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Sammanfattning 
	  
Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  undersöka	  om	  lokaljournalistiken	  har	  förändrats	  
över	  tid	  och	  vilka	  källor	   lokalpressen	  väljer	  att	  använda	  sig	  av.	  Studien	  görs	  med	  
hjälp	   av	   en	   kvantitativ	   undersökning	   i	   två	   lokala	   morgontidningar.	   En	   mindre	  
tidning,	   Värnamo	   Nyheter	   och	   en	   större	   tidning,	   Helsingborgs	   Dagblad.	   Studien	  
visar	   inga	   tydliga	   likheter	   mellan	   dessa	   två	   tidningar	   men	   studien	   bekräftar	  
mycket	   som	   liknande	   forskning	   påvisat	   tidigare.	   Studien	   omfattar	   fyra	   olika	  
decennier	  med	  fokus	  på	  en	  vecka	  varje	  decennium.	  	  
	  
Studien	  visar	  att	  de	  nyheter	  som	  dominerar	  under	  samtliga	  år	  är	  nyheter	  om	  brott,	  
vilket	  betyder	  att	  morgontidningsjournalistik	  och	  kvällstidningsjournalistik	  liknar	  
varandra.	   Materialet	   består	   nästan	   uteslutande	   av	   notiser	   vilka	   är	   enkelt	   för	  
journalisterna	  att	  producera,	  i	  vissa	  fall	  dominerar	  de	  mindre	  artiklarna.	  Vad	  som	  
blir	  nyheter	  styrs	  helt	  och	  hållet	  av	  vad	  som	  det	  talas	  om	  i	  samhället	  på	  lokal	  nivå.	  
Det	  är	  därför	  svårt	  att	  se	  några	  tydliga	  likheter	  mellan	  de	  två	  olika	  tidningarna	  då	  
de	  inte	  har	  samma	  geografiska	  läge.	  	  
	  
Två	  tredjedelar	  av	  alla	  som	  uttalar	  sig	  är	  män,	  vilket	  bekräftar	  tidigare	  forskning.	  
Det	   är	   även	   så	   att	  det	   är	  män	  med	  makt	   som	   i	   tidningarna	   får	  uttala	   sig	   i	   större	  
utsträckning	  än	  kvinnor	  med	  makt.	  Kvinnorna	   får	  uttala	  sig	  mer	  genomsnittligen	  
än	   tidigare	   år	   men	   det	   får	   även	   männen	   så	   det	   är	   inte	   så	   att	   kvinnor	   får	   mer	  
utrymme	   överlag.	   Det	   är	   inte	   kvinnor	   med	   makt	   som	   får	   uttala	   sig	   mer,	   utan	  
mestadels	  kvinnor	  som	  inte	  besitter	  någon	  form	  av	  formell	  makt.	  	  
	  
Studien visar att bilder används blir mer och mer i förhållandet till hur mycket artiklar 
som produceras. Det som vi tydligast kan se är att under de senare åren är det mycket 
fler bilder i samband med artikeln. Artiklarna kan innehålla fler än två bilder, så kallade 
fotoreportage.  
 
Artiklarna ökar men det är samma innehåll och samma personer som får uttala sig. Den 
stora förändringen är att det blir fler artiklar och det blir fler bilder. Journalister blir 
alltså mer och mer multi-verksamma.   
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Förord 
 
Den studie jag presenterar här är en intressant studie i mitt tycke som handlar om hur 
lokaljournalistiken har förändrats genom de senaste decennierna. Jag tycker att det har 
varit mycket intressant och bekräftar det som jag misstänkte att lokaljournalistiken har 
förändrat. I form av att bilder tar mer och mer plats och att det är män med makt som får 
uttala sig i lokalpressen i större grad än kvinnor. Jag har undersökt två lokala tidningar 
som har givit mig en bra inblick i hur artiklarna har formats under åren då jag har läst 
några hundra stycken.  
 
Jag skulle vilja tacka samtliga som har gjort den här studien möjlig för mig! 
 
De som jag tänker på särskilt är min handledare Håkan Sandström som har stöttat mig 
och kommit med konstruktiv kritik när jag har behövt det och varit med mig från start 
till mål. 
 
En person till som jag skulle vilja tacka enormt mycket är min plastmamma Pernilla 
Strid som alltid har ställt upp för mig och pushat på mig i mitt arbete med den här 
studien men även genom hela min studietid.  
 
En tredje person som jag skulle vilja ägna ett tack åt är min kära man Christian 
Aldernäs-Ehlin som har fått stå ut med mig under tiden och ta mycket ansvar hemma 
då jag inte varit kontaktbar i vissa lägen då allt mitt fokus har legat på den här studien.  
 
Sist men inte minst vill jag tacka min lilla pojke som ligger inne i magen och har låtit 
sin mamma arbeta med studien utan att störa henne med sömnlösa nätter och liknande. 
Utan att du hade stöttat mig och varit snäll hade den här studien aldrig blivit gjord. Det 
märks redan att du brås på din far. Tack kära lilla Douglas! 
 
Linnéuniversitetet, maj 2013 

Rebecka Ehlin  
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1 Inledning 
I det här inledande kapitlet presenteras studiens problemområde. Jag kommer att 
redogöra för studiens bakgrund samt den huvudfrågeställning uppsatsen ligger till 
grund för. Under huvudfrågeställningen kommer ett antal underfrågor att redovisas. 
Sedan beskrivs syftet med studien samt de olika avgränsningar som är gjorda.   
 
1.1 Bakgrund 
Journalistik är ett ämne som har diskuterats i samhället de senaste åren. Hur skall 
journalisterna få läsarna att betala för nyheterna i framtiden? Detta gäller alla 
papperstidningar: kvällstidningar och dagstidningar. Eftersom kvällstidningarna har ett 
större spridningsområde har de lättare att gå ihop ekonomiskt. Det beror på att de har 
större upplagor än morgontidningarna, vilket gör att de får in mer pengar från läsare och 
annonsörer. Idag betalar cirka 70 procent av de svenska hushållen för en 
morgontidning.1 Vad innehåller lokalnyheterna som gör att vi i de flesta fallen betalar 
för en morgontidning? Har dessa förändrats över tid?  
 
1.2 Frågeställning 
För den här studien har jag valt en huvudfrågeställning och ett antal underfrågor. 
Studiens huvudfrågeställning är: Hur har de lokala nyheternas innehåll förändrats i den 
lokala papperstidningen?  

Till hjälp finns ett antal underfrågor, som hjälper till att besvara den huvudsakliga 
frågeställningen: 

• Vilka	  aktörer	  är	  det	  som	  får	  uttala	  sig	  i	  de	  lokala	  nyheterna	  och	  skiljer	  de	  sig	  
över	  tid?	  Vad	  har	  dessa	  aktörer	  för	  position	  i	  samhället?	  

• Vilket	   ämne	   fokuserar	   lokalnyheterna	   kring	   och	   hur	   har	   de	   förändrats	  
under	  de	  senaste	  fem	  decennierna?	  

• Hur	  har	  bildhanteringen	  förändrats	  under	  perioden?	  

Problemformuleringen motiveras av vad som tidigare är forskat om lokalpress och dess 
innehållsliga förändring under de senaste årtiondena.  

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att påvisa eventuella skillnader i lokalt producerat 
material, som handlar om lokala nyheter genom fem decennier. Det är viktigt att 
undersöka frågan för lokaljournalistikens överlevnad. Producerar vi mindre material 
idag så kanske prenumeranter känner att de inte får valuta för pengarna. För att 
journalistiken skall finnas kvar är det viktigt att se till att det alltid finns köpare. Den 
dagen det inte finns köpare så har inte tidningarna råd att anställa journalister och på så 
vis har vi inga journalister som rapporterar om viktiga samhällsfrågor.   
 
Innehållet i artiklarna har även en annan stor betydelse som beror på ifall det väcker 
intresse hos läsarna eller inte. Väcker det inte intresse finns det ingen mening med att 
läsa lokaltidningen och publiken väljer att läsa något annat som de finner mer intressant. 
Det är viktigt att de lokala nyheterna finns till för alla, så att så många som möjligt skall 
vilja köpa lokaltidningen.  

                                                
1	  Hadenius,	  Stig,	  Weibull,	  Lennart,	  Wadbring,	  Ingela.	  344	  
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2 Teoretiskt ramverk 
I	  det	  här	  kapitlet	  beskrivs	  den	  teori	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien.	  Jag	  börjar	  med	  
att	  beskriva	  hur	  journalistiken	  har	  förändrats	  genom	  tiderna	  och	  sedan	  beskrivs	  hur	  
vi	   upplever	   nyhetsvärde.	   I	   det	   teoretiska	   ramverket	   beskrivs	   även	  
dagordningsforskningen	  och	  gestaltningsteorin.	   I	   slutet	  av	  det	  här	  kapitlet	  beskrivs	  
tidigare	  forskning	  i	  ämnet.	  	  
	  
