden i 
samhället. (Strömbäck 2014, 135) Inomvetenskapligt är det intressant då det kan ge en 
fingervisning om hur en morgontidning arbetar med information och vilken typ av 
information som släpps igenom.  
 
Vår studie fokuserade på tidningen Dagens Nyheter och deras publiceringar. Resultatet 
baseras på en longitudinell studie som sträckt sig över tre år under tre decennier för att kunna 
se om, och i så fall hur, tidningen har ändrat sitt innehåll och fokus när det kommer till att 
rapportera om budgetpropositionen. (Lindstedt 2017, 95) 
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En viktig utgångspunkt har varit vilken information som används i artikeln. Enligt teorin 
nyhetsvärdering finns det ett begränsat utrymme i media och journalister kan därför inte 
framföra en korrekt bild av verkligheten. Information måste sållas bort för att den mest 
relevanta informationen ska kunna ta plats. Reportern måste därför välja vilka partier som får 
komma till tals och vilket eller vilka förslag som får fokus. (Karlsson och Strömbäck 2015. 
354-358) Enligt dagordningsteorin kan Dagens Nyheter, genom att prioritera bort annan 
information, styra vad publiken i sin tur pratar om under dagen eller vilka frågor de tycker är 
viktiga. (Strömbäck 2014, 100-101)  

2. Syfte och frågeställning  
Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vilken information som Dagens Nyheter 
väljer att ta med i nyhetsartiklar åren 1997, 2007 och 2017 utifrån budgetpropositionens 27 
utgiftsområden och om de korresponderar med vad väljarna anser är viktiga frågor enligt 
SOM-undersökningen utförd samma år. Följande frågeställningar har valts ut för att besvara 
syftet: 
 

1. Vilka av budgetpropositionens 27 utgiftsområden lyfts fram i Dagens Nyheter?  
2. I vilken utsträckning korresponderar Dagens Nyheters rapportering med med de 

frågor väljarna anser viktigast respektive år?  
3. Hur utvecklas korrelationen mellan Dagens Nyheters rapportering om 

budgetpropositionen och väljarnas uppfattning av de viktigaste frågorna över tid? 

3. Bakgrund  
Dagens Nyheter (förkortas DN och kommer framöver att benämnas som DN) grundades 1864 
av Rudolf Wall. (Ohlsson, Wadbring och Weibull 2018, 32) 2019 ägs tidningen av det 
svenska aktiebolaget Bonnier. (Bonnier 2019)  
 
DN är en av Sveriges största morgontidningar och har en räckvidd på nästan 40 procent av 
Sveriges befolkning. (Ohlsson, Wadbring och Weibull 2018, 116) Från början var tidningens 
ledarsida endast oberoende men har senare gått över till oberoende liberal, men det är ett val 
som endast ska påverka tidningars ledarsidor. (Dagens Nyheter 2019) Många av tidningens 
artiklar ligger bakom betalvägg och kräver att man prenumererar på tidningen. (Dagens 
Nyheter u.å.) 
 
Budgetpropositionen lämnas av regeringen till riksdagen senast den 20 september varje år, 
utom valår då den lämnas in två veckor efter att den nya regeringen blivit tillsatt (Sveriges 
riksdag 2018). Här ska alla inkomster och utgifter redovisas för de kommande året och kan 
inte ändras senare under hösten. Det sätts även ett utgiftstak som innebär att regeringen inte 
bör använda mer pengar än det som har sagts, den summan gäller sedan i tre år framöver. Det 
är inte lag på att hålla sig inom dessa ramar men det är ett löfte. (Ibid)  
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I budgetpropositionen ingår 27 stycken utgiftsområden, exempelvis arbetsmarknad, 
samhällsekonomi, skatt och utbildning. (Se bilaga för en fullständig lista) Varje område 
tilldelas en del av budgeten från regeringen. (Sveriges riksdag 2018) Efter att 
budgetpropositionen har lagts kan övriga partier i lägga fram budgetmotioner som innehåller 
förslag på förändringar. (Sveriges riksdag 2018) 

4. Teorigenomgång och tidigare forskning  

4.1 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin utgår från att det alltid finns någon som bestämmer över vilka ämnen som 
är viktiga. Det kan vara publiken eller politiker som vill få igenom ett visst budskap. I den här 
uppsatsen har fokus legat på mediernas dagordning eftersom studien utgår ifrån vilken 
information som får komma fram i artiklarna genom mediehusen. Medierna är nämligen de 
som har dagordningsmakt över vad människor i samhället ska tycka är viktigt. (Strömbäck 
2014, 100-101)  
 
Dagordningsteorin bygger på att det finns en verklighet utan begränsningar, till skillnad från 
konsumenternas begränsade uppmärksamhet. (McQuail 2010, 512) Tidigare studier har visat 
på att publiken har svårt att engagera sig i fem frågor eller fler. En förklaring till det skulle 
kunna vara att publiken varken har tid eller psykologisk kapacitet att ägna åt fler frågor. 
(McCombs 2006, 63-64) Eftersom medieplattformarna är begränsade och publiken inte kan 
sortera den oändliga massan av information som produceras varje dag, måste journalister 
agera gatekeeper och sålla bort den information som de inte anser vara nödvändig. (Karlsson 
och Strömbäck 2015, 153) Det innebär att journalisterna agera som ett filter innan artikeln 
publiceras. Här är det också viktigt att medierna lyckats hålla artikeln saklig och korrekt trots 
att delar från verkligheten sållas bort i processen. (Strömbäck 2014, 91) 
 
I vilken utsträckning människor påverkas av mediernas dagordning är individuellt och utgår 
från olika faktorer. McCombs (2006, 80-87) beskriver att människors orienteringsbehov 
påverkas av deras mottaglighet av effekten den mediala dagordningen har. 
Orienteringsbehovet utgår från två olika faktorer, relevans och osäkerhet. Relevansen ligger, 
precis som begreppet antyder, i att ämnet måste vara relevant för personen i fråga för att 
dagordningen ska ha någon effekt. Osäkerhet utgår från personens kunskap i ämnet. Ju högre 
osäkerhet, desto mer troligt att dagordningen har effekt. (Ibid) 
 
Om relevansen är låg är också orienteringsbehovet lågt, det gäller oavsett graden av 
osäkerhet. Om ett ämne inte är relevant tar ingen del av nyheterna och därigenom spelar 
dagordningen ingen roll. Om relevansen däremot är hög och osäkerheten är låg beskrivs 
orienteringsbehovet som måttligt. Då är nyheten relevant men kunskapen är kanske 
tillräckligt god för att den mediala dagordningen inte ska få fullt genomslag. Om både 
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relevansen och osäkerheten däremot är hög, då är orienteringsbehovet stort och 
dagordningens effekt likaså. (Ibid) 
 

 
 
Men det som skrivs får också effekt eftersom att kunskapen kring det är begränsad. En 
individs orienteringsbehov kan också ha alternativa förklaringar. Högre utbildning ökar 
sannolikheten för att personer ska känna behov av orientering. Studier om det amerikanska 
väljarna i presidentprimärvalet år 2000 i Texas visade på att nivån av utbildning i hög grad 
korrelerade med huruvida personerna tog del av kandidatdebatterna på TV (Ibid 2006, 
83-85). 
 
Det finns också en del kritik mot dagordningsteorin. Bland annat kan teorin vara verkningslös 
vid en tidpunkt då dagordningen inte har någon betydelse för väljarna, utan ett stort 
samhällsfenomen tar plats som den viktigaste frågan för dagen. Om något händer samhället 
som påverkar en övervägande del av befolkning kommer det ämnet att styra oavsett om det är 
medias val eller inte. (McCombs 2006, 64) Därför kan politiker ibland ha makt över 
dagordningen. (Strömbäck 2014, 105) Utöver det visar viss senare forskning att 
dagordningsteorin och den makt media besitter kan komma att vara på väg in i en ny era, 
bland annat med bakgrund i att antalet plattformar för publikation ökar samt att 
informationsflödet har blivit så pass mycket större. Publiken har blivit en del av 
informationsflödet. (Bennett och Iyengar 2008) 
 
Uppföljande studier har samtidigt visat att Sverige, vid tiden för studien, ännu inte till fullo 
hade gått in i denna nya era men eventuellt var på väg dit. Sammanfattningsvis konstateras att 
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mediernas fortfarande har inflytande över vilka ämnen och frågor som uppfattas viktiga. 
Däremot avtar effekterna bland de personer som tar del av flera medier online. (Shehata och 
Strömbäck 2013) 
 
Det finns också faktorer att ta med sig när man använder sig av teorin. Media är nämligen 
inte allsmäktig och kan inte helt och hållet styra det vi tycker och tänker. Om mediet 
exempelvis saknar förtroende hos publiken är chansen mindre att de skulle kunna påverka 
vilka ämnen som diskuteras under dagen. Det beror också på hur mottaglig publiken är 
beroende på deras förmågor och politiska intressen. (Strömbäck 2014, 105) Därför kan DN 
påverka publikens åsikter i en viss utsträckning, även om de inte har en fullständig kontroll. 
För att dagordningen ska få konsekvenser måste medias uppmärksamhet kring frågan komma 
över en viss nivå. Medier kan inte helt och hållet styra människors val av vilken fråga de 
tycker är viktigast, men de kan påverka genom att ge en fråga mer uppmärksamhet. 
(Strömbäck 2014, 106) Teorin har varit relevant då fokuset har legat på vilken information 
som får komma fram från budgeten och och vidare till artikeln. 