2.1 Journalistikens förändring 
En traditionell tidningsreporter intervjuar och skriver sin artikel. Idag arbetar 
reportrarna med betydligt fler olika arbetsuppgifter, vilket ställer högre krav på 
journalisternas kompetens.2 Vi ser tydligt att journalistiken har förändrats jämfört med 
för några årtionden sen.  Det går att se olika trender inom journalistiken som Nygren 
nämner i sin bok Nyhetsfabriken.  Nu för tiden finns det så kallade multijournalister 
som ansvarar för allt. De hittar nyheten, gör research, skriver nyheter och tar bilder, 
vilket betyder att de gör mer än bara det redaktionella arbetet. 3 Tempot har ökat för de 
flesta journalister då de både skall göra mer som journalist och ha deadline 24 timmar 
om dygnet. Det här beror på framväxten av internet och den snabba vägen att publicera 
nyheter. I och med att internet finns, finns det även en hårdare konkurrens och 
journalisterna idag måste arbeta i större grad med interaktivitet med läsarna, vilket 
betyder att de arbetar med fler saker idag än förr. 4 
 
Historiskt sätt menar Nygren att det är en förändrad syn på journalistiken idag. Från 
1945 och fram till 1960 ser vi journalistiken som folkbildande.5  Under 1950-1960 var 
det vanligt att det fanns partitillhörighet bland journalister. Detta var speciellt vanligt på 
landsbygden.6 På 1960-talet ser vi journalistiken som en informationsförmedlare snarare 
än folkbildande. Från 1960 till 1980 ser vi journalistiken som en tredje statsmakt, det 
vill säga att journalistiken skall granska de som besitter makt i samhället.7 På 1970-talet 
ser vi en neutralisering av journalister. Förr var de färgade av partitillhörighet medan nu 
börjar de bli mer objektiva och inte tillhöra några politiska partier.8 Idag ser vi mer 
journalistiken som en tolk och ett ombud för publiken. De skapar de nyheter som 
publiken vill ha.9  
 
Det finns fyra olika marknader som Gunnar Nygren nämner som påverkar 
journalistiken. Dessa fyra olika marknader är; publikmarknaden, vilket hörs på namnet 
styrs av publiken. Betalar publiken inte kan journalisterna inte producera nyheter, därför 
måste journalister skriva det publiken vill betala för. Den andra marknaden är 
annonsmarknaden. Får de inte in tillräckligt många annonsörer överlever inte tidningen 
ekonomiskt. Den tredje markanden är kapitalmarknaden, som styrs av de som är ägare 
av tidningen. Den fjärde marknaden är källornas marknad. Väljer källorna att inte 
kontakta journalisten finns det inga nyheter. Utan källorna går det inte att bedriva 
journalistik.10  

                                                
2	  Hvitfeldt,	  Håkan,	  Nygren,	  Gunnar.	  150	  
3	  Nygren,	  Gunnar.	  13	  
4	  Nygren,	  Gunnar.	  13	  
5	  Nygren,	  Gunnar.	  75	  
6	  Hadenius,	  Stig,	  Weibull,	  Lennart,	  Wadbring,	  Ingela	  255	  
7	  Nygren,	  Gunnar.	  75	  
8	  Hadenius,	  Stig,	  Weibull,	  Lennart,	  Wadbring,	  Ingela.	  255	  
9	  Nygren,	  Gunnar.	  75	  
10	  Nygren,	  Gunnar.	  230	  
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2.2 Nyhetsvärde 
Det finns många olika sätt att definiera hur en nyhet har ett värde. Enligt Nygren finns 
det ett antal villkor för att en nyhet skall blir en bra nyhet som slår i pressen. Nygren 
listar tio olika påståenden, ju fler av dessa påståenden som stämmer överens med 
nyheten desto större chans är det att nyheten blir en stor nyhet. Det första påståendet 
handlar om vad nyheten innehåller; politik, ekonomi, brott eller olyckor. Det andra 
påståendet handlar om kort i avstånd geografiskt eller kulturellt till händelsen. Det 
handlar om händelser och förhållanden som är sensationella, överraskande och om 
enskilda elitpersoner. Andra skäl för en god nyhet är att den förklaras enkelt och att den 
är viktig och händelsen utspelar sig under en kort tid som en del av ett tema samt har 
negativa inslag. Ett sista villkor är att det finns elitpersoner som källor.11 
 
Olika medier har olika publik och enligt Fiske finns det två olika grundläggande koder 
att luta sig mot. Det finns breda koder och det finns smala koder. De bredare koderna är 
till för en masspublik, det vill säga där det är en målgrupp som är stor och inte läser 
tidningen eller tittar på tv-programmet på grund av något specialintresse. Fiske talar 
även om de smala koderna vilket är tvärt emot breda koder, de har en specifik publik 
med ett visst syfte.12 Det kan exempelvis vara någon facktidning eller ett smalt tv-
program så som Babel.  
 
2.3 Habitus 
För att vi skall förstå vår målgrupp är det viktigt att känna till att vi tillhör olika klasser. 
Dessa kan vi enklast definiera med hjälp av habitus. Habitus är Bourdieus resonemang 
och handlar om vad som präglar den klassbakgrund som man tillhör. Det kan 
exempelvis vara uppväxtmiljön och är något som formas när man är barn, vilket gör att 
man får en stabil plattform i den klassen. Människors habitus kan förändras men det är 
en lång process kopplad till utbildning och ekonomiskt kapital med mera.13 
 
2.4 Dagordningsfunktionen 
Dagordningsteorin byggs upp med vad som står på samhällets dagordning. Vad händer i 
samhället? Är det riksdagsval eller har det hänt någon stor olycka med mera? För att det 
skall kallas dagordningsteorin är det viktigt att det är frågor som det talas om mycket i 
samhället samt att det kan bli något slags politiskt beslut kring frågorna.14 Ett exempel 
kan vara att om det är en kärnkraftsolycka kan politiker besluta att kärnkraften inte skall 
brukas längre. En annan definition är att dagordningsfunktionen innebär att de olika 
medierna brukar en grundläggande politisk makt som politiker och andra maktgrupper 
vet att de skall utnyttja.15 Det vill säga att politikerna skapar nyheter åt journalisterna 
som de vill ha dem och sedan kan de dra nytta av dem när journalisten producerar 
nyheten.  
 
Enligt Strömbäck skall man skilja på tre olika dagordningar. Dessa tre är medborgarnas 
dagordning, mediernas dagordning och politikernas dagordning. I den första 
dagordningen, den medborgerliga dagordningen, handlar det om frågor som det talas 
mycket om i samhället, frågor som privatpersoner talar med varandra om. I den andra 
                                                
11	  Hadenius,	  Stig,	  Weibull,	  Lennart,	  Wadbring,	  Ingela	  304	  
12	  Fiske,	  John.	  103	  
13	  Ahtne,	  Göran	  &	  Roman,	  Christine	  &	  Franzén,	  Mats.	  81	  
14	  Strömbäck,	  Jesper.	  103	  
15	  Gripsrud,	  Jostein.	  66	  
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dagordningen, den mediala dagordningen, handlar det om frågor som enskilda medier 
behandlar mycket. I den sista dagordningen, som är den politiska dagordningen, rör det 
frågor som handlar om olika beslut, frågor som de olika partierna bedriver.16  
 
 
2.5 Gestaltningsteorin 
Gestaltningsteorin kan översättas som en framing-modell. Med framing menar 
forskningen en slags utformning, gestaltning, inramning eller upplägg, vilket i sin tur 
betyder hur medierna påverkar människors uppfattningar. Den stora skillnaden mellan 
dagordningsteorin och gestaltningsteorin är att den inte endast handlar om mediernas 
makt utan även om hur vi som människor påverkas av olika kognitiva scheman.17 Våra 
kognitiva scheman kan påverkas olika utifrån att vi är olika som människor. Ett 
exempel är att en tonåring inte har samma verklighetsuppfattning som en pensionär eller 
en förälder. Vi påverkas olika på grund av vilken värld vi befinner oss i. Ett exempel 
mer specifikt är om vi har bilden av att en journalist inte går att lita på är det högst 
sannolikt att vi inte läser eller prioriterar hens artiklar.18  
 
I gestaltningsteorin är det viktigt att på så vis skilja mellan aktörernas, mediernas och 
medborgarnas gestaltningar för att kunna producera artiklar exempelvis.19 Den ena 
aspekten som bygger upp gestaltningsteorin enligt Strömbäck är ”Medierna beskriver 
inte verkligheten som den är; medierna (re)konstruerar och gestaltar verkligheten”.20 
Här menar Strömbäck att medierna inte ger oss en sann bild av samhället genom sina 
artiklar eller program utan de skapar en vinklad bild av samhället som de anser att den 
ser ut. Den andra teorin som Strömbäck lyfter fram inom gestaltningsteorin är ”att den 
som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig, utan 
bildernas nyhet av den”.21 I det här fallet syftar Strömbäck till att vi som människor tar 
in en artikel som journalisten har tolkat händelsen, inte som vi kanske själva hade tolkat 
den. Gestaltningsteorin bygger på hur vi formulerar oss vilket har en betydelsefull roll 
för hur budskapet exempelvis uppfattas. Strömbäck ger ett exempel som alla har hört; 
”är glaset halvtomt eller halvfullt”?22 Allt styrs via kognitiva scheman på olika sätt. 
 
Det finns ett ytterligare begrepp som är betydelsefullt, primary definiers. De officiella 
källorna definierar nyheterna åt journalisten,23 vilket betyder att eliten formulerar 
nyheterna som journalisterna skapar nyheter av.  För att journalisten skall finna en 
relevant artikel att påbörja är journalisten beroende av officiella källor och en konflikt 
mellan två olika ting. Detta kallas official dominance model.24  
 
 
2.6 Tidigare forskning 
Det finns mycket forskat kring lokaljournalistik och innehåll. Nedan kommer jag att 
presentera de studier som är gjorda inom ämnet, studier som ligger nära den här 
studiens forskningsområde.  
                                                
16	  Strömbäck,	  Jesper.	  104	  
17	  Strömbäck,	  Jesper.	  119	  
18	  Strömbäck,	  Jesper.	  99	  
19	  Strömbäck,	  Jesper.	  124	  
20	  Strömbäck,	  Jesper.	  120	  
21	  Strömbäck,	  Jesper.	  121	  
22	  Strömbäck,	  Jesper.	  122	  
23	  Strömbäck,	  Jesper.	  159	  
24	  Strömbäck,	  Jesper.	  159-‐160	  
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2.6.1 Lokaljournalistik och innehåll 
Bengt Johansson har gjort en studie om vilken roll medierna egentligen spelar25. 
Författaren har delat upp studien i olika frågeställningar och jag kommer att fokusera på 
den andra frågan, där författaren ställer frågan om innehållet i kommunnyheterna. I den 
frågan valde Johansson att studera en morgontidning (Göteborgsposten) med fokus på 
kommunala nyheter.  
 
I studien visar författaren tydligt att innehållet i lokalpressen styrs av vad som är 
aktuellt i samhället. Under 1990-talet handlar de lokala nyheterna mycket om vård, 
omsorg, utbildning och fritid. Dessa ämnen diskuteras flitigt och får ofta negativ klang i 
lokalpressen. En rimlig förklaring enligt Johansson är att områdena ofta drabbats av 
nedskärningar under 1990-talet och blir därför ett återkommande ämnen. 26 
 
I Johanssons studie ser vi inte att det blir fler lokala nyheter. Göteborgs-Postens 
läsarvärde har däremot ökat poängterar han. Det gör han eftersom de kommunala 
nyheterna i allt större utsträckning får ta plats på första sidan.27 Det har blivit nästan 
dubbelt så många artiklar om lokalnyheter, vilket tyder på att läsarna är intresserade av 
lokalnyheterna, då de som layoutar tidningen väljer att lägga dessa nyheter på första 
sidan.  
 
2.6.2 Innehåll i svensk dagspress 
Det finns en ny studie av innehållets förändring i svensk dagspress som är gjord av 
Ingela Wadbring 2012. 28 I studien undersöks fyra olika dagstidningars innehåll med 
fokus på om dagspressen har blivit mer kommersialiserad. I studien ser hon tydligt att 
tidningarna har blivit mer tabloidiserade då det är fler och fler artiklar som är bildsatta,29 
vilket är ett av fem olika kriterier för att bedöma tabloidiseringsgraden. 
 
Den andra aspekten handlar om materialet är kostnadseffektivt att producera eller inte. 
Lokalt material är dyrare att producera då den enskilda journalisten gör allt arbete själv 
medan större nyheter kan köpas in eller samarbeta med andra journalister om. Enligt de 
resultat som författaren kommer fram till i studien ser vi ett ökat inslag av 
lokalproducerade nyheter i de lokala tidningarna och ett ojämnt flöde i den 
rikstäckande,30 vilket i sin tur betyder att de lokala tidningarna producerar mer, vilket 
kostar mer och inte tyder på en mer tabloidiserad press.  
 
Den tredje aspekten som Wadbring belyser handlar om hur den övergripande 
innehållsfördelningen ser ut, det vill säga skillnader mellan servicematerial, annonser 
och redaktionella material, vilket också syftar till om det är dyrt eller billigt att 
producera materialet. Alla fyra tidningarna har mycket redaktionellt material, dock ser 
vi att den enda tidningen som har mycket mer annonser än annat, är den rikstäckande 
tidningen, vilket enligt författaren är förvånande då de bör ha mer resurser än övriga 
tidningar.31 Även här ser vi att de övriga tidningarna arbetar med kostsamt material 
vilket inte tyder på en ökad tabloidisering.   

                                                
25	  Johansson,	  Bengt.	  1	  
26	  Johansson,	  Bengt.	  80	  
27	  Johansson,	  Bengt.	  63	  
28	  Wadbring,	  Ingela.	  1	  
29	  Wadbring,	  Ingela.	  87	  
30	  Wadbring,	  Ingela.	  79	  
31	  Wadbring,	  Ingela.	  76	  
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Wadbring arbetar även med begreppet hårda, mjuka och mittemellan nyheter, vilket är 
en fjärde aspekt av tabloidisering. En vanlig och generell uppfattning enligt Wadbring 
är att nyheter som återfinns inom den offentliga sfären är de hårda nyheterna som till 
exempel politiska och ekonomiska nyheter. De nyheter som kallas mjuka brukar 
definieras som den privata sfärens nyheter.32 Det finns även de nyheter som Wadbring 
kallar mittemellan nyheter, vilket kan vara nyheter som handlar om brott och straff men 
som inte är hårda eller mjuka, men även nyheter i sportkategorin.33 I studien ser vi att 
den rikstäckande tidningen har ett jämnt flöde mellan de olika årtalen vad det gäller 
nyheter inom den privata sfären, medan de lokala tidningarna har en mer ojämn 
fördelning.34 
 
I den femte aspekten använder sig författaren av en mer diffus indikator ”uppfattningen 
att fokus i nyheterna har gått i riktning mot en högre grad av personifiering och 
privatisering”. 35 Studien visar tydligt på vilka aktörer som återfinns i de olika 
artiklarna. Författaren har valt att dela upp dessa i fyra olika kategorier i studien. De 
olika kategorierna är: 1. Offentlig person i offentlig roll. 2. Offentlig person i privat roll. 
3. Privatperson i offentlig roll. 4. Privatperson i privat roll. Den absolut största andelen 
är offentliga och privata personer i den offentliga rollen. Dock finns ett undantag för en 
lokaltidning från 1960 där den största kategorin är privatperson i privat roll. Det kan 
tänkas bero på att det är en lokaltidning och att tillgången till material från 
privatpersoner var enkel att finna.36 Här ser vi att det är offentliga personer som 
nyheterna främst handlar om.  
 
Inledningsvis beskrivs det att journalistiken har blivit mer tabloidiserad tack vare 
bilderna. Det har den blivit men inte i samma utsträckning som till exempel i USA. Det 
har skett en liten förändring över tid vad det gäller tabloidiseringen av tidningarna och 
enligt författaren kan tidningarna beskrivas som att de producerar ”riktiga nyheter”. 37 
Det vill säga att de inte endast fyller den med annonser och servicematerial.  
 
2.6.3 Hur kommunjournalistik skapas och formas 
LarsÅke Larsson har gjort en studie i hur kommunjournalistik skapas och formas, vilket 
är en mycket intressant fråga. I studien finns även ett kapitel som fokuserar på 
ursprunget hos de kommunala nyheterna. 38 
 
Författaren har studerat ursprunget i de lokala artiklarna och på så vis var han tvungen 
att dela upp dessa i tre olika kategorier, med respektive underkategorier 

1. Kommunalt	  ursprung	  
-‐	  Rutin	  och	  dokumentstyrning	  
-‐	  Kommunal	  exponering	  
-‐	  Bevakningsförslaget	  

2. Redaktionellt	  ursprung	  
-‐	  Granskningen	  
-‐	  Med	  krönikan	  som	  vapen	  

                                                
32	  Wadbring,	  Ingela.	  93	  
33	  Wadbring,	  Ingela.	  97	  
34	  Wadbring,	  Ingela.	  93	  
35	  Wadbring,	  Ingela.	  71	  
36	  Wadbring,	  Ingela.	  102	  
37	  Wadbring,	  Ingela.	  105	  
38	  Larsson,	  LarsÅke	  1	  
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3. Ursprung	  hos	  tredje	  aktör	  
-‐	  Politiskt	  arbete	  med	  presshjälp	  
-‐	  Den	  kommunala	  läckan	  
-‐	  Tipset	  från	  läsaren	  
-‐	  Intressegruppens	  aktion	  

Vi ser tydligt i den här indelningen att i kategori ett kommer nyheten från kommunen, i 
kategori två kommer nyheten från redaktionen och i kategori nummer tre kommer 
nyheten från övriga personer. 39 
 
Larsson har valt att studera fem tidningar under två månaders tid. Antal artiklar som 
handlade om kommunala ärenden var 248 stycken. Utav dessa var det 63 procent som 
hade ett kommunalt ursprung. 20 procent av artiklarna hade redaktionellt ursprung 
respektive 17 procent kom ifrån den tredje aktören.40Det här kan i sin tur betyder att 
journalisternas grävarbete inte syns tydligt i den här studien.  Detta betyder att de 
kommunala nyheterna som skapas av kommunen själva.  
 
Då kommer vi till nästa fråga om de skapar nyheterna själva. Vilken grad av laddning 
finns det i nyheterna? 47 procent av de nyheterna som kommer från kommunalt 
ursprung resulterar i en neutral nyhet i tidningen och även 45 procent av det 
redaktionella har en neutral framtoning, vilket betyder att de nyheter som är neutrala 
varken är positiva eller negativa. Däremot är det flest negativa nyheter från den tredje 
kategorin, hela 73 procent av dessa nyheter har en negativ klang i artikeln. 41 
 
Sammanfattningsvis så kan vi se att de flesta kommunala nyheterna skapas av 
kommunen själva och de har en neutral framtoning. Kommunerna borde kanske arbeta 
mer med dessa nyheter och få dem att framstå som positiva nyheter.   
 
2.6.4 Skillnad jämfört med min studie 
Som jag har beskrivit ovan finns det mycket lika studier om man jämför med den jag 
tänker göra. Det som skiljer dessa åt skall jag redovisa nu.  
 
I den första studien som jag presenterade av Bengt Johansson är det en studie som är lite 
äldre och behandlar inte lika många decennier som min studie. Författaren har även 
riktat in sig på en stor morgontidning, vilket den här studien inte kommer att göra. 
Johansson har även valt att studera en kortare period, från 1985 till 1994.  
 
Om vi ser till den andra studien som är gjord och betydligt mycket senare än Johanssons 
ser vi att Wadbring har fokuserat på innehållet i dagspress, vilket är vad jag också 
kommer att göra i min studie. Min studie kommer dock att behandla 
lokalpress/morgontidningar, en liten lokal morgontidning och en lite större 
morgontidning.  Min studie kommer att likna Wadbrings studie i metoden. 
 