4.2 Nyhetsvärdering 

Nyhetsvärdering handlar om att verkligheten är oändlig men media är begränsad i sitt format. 
Tidningar, radio och tv har alla ett begränsat utrymme för nyheter att ta plats. Internet har 
större möjligheter, men då är i stället publikens uppmärksamhet begränsad. (Hvitfelt 1989, 
30) Den objektivitet som tidningar eftersträvar påverkas då av ett subjektivt val. Kritiker 
menar därför att tidningar inte kan vara objektiva. Samtidigt menar journalister att det är inte 
möjligt att leverera nyheter utan att välja bort något, utan att det finns en vinkel på nyheten. 
(Wadbring och Weibull 2014, 281) Begreppet nyhetsvärdering är icke att förväxlas med 
nyhetsurval. Då nyhetsvärdering bygger på hur olika nyheter och händelser värderas på i den 
redaktionella miljön utgår den senare från materialet som till slut publiceras som faktiska 
nyheter. (Strömbäck 2013) 
 
Galtung och Ruge (1965) sammanställde tolv faktorer som var av betydelse för att något 
skulle bli en nyhet. Den första punkten var frekvens, att händelsen ska passa in i mediernas 
publiceringsrytm för att mer sannolikt bli en nyhet. Punkt två är tröskelvärde, principen om 
att en händelse måste ha en viss betydelse, komma över en viss tröskel, för att bli en nyhet. 
Tröskeln i detta fall är odefinierad. Därefter följer tydlighet, att händelsen ska vara tydlig och 
så få osäkerheter som möjligt ska råda. Fjärde punkten är meningsfullhet och relevans, helt 
enkelt vad det låter som; att händelsen ska vara meningsfull. Nästa punkt är konsonans. Detta 
innefattar de förväntningar som finns kring vad som ska komma att ske och vad en nyhet är. 
Ju mer samstämmigt, desto mer rimligt att det blir en nyhet. Sjätte punkten är överraskning. 
Graden av händelsens överraskningsfaktor eller hur avvikande den är spelar roll, ju större 
överraskning, desto högre nyhetsvärde. (Galtung och Ruge 1965) 
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Den sjunde faktorn, kontinuitet, bygger på att när en händelse väl fått stor uppmärksamhet i 
media kvarstår den uppmärksamheten en tid efteråt, även fast nyhetsvärdet torde ha sjunkit. 
Det kan förklaras med att ämnet är mer bekant och lättare att förstå och tolka. Den åttonde 
faktorn är komposition. Det måste finnas en spridning av nyheterna i en enskild tidning eller 
ett enskilt nyhetsprogram. Här värderas alltså de nyheter som bidrar till en ökad spridning 
och blandning högst. Nästa faktor utgår från det som forskarna kallar elitnationer.  Det 
innefattar nationer som av någon anledning är av särskild vikt. Händelser som involverar eller 
utspelar sig i dessa elitnationer värderas högre. På samma vis finns elitmänniskor. Det är 
personer som betraktas som särskilt framträdande, kända eller viktiga. Om en händelse rör 
dessa personer har den högre nyhetsvärde. Den elfte punkten är personifiering. Enligt den här 
punkten har händelser som innefattar människor och händelser som kan kopplas till 
mänskliga handlingar ett högre nyhetsvärde. Den sista punkten är negativitet. Den utgår från 
att människor lättare både uppfattar och kommer ihåg negativ information lättare än positiv 
information. Den negativa informationen betraktas också som mindre tvetydig. Det innebär 
att negativa händelser erhåller ett högre nyhetsvärde. (Galtung och Ruge 1965) 
 
Tre andra faktorer som påverkar nyhetsvärderingen är tid, kultur och rum. Om nyheten sker 
långt bort är det mindre intressant än om det hade hänt nära inpå. Samma sak gäller tiden, 
desto närmare inpå mediahuset kommer på nyheten i tid, desto mer ökar engagemanget kring 
det. (Wadbring och Weibull 2014, 282) 
 
Journalisternas egna erfarenheter av utbildning, uppväxt, tidigare yrken samt deras egna 
värderingar och åsikter är alla faktorer som påverkar vilken information som släpps fram i 
artikeln. Det kan vara viktigt i en diskussion kring varför nyhetsurvalet ser ut som det gör, att 
vara medveten om journalisterna bakom. (Strömbäck 2014, 136-137) 
 
Enligt Håkan Hvitfelt är det självklart att det som media rapporterar är ett urval av 
verkligheten eftersom inget annat hade varit möjligt. Även att val av nyhet väljs ut från en 
stor population. Efter det väljs informationen från verkligheten ut för att skapa en artikel som 
ska stämma någorlunda med verkligheten. Det som inte går att få med från platsen kan vara 
exempelvis lukter, vilket gör att artiklarna saknar ett visst djup. (Hvitfelt 1989, 31) 
 
Ytterligare kritik som kan riktas mot teorin är att forskningen kring den utgår från att alla 
nyheter bygger på händelser som i en verklighet som är oberoende av medier. Det antas på så 
vis att nyheter kommer till genom att journalister söker och finner de händelser som blir 
nyhetsmaterial. Då tar modellen inte hänsyn till att nyheter kan handla om uttalanden, utspel 
och intervjuer, snarare än faktiska händelser. Många av de företeelser som klassas som 
händelser är också arrangerade på ett vis som har för avsikt att locka intresse från medierna. 
Med det som utgångspunkt är nyheter i stället något som konstrueras utifrån samspelet 
mellan medierna och de aktörer som har ett intresse i att påverka medierna, snarare än något 
som existerar oberoende av medierna vilket teorin förutsätter. (Karlsson och Strömbäck 2015, 
151-168) 
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Det har också riktats mer direkt kritik mot modellen som Galtung och Ruge lade fram 1965. 
Senare forskning antyder att modellen, trots att den vunnit stort förtroende, kan ifrågasättas 
då det finns flera faktorer som de inte tagit hänsyn till i sin modell. Dels riktas kritiken mot 
att vissa av Galtung och Ruges faktorer kan vara svåra att definiera. Samtidigt kan vissa 
faktorer gå att identifiera men har möjligtvis i så fall inte samma betydelse i fråga om de 
faktiska egenskaperna i en potentiell nyhetshändelse. Snarare får det betydelse i hur själva 
historien konstrueras eller byggs upp. Med andra ord, det är inte själva händelsen utan 
berättelsen om den som uppfyller faktorerna i nyhetsvärderingsteorin. (Harcup och O’Neill 
2001) 

4.3 Tidigare forskning  

Ekonomi behandlas och respekteras ofta som en vetenskap av journalister i stället för att ta 
hänsyn till att ekonomin i hög grad involverar val utifrån politisk och ideologisk grund. Det 
jämförs med politiska reportrar som är väl medvetna om de ideologiska skillnaderna mellan 
de amerikanska republikanerna och demokraterna och rapporterar allt mer om vad som skiljer 
de båda partierna åt. Samtidigt sägs kunskapen om ideologiska skillnader inbäddade i 
ekonomin saknas inom ekonomijournalistiken. Författaren Louis Ucheitell påpekar däremot 
att även journalistiken, i samband med lågkonjunkturen, närmat sig en större förståelse för 
underliggande ideologiska aspekten av ekonomi. (Uchitelle 2011, 363-368) Eftersom att en 
lågkonjunktur inträffat i Sverige mellan två av åren vår studie har undersökt, 2007 och 2017 
(Konjunkturinstitutet 2008), har det varit av värde att lyfta in i analysen för att på så vis 
undersöka om det skett en förskjutning i och med detta. 
 
Med utgångspunkt i den mediala synen på ekonomi kan nästa studie, “Getting citizens to 
save: Media influence on incentive-based policies”, visa på konsekvenser av den ekonomiska 
journalistiken. Andrea Lawlor fokuserar i studien på statliga incitament och undersöker 
vilken roll media har i att marknadsföra dessa ekonomiska incitament för befolkningen. 
Studien undersöker en kanadensisk plan för pensionssparande från 2000-2013 och finner att 
media påverkar resultaten av bidragsprogram och utgör en väsentlig men förbisedd roll som 
motivator. Det kan dock inte väga upp för effekter kopplade till livscykelfaktorer, till 
exempel närhet till pensionsålder. Författaren påpekar däremot att även om studien funnit en 
korrelation i frågan är det svårt att dra slutsatser kring kausaliteten i fallet. Hon diskuterar 
även huruvida det är möjligt att applicera upptäckterna från den här studien på andra 
sparprogram, till exempel kopplat till utbildning. Hon konstaterar dock att det utgår från 
andra premisser då det finns en uppfattning om att sparande kopplat till utbildning är en lyx 
som alla föräldrar inte har råd med. Därigenom kan effekten antas avta. Å andra sidan finns 
forskning som visar att den här typen av mediala incitament och “knuffar” har en viss effekt 
på sparande kopplat till hälsa och sjukvård. (Lawlor 2016) Studien lyfter därmed ett medialt 
maktperspektiv och en aspekt av dagordningsteorin som har varit relevant för analysen 
utifrån den eventuella dagordning som DN sätter med sin rapportering kring 
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budgetpropositionen. Detta står i nära relation till nästa studie som i stället lyfter synen på 
medias makt utifrån ett annat perspektiv. 
 
I studien “Medborgarna och den medialiserade politiken” undersökte forskaren Bengt 
Johansson hur media kan påverka väljarnas politiska åsikter. Studien visar att 54 % upplever 
att de blir påverkade av vad dagstidningar skriver om det politiska. Respondenterna tror 
också att det är ännu viktigare med dagspress när det kommer till andra väljare och hur de 
påverkas. Studien visar dock att egna erfarenheter är den faktor som främst påverkar det 
politiska beslutet när det kommer till att rösta, och partiernas egna politiska reklam påverkade 
minst. Studien kom fram till att medier har en möjlighet att påverka men är inte allsmäktiga i 
sin bevakning och påverkan. (Johansson 2002, 177-184) Studien är gjord 2002 och sedan 
dess har internet utvecklats otroligt snabbt och har en större plats i samhället än för några år 
sedan (Davidsson, Palm och Mandre 2019). Det skulle kunna påverka hur siffrorna i studien 
hade sett ut i dag. (Johansson 2002, 187-189) Det gav trots allt en fingervisning om hur 
mediernas makt uppfattas av väljarna själva att lyfta in i analysen. Och via väljarnas åsikter 
kring detta är steget inte långt till nästa undersökning som i stället lyfter andra aktörers syn på 
samma fråga. 
 
I studien “Medialisering och makt: En analys av mediernas politiska påverkan”, skriven av 
professorn Jesper Strömbäck, visar resultaten en liknande slutsats. Medierna, enligt 
riksdagsledamöterna och de politiska journalisterna, har ett stort inflytande över 
dagordningen, över politiken i allmänhet och över allmänheten. Ett fall visar dessutom att 
medierna anses ha större inflytande än centrala politiska aktörer, däribland politiska partier, 
riksdagsledamöter och regeringsledamöter. Runt hälften av riksdagsledamöterna och de 
politiska journalisterna tycker att det är viktigare att få ta plats i medier och skulle kunna göra 
nästan vad som helst för att få den. Därför är det inte konstigt att journalister och politiker 
ofta har en nära kontakt. Dock visar resultatet att 78,7 procent av riksdagsledamöterna och 
36,4 av journalisterna tycker, helt eller delvis, att medierna har fått för stor makt. Jesper 
Strömbäck lyfter däremot att det är signifikant att var fjärde journalist anser att media har fått 
för stor makt och är en av anledningarna till den slutsats studien drar, nämligen att politiken 
har medialiserats även i Sverige. Han påpekar dock att det inte går att besvara i vilken 
utsträckning denna medialisering skett. (Strömbäck 2009, 385-405) Här var resultatet som 
visar att medierna uppfattas ha stort inflytande över dagordningen av intresse för analysen. 
Det öppnade upp för en diskussion kring konsekvenser av DN:s rapportering, något som 
nästa studie ger ett annat perspektiv på. 
 