Den tredje studien som jag beskriver ovan handlar om utformandet av 
kommunjournalistik. Larsson har fokuserat sin ena frågeställning på var de kommunala 
nyheterna kommer ifrån.  
 

                                                
39	  Larsson,	  LarsÅke.	  140-‐146	  
40	  Larsson,	  LarsÅke.	  150	  
41	  Larsson,	  LarsÅke.	  151	  
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Sammanfattningsvis kan forskningsöversikten beskrivas som det finns mycket studier 
och mycket liknande studier. Dock har jag lyckats finna en kunskapslucka var det gäller 
lokaljournalistikens innehåll under flera decennier och min lokala prägel. I form av en 
mycket liten morgontidning i jämförelse med den större morgontidningen. 
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3 Metod 
 
Det första avsnittet i metodkapitlet börjar med att beskriva de olika urval som jag har 
gjort för att finna de olika tidningarna. Sedan kommer en genomgång av 
tillvägagångssättet, en beskrivning i hur jag arbetat med kvantitativ metod samt en 
beskrivning av metodkritiken.  
 
 
3.1 Urval 
I min studie kommer jag att fokusera kring två olika tidningar, under en vecka varje 
decennium från 1980-talet. Jag kommer att studera de lokala nyheternas innehåll i 
tidningen. Jag har valt att fokusera kring de lokala nyheterna. Med de lokala nyheterna 
avses de nyheter som ryms under respektive tidnings lokaldel. Det vil säga enbart 
Värnamos lokaldel samt Helsingborgs lokaldel. Finns det övriga lokala nyheter i 
tidningen som i exempelvis kulturdelen behandlas dessa inte i den här studien då den 
här studien endast analyserat de lokala nyheterna under lokaldelen i tidningen. Det 
analyseras åt vilket slags ämne de innefattar, vilken aktör som kommer till tals samt om 
det finns bilder med. De olika lokala nyheterna är endast de lokala nyheterna och inte de 
lokala nyheterna från kringorterna i spridningsområdet.  
 
De två olika tidningarna som är valda är Värnamo Nyheter och Helsingborgs Dagblad. 
Dessa är två olika morgontidningar har olika spridningsområden samt storlek. Värnamo 
Nyheter har en spridning på 18 100 exemplar42 och Helsingborgs Dagblad har en 
spridning på 76 100 exemplar.43 Värnamo Nyheter ges normalt ut fyra dagar i veckan 
med undantag för vissa röda dagar och räknas som en mellanfrekvent morgontidning.44 
Helsingborgs Dagblad ges ut sju dagar i veckan och det görs regelbundet under samtliga 
decennium med undantag ibland för röda dagar och räknas som en högfrekvent 
morgontidning.45 I Värnamo finns det inga konkurrerande lokaltidningar att 
prenumerera på, så den enda källan till lokalnyheter är Värnamo Nyheter. I Helsingborg 
finns det ett antal mindre tidningar som ges ut med lokalnyheter och är på så vis en 
konkurrent till Helsingborgs Dagblad.  
 
3.2 Tillvägagångssätt 
För att kunna studera de lokala nyhetsartiklarna har jag valt att studera med hjälp av 
kvantitativ innehållsanalys. Detta för att se om nyheterna innehållsmässigt har 
förändrats över tid. Den kvantitativa delen är uppdelad i tre steg.  
 
I den första delen av den kvantitativa undersökningen analyseras det vilken typ av 
lokalnyhet det handlar om. Varje artikel skall falla inom någon av de olika kategorierna. 
De olika kategoriernas som finns är: ekonomi, utbildning, vård & omsorg, miljö & 
natur, kultur & nöje, olyckor, brott, natur, stadsmiljö, förening och övrigt. När artikeln 
är sorterad, skall den sorteras ytterligare in i någon av de olika underkategorierna, dessa 
finns mer specificerade i bilaga 1.  
 

                                                
42	  http://www.varnamonyheter.se/om-‐tidningen/upplaga-‐och-‐spridningsomrade	  (2013-‐03-‐25)	  
43	  http://verktyg.dagspress.se/yearlyCirculation!newspaperInfo?newspaperInfoId=12736	  (2013-‐
03-‐25)	  
44	  Hadenius,	  Stig,	  Weibull,	  Lennart,	  Wadbring,	  Ingela	  132	  
45	  Hadenius,	  Stig,	  Weibull,	  Lennart,	  Wadbring,	  Ingela	  132	  
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I det andra steget skall jag analysera vad det är för typ av aktör som får uttala sig. Det 
handlar då om vilka typer av aktörer som får uttrycka sig i artikeln. Det räknas endast 
om de får uttrycka sig, så det räcker inte att en journalist har omnämnt dem som tredje 
person. Personen i fråga måste verkligen fått uttala sig. De olika personerna som finns 
är: politisk ledning, politisk förtroendevald, tjänsteman på chefsnivå, tjänsteman, 
näringslivets chefsnivå, näringslivet anställd, privatperson, föreningsaktiv person och 
student. Dessa sorteras även in i olika kategorier beroende på vilket kön de har. Se 
bilaga 2.    
 
I det tredje steget skall det även göras en analys på om det finns bilder till artiklarna 
eller ej. Det vill säga i hur stor utsträckning finns det bilder till lokalnyheterna. Se bilaga 
3.  
 
3.3 Avgränsningar 
Det finns två olika avgränsningar som jag valde att göra i början av studien. Den ena 
handlar om valda delar i tidningen och den andra delen handlar om tidsintervallen jag 
tänkte undersöka.    
 
I studiens början tänkte jag analysera hela tidningens innehåll, inte endast de lokala 
artiklarna/nyheterna, vilket betyder att jag tänkte analysera alla delarna i tidningarna, 
inte bara det lokala innehållet. Fokus i studien ligger på de sidor där det endast 
publiceras lokala nyheter. Det kan på så vis finnas artiklar på sportsidorna som är lokala 
men som ej redovisas i den här studien.    
 
Jag avgränsade mig även från att analysera en ännu längre period. Från början tänkte jag 
att analysera från 50-talet och framåt men förstod ganska snart att det skulle bli för 
omfattande. För att kunna får ett mer omfattande resultat skulle jag har valt att studera 
en hel månad från varje decennium, vilket hade gett fler artiklar.  
 
Även att dessa två olika avgränsningar är gjorda är jag övertygad om att studien 
kommer att fylla de olika krav som finns i frågeställningarna och även kunna svara på 
studiens frågeställning i resultatdelen och i slutsatsen.  
 
3.4 Förändring mot ursprungsidé 
När jag började söka efter de olika tidningarna och de olika tidsintervallerna som jag 
har valt, visade det sig att det var omöjligt att få Värnamo Nyheter från 1970 på 
mikrofilm skickad till mig. Kungliga biblioteket i Stockholm har ett exemplar och när 
det endast finns ett exemplar skickar de inte iväg det. Därför valde jag att utesluta 1970 
från båda tidningarna, studien behandlar således från 1980 och fram till 2010.  
 
3.5 Kvantitativ innehållsanalys 
Tillvägagångssättet som studien använder sig av är kvantitativ innehållsanalys och med 
den menas att författaren skall mäta någon stor mängd med hjälp av objektivitet, 
mätbarhet och verifierbar redogörelse.46 Den kvantitativa innehållsanalysen kan 
användas för att studera så väl form som innehåll.  
 

                                                
46	  Fiske,	  John.	  181	  
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I den kvantitativa innehållsanalysen delar man upp ett stort antal texter eller likande och 
sedan sorterar man dem efter ett slags schema.47 I den här studien har det gjorts tre olika 
innehållstyper: 

-‐ kategorier	  
-‐ aktörer	  
-‐ bilder	  

 
Efter att jag har sorterat in dessa börjar kodningen av artiklarna. Två olika parametrar 
ställs emot varandra. Dessa två parametrar är kodningen mot definitionen av kategorier 
som presenteras mer noggrant i efterföljande kapitel. När det är gjort får studien ett 
resultat som sedan kan börja analyseras.  
 
3.5.1 Kodning 
Den kodning som artiklarna kommer att delas in i är en blandning mellan 
spaltcentimetrar och antal artiklar. Jag har valt att dela in de olika artiklarna i tre olika 
kategorier. Dessa tre olika kategorier är: 
 

• Notiser:	  cirka	  1	  spalt,	  med	  max	  20	  rader.	  	  
• Mindre	  artiklar:	  cirka	  2-‐	  4	  spalter,	  med	  max	  90	  rader	  
• Större	  artiklar:	  cirka	  5	  eller	  fler	  spalter,	  från	  90	  rader	  

 
3.5.2 Definition av innehållstyper 
Nedan följer förklaringar på hur jag i den här studien har definierat de olika 
innehållstyperna som har använts.  
 
3.5.2.1 Ämne 
Ekonomi: I den här kategorin sorteras de artiklar där fokus ligger på den ekonomiska 
aspekten. Då återfinns artiklar där fokus finns kring ekonomi i olika former. De olika 
formerna kan vara företagsekonomi, offentlig ekonomi och privatekonomi.  
 
Utbildning: I den här kategorin återfinns de artiklar som handlar om utbildning eller 
skola i något sammanhang. Det handlar då om grundskola, gymnasieskola, 
eftergymnasial skola eller liknande.  
 
Handlar artikeln om nedskärningar inom skolan definieras dessa artiklar som ekonomi, 
då det huvudsakliga skälet till att artikeln finns handlar om finansiella behov. Om 
artikeln däremot handlar om hur undervisningen sköts så skall naturligtvis artikeln 
hamna under utbildningskategorin.  
 
Vård & Omsorg: De artiklar som återfinns under den här kategorin handlar om vård och 
omsorg. I den här kategorin lämpar sig artiklar som innehåller barnomsorg, 
äldreomsorg, handikappomsorg, sjukvård, sjukhus och psykiatri, det vill säga alla slags 
instanser i samhället som vårdar.  
 
Miljö & Natur: I den här kategorin så innefattar de olika artiklarna som på något vis 
handlar om miljö och natur att göra. Här återfinns de artiklar som handlar om miljö och 
natur exempelvis vattendrag, nedskräpning och föroreningar. Alla artiklar om 
föroreningar finns i den här kategorin så länge det inte handlar om brott eller olyckor.  
 
                                                
47	  Gripsrud,	  Jostein.	  60	  
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Kultur & Nöje: I den här kategorin innefattar alla olika artiklar som på något vis handlar 
om kultur och nöje. Det är artiklar som handlar om konst, litteratur, musik, film, radio, 
kändisar, kulturhus, restauranger, spel och simhall med mera.  
 
Olyckor: I den här kategorin innefattar de olika artiklarna som handlar om olyckor. Det 
är: Trafikolyckor, arbetsolyckor och olyckor i hemmet. Artiklar som handlar om 
olyckor är alla artiklar som ingen har rubricerat som brott, så länge ingen vet om 
orsaken rubriceras det som en olycka.  
 
Brott: I den här kategorin handlar det om de artiklar som handlar om olika brott som 
begåtts. Artiklarna kan handla om stöld, bedrägeri, förtal, hatbrott, misshandel, 
sexualbrott, miljö- och djurbrott, brand, rån, alkohol- och narkotikabrott, smuggling och 
blandade brott. För att artikeln skall klassas som brott så skall det tydligt stå att det är ett 
brott i artikeln annars är den sorterad som en olycka.  
 
Stadsmiljö: Den här kategorin innefattar de olika byggprojekt som finns inom 
lokalområdet. Det kan till exempel handla om bostäder, vägar, trygghetsbyggprojekt 
med mera.  
 
Förening: I den här kategorin återfinns alla artiklar som handlar om föreningsliv av 
olika slag. 
 
Övrigt: I den här kategorin finns de olika artiklar som inte kan placeras i någon annan 
av föregående kategorier.  
 
3.5.2.2 Aktör 
De olika aktörerna som får uttala sig i artiklarna. Endast de som får uttala sig, inte de 
som blir omnämna av journalisten. 

-‐ Politisk	  ledning:	  person	  som	  sitter	  i	  den	  politiska	  ledningen	  får	  uttala	  sig.	  
-‐ Politisk	   förtroendevald:	   person	   som	   är	   fritidspolitiker,	   och	   har	   ett	   annat	  

arbete	  vid	  sidan	  av	  sin	  politiska	  karriär.	  Vald	  politiker	  men	  besitter	  inte	  en	  
avgörande	  maktposition.	  	  

-‐ Tjänsteman	  på	  chefsnivå:	  anställd	  kommunalt	  och	  besitter	  chefsposition.	  
-‐ Tjänsteman:	  anställd	  kommunalt.	  
-‐ Näringslivet	  chefsnivå:	  privata	  företag	  med	  chefsposition.	  
-‐ Näringslivet	  anställd:	  privatanställd,	  utan	  avgörande	  makt.	  
-‐ Privatperson:	   person	   som	   får	   uttala	   sig	   som	   sig	   själv.	   Till	   exempel	   någon	  

journalisten	  frågar	  på	  torget	  eller	  är	  arbetslös	  med	  mera.	  
-‐ Föreningsperson:	  person	  som	  uttalar	  sig	  i	  föreningens	  mening.	  
-‐ Student:	  person	  som	  uttalar	  sig	  som	  student.	  	  

 
När det är sorterat in i de olika aktörerna skall de även sorteras in beroende på vilket 
kön de har.  
 
3.5.2.3 Bildanvädnind 
I den här kategorin definieras hur många bilder som finns till artikeln. det är inte 
väsentligt hur stor bilden är eller likannde. Det är inte heller väsentligt vad som finns på 
bilden utan endast antalet bilder till varje artikel för att kunna mäta bildanvädningen i 
artiklarna.  
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3.6 Metodkritisk diskussion 
Att använda den kvalitativa metoden innebär som med alla metoder en del nackdelar 
som man måste ha i beaktning. En nackdel som finns med den här metoden är att när 
jag undersöker vilken aktör som får uttala sig analyseras det inte i vilket sammanhang 
som personen får uttala sig. Det kan vara bra att få uttala sig om hela samhället vill ha 
en ny simhall och en politiker går ut med att det blir en ny simhall. Men det kan vara så 
att det handlar om att en politiker måste svara på en kontroversiell fråga som ger en 
negativ feedback. Den som uttalar sig är helt beroende på i vilken kontext som denne 
uttalar sig i, om det skall vara positivt eller negativt. Detsamma gäller bilderna, bilderna 
kan förstärka det negativa kring en artikel eller göra artikeln mer positiv vilket metoden 
inte tar hänsyn till.   
 
En annan negativ aspekt av metodvalet är när bilderna räknas, kan vi räkna exempelvis 
tre bilder och endast fem rader text. Då blir artikeln klassad som notis fast själva 
artikeln med bilderna tar mycket plats i tidningen. Bilderna och texten räknas inte ihop i 
kodningen vilket gör att artikeln kan få en skev bild över hur mycket 
uppmärksamhet/plats den får i tidningen.  
 
Studien analyserar en vecka varje decennium. Veckan som jag valde infaller ibland när 
det är påsk under en del år, vilket gör att det finns en del röda dagar som tidningarna 
inte delas ut på. Det är så att många barn har lov och föräldrar tar ledigt och är inte 
anträffbara när journalisterna söker dem. Det gör att det kan ses som nyhetsfattigt ibland 
och kan tyda på fler rutinnyheter. Dock tror inte jag att det påverkat studien märkbart, 
det är endast ett år som är lite avvikande resultat från andra år.  
 
Det som är positivt med metoden är att jag som författare skulle få fram samma resultat 
som någon annan som arbetar utifrån studiens kategorischema. Det går inte att göra 
olika vilket gör att metoden är tillförlitlig och inte ger mig som författare 
handlingsfrihet att tolka artikeln efter hur jag tänker. Det är den största anledningen till 
att denna metod är vald.  
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4 Resultat 
I det här kapitlet redovisas de olika resultat som studien har kommit fram till. 
Resultatdelen är uppdelad efter de tre olika frågeställningarna som finns beskrivna i det 
inledande kapitlet. Först börjar studien redovisa de olika typer av nyheter som 
tidningarna rapporterar om. I nästa steg rapporteras om de olika aktörerna som får 
uttala sig och sist presenteras en genomgång av bildaktiviteten i samband med 
artiklarna.  
 
4.1 Antal artiklar 
I studien har totalt analyserat 139 stycken artiklar från Värnamo Nyheter, i 15 olika 
upplagor. Sedan analyseras även 258 stycken artiklar från Helsingborgs Dagblad som är 
fördelade över 26 olika tidningar. Helsingborgs Dagblad ges ut alla dagar i veckan och 
Värnamo Nyheter ges ut fyra dagar i veckan. Båda dessa tidningar ges inte ut vissa 
helgdagar de olika åren. 
 
	   Artiklar	  totalt	   Antal	  tidningar	   Snitt/tidning	  

VN	   139	   15	   9,2	  

HD	   258	   26	   9,9	  

Tabell 1 Antal artiklar och antal tidningar som analyserats 
 
Det blir ett ganska jämnt snitt mellan antalet artiklar och tidningsutgåvor ifrån de olika 
tidningarna. I Värnamo Nyheter blir det 9,2 artiklar per tidningsutgåva och i 
Helsingborgs Dagblad blir det cirka 9,9 artiklar per tidningsutgåva, enligt tabell 1. 
 
Enligt tabell 2 sker en ökning av antalet artiklar i Värnamo Nyheter med undantag för 
ett år, 1990. 1990 producerade Värnamo Nyheter inte mycket artiklar, endast 5,3 artiklar 
i snitt i tidningen. I Helsingborgs Dagblad finns inte någon stegvis ökning utan snarare 
en topp på 1990 och 2010.  
 
VN	   Antal	  artiklar	   Antal	  artiklar/dag	  

1980	   32	   8	  

1990	   16	   5,3	  

2000	   44	   11	  

2010	   47	   11,7	  

	   	   	  

HD	   Antal	  artiklar	   Antal	  artiklar/dag	  

1980	   67	   9,5	  

1990	   76	   12,6	  

2000	   43	   7,1	  

2010	   72	   10,3	  

Tabell 2 Antal artiklar som producerats per dag i Värnamo Nyheter och Helsingborgs Dagblad 
 
I tabell 2 finns inget tydligt mönster mellan de olika tidningarna då Värnamo Nyheter 
producerade lite artiklar 1990 och Helsingborgs Dagblad producerade som mest 1990. 
Johansson påvisar att lokaljournalistiken ökar,48 vilket den här studien bekräftar i 
Värnamo Nyheters fall då snittet med artiklar ökar regelbundet med undantag för ett år. 

                                                
48	  Johansson,	  Bengt.	  63	  
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Däremot bekräftar Johanssons studie inte med Helsingborgs Dagblad som är lite 
ostabila i antalet artiklar per dag, vilket kan bero på att det inte fanns tillräckligt med 
artiklar under de olika tidsintervallerna. 
 
4.2 Storlek på artiklar 
Det finns tre olika kategorier som artiklarna är sorterade i. Det finns notiser, mindre 
artiklar och större artiklar (förklaringar till dessa finns i kapitel 3.5.1). Det finns inga 
tydliga mönster som stämmer in på båda tidningarna vad det gäller vilket som är mest 
frekvent under de olika åren.  
 