Det är en studie från 2010 utförd av Goidel, Procopio, Terrell och Wu som har undersökt hur 
lokal nyhetsbevakning påverkar individuella uppfattningar av ekonomin. Genom att bredda 
urvalet och undersöka rikstäckande TV-kanaler, nationella och lokala tidningar samt lokala 
TV-stationer har de kunnat koppla samman effekterna av rapporteringen på individuella 
uppfattningar. Forskarna finner att det förekommer skillnader i de olika medieplattformarnas 
inverkan på publiken men att exponeringen av medier har en betydande effekt på ekonomiska 
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uppfattningar oavsett plattform. Samtidigt upplever de att detta visar på en mer nyanserad och 
komplex roll vad gäller nyhetsmediernas förmåga att utforma individuella ekonomiska 
uppfattningar än vad tidigare forskning visat. Studien har fokus på mediernas publik och 
utgår från denna i första hand. (Goidel et al, 2010) Den här studien gav ett mer komplext och 
problematiserande perspektiv i analysen då den just visar på en mer nyanserad roll av mediala 
effekter än tidigare studier åstadkommit. 
 
Om studien ovan visar att medierapporteringen får effekter på publiken finns andra 
undersökningar som visar vad det är för rapportering som får mest effekt. En studie från 
2013, utförd av Dr. Conway, undersöker vilken inverkan mediebevakningen hade på den 
allmänna opinionen vid införandet av den amerikanska sjukvårdsreformen Patient Protection 
and Affordable Care Act, även kallad Obamacare. När förslaget röstades igenom gick det 
stick i stäv med opinionsmätningar där stödet hade fallit från 54-64 procents stöd till under 50 
procent. Studien kommer, med utgångspunkt i den andra nivån av dagordningsteorin och med 
en regressionsanalys som metod, fram till att den negativa mediebevakningen i ämnet har haft 
en inverkan på den allmänna opinionens fall. Trots att bevakningen som helhet var att 
betrakta som neutral blev den negativa bevakningens inverkan på den allmänna opinionen 
mer påtaglig. Därtill påpekas att resultaten stödjer tidigare studier som pekar på att 
dagordningseffekten inte uppstår direkt utan är ett resultat av exponering för information 
under en längre period. (Conway 2013) Här var dels själva faktumet att negativ bevakning får 
större effekt, dels att dagordningseffekten kräver längre tids exponering, det som 
huvudsakligen var relevant för analysen. 
 
Slutligen återfinns studie utförd av professor Binderkrantz 2012 som har undersökt 
utvecklingen över tid utifrån mångfalden i mediernas intressegrupper mellan 1984 och 2003. 
Studien visar att mångfalden och spridningen ökat kontinuerligt med tiden vilket har fått till 
följd att medieagendan i mindre utsträckning domineras av arbetskraft och företag för att i 
stället låta material om organisationer av allmänt intresse och lokala grupper ta mer plats. Det 
framgår också att utvecklingen är kopplad till medias allt starkare roll på den politiska scenen 
och minskningen av gruppintegration i offentliga beslutsprocesser. Vidare påvisas att 
utvecklingen ligger i nära relation med förändringarna som skett över tid i den mediala 
uppmärksamheten gentemot olika politikområden. (Binderkrantz 2012, 117–139) I analysen 
gjorde den här studien det möjligt att koppla till dylika drag i rapporteringen kring 
budgetpropositionen i Sverige och undersöka huruvida en förskjutning skett. 

5. Metoder och material  

För att möjliggöra analys av ett större materialhar vi genomfört en kvantitativ innehållsanalys 
(Berglez et al. 2010, 119). Grundtanken med metoden är att mäta hur frekvent och hur 
mycket utrymme något får (Esaiasson et al. 2012, 196-198). Metoden valdes även för att 
kunna genomföra en systematisk och överskådlig studie för att kunna dra generella slutsaer 
kring Dagens Nyheter över tid (Berglez et al. 2010, 119). 
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Metoden uppkom under andra världskriget när Harold Lasswells studerade bland annat 
propagandateknik. Efter det har metoden använts till att analysera allt från dokusåpor och 
bloggar till reklam och serier. (Berglez et al. 2010, 121) Metoden i sig har fått sin beskärda 
del av kritik. Bland annat för att det inte går att se en helhet på det analyserade materialet och 
att det är svårt att tolka resultatet. (Berglez et al. 2010, 121) Vi har haft för avsikt att 
förebygga eventuella metodproblem kopplat till detta med transparens i framställningen av 
materialet samt att tydligt diskutera vad som konkret går att utläsa från resultatet och ej. 

Den kvantitativa undersökningen har byggt på artiklar som speglar budgetpropositioner i DN. 
På så vis fanns möjligheten att se såväl vad som lyfts fram och vad som inte lyfts fram. Valet 
av DN som medie utgår från att studien hade för avsikt att använda oss av en rikstäckande 
morgontidning med stor räckvidd (Ohlsson, Wadbring, och Weibull 2018, 116). Detta med 
bakgrund i en förhoppning om att resultatet skulle vara generaliserbart ur ett nationellt 
perspektiv. Men eftersom vi använde oss av ett begränsat strategiskt urval, går inte resultatet 
att generalisera i ett större sammanhang.  

För att kunna analysera resultatet i undersökningen kring DN:s rapportering användes SOM:s 
rapport som utgångspunkt för väljarnas åsikter. Rapporten, som är publicerad på deras 
hemsida, innehåller statistik på människor vanor och åsikter kring media och samhället i sig. 
Vi använde oss endast av det kapitel som handlar om väljarnas viktigaste frågor. Siffrorna i 
SOM:s rapport ställdes mot de siffror som vår undersökning fick fram. (SOM 2019)  

Efter att ha operationaliserat syftet och frågeställningen gick det att definiera vilka variabler 
och variabelvärden som var aktuella. Det som sökts efter i texterna är vilka ämnen som får 
framkomma i artikeln, sedan avkoda beslutet genom att jämföra med budgetpropositionens 
27 utgiftsområden. (Esaiasson et al. 2012, 197-198)  

5.1 Kodning och insamling av material 
Studien har baserats på ett noggrant genomtänkt kodschema där våra egna åsikter, 
förväntningar och tolkningar inte ska ha kunnat påverkat. Det var också av vikt att studien 
blev replikerbar. Därför har en kodmanual att upprättas för att minimera risken att andra 
forskare gör annorlunda. (Berglez et al. 2010, 126) Kodschemat består av förklaringar kring 
vad variabeln är, vilket variabelvärdet är, vad analysenheterna består av och vilken kod de 
ska ha. (Berglez et al. 2010, 134) Innan kodschemat användes testades det för att se om det 
fungerade. (Barmark och Djurfeldt 2015, 53) Efter det har undersökningen kunnat börja, där 
artiklarna har kodats tillsammans för att komma fram till ett så objektivt resultat som möjligt.  
 
Insamlingen av material har skett med ett strategiskt urval utifrån internetbaserade artiklar 
som har sökts upp inom den valda tidsperioden. I studien har Kungliga bibliotekets söktjänst 
“Svenska dagstidningar” använts för att finna och studera de aktuella artiklarna. Där har vi 
genom avgränsning på datum och titel kunnat sortera ut de aktuella nummer studien haft 
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behov av. På så sätt kunde alla tidningar från den valda tidsperioden plockas fram och gå 
igenom sida för sida för att hitta de material som var relevant.  

Artiklarna har hämtats från de valda tidningarnas pappersupplagor. DN har visserligen 
funnits online sedan 1995 (Dagens Nyheter 2014) men utifrån faktumet att 
webbpubliceringar kan redigeras i efterhand fattades ett beslut om att utgå från 
papperstidningen. Här har nyhetsartiklar, ledare, krönikor, insändare, analyser och 
debattartiklar tagit med i undersökningen för att se till att alla delar av tidningen undersökts. 
Det som valts bort är annonser med anledning av att Dagens Nyheter i lägre utsträckning kan 
påverka innehållet. Även artiklar utanför tidsramen valdes bort. Som nämnt i avsnittet om 
nyhetsvärdering har media i sitt format viss begränsningar oändlig men media är begränsad i 
sitt format. Detta blir mer påtagligt i en papperstidning jämfört med internet. Där utgörs 
begränsningarna snarare av publikens uppmärksamhet och detta faktum är av värde att lyfta i 
och med att det är pappertidningarna som undersöks. (Hvitfelt 1989, 30) 

5.2 Urval och avgränsning  

En avgränsning av tidsintervall gjordes för att begränsa urvalet. Artiklarna som analyserats är 
de som skrivits från och med en vecka före till och med en vecka efter presentationen av 
budgetpropositionen hösten 1997, 2007 och 2017. Detta för att kunna möjliggöra en analys 
av utvecklingen under en längre tidsperiod, för att på så vis kunna uppmärksamma eventuella 
skillnader tydligare mellan åren. Valet av en vecka före och en vecka efter byggde på 
avsikten att få med spekulationer och läckta förslag innan budgetpropositionen läggs fram 
och rapporteringen direkt efter det. Här insåg vi att datumet för publicering av 
budgetpropositionen på regeringens hemsida inte stämde överens med den faktiska 
publiceringsdagen. Vi började därför koda datum som inte skulle vara med och fick därmed 
börja om.  