I Värnamo Nyheter minskade de mindre artiklarna fram till 2000 och notiserna ökade 
dramatiskt. Forskning visar tvärtom från 1940-talet till 1980-talet, då artiklarnas längd 
blev större och på så vis minskade antalet notiser.49 Efter 2000 minskade notiserna och 
mindre artiklar blev mest populär igen. 
 
VN	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	   TOTALT	  

1980	   15,6%	   78,1%	   6,3%	   100%	  

1990	   31,3%	   43,7%	   25,0%	   100%	  

2000	   65,9%	   25,0%	   9,1%	   100%	  

2010	   38,3%	   53,2%	   8,5%	   100%	  

	   	   	   	   	  

HD	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	   	  

1980	   40,3%	   56,7%	   3%	   100%	  

1990	   34,2%	   55,3%	   10,5%	   100%	  

2000	   20,9%	   51,2%	   27,9%	   100%	  

2010	   27,8%	   58,3%	   13,9%	   100%	  

Tabell 3 Typer av artiklar i Värnamo Nyheter och Helsingborgs Dagblad 
 
I Helsingborgs Dagblad har de mindre artiklarna alltid sedan 1980 har varit mest 
dominerande och även haft en procentsats mellan 52 procent till 58 procent. De större 
artiklarna har haft en upp- och nedgång och där sker inte några tydliga mönster, likaså 
med notiserna. Under dessa fyra decennier/veckor är det minst varannan artikel som är 
en mindre artikel och det stödjer även tidigare forskning.50 
 
4.3 Kronologisk ordning av tidningarna  
 
4.3.1 Värnamo Nyheter (VN) 
I tabell 4 finns många artiklar som har publicerats i vardera kategori under de olika 
perioderna i Värnamo Nyheter. I tabellen syns tydligt att kategorin brott är störst under 
samtliga år, med undantag för 1990 då den största kategorin blev delad med stadsmiljö 
och kultur & nöje.  
 
 
 
 
 
                                                
49	  Hadenius,	  Stig,	  Weibull,	  Lennart,	  Wadbring,	  Ingela	  282	  
50	  Hadenius,	  Stig,	  Weibull,	  Lennart,	  Wadbring,	  Ingela	  282	  
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1980	   1990	   2000	   2010	  

Utbildning	   1	  (3,1%)	   0	  (0,0%)	   1	  (2,3%)	   4	  (8,5%)	  
Vård	  &	  Omsorg	   1	  (3,1%)	   2	  (12,4%)	   3	  (6,8%)	   2	  (4,3%)	  

Ekonomi	   4	  (12,5%)	   1	  (3,0%)	   0	  (0,0%)	   0	  (0,0%)	  

Miljö	  &	  Natur	   1	  (3,1%)	   2	  (12,4%)	   2	  (4,5%)	   5	  (10,6%)	  
Kultur	  &	  Nöje	   3	  (9,4%)	   3	  (18,8%)	   5	  (11,4%)	   6	  (12,8%)	  

Olyckor	   2	  (6,3%)	   0	  (0,0%)	   1	  (2,3%)	   1	  (2,1%)	  
Brott	   8	  (25,0%)	   3	  (18,8%)	   24	  (54,5%)	   16	  (34,0%)	  

Förening	   7	  (21,9%)	   2	  (12,5%)	   7	  (15,9%)	   10	  (21,3%)	  
Stadsmiljö	   4	  (12,5%)	   3	  (18,8%)	   0	  (0,0%)	   1	  (2,1%)	  

Övrigt	   1	  (3,1%)	   0	  (0,0%)	   1	  (2,3%)	   2	  (4,3%)	  

TOTALT	   32	  (100%)	   16	  (100%)	   44	  (100%)	   47	  (100%)	  
Tabell 4 Vad artiklarna handlar om i Värnamo Nyheter  
 
I kategorin ekonomi har artiklarna blivit färre med åren. Från 12,5 procent till 0 procent, 
under 2000 och 2010 rapporterades det inte en enda gång om några ekonomiska frågor i 
Värnamo Nyheter.  
 
En annan kategori som utmärker sig i skaran är stadsmiljö. 1980-1990 handlar 12-18 
procent av samtliga artiklar om stadsmiljö medan 2000-2010 handlar endast 0-2 procent 
av artiklarna om stadsmiljöfrågor.  
 
4.3.2 Helsingborgs Dagblad (HD) 
I Helsingborgs Dagblad är den största kategorin brott även här med undantag för ett år 
där den har delad plats, enligt tabell 5. År 2000 delar brottskategorin flest artiklar 
genomsnittligen med stadsmiljö med 20,9 procent, det vill säga cirka en femtedel av 
samtliga artiklar år 2000. 
 

	  
1980	   1990	   2000	   2010	  

Utbildning	   2	  (3%)	   2	  (2,6%)	   5	  (11,6%)	   2	  (2,6%)	  

Vård	  &	  Omsorg	   	  6	  (9%)	   4	  (5,3%)	   4	  (9,3%)	   3	  (4,2%)	  
Ekonomi	   1	  (1,5%)	   3	  (3,9%)	   1	  (2,3%)	   1	  (2,3%)	  

Miljö	  &	  Natur	   3	  (4,5%)	   7	  (9,2%)	   7	  (16,4%)	   5	  (6,8%)	  

Kultur	  &	  Nöje	   15	  (22,4%)	   15	  (19,7%)	   2	  (4,7%)	   12	  (16,6%)	  
Olyckor	   3	  (4,5%)	   1	  (1,4%)	   0	  (0%)	   6	  (8,2%)	  

Brott	   16	  (23,8%)	   23	  (30,3%)	   	  9	  (20,9%)	   26	  (36%)	  
Förening	   12	  (17,9%)	   2	  (2,6%)	   5	  (11,6%)	   8	  (11%)	  

Stadsmiljö	   7	  (10,4%)	   16	  (21,1%)	   9	  (20,9%)	   5	  (6,8%)	  
Övrigt	   2	  (3%)	   3	  (3,9%)	   1	  (2,3%)	   4	  (5,5%)	  

TOTALT	   67	  (100%)	   76	  (100%)	   43	  (100%)	   72	  (100%)	  
Tabell 5 Vad artiklarna handlar om i Helsingborgs Dagblad  
 
4.4 Jämföresle av tidningarna 
I tabell 6 finns en tydlig jämförelse mellan de olika tidningarna och samtliga år. Även 
här blir den största kategorin för båda tidningarna alla år brott.  Kategorin är mellan    
18 – 54 procent av samtliga artiklar. 
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	   Utbildning	   Vård	  &	  
Omsorg	  

Ekonomi	   Miljö	  
&	  
Natur	  

Kultur	  
&	  
Nöje	  

Olyckor	   Brott	   Förening	   Stadsmiljö	   Övrigt	   Totalt	  

VN	  1980	   3,1%	   3,1%	   12,5%	   3,1%	   9,4%	   6,3%	   25%	   21,9%	   12,5%	   3,1%	   100%	  

HD	  1980	   3%	   9%	   1,5%	   4,5%	   22,4%	   4,5%	   23,8%	   17,9%	   10,4%	   3%	   100%	  

VN	  1990	   0%	   12,4%	   6,3%	   12,4%	   18,8%	   0%	   18,8%	   12,5	   18,8%	   0%	   100%	  

HD	  1990	   2,6%	   5,3%	   3,9%	   9,2%	   19,7%	   1,4%	   30,3%	   2,6%	   21,1%	   3,9%	   100%	  

VN	  2000	   2,3%	   6,8%	   0%	   4,5%	   11,4%	   2,3%	   54,5%	   15,9%	   0%	   2,3%	   100%	  

HD	  2000	   11,6%	   9,3%	   2,3%	   16,4%	   4,7%	   0%	   20,9%	   11,6%	   20,9%	   2,3%	   100%	  

VN	  2010	   8,5%	   4,3%	   0%	   10,6%	   12,8%	   2,1%	   34%	   21,3%	   2,1%	   4,3%	   100%	  

HD	  2010	   2,6%	   4,2%	   2,3%	   6,8%	   16,6%	   8,2%	   36%	   11%	   6,8%	   5,5%	   100%	  

Tabell 6 Parallelljämförelse av tidningarnas kategorier 
 
Kategorin förening visar att samtliga år domineras det av nyheter kring det här slaget i 
Värnamo Nyheter om man jämför med Helsingborgs Dagblad. Procentuellt sätt 
publicerar Värnamo Nyheter betydligt mycket fler nyheter kring föreningar än vad 
Helsingborgs Dagblad gör. 
 
Under samtliga år med undantag för 1980 publicerar Helsingborgs Dagblad fler 
stadsmiljöartiklar än vad Värnamo Nyheter gör. Under 2000 och 2010 är det en stor 
skillnad procentuellt. Värnamo Nyheter publicerar 0-2 procent om stadsmiljö medan 
Helsingborgs Dagblad publicerar 6-20 procent.  
 
I en undersökning gjord av Bengt Johansson beskriver han att det fanns en uppgång av 
nyheter kring vård, omsorg, utbildning och fritid 1990. Detta på grund av att de 
drabbades av mycket nedskärningar under 1990-talet.51 Det resultatet är inget som 
studien kan bekräfta med undantag för vård och omsorg i Värnamo Nyheter, då 
kategorin har en liten topp även om den är ganska obetydlig.  
 
1980 och 1990 publicerade Värnamo Nyheter flest artiklar om ekonomi medan under 
senare tid 2000 och 2010 publicerar de inga artiklar om ekonomi alls, vilket gör att 
Helsingborgs Dagblad publicerade mycket i förhållande till Värnamo Nyheter.   
 
Enligt dagordningsteorin blir nyheter, nyheter för att det talas om dem mycket i 
samhället. Det finns tre olika nivåer på dagordningsteorin som är politikernas 
dagordning, mediernas dagordning och medborgarnas dagordning.52 Enligt tabell 6 ser 
vi att stadsmiljö 1990 för både Värnamo Nyheter och Helsingborgs Dagblad sticker ut 
om man jämför med föregående år och på så vis kan man anta att det låg på mediernas 
dagordning under det aktuella året, då de inte skrev om det lika frekevent under de 
andra åren.  
 
Det finns inga tydliga relationer mellan de olika tidningarna, vilket tyder på att det är 
lokala nyheter som producerats. Det som är aktuellt i Värnamo kanske inte är aktuellt i 
Helsingborg vilket gör det svårt att jämföra dem på grund av deras olika geografiska 
läge.  
 
 
                                                
51	  Johansson,	  Bengt.	  80	  
52	  Strömbäck,	  Jesper.	  104	  
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4.4.1 Brott 
Den största kategorin under samtliga år är brott. I tabell 7 visar vilka olika brott de olika 
artiklarna handlar om. Den största kategorin är stöld. Stöld är störst samtliga år i bägge 
tidningarna, med undantag för Värnamo Nyheter 2000 där kategorin övrigt blir störst. 
Enligt Hadenius med flera blir en nyhet enklare en nyhet om den behandlar politik, 
ekonomi, brott och olyckor, för dessa nyheter gör att nyhetsvärdet ökar.53 I den här 
studiens fall syns det att det är viktigt med nyheter kring brott då de utgör en stor del av 
samtliga artiklar.  
 

Tabell 7 Typer av artiklar inom kategorin brott 
 
Överlag blir övrigt-kategorierna ganska stora vilket tyder på att jag inte lyckats fånga in 
alla brottskategorier, dock är det enskilda brott som samlas i kategorin. Inte många 
artiklar i övrigt-kategorin handlar om samma typer av brott. 
 
Procenttalet är uträknat med hjälp av hur många procent av artiklarna inom kategorin 
brott handlar om de olika kategorierna. Det är alltså inte totalt av tidningarna utan 
endast de som handlar om brott.  
 
Vad är det för olika slags typer av artiklar som finns under kategorin brott? I tabell 8 ser 
vi att i kategorin brott utgörs övervägande artiklar av notiser, även här med undantag för 
Helsingborgs Dagblad 1990 och 2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53	  Hadenius,	  Stig,	  Weibull,	  Lennart,	  Wadbring,	  Ingela	  304	  

	   Stöld	   Alkohol-‐	  &	  
narkotika-‐	  
brott	  

Bedrägeri	   Smu-‐	  
ggling	  
	  

Förtal	   Miss-‐
hand-‐
el	  

Blanda-‐
de	  
brott	  

Brand	   Djur-‐	  &	  
miljö-‐	  
Brott	  

Rån	   Sexual-‐	  
brott	  

Övrigt	   Totalt	  

VN	  
1980	  

62,5%	   12,5%	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   25,0%	   100%	  

HD	  
1980	  

62,5%	   	   6,3%	   	   6,3%	   12,3
%	  

6,3%	   	   	   	   	   6,3%	   100%	  

VN	  
1990	  

66,7%	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   33,3%	   100%	  

HD	  
1990	  

17,4%	   13,1%	   8,7%	   	   	   25,9
%	  

4,4%	   	   8,7%	   4,4
%	  

	   17,4%	   100%	  

VN	  
2000	  

25,1%	   16,7%	   16,7%	   	   4,1%	   4,1%	   4,1%	   	   	   	   	   29,2%	   100%	  

HD	  
2000	  

11,1%	   33,4%	   	   	   11,1
%	  

22,2
%	  

	   	   	   	   11,1%	   11,1%	   100%	  

VN	  
2010	  

44,0%	   	   12,4%	   	   6,2%	   18,8
%	  

6,2%	   	   	   	   	   12,4%	   100%	  

HD	  
2010	  

19,1%	   11,5%	   3,9%	   7,7%	   3,9%	   7,7%	   	   7,7%	   7,7%	   3,9
%	  

7,7%	   19,1%	   100%	  
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	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	   Totalt	  

VN	  1980	   5	  (62,5%)	   3	  (37,5%)	   	   8	  (100%)	  

HD	  1980	   12	  (75,0%)	   4	  (25,0%)	   	   16	  (100%)	  

VN	  1990	   3	  (100,0%)	   	   	   3	  (100%)	  

HD	  1990	   7	  (30,4%)	   15	  (65,2%)	   1	  (4,4%)	   23	  (100%)	  

VN	  2000	   19	  (79,2%)	   4	  (16,7%)	   1	  (4,1%)	   24	  (100%)	  

HD	  2000	   5	  (55,6%)	   3	  (33,3%)	   1	  (11,1%)	   9	  (100%)	  

VN	  2010	   11	  (68,8%)	   5	  (31,2%)	   	   16	  (100%)	  

HD	  2010	   11	  (42,3%)	   	  14	  (53,8%)	   1	  (3,9%)	   26	  (100%)	  

Tabell 8 Storlek på artiklar inom kategorin brott 
 
I Värnamo Nyheter domineras kategorin av notiser samtliga år. Det finns till och med 
ett år där Värnamo Nyheter endast hade notiser i kategorin. Det fanns dock inte många 
artiklar totalt sätt, vilket kan göra att siffran ser hög ut.   
 
I tabell 8 syns det att 1980 producerade de bägge tidningarna inte producerade större 
artiklar inom kategorin brott. Helsingborgs Dagblad har en tendens de tre senaste 
decennierna att ha med någon större artikel inom kategorin brott. Kategorin domineras 
nästan samtliga år av notiser.  
 
4.5 Aktörer som uttalar sig 
 
4.5.1 Män får uttala sig mest 
I tabell 9 nedan finns en tabell som påvisar hur fördelningen har sett ut mellan män och 
kvinnor som får uttala sig i Värnamo Nyheter respektive Helsingborgs Dagblad. Varje 
år ökar det att människor får uttala sig i bägge tidningarna med undantag för Värnamo 
Nyheter 2000, vilket kan bero på att det blir fler och fler artiklar genomsnittligen i de 
bägge tidningarna.  
 
	   Man	   Kvinna	   Oidentifierbar	   TOTALT	  

VN	  1980	   7	  (87,5%%)	  	   1	  (12,5%)	   	   8	  (100%)	  

HD	  1980	   20	  (74%)	   6	  (22%%)	   1	  (4%)	   27	  (100%)	  

VN	  1990	   9	  (45%)	   10	  (50%)	   1	  (5%)	   20	  (100%)	  

HD	  1990	   39	  (74%)	   10	  (19%)	   4	  (7%)	   53	  (100%)	  

VN	  2000	   7	  (50%)	   5	  (36%)	   2	  (14%)	   14	  (100%)	  

HD	  2000	   32	  (59%)	   22	  (41%)	   	   54	  (100%)	  

VN	  2010	   29	  (63%)	   16	  (35%)	   1	  (2%)	   46	  (100%)	  

HD	  2010	   58	  (60%)	   37	  (38%)	   2	  (2%)	   97	  (100%)	  

TOTALT	   201	  (63%)	   107	  (33%)	   11	  (4%)	   319	  (100%)	  

Tabell 9 Könsfördelning på uttalanden 
 
I tabell 9 visar att män får uttala sig betydligt mycket mer än kvinnor. 63 procent som 
uttalar sig är män och endast 33 procent är kvinnor, resterande är oidentifierbara.  
 
I Värnamo Nyheter finns det ingen stegvis ökning när det handlar om hur mycket 
kvinnor som får uttala sig i genomsnitt till antalet artiklar som publicerades under dessa 
fyra år. 1980 är det få kvinnor som får uttala sig. Därefter höjs siffran med en topp på 
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cirka 50 procent 1990. År 2000 och 2010 ligger siffran på cirka 30 procent. I 
Helsingborgs Dagblad sker däremot en stegvis ökning av kvinnor som får uttala sig, 
med undantag för 2000.  
 
Männens uttalande i Värnamo Nyheter finns det en stegvis ökning av uttalanden med 
undantag för 2000. Det är ingen större skillnad då det endast skiljer sig några få procent. 
Männenökar dock stegvis sina uttalanden i Helsingborgs Dagblad, med undantag även 
här för 2000. Helsingborgs Dagblad har dock en större ökning än några få procent.  
 