Åren 1997, 2007 och 2017 valdes eftersom att vi ville undvika år med val. Valet skulle kunna 
påverka vilken tidsperiod som budgetpropositionen kommer in då en ny regering kan få extra 
lång tid på sig att lämna in den. (Sveriges riksdag 2018) Om det dessutom är en oklar 
regeringssituation, där exempelvis olika block är lika stora eller riksdagen inte kommer 
överens om en statsminister, kan det påverka hur lång tid det tar att lägga en 
budgetproposition. (Sveriges riksdag 2018) 

För att artiklarna skulle vara relevanta för undersökningen behövdes det tydliga riktlinjer om 
vad som krävdes för att de skulle tas med. Artiklar som inte speglade ämnet 
budgetpropositionen valdes bort. Det fanns även artiklar som enbart handlade om andra 
partiers och koalitioners motioner, vilket är ett förslag på hur man kan ändra 
budgetpropositionen. Men om artikeln i huvudsak handlade om motioner i stället för 
budgetpropositionen valdes artikeln bort. Budgetpropositionen kan dock benämnas på olika 
sätt; höstbudget, budgeten, årsbudgeten, regeringens budget, och så vidare. Därför var det 
viktigt att ha i åtanke att just ordet budgetproposition inte definierade att artikeln handlade 

14 



 
 

om just det. Även artiklar som var kortare än 500 tecken valdes bort. Detta med anledning av 
att det skulle ha blivit för många korta notiser. Här sållades även korta insändare och första 
sidan bort. (Häger 2017, 50)  

De undersökningar från SOM som valdes ut är de som publicerades 1998, 2008 och 2018. 
Detta för att datainsamlingen för dessa skett 1997, 2007 och 2017 och därmed kunde antas 
spegla de år som artiklarna, aktuella för den här studien, är skrivna (SOM-institutet 2019). 
Genom att jämföra de båda gick det att se om ämnena i artikeln korrelerade med vad väljarna 
ansåg viktigt vid tidpunkten för artikelpubliceringarna (SOM-institutet 2019).  

5.3 Reliabilitet-test  

Inför kodningen var det osäkert om antalet gånger som en utgiftsområdena nämndes skulle 
kodas, eller endast om det fanns med. Efter ett reliabilitetstest bestämdes att det endast ska 
kodas om ämnes fanns med i artikeln och inte hur ofta, då det inte var mätbart. Det bestämdes 
också att analyser skulle tas med då de var relevanta för undersökningen.  

Efter att ha avkodat utgiftsområdena jämfördes resultatet med SOM:s undersökningar om 
vilka politiska frågor eller samhällsproblem väljarna tycker är viktiga. För att kunna göra det 
slogs kategorierna energi och miljö ihop för att kunna matcha SOM:s ämnesområden. Resten 
av områdena kunde placeras ut i undersökningen från SOM. Därifrån plockades de nio till tio 
mest diskuterade ämnena ut för att kunna svara på frågeställningarna.  

5.4 Redovisning av resultatet  

Resultatet har redovisats i två olika former av diagram. För att se hur artiklarna har förändrats 
över tid när det kommer till de 27 utgiftsområdena, har resultatet redovisats i en tabell för att 
ge en tydlig överblick. 10 av de 27 områdena valdes ut efter de 10 viktigaste frågorna för 
väljarna i SOM-undersökningen. Det gäller också för antalet artiklar som skrevs totalt. Ett 
kombinerat stapel- och linjediagram användes för de respektive åren vid redovisningen av 
vilka ämnen som lyfts fram i artiklarna i jämförelse med vilka ämnen som väljarna tycker är 
viktigast. (Lindstedt 2017, 254-256) Det finns ingenting i datan som har påverkat vilken data 
som representerar staplarna och vilka som representerar linejdiagramen i resultat och analys. 
(Se sida 18)  

5.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet handlar om huruvida man har undersökt det man avsett att undersöka 
och på vilket sätt man har undersökt det. (Berglez et al, 2010. 76-77)  
 
För att kontrollera materialet gjordes ett reliabilitetstest, där vi författare först kodade ett 
begränsat material och sedan bytte för att koda samma material. Ju bättre resultatet stämde 
överens procentuellt, desto bättre ansågs kvaliteten på studien. (Esaiasson et al. 2012. 
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207-208) Här upptäcktes problem med kodschemat. Vi hade bland annat kodat samma 
artiklar olika och detsamma gällde de ämnen som togs upp. Vi har därför valt att förtydliga 
kodmanualen för att säkerställa en så likvärdig bedömning som möjligt. Testet gjordes sedan 
om med bra resultat. (Se bilagor för kodmanual)  
 
Systematiska fel har kunnats förutspås och motarbetas. I den här studien har undersökningen 
fokuserat på vilka områden från budgetpropositionerna som lyfts fram i de artiklar som 
publiceras inför och efter den har presenterats. Det har varit av vikt att alla förslag i artiklarna 
kommit med och avkodats genom att jämföras med aktuell proposition. Om en dag medvetet 
skulle hoppas över blir det ett systematiskt fel och validiteten blir låg. (Esaiasson et al. 2012, 
58-60) 

Studien har utformats för att täcka in ett stort område då den fokuserar på ett nationellt 
perspektiv. Det gav en god möjlighet att dra förhållandevis goda slutsatser kring ett 
förhållandevis stort geografiskt område, frågan är dock hur stora. Just begreppsvaliditeten 
utgör ett problem då operationaliseringen sällan, åtminstone inte i det här fallet, kan vara 
fullkomlig. Som framgår av Metodpraktikan (Esaiasson et al. 2017, 59) är det här den 
vetenskapliga opponentens säkraste kort. Det framgår att det kan finnas en bristande 
överensstämmelse mellan de valda empiriska indikatorerna. Studien har ämnat förebygga 
denna eventuella opponentkritik, dels med en tydlig problematiserande diskussion, dels med 
tydliga avgränsningar för vad studien vill undersöka. Utifrån förutsättningarna har det varit 
svårt att uppnå fullkomlighet i studien och då blir diskussionsdelen desto viktigare. 
(Esaiasson et al. 2017, Ibid) 
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6. Resultat och analys  

6.1 Resultat och tolkning  

Figur 1 

Tabell över hur ofta Dagens Nyheter rapporterade 
om valda ämnen för åren 1997, 2007 och 2017. N=308 

 
Figuren visar tio ämnen, baserad på de viktigaste frågorna för väljarna enligt SOM, ur budgetpropositionens 27 
utgiftsområden för åren 1997, 2007 och 2017 och hur ofta de nämnts. Olika ämnen kan förekomma i samma 
artikel, därav är N-värdet högre än antalet artiklar som är 107. N = 308. 1997 n=108, 2007 n=126, 2017 n=74 
 
Figur 1 visar tio ämnen baserad på SOM:s undersökning om vilka frågor som väljarna ansågs 
vara viktigast. Några av ämnena är de mest frekvent rapporterade i minst två av de utvalda 
åren hos DN. Arbetsmarknad och arbetsliv är ett ämne som Dagens Nyheter har rapporterat 
mycket kring oavsett år. 1997 och 2007 var det ämnet som förekom mest, och 2017 näst 
mest. Lag och ordning är dock det ämne som legat mest stabilt mellan de olika åren. 
Frekvensen i rapporteringen kring samhällsekonomi, utbildningsfrågor, skatt och tull samt 
samhällsplanering har alla pendlat mellan åren men legat förhållandevis jämnt i jämförelse 
med de resterande utgiftsområdena. Av de fyra har skatt och tull differerat mest sett till 
högsta och lägsta antalet nämnda gånger. Samhällsekonomi och samhällsplanering har minst 
skillnad utifrån samma aspekter.  
 
Alla tre kategorier inom ekonomisk trygghet sticker ut i rapporteringen då de alla genomgått 
stora svängningar mellan åren. Trygghet för barn och familj och för äldre har det skrivits 
väldigt mycket om 1997 och 2017 men nästan inget alls 2007. För sjuka och 
funktionsvarierade gjordes hoppet tvärtom och ämnet var väldigt stort 2007 men inte de 
övriga åren. Beroende på vilken grupp som står mest i fokus skulle rapporteringen kunnat 
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ändras utifrån det. Det skulle också kunnat vara nya omdiskuterade lagar eller andra förslag i 
budgeten som gjort att rapporteringen skiftat fokus mellan åren. Men det är svårt att låta alla 
tre ämnen ta lika mycket plats varje år och fokuset hamnar på max två av dem. Det var utifrån 
den här undersökningen svårt att säga vad skiftningen beror på, men det gick att konstatera att 
de har gjort stora hopp i rapporteringen.  
 
Sammanfattningsvis kunde utläsas att arbete, ekonomi, hälsa, utbildning och bostad var de 
fem områden som det rapporterades mest kring av Dagens Nyheter, om man slår ihop de 
tidigare tio kategorierna till behov. Samma område kan dock innehålla olika typer av frågor, 
därför kan grupperingarna bli väldigt stora. Det kan tyda på att DN med stor medvetenhet 
valde ut vissa områden som fick ta plats i rapporteringen.  
 
Men rapporteringen skiljer sig åt mellan åren. I de två första åren, 1997 och 2007, fanns det 
ämnen som stack ut i rapporteringen. Det första året stod arbetsmarknad högt tillsammans 
med samhällsekonomi och ekonomiskt trygghet för familjer. 2007 stack arbetsmarknaden ut 
väldigt markant i rapporteringen. Där var också skatt och ekonomiskt trygghet för 
funktionshindrade stora frågor. 2017 är rapporteringen hyfsat jämn och inget ämne 
rapporterades markant mycket mer gentemot resterande. Allt detta kan tyda på att visa år 
fanns det ämnen som var extra viktiga att bevaka för DN eller ämnen som prioriterats i 
tidningen.  

Figur 2 

 
Figur 2 visar antalet artiklar som handlade om budgetpropositionen i Dagens Nyheter för åren 1997, 2007 och 
2017. Artiklarna är insamlade en vecka före budgetpropositionen presenterade och en vecka efter. N=107.  
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Figur 2 visar antalet artiklar som har skrivits per år under de dagar som analyserats ur DN. 
1997 var den 36 artiklar som avhandlade budgetpropositionen, 2007 var det 45 och samma 
siffra 2017 var 26. Det skilde alltså mellan åren i hur många artiklar som handlade om just 
budgeten. Det betyder att det nästa skrevs dubbelt så många artiklar 2007 jämfört med 2017. 
 
En förklaring till det kan vara att antalet sidor i tidningarna var kortare 2017 jämfört med de 
tidigare åren. Det kunde skilja så mycket som hundra sidor mellan dem. DN har också bytt 
format på sina tidningar, från broadsheet till tabloid, 2004. Det kunde påverka storleken på 
tidningarna och därmed hur mycket som får plats. Det förklarade däremot inte den markanta 
skillnaden med antalet artiklar mellan 2007 och 2017. Noterbart är att studiens resultat visar 
att DN 2007 valde att dedikera en större del av tidningen för artiklar kring budgeten, dagen 
efter att den presenterades. Det skulle kunna förklara den plötsliga ökningen.  
 
Det skiljer nio artiklar mellan 1997 och 2007 och nitton artiklar mellan 2007 och 2017. Det 
skulle också kunna tyda på att budgeten ansågs vara viktigare det året. Det kan också ha 
funnits ett större intresse att rapportera kring budgeten både från Dagens Nyheters håll och ett 
större intresse bland publiken att ta del av nyheter kring detsamma. 
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Figur 3 

 
Linjerna visar hur mycket DN har rapporterat kring respektive ämne, medan staplar visar hur viktigt väljarna 
ansåg ämnet vara. Procenten är beräknad separat från respektive N-värde. DN:s N-värde bygger på ett begränsat 
strategiskt urval medan SOM:s N-värde är baserat på ett representationsurval.  
 
I figur 3 går det att avläsa att Arbetsmarknad var det viktigaste ämnet för väljare och att DN 
rapporterade mest kring ämnet det året. Tabellen visar också på att ekonomi var något som 
DN rapporterade mer kring i förhållande till väljarnas intresse. De två ämnen som DN 
rapporterade minst kring 1997 var miljö och energi samt lag och ordning. De korrelerade 
alltså inte med vad väljarna ansåg vara relevant. Sjukvård och utbildning hade en lägre grad 
av rapportering medan äldrefrågor och bostäder förekom oftare i jämförelse med väljarnas 
åsikter av de viktigaste frågorna.  
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Figur 4 

Linjerna visar hur mycket DN har rapporterat kring respektive ämne, medan staplar visar hur viktigt väljarna 
ansåg ämnet vara. Procenten är beräknad separat från respektive N-värde. DN:s N-värde bygger på ett begränsat 
strategiskt urval medan SOM:s N-värde är baserat på ett representationsurval.  
 
Figur 4 visar att det rapporterades väldigt mycket kring arbetsmarknaden 2008. Dock hade 
intresset från väljarna kring samma fråga svalnat jämfört med 1997. Det fanns inte något 
ämne som stack ut lika tydligt bland väljarna som den viktigaste frågan, till skillnad från de 
två andra åren, mer än att bostäder ligger väldigt lågt i jämförelse. Däremot varierade 
rapporteringen desto mer. Förutom arbetsmarknaden skrevs det mycket kring bostäder, miljö 
och skola. Tätt därefter följde ekonomi, sociala frågor och sjukvård. Däremot skrevs det 
minimalt kring migration och lag och ordning trots att väljarna visade intresse för frågan.  
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Figur 5 

 
Linjerna visar hur mycket DN har rapporterat kring respektive ämne, medan staplar visar hur viktigt väljarna 
ansåg ämnet vara. Procenten är beräknad separat från respektive N-värde. DN:s N-värde bygger på ett begränsat 
strategiskt urval medan SOM:s N-värde är baserat på ett representationsurval.  
 
Figur fem visar på tre tydliga frågor hos väljarna: skola, migration och sjukvård. Därefter 
ligger miljö, lag och ordning, äldrefrågan och sociala frågor väldigt tätt tillsammans. 
Arbetsmarknad, ekonomi och bostäder var inte lika intressant för väljarna 2018. Bostäder 
hade sedan tidigare legat lågt medan arbetsmarknaden tidigare legat högt. Det kan alltså ha 
hänt något mellan 2007 och 2017 som påverkade väljarnas åsikter. 
 
DN:s rapportering var förhållandevis jämn 2017. Mest förekommande var äldrevården och 
arbetsmarknaden. Skillnaden mellan de mest frekventa och det minst frekventa ämnet var 
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endast sju stycken omnämningar, vilket kan jämföras med 2007 där skillnaden ligger på 32 
omnämningar. 
 
Rapporteringen kring arbetsmarknaden sjönk i frekvens genom åren och är 2017 som lägst. 
De rapporterade inte heller mer om sjukvård och migration jämfört med tidigare år trots att 
väljarna ansåg att det var de viktigaste ämnena. 
 
Figur 3,4 och 5 visar gemensamt vilka frågor eller samhällsproblem väljarna tyckte var 
viktigast i SOM:s undersökningar från 1997, 2007 och 2017. (Andersson och Martinsson 
2019) Rapporten om väljarfrågorna publicerades dock åren efter, därav är åren 1998, 2008 
och 2018 presenterade.  
 
Sammanfattningsvis fanns alltså inget mönster i hur DN valde att rapportera kring de olika 
områdena utan har troligen har valt ut vilka ämnen de ska skriva om själva. De satte själva 
agendan för vilka frågor som är viktiga, med en möjlig påverkan av politikernas viktigaste 
frågor. Det framgick också att det, i vissa frågor, fanns en korrelation i de frågor som väljarna 
tycker är viktiga och det som DN rapporterade om, däribland arbetsmarknaden. Det gick 
dock inte att svara på vem som påverkar vem genom denna studie, utan bara att det fanns ett 
samband i vissa frågor.  

6.2 Analys  
För att besvara studiens första frågeställning, “Vilka av budgetpropositionens 27 
utgiftsområden lyfts fram i Dagens Nyheter?”, kunde blicken vändas mot figur 1. De mest 
frekventa ämnena sett över samtliga tre år var, som tidigare nämnts, arbete, ekonomi, hälsa, 
utbildning och bostad. Figur 1 visar tydligt att det fanns ämnen som blev mer prioriterade 
vissa år än andra. En anledning till det kan utläsas utifrån hur DN valde att värdera sina 
nyheter. Eftersom tidningarna blivit mer digitala de senaste åren har DN en chans att nå ut till 
en större publik. (Schori 2016, 12) Då kan förhållandet till publiken ha ändrats och andra 
nyheter får större relevans och en annan konsonans än vad som tidigare varit fallet. DN skulle 
sedan ha kunnat anpassa sitt innehåll efter vad publiken vill ha.  
 
Figur 1 pekar på att det att DN valde att värdera ämnena annorlunda 2017 jämfört med de två 
tidigare åren som undersökts. Uchitelles studie visar på att lågkonjunkturen, med start i USA 
2007, ökade förståelsen för de ideologiska skiljelinjerna inom finanspolitiken. Kort efter att 
budgetpropositionen 2007 presenterades nåddes Sverige av samma lågkonjunktur 
(Konjunkturinstitutet 2008). Sviterna från den tiden kan ha påverkat de journalister som 
fortfarande jobbar i dag och deras sätt att förhålla sig till informationen, vilket kan ligga till 
grund för att rapporteringen förändrats till 2017. (Uchitelle 2011, 363-368) Jesper Strömbäck 
skriver att journalistens utbildning, uppväxt och egna värderingar kan påverka hur reportern 
väljer att nyhetsvärdera. Om alla reportrar har liknande erfarenheter från lågkonjunkturen 
skulle det ha kunnat påverka huruvida det finns en gemensam syn på rapporteringen av 
budgetpropositionen. (Strömbäck 2014, 136-137) 

23 



 
 

 
I förhållande till detta fanns också ett samspel mellan politiker och media att ta hänsyn till. 
Eftersom att regeringen alltid presenterar budgetpropositionen ett visst datum med tillhörande 
presskonferenser är media beredda på det. Politiker vill ha medierna på plats, vilket de också 
är. Därmed är inte budgetpropositionen ett urval ur den nyhetspopulation som finns, utan en 
arrangerad nyhet. Eftersom att nyhetsvärdering inte tar hänsyn till den typen av händelser 
fallerade teorin om att budgetpropositionen inte skulle vara viktigare än andra nyheter. 
(Karlsson och Strömbäck 2015, 151-168) Dock gick nyhetsvärdering fortfarande att applicera 
på innehållet i budgeten då politiker och DN kan välja att lyfta olika delar ur den. 
Dagordningsteorin blir verkningslös vid fall där en nyhet dominerar publikens 
uppmärksamhet. (McCombs 2006, 64) I vissa fall kan politiker skapa dessa händelser och 
kan därför påverka vad media skriver om den. Då spelar det ingen roll hur media har försöker 
påverka då politiker får makt i publiceringen. Dagens nyheter skulle alltså kunnat bli 
påverkade av vad politiker vill att de lyfter upp på dagordningen. (Strömbäck 2014, 105) 
Budgetpropositionen var dock inte en så pass stor nyhet att den dominerande tidningen något 
av åren. Det går att se i figur två. (Strömbäck 2014, 100-101) Hade politikerna gått ut med 
informationen själva genom egna kanaler så hade informationen möjligtvis inte påverkat 
väljarna i samma utsträckning. Därför är det nödvändigt att media rapporterar om budgeten 
för att kunna nå ut till väljarna, även om de anser att deras egna erfarenheter påverkar hur de 
röstar mest. (Johansson 2002, 177-184) 
 
Ytterligare en förklaring till resultaten och en relevant aspekt i samband med den första 
frågeställningen är att publiken, enligt McCombs, har svårt att ta till sig fem frågor eller fler. 
DN:s läsare har inte obegränsat med tid och engagemanget blir därför begränsat. Det finns 
inte heller tillräckligt med psykologisk kapacitet att ta in och sortera all information som 
budgetpropositionen innehåller. Dagordningsteorin kan därför visa på en förklaring till varför 
det gick att hitta fem stycken huvudämnen hos DN oavsett år. (McCombs 2006, 63-64) 
 
Den studie där Binderkrantz har undersökt utvecklingen i mångfalden bland mediernas 
intressegrupper tar upp vissa aspekter som kunde vara relevanta kopplat till den första 
frågeställningen. Studien pekar på att mångfalden och spridningen av ämnena som media 
rapporterar om har ökat, något som får som konsekvens att rapporteringen kring arbetskraft 
och företag tar mindre plats. Sett till den första frågeställningen fann den här studien att, i den 
mån de mediala intressegrupperna är möjliga att applicera på den svenska 
budgetpropositionen, samma förskjutning inte skett i Sverige. Visserligen mäter de båda 
studierna inte samma sak och den danska studien undersöker ett intervall mellan 1984 och 
2003. Däremot kunde det konstateras att i rapporteringen kring budgetpropositionen har 
arbets- och näringslivsfrågor varit en av få utgiftsposter som konstant legat i topp, vilket 
också illustreras i figur 1. (Binderkrantz 2012) 
 
Svaret på den andra frågeställningen, “I vilken utsträckning korresponderar Dagens Nyheters 
rapportering med med de frågor väljarna anser viktigast respektive år?”, illustreras tydligast 
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genom figur 3,4 och 5. Den visar på viss korrelation gällande vissa ämnen vissa år. 
Sammantaget framgick däremot att korrelationen mellan Dagens Nyheters rapportering och 
de områden väljarna anser viktigast respektive år ansågs vara svag. Dagordningsteorin har 
både kunnat förklara och förvirra resultaten i figur 3,4 och 5. Att DN rapporterade om de 
frågor som även väljarna ansåg vara viktiga gjorde att det fanns ett mönster mellan frågorna 
och DN. Här var relevans en viktig aspekt för att kunna analysera varför DN skriver om 
ämnen som inte är stora för väljarna. Om frågan inte var relevant för väljarna fanns det heller 
inte något intresse för frågan. Där har DN inte påverkat vilka frågor som väljarna tycker är 
viktiga genom att skriva om frågor som inte är relevanta. Det kan också ha handlat om vad 
DN ansåg borde ha varit relevant. Det förklarar i så fall den höga graden av rapportering 
kring ekonomi och bostad trots att intresset var lågt. (McCombs 2006, 80-87) 
 
Förklaringen till det kan också ligga i vilken mediekanal informationen går ut. I studien 
“Sources of Economic News and Economic Expectations” är slutsatsen att typen av medie 
kan ha betydelse i hur stor påverkan de har på publiken. Att DN har formatet papperstidning i 
stället för TV skulle därför ha kunnat vara en orsak till att de inte hade så stor påverkan på 
väljarnas åsikter. Själva tidningens relevans för läsarna kunde vara lägre än för andra medier, 
om än inte obefintlig. (Goidel, et al. 2010) I Bengt Johanssons studie diskuteras hur 
medieutvecklingen påverkar hur publiken tar emot information. Samhället var då på väg i en 
ny era och läsarna har en större frihet när det kommer till att välja vilket information de vill ta 
del av. Det kan påverka relationen mellan läsare och DN genom de tre årtionden och därmed 
gjort att DN värderar innehållet annorlunda 2017 jämför med 1997. (Johansson 2002, 
187-189)  
 
Det gick också att applicera Bengt Johanssons studie på figur 3,4 och 5 då väljarna helt enkelt 
inte påverkats av vad tidningen skrev då deras egna erfarenheter tycks ha haft en större 
betydelse. De visar på att medier inte har möjlighet att vara allsmäktiga när det kommer till 
att sätta dagordningen. Om DN arbetade för att rapportera lika mycket kring de olika 
utgiftsområdena var det svårt att påverka vad publiken tyckte var viktigt eftersom det inte 
fanns en viktigare del. (Johansson 2002, 177-184) 
 
De kan också vara så att DN valt att flytta sitt huvudfokus från papperstidningarna till 
internet mellan åren. Där är utrymmet större och mer material kan få plats till en mindre 
kostnad. Eftersom att antalet sidor per tidning minskat mellan åren är det inte omöjligt att de 
anpassade sig i pappersformat för att kunna nå ut till en bredare publik. DN skulle därmed 
också behövt prioritera den information som släpps igenom i artiklarna i en större 
utsträckning då det fanns mindre yta att publicera på samt att det skulle kännas nära oavsett 
var läsaren bor. (Hvitfelt 1989, 30)  
 
Eftersom journalisterna i sin arbetsprocess även måste agera som gatekeeper påverkar även 
det vilket innehåll som återfinns i artiklarna. Det kan vara svårt att balansera så att artiklarna 
skrivs sakligt och korrekt samtidigt som informationen ska sorteras och begränsas. Med det 
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synsättet kan det förändrade innehållet genom åren bero på vilka som arbetar som journalister 
och på vilket sätt de agerar som filter. (Strömbäck 2014, 91) 
 
Vidare fanns flera faktorer som påverkat vilken information som i slutänden kom fram i 
rapporteringen. Jesper Strömbäck har tidigare gjort en studie som visar att medier har stor 
makt över dagordningen och att politiker tycker att det är viktigt att få ta plats i medierna. I 
en budgetproposition är det däremot svårt att ge flera olika politiker plats utan 
uppmärksamheten riktas mycket mer på själva besluten och hur det påverkar väljarna. I stället 
har politikers röster förekommit i form av debattartiklar där de ofta lyft ett stort antal av de 27 
olika utgiftsposterna. Det skulle ha kunnat vara ett svar på en frustration över att media har en 
stor makt och därför har politikerna få med vad de anser relevant. (Strömbäck 2009, 385-405) 
 
Såg man i stället till hur publiken påverkades av rapporteringen kunde upplägget på det 
publicerade materialet få konsekvenser för mottagandet. En sak som skulle kunna ha påverka 
hur DN:s rapportering mottagits av läsarna är texter om vilka som gynnas och missgynnas av 
budgeten. Ibland har rubriken “Här är vinnarna och förlorarna” använts vilket tytt på att att de 
har lyft fram de områden i budgeten som kunnat få störst positiva och negativa konsekvenser 
för publiken. Därför har DN kunnat utgå från publikens intresse för att lyfta något de anser 
vara nyttig information. Teorin om nyhetsvärdering pekar på att negativ information är 
enklare att förstå och därför lättare att komma ihåg efteråt. (Galtung och Ruge 1965) 
Därigenom fanns också paralleller att dra till studien om den amerikanska sjukvårdsreformen 
Obamacare som visar på att den negativa bevakningen haft en inverkan på den allmänna 
opinionen även fast den övergripande rapporteringen var neutral. Med det i åtanke kunde ett 
koncept med vinnare och förlorare riskera att få större negativa konsekvenser än positiva eller 
neutrala, oavsett den ursprungliga avsikten. Vad som däremot bör tas i beaktande är att 
samma studie visar att dagordningseffekten inte är uppstår direkt utan är ett resultat av en 
längre tids exponering. (Conway 2013) Det gick även att koppla den här typen av artiklar till 
aspekten personifiering, att det värderas högre och är lättare för läsaren att ta till sig om det 
berör enskilda personer, när informationen lyfts på det här viset. (Galtung och Ruge 1965) 
 
Det gick därför inte att dra en slutsats som visar att DNs val av rapportering påverkats av en 
tydlig faktor. Det är i stället flera faktorer som styrt innehållet i DNs papperstidningar. Hur 
redaktionen resonerat kring rapporteringen, journalisters erfarenheter och bakgrund, 
politikers agenda, relevans och intresse från publiken påverkat innehållet år för år.  
 
Den tredje frågeställningen, “Hur utvecklas korrelationen mellan Dagens Nyheters 
rapportering om budgetpropositionen och väljarnas uppfattning av de viktigaste frågorna över 
tid?”, illustreras även den bäst av figur 3,4 och 5. Här gick att se en utveckling över åren, 
främst förändringen som skett mellan 2007 och 2017 då DN:s rapportering, i kontrast till 
SOM:s mätningar, blev mer jämnt fördelad över flera olika ämnen. Utifrån de slutsatser som 
Uchitelle (2011, 363-368) dragit kunde antas att det skett en förskjutning i hur ekonomisk 
politik uppfattas av journalister under den aktuella tidsperiod som den här studien har 
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fokuserat på. Den lågkonjunktur som Uchitelle lyfter nådde Sverige kort efter att 
budgetpropositionen 2007 presenterades (Konjunkturinstitutet 2008) och i så fall ska 
förskjutningen ha skett efter det. Även om det är svårt att dra några slutsatser kunde det, 
vilket också visas i figur 1, konstateras att skillnaden mellan området som får minst 
uppmärksamhet och det som får mest uppmärksamhet var mindre 2017 jämfört med de 
tidigare åren. Möjligtvis kan detta härledas till den ökade förståelsen för underliggande 
ideologiska aspekter inom ekonomin och en ökad vilja att rapportera så transparent som 
möjligt kring budgetpropositionen (Uchitelle 2011, 363-368).  
 
Av resultaten i den här studien framgick vidare att sjukvård, hälsa och ekonomisk trygghet 
vid såväl ålderdom och funktionsnedsättning som för barnfamiljer är frekvent förekommande 
ämnen, även över tid (Se figur 1). Med avstamp i detta kunde blicken vändas mot Lawlor 
(2016) och studien som visar att medierapporteringen kring statliga ekonomiska incitament 
har en viss roll i marknadsföringen av dessa. Med tanke på det som nämnts tidigare, att 
saklighet och objektivitet är en grund för demokratin (Strömbäck 2014, 135), är det här något 
för medierna att vara vaksamma kring i sin uppenbart frekventa rapportering kring ämnen 
som dessa. Värt att notera är dock att Lawlors studie utgår från ett kanadensiskt system och 
kan te sig svårapplicerad i Sverige. Det är däremot inte systemet i sig utan den mediala rollen 
som motivator som var av vikt för den här studien. (Lawlor 2016) 
 
Frågeställningen om hur korrelationen mellan DN:s rapporteringen och SOM:s mätningar av 
väljarnas viktigaste frågor utvecklas kunde även finna sin förklaring i dagordningsteorin och i 
modellen över publikens orienteringsbehov. Utifrån den här studien var det svårt att 
överblicka hur publikens osäkerhet och rapporteringens relevans har förändrats över tid. 
Faktum är dock att en förskjutning skett och detta kan ha flera eventuella förklaringar. Det 
kan antingen tyda på att relevansen för publiken kan ha förändrats, kanske är budgetfrågorna 
inte fullt lika viktiga för publiken 2017 som de tidigare åren som har undersökts i studien. 
Möjligtvis handlar det om att osäkerheten hos publiken har blivit lägre, det har också fått som 
konsekvens att orienteringsbehovet sjunkit och dagordningseffekten förlorat kraft. 
(McCombs 2006)  
 
I Strömbäcks studie “Medialisering och makt: En analys av mediernas politiska påverkan” 
visade resultatet att media har en makt över samhällets dagordning. Här påverkade media i 
högre utsträckning och politiker ansåg att der var viktigt att få ta plats i den påverkan. Att 
budgetpropositionen därför presenteras genom en presskonferens, menat för att locka 
journalister, är därför inget ovanligt. (Strömbäck 2009, 385-405) Redan här har politiker 
agerat gatekeeper och sållat ut den information de anser är viktig att presentera för sina 
väljare. Journalister i sin tur gör ett urval från informationen de fått. I figur 3, 4 och 5 gick att 
utläsa att arbetsmarknad var ett viktigt ämne att rapportera kring oavsett år. Det kan ha varit 
ett gemensamt val, oberoende av varandra, mellan politiker och journalister. På så sätt skulle 
politiker kunnat påverka dagordningen genom media. (Strömbäck 2014, 91-105) Men det kan 
också vara så att arbetsmarknad var ett ämnesområde som publiken fann mer intressant och 
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att DN efter det har anpassat sin rapportering kring det. I det resonemanget blev 
dagordningsteorin oapplicerbar då det helt plötsligt inte finns ett urval. (McCombs 2006, 64) 
Det kan också ha påverkat valet av rapportering 2017. Det kan vara så att det inte fanns en 
fråga som dominerade mer än någon annan och därmed inte påverkade DNs rapportering. Det 
gick med andra ord inte se en tydlig kausalitet mellan Dagens nyheters rapportering och 
väljarnas viktigaste frågor med hjälp av dagordningsteorin.  
 
Kopplat till teorin om nyhetsvärdering fanns några andra aspekter att lyfta i samband med 
den tredje frågeställningen. Modellen med tolv faktorer inom nyhetsvärdering, konstruerad av 
Galtung och Ruge, beskriver bland annat att komposition har en inverkan på hur nyheter 
värderas av mediehusen. Ju större spridning en nyhet bidrar till att skapa i flödet, desto högre 
värderas den. Det gick tydligt att se att kompositionen är bättre, åtminstone ur ett 
nyhetsvärderingsteoretiskt perspektiv, 2017 jämfört med de två andra åren. Det skedde helt 
utan att DN varken påverkat eller påverkats av vilka frågor väljarna ansåg viktiga, åtminstone 
sett till vår studies resultat. Förändringen fick därmed antas ha andra förklaringar. (Galtung 
och Ruge 1965) 
 
Det som dock gick att se utifrån figur 2 är att budgetpropositionen generellt prioriteras i DN. 
Nyheten värderades som viktig och blev därför en nyhet utifrån urvalet. Eftersom att 
tidningen var begränsad i utrymmet prioriterades ändå ämnet in i både ledare, analyser, 
nyhetsartiklar och krönikor. Anledningen till att det prioriterades kan, enligt teorin om 
nyhetsvärdering, kopplas till att varit att det fanns en viss närhet. Eftersom 
budgetpropositionen påverkar alla i Sverige, oavsett var i landet man bor, sträcker sig 
närheten väldigt långt. Det fanns också en viss närhet i tid, genom att det rapporteras både för 
och efter att budgeten släppts går tiden att utöka över en längre tidsperiod. Troligtvis 
publiceras DN artiklar på internet i samma stund som budgeten presenteras, men 
budgetnyheterna i pappersupplagan publiceras dagen därpå. Tiden blir då inom ett dygn från 
presentationen och ligger därmed hyfsat i närtid. Det skapar ett engagemang hos publiken 
som gör att de vill ta del av den information som DN tillhandahåller. (Wadbring och Weibull 
2014, 282) 
 
Med utgångspunkt i frågeställningarna har studien sammanfattningsvis kunnat visa på att det 
finns fem grundämnen som DN tar med i sin rapportering kring budgetpropositionerna; 
arbete, ekonomi, hälsa, utbildning och bostad. Övriga frågor lyftes inte lika mycket även om 
alla utgiftsområden, förutom internationell samverkan och avgiften till Europeiska unionen, i 
slutändan har nämnts någon gång (Se kodschema). Vi kunde konstatera att rapporteringen 
skiljer sig mellan åren och att 2017 är det år där alla ämnen har störst spridning i vilka 
områden som får komma fram.  
 
DN har inte en fullkomlig makt över väljarnas dagordning men har högst troligen kunnat 
påverka i någon utsträckning. Det gick också att se att DN inte alltid valt att skriva om de 
frågor väljarna tycker är viktigast utan sätter agendan själva, alternativt påverkats av andra 
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faktorer. Det gick att se genom att korrelationen mellan DN och SOM:s undersökning inte 
var speciellt hög.  

7. Slutsatser och diskussion  

7.1 Slutsats  
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur många av de 27 utgiftsområdena i 
budgetpropositionen som fick komma fram i DN:s artiklar och hur väl det korresponderade 
med vilka frågor väljarna ansåg vara viktiga. Faktan kring väljarfrågorna baseras på 
SOM-institutets rapport “Svenska trender 1986-2018”. Genom studien har fakta kring hur 
DN:s rapportering ser ut kring budgetpropositionerna över tid framkommit, vilket inte var 
känt sedan tidigare.  
 
Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys där papperstidningar, 
publicerade en vecka före och efter att budgetpropositionen, analyserades. Genom att leta 
efter ord eller meningar som definierade de olika utgiftsområden, gick det att koda hur stor 
plats varje ämne fått per år. Även hur många artiklar som publicerades per år och en 
jämförelse med SOM:s siffror presenterades.  
 
Med hjälp av tidigare forskning, dagordningsteorin och nyhetsvärdering har vi kommit fram 
till att det varken finns en tydlig kausalitet eller korrelation mellan väljarnas viktigaste frågor 
och DN:s rapportering. Delar går att förklara med de valda teorierna. DN påverkas av en 
mängd olika faktorer innan val av publicering och det finns ingen tydlig oberoende eller 
beroende variabel. Publikens påverkan blir därför inte den enda. Men genom studien kan 
konstateras att publiken påverkar Dagens Nyheter liksom att Dagens Nyheter påverkar vad 
publiken diskuterar under dagen och ägnar tid åt, även om ingen av dem har en 
överväldigande makt över den andra. Här påverkar även politiker, andra händelser i landet, 
närhet och tid, journalistens bakgrund och mer därtill. Svaret på syftet är att Dagens Nyheter 
inte korresponderar i en hög utsträckning men att väljarnas viktigaste frågor och att fem 
kategorier sticker ut i rapporteringen: arbete, ekonomi, hälsa, utbildning och bostad. Det finns 
heller ingen kausalitet att peka på då det saknas korrelation. Det går dock att säga att det finns 
fler än en faktor som påverkar vilka ämnen som får komma fram i DNs artiklar om man ser 
till forskaren Jesper Strömbäcks studie “Medialisering och makt: En analys av mediernas 
politiska påverkan”. (Strömbäck 2009, 385-405) 
 
Eftersom vi har använt ett begränsat strategiskt urval, går inte resultatet att generalisera i ett 
större sammanhang. Svaren kan generaliseras för just Dagens Nyheters rapportering specifikt 
för Sverige och den utvalda tidsperioden. Men det är svårt att applicera på alla tidningar över 
hela världen då alla inte har samma förutsättningar i grunden. Materialet är dessutom 
begränsat i sitt antal och därför svårare att generalisera. Det finns även en risk att resultatets 
generaliserbarhet försämras utifrån interna validitetsskäl, att studien bygger på fall som 
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representerar ytterpunkter. Eventuella fall av detta är däremot oavsiktliga eftersom att åren 
som studien inriktat sig på har valts utifrån andra aspekter. Dessa metodproblem har också 
försökt förebyggas genom en spridning av åren och för att ytterligare minska risken för 
påverkan av interna validitetsskäl skulle erfordra en studie som innefattar fler år. (Esaiasson 
et al, 154-156) 

7.2 Slutdiskussion  
Studiens resultat talar både emot och för den tidigare studierna. Det kan visa på att det finns 
en konflikt inom området där ena sidan pekar på att det finns ett samband mellan publiken 
och medier medan andra sidan menar att en mängd faktorer påverkar rapporteringen. Det kan 
vara ett resultat av ett för litet antal studier inom området där alla perspektiv ännu inte har 
diskuterats. Det kan också ha sitt ursprung i att studierna inte helt och fullt mäter samma sak 
eller fokuserar på samma område. Även här skulle val av metod kunna påverka resultaten.  
 
Undersökningen pekar också åt olika håll utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Å ena 
sidan skulle bitar av rapporteringen kunna förklaras med teorierna för att få ett logiskt 
samband. Å andra sidan uppbär delar av teorierna inte fullkomlig träffsäkerhet i och med att 
det inte är en slumpmässig nyhet utan något som är på förhand bestämd presentation. Här 
finns det en möjlighet att i framtiden plocka in andra teorier för att utveckla studien och 
stärka resultaten.  
 
En framtida studie kan grunda sig i en innehållsanalys där innehållet i relevanta artiklar 
studeras utifrån värdeladdade ord, gestaltning av huvudpersoner och faktainnehåll, som 
tillsammans matats in i ett kodschema. (Lindstedt 2017, 99-100) Materialet kan sedan 
användas för att utforma en enkät som skickas ut till en slumpmässigt urvalsgrupp, där de får 
besvara hur deras politiska ställningstagande ser ut idag och hur de skulle välja annorlunda 
utifrån att ha läst någon av de relevanta artiklarna. (Karlsson och Strömbäck 2015, 154-155) 
 
Vad som gör den här studien mindre generaliserbar är att den utgår från en tidning över tre 
olika år under tre olika decennier. En framtida studie skulle kunna ta ett än mer longitudinellt, 
men även latitudinellt, grepp med fler medier, fler år eller med ett längre tidspespektiv. Det 
skulle ge en tydligare bild av skiftningar genom tiderna och möjliggöra slutsatser kring 
exempelvis konjunkturcyklernas inverkan eller andra historiska aspekter. Vidare skulle det 
finnas möjlighet att applicera ett dylikt tillvägagångssätt på rapporteringen kring 
budgetmotioner och därigenom göra en komparativ studie, att undersöka om det är samma 
information som lyfts från motioner och propositioner eller om de behandlas på olika vis. 
 
Sammanfattningsvis har den här studien lagt grunden för framtida uppföljande och 
kompletterande studier, samt möjligen pekat ut en kurs för dessa. Den har visat på generella 
drag för rapporteringen av budgetpropositionen så som den gestaltar sig i DN och därigenom 
kunnat dra vissa slutsatser. Men ämnet i sig är också att betrakta som organiskt och 
morgondagens sanning kan vara en annan än det vi nu tror oss veta. Därför möjliggör vidare 
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studier, inte bara en längre tillbakablick i historien, utan också framtida uppföljningar kring 
det som en gång i tiden benämndes Kunglig Majestäts nådiga statsverksproposition (KIT 
2015). Eller kort och gott nådiga luntan.  
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Bilagor  

Kodschema  
 

Variabel 1 - Vilket datum?  
 
Variabel 2 - Vilken typ av text har analyserats och vilken sida finns artikeln?  
1111-sida - Nyhetsartikel  
1112-sida - Krönika  
1113-sida - Insändare 
1114-sida - Ledare  
1115-sida - Debattartikel  
1116-sida - Analys 
 
Teman: Förekommer följande teman i artikeln?  
Förekommer i artikeln - 1  
Förekommer inte i artikeln - 0 
  
Variabel 3 - Rikets styre  
Variabel 4 - Samhällsekonomi och finansförvaltning 
Variabel 5 - Skatt, tull och exekution 
Variabel 6 - Rättsväsendet 
Variabel 7 - Internationell samverkan 
Variabel 8 - Försvar och samhällets krisberedskap 
Variabel 9 - Internationellt bistånd 
Variabel 10 - Migration 
Variabel 11 - Hälsovård, sjukvård och social omsorg 
Variabel 12 - Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 
Variabel 13 - Ekonomisk trygghet vid ålderdom 
Variabel 14 - Ekonomisk trygghet för familjer och barn 
Variabel 15 - Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 
Variabel 16 - Arbetsmarknad och arbetsliv 
Variabel 17 - Studiestöd 
Variabel 18 - Utbildning och universitetsforskning 
Variabel 19 - Kultur, medier, trossamfund och fritid 
Variabel 20 - Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik 
Variabel 21 - Regional tillväxt 
Variabel 22 - Allmän miljö och naturvård 
Variabel 23 - Energi 
Variabel 24 - Kommunikation 
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Variabel 25 - Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
Variabel 26 - Näringsliv 
Variabel 27 - Allmänna bidrag till kommuner 
Variabel 28 - Statsskuldsräntor m.m. 
Variabel 29 - Avgiften till den Europeiska unionen 
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Kodmanual  
 
Variabel 1 - Består av datum då artikeln publicerades  
 
Variabel 2 - Består av en ID-kod för att definiera vilken typ att text som har analyserats.  
 
Variabel 3 - 29 - Består av vilka teman som ingår i artikeln. Om exempelvis temat 
“rättsväsendet” förekommer i någon form i texten kodas artikeln med en 1 som variabelvärde. 
Om temat inte förekommer i artikeln kodas dem med 0.  
 
Synonymer för variablerna:  
Variabel 3 - Rikets styre - Här ingår löner till riksdag, regering, länsstyrelsen, 
regeringskansliet osv.* Vi har även valt att inkludera apanage. 
 
Variabel 4 - Samhällsekonomi och finansförvaltning - Här ingår förvaltningspolitik, offentlig 
upphandling, statliga arbetsgivarfrågor, statistik samt prognos- och uppföljningsverksamhet. 
Även pengar till fastighetsförvaltning, Finansinspektionens tillsyn, Riksgäldens finans- och 
skuldförvaltning, krediter till andra stater och Statliga tjänstepensioner. * 
 
Variabel 5 - Skatt, tull och exekution - Här ingår beskattning, uppbörd av skatt, tull och 
avgifter. Pengar går också till folkbokföring, id-kort, fastighetstaxering, brottsbekämpning 
inom tull- och skatteområdet, bouppteckningar, gränsskydd och verkställighet av enskildas 
betalningsanspråk. Med andra ord inkluderas alla områden som har med skatt att göra här. * 
 
Variabel 6 - Rättsväsendet - Här ingår kriminalpolitiskt inriktad verksamhet som ska öka 
tryggheten, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga brott, utreda brott, se till att 
den som begått brott lagförs och ge stöd till dem som drabbats. * 
 
Variabel 7 - Internationell samverkan - Här ska Sveriges pengar gå till andra stater och 
internationella organisationer. Dit räknas också freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, 
forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning samt 
samarbetet inom Norden och Östersjöregionen.* Vi har dock valt att flytta forskning till 
Variabel 18. 
 
Variabel 8 - Försvar och samhällets krisberedskap - Myndigheter som ansvarar för försvars- 
och säkerhetsfrågor, till exempel Försvarsmakten får pengar i det här området. Även 
ansvarsområden inom krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet ingår.* 
 
Variabel 9 - Internationellt bistånd - Här ingår hjälpinsatser som bidrar till att skapa 
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor och möjligheter till 
demokratiskt inflytande. Biståndsverksamhet, förvaltningsanslagen för SIDA, Nordiska 
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Afrikainstitutet och Folke Bernadotteakademin, anslag för internationellt 
utvecklingssamarbete och utvärdering av internationellt bistånd ingår också.* 
 
Variabel 10 - Migration - Hit läggs pengar för asylfrågor men även för ersättningar och 
bostadskostnader, domstolsprövning i utlänningsmål, utresor för avvisade och utvisade, 
offentligt biträde i utlänningsärenden.* 
 
Variabel 11 - Hälsovård, sjukvård och social omsorg - Här ingår statliga insatserna inom 
hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete, smittskydd samt särskilda vård- och omsorgsinsatser till 
äldre och till personer med funktionshinder. Här ingår även frågor som rör socialtjänst, 
barnrätt och forskning inom området.* 
 
Variabel 12 - Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning - Här ingår 
sjukpenning, rehabilitering, aktivitets- och sjukersättningar, arbetsskadeersättningar, bidrag 
för sjukskrivningsprocessen och Försäkringskassan. * 
 
Variabel 13 - Ekonomisk trygghet vid ålderdom - Här utgår pengar för ersättningar vid 
ålderdom och vid dödsfall. Även garantipension till ålderspension, efterlevandepensioner till 
vuxna, bostadstillägg till pensionärer, äldreförsörjningsstöd och Pensionsmyndigheten.* 
 
Variabel 14 - Ekonomisk trygghet för familjer och barn - Hit går pengar i förmåner inom 
socialförsäkringsområdet, till exempel barnbidrag, föräldraförsäkringen, bostadsbidrag, 
underhållsstöd och vårdbidrag för funktionshindrade barn. Här ingår även bidrag till 
kostnader för internationella adoptioner, barnpension och efterlevandestöd till barn och 
pensionsrätt för barnår.* Vi har dock valt att flytta kostnaden för funktionshindrade barn till 
variabel 12. 
 
Variabel 15 - Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering - Hit går pengar för att 
säkerställa allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund, till exempel frågor som rör vissa nyanlända invandrares 
etableringsersättning och flytktingmottagande.* Dock har vi valt att flytta alla frågor rörande 
nyanlända till Migration.  
 
Variabel 16 - Arbetsmarknad och arbetsliv - Hit går bidrag till arbetslöshetsersättning, 
aktivitetsstöd, kostnader för arbetsmarknadspolitiska program, lönebidrag, Samhall, 
nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställninga. * 
 
Variabel 17 - Studiestöd - Hit går pengar för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och 
utgifter för vissa studiesociala insatser. * 
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Variabel 18 - Utbildning och universitetsforskning - Hit räknas förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola, vuxenutbildning och annan yrkesutbildning samt högre utbildning 
och forskning, inklusive anslagen till samtliga universitet och högskolor.* 
 
Variabel 19 - Kultur, medier, trossamfund och fritid - Hit hör teater, film, dans och musik, 
litteratur, läsande, språk, bildkonst, arkitektur, form och design, kulturmiljö, museer och 
utställningar samt arkivfrågor. I området ingår även medier, trossamfund, ungdomspolitik, 
folkbildning och tillsyn över spelmarknaden.* Hit har vi också valt att inkludera idrott som 
fritid.  
 
Variabel 20 - Samhällsplanering, bostadsförsörjning byggande samt konsumentpolitik - 
Hyresbostäder och bostäder för studerande, stöd för energieffektivisering och renovering av 
flerbostadshus och utomhusmiljöer samt stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. * 
 
Variabel 21 - Regional tillväxt - Hit går pengar för hållbara regionala utvecklingsinsatser, 
som projektverksamhet, olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden.* 
 
Variabel 22 - Allmän miljö och naturvård - Rör naturvård, biologisk mångfald, miljöskydd, 
avfallshantering, kemikaliekontroll och miljöövervakning. Området omfattar även forskning 
inom miljö och samhällsbyggande samt frågor som rör meteorologi, hydrologi och 
oceanografi.* Forskning har vi dock valt att flytta helt och hållet till variabel 18.  
 
Variabel 23 - Energi - Eltillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att 
förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.* 
 
Variabel 24 - Kommunikation - Hr ingår planering, produktion och underhåll av vägar, 
järnvägar och anläggningar för sjöfart och luftfart, trafikavtal, driftsbidrag till icke statliga 
flygplatser, elektroniska samhällstjänster, elektronisk kommunikation, post och 
grundläggande betaltjänster.* 
 
Variabel 25 - Areella näringar, landsbygd och livsmedel - Här ingår områdena jordbruks- 
och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring 
och samefrågor.* 
 
Variabel 26 - Näringsliv - Här ingår näringspolitik, företags- och innovationsutveckling, 
regelförenkling och konkurrensfrämjande arbete. Här ingår även bidrag till 
företagsutveckling och innovation samt till näringsutveckling och exportfrämjande 
verksamhet.* 
 
Variabel 27 - Allmänna bidrag till kommuner - Omfattar framförallt anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning och utjämning av kostnader för stöd och service till 
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funktionshindrade. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra 
utgiftsområden.* Här har vi dock valt att flytta kostnaden för stöd och service till 
funktionshindrade till variabel 12. 
 
Variabel 28 - Statsskuldsräntor m.m*. - Här ingår endast om statsskuldsräntor  
 
Variabel 29 - Avgiften till den Europeiska unionen* - Här ingår endast avgiften till EU  
 
* Källa: Riksrevisionen. https://www.riksrevisionen.se/ (Hämtad 18-11-2019) 
 
Övrigt:  
Artiklar som handlar om åsikter kring pengar tas bort då de inte är direkt kopplade till 
budgeten 
Ta endast med artiklar som handlar om budgetpropositionen, inte förslag på beslut eller 
liknande. Om budgeten inte står i fokus men nämns, följ instruktionen under.  
Vi tar endast med den del i artikeln som faktiskt handlar om propositionen, resten väljs bort 
Artiklar som handlar om partikongressen valdes bort då det oftast är debattartiklar eller 
ledare som vill lyfta förslag eller kritisera förslag. Om artikeln dock handlar om vad de 
bestämdes på kongressen inför budgeten tas den med.  
Rotavdrag går under skatt. 
Bensinskatt beroende på; gör man de för miljön läggs det under variabel 22, handlar det om 
att få in pengar är det variabel 5. Samma sak gäller flygskatt.  
Reseavdrag går under variabel 16 då de har med arbete att göra. 
A-kassa går under variabel 16 då det har med arbete att göra. 
Artiklar som handlar om assistenter och ekonomisk trygghet för funktionsvarierade går 
under både ekonomisk trygghet vid funktionshinder och sjukvård.  
Grafik tas inte med i kodningen.  
Sjukvårdsreformen räknas inte som en synonym för budgetpropositionen.  
Artiklar som handlar om andra års budgetpropositioner väljs bort.  
Regeringsförslagen sållas bort om det inte finns stycken i texten som direkt hänvisar till 
budgeten.  
Alkohol och tobak går in under Folkhälsa. Skulle ämnet handla om att få in mer skatt går det 
under skatt.  
Elskatt går under skatt  
Om de finns flera upplagor av samma tidning, ta den med flest sidor i  
Bidragshöjning till hushållen är en för luddig formulering för att koda  
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