I tabell 10 syns det att det är män med makt som får uttala sig i högre utsträckning 
andra. I de översta fyra fälten är det yrken med någon slags maktposition. Där får 80 
procent uttala sig som är män och endast 16 procent är kvinnor. Män besitter inte 
automatiskt makt bara för att de är män utan det är en rad faktorer som spelar in för att 
män skall få makt. Det är bland annat vilken social klass man tillhör samt etniska 
skillnader som spelar in. Faktum är dock att män innehar fler maktpositioner mer än 
kvinnor. Kvinnor har ofta arbeten som är underordnat mannens yrke,54 vilket gör att de 
klart få uttala sig mycket mer, eftersom journalisterna söker elitpersoner som kan uttala 
sig i diverse frågor. 55 Även Hadenius med flera påpekar vikten av att det är elitpersoner 
som får uttala sig i media. Det är en nyckel till att en nyhet skall bli en nyhet.56  
 
	   	  	   Man	  	   Kvinna	   oidentifierbart	   TOTALT	  

Makt-‐	  
position	  

Politisk	  ledning	   22	  (76%)	   3	  (10%)	   4	  (14%)	   29	  (100%)	  

Politiskt	  förtroendevald	   7	  (88%)	   1	  (12%)	   	  	   8	  (100%)	  

Näringslivet	  chefsnivå	   35	  (90%)	   4	  (10%)	   	  	   39	  (100%)	  

Tjänsteman	  på	  chefsnivå	   25	  (71%)	   10	  (29%)	   	  	   35	  (100%)	  

TOTALT	   89	  (80%)	   18	  (16%)	   4	  (4%)	   111	  (100%)	  

Ej	  någon	  
uttalad	  
makt	  

Tjänsteman	  	   28	  (44%)	   31	  (49%)	   4	  (7%)	   63	  (100%)	  

Näringslivet	  anställda	   25	  (81%)	   6	  (19%)	   	  	   31	  (100%)	  

Föreningsaktiv	   23	  (68%)	   10	  (29%)	   1	  (3%)	   34	  (100%)	  

Student	   4	  (50%)	   4	  (50%)	   	  	   8	  (100%)	  

Privatperson	   32	  (44%)	   38	  (53%)	   2	  (3%)	   72	  (100%)	  

TOTALT	   112	  (54%)	   89	  (43%)	   7	  (3%)	   208	  (100%)	  

Tabell 10 Könsfördelning och typ av makt dessa har 
 
Männen dominerar även i uttalanden i positioner där de inte besitter någon uttryckt 
makt. Även om den siffran är något mer blygsam, 54 procent är män jämfört med 43 
procent kvinnor. De olika positionerna som kvinnor får uttala sig mest i är 
tjänstemannapositon och som privatperson, övriga kategorier domineras av män eller är 
jämbördigt med männen.  
 
Tabellen visar även att 2/3 av alla uttalanden sker av människor som inte besitter någon 
formell makt. Endast 1/3 av uttalanden är gjorda av personer i samhället som besitter 
någon formell makt. Detta styrks på sätt och vis med teorin kring primary definers, 
vilket betyder att eliten skapar nyheterna åt journalisterna. Sedan gör elitpersonen något 
slags uttalande om frågan, som är genomtänkt och på så vis når ut med sitt budskap 
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kring sin egna nyheten.57 2/3 av alla uttalanden sker inte ifrån någon elitperson vilket 
gör att teorin vacklar lite eftersom den bygger på att journalister aktivt söker 
elitpersoner och vill ha deras uttalanden och är beroende av dem. Det kan vara att det är 
flera artiklar om samma händelse, men i ena artikeln är uttalandet från elitperson och i 
andra artiklar uttalanden från privatpersoner på stan. Enligt Strömbäck finns det flera 
olika studier som visar på att den vanliga medborgaren utgjorde den vanligaste 
förekommande personen som fick uttala sig. Enligt honom kan de bero på en rad olika 
faktorer som vad som analyserades, förstasidans artiklar, ämne och perioder.58 
Strömbäcks teori bekräftas inte i den här studien.  
 
4.6 Bildsättning 
Tabell 11 påvisar att noll bilder för en artikel är det absolut vanligaste, samtliga år. I 
Värnamo Nyheter syns att det alltid är mer än hälften av alla artiklar som har noll bilder. 
 
	   0	   1-‐2	   3-‐4	   5	  eller	  fler	   Totalt	  

VN	  1980	   24	  (75%)	   8	  (25%)	   	   	   32	  (100%)	  

HD	  1980	   47	  (70,1%)	   20	  (29,9%)	   	   	   	  67	  (100%)	  

VN	  1990	   9	  (56,3%)	   7	  (43,7%)	   	   	   16	  (100%)	  

HD	  1990	   54	  (71,1%)	   20	  (26,3%)	   1	  (1,3%)	   1	  (1,3%)	   76	  (100%)	  

VN	  2000	   33	  (75%)	   9	  (20,5%)	   2	  (4,5%)	   	   44	  (100%)	  

HD	  2000	   25	  (58,1%)	   18	  (41,9%)	   	   	   	  43	  (100%)	  

VN	  2010	   31	  (66%)	   10	  (21,3%)	   5	  (10,6%)	   1	  (2,1%)	   47	  (100%)	  

HD	  2010	   50	  (69,4%)	   19	  (26,4%)	   2	  (2,8%)	   1	  (1,4%)	   72	  (100%)	  

Tabell 11 Antal bilder till artiklarna 
 
Helsingborgs Dagblad har inte riktigt lika högt procenttal på noll bilder, vilket gör att de 
har många artiklar som har en till två bilder. År 2000 hade Helsingborgs Dagblad 41 
procent som hade en till två bilder per artikel, vilket är nästan varannan artikel.     
 
År 2010 har antalet bilder per artikel ökar markant. Nu är det första året som bägge 
tidningarna har artiklar med fem eller fler bilder. En förklaring till det här fenomenet 
kan vara att journalisterna idag är mer multijournalister än förr.59  
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5 Analys och slusats 
I det här kapitlet kommer allt intressant som studien har gett att analyseras. De 
intressanta vinklarna som studien påvisat skall analyseras med hjälp av tidigare 
presenterat material. Sist men inte minst skall det finnas en sammanfattning som 
besvarar studiens frågeställning.  
 
5.1 Vad händer med det redaktionella arbetet över tid? 
De lokala nyheterna har både förändrats och inte förändrats. Bildsättningen har 
genomsnittligen ökat, även om det kan finnas vissa undantag. Detta tyder på att 
multikompetensen bland journalister har ökat, vilket i sin tur betyder att vi ställer mer 
och mer krav på att våra lokala journalister skall kunna behärska ett område till, det vill 
säga fotografering. Pressar vi journalisterna till att prestera mer än deras traditionella 
arbetsuppgifter blir deras arbetsuppgifter lidande. Samtidigt som de ska ta bilder skall 
de även agera reporter vilket kan göra att för mycket fokus ligger på det tekniska, vilket 
på så vis kan göra att de inte hinner producera lika mycket artiklar som en journalist 
gjorde förr.  
 
I Helsingborgs Dagblad kan vi inte se en ökning av artiklar men inte heller någon 
minskning av artiklar. En rimlig förklaring till det kan vara att Helsingborgs Dagblad är 
en stor morgontidning och kan ha valt att anställa flera journalister vid vissa tidpunkter 
och då ökar produktionen av artiklar. I Värnamo Nyheter ser vi en liten ökning från år 
till år med undantag för ett år. Detta tyder på att Värnamo Nyheter har en mer stabil 
utveckling artikelmässigt från år till år, vilket gör att vi inte kan se några tydliga likheter 
mellan den större morgontidningen Helsingborgs Dagblad och den mindre 
morgontidningen Värnamo Nyheter. I Värnamo Nyheter ökar artiklarna och det 
produceras mer nyheter, vilket stödjer Bengt Johanssons studie att det blir fler artiklar i 
snitt för lokalpressen.  
 
I Värnamo Nyheter produceras mer nyheter i snitt än vad det görs i Helsingborgs 
Dagblad. I Helsingborg finns det andra källor till lokalnyheter, vilket kan betyda att 
alla som inte betalar för Helsingborgs Dagblad kan välja någon annan källa till 
lokalnyheter. På så vis får de inte in samma intäkter som Värnamo Nyheter, då det är 
det enda lokala mediet som producerar lokalnyheter i Värnamo. I Ingela Wadbrings 
studie påvisar hon att lokalt material är dyrare att producera än inköpt material, vilket 
också kan påvisa att Helsingborgs Dagblad kanske kan ha ökad konkurrens av andra 
lokala producenter. Det som styr utbudet av de lokala nyheterna är ekonomin och 
marknaden. De lokala nyheterna produceras och vi är intresserade av nyheter som 
ligger oss nära geografiskt, vilket gör att vi köper och läser. Enligt Fiske finns det två 
olika koder som medieproduktionen lutar sig emot. Smala och breda koder. De breda 
koderna sträcker sig till en masspublik.60 Båda tidningarna riktar sig till en heterogen 
grupp av människor. Detta tyder på att de bägge tidningar måste tänka på sin målgrupp 
och skriva sina artiklar brett till en heterogengrupp av människor. 
 
Dagordningsteorin beskriver att vi som människor uppfattar nyheten som olika 
beroende på hur den berör oss. Ett av de begrepp som tas upp är närheten till nyheten 
geografiskt. Vi berörs av nyheter som tilltalar oss nära, både geografiskt och kulturellt. 
Alla lokala nyheter är nära vilket gör att de flesta som läser bägge tidningarna har 
nyheten nära sig och känner att de på något vis blir berörda av dem. Det kan vara en 
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förklaring till varför människor är beredda att betala för lokalt producerat material. Vi 
har på så vis en slags anknytning dit. Vi vill veta vad som händer på grund av att det har 
ett känslomässigt och geografiskt avstånd till det som händer. Detta kan förknippas med 
de kognitiva scheman som hjärnan använder sig av och kan göra att vi som människor 
kan vara rädda för bland annat förändringar.  
 
Det redaktionella arbetet har förändrats över tid. Det kan bero på en rad olika faktorer 
som konkurrens från andra slags medium eller gratispressens framväxt. De lokala 
nyheterna är dyra att producera så det krävs mycket intäkter både från publiken och 
ifrån annonsörer.  
 
5.2 Hur förändras nyheterna? 
Samtliga år är det kategorin brott som är i särklass störst. Läsarvärdet på dessa nyheter 
är enormt stort och människor som läser nyheter är intresserade av att få ta del av de 
olika brott som begåtts. Både på grund av närheten till dem och att det är nyheter som 
får uppmärksamhet. Det som vi tydligt kan se är att den här studien påvisar liknande 
resultat som kvällstidningarna har påvisat. Både kvällstidningar och morgontidningar 
producerar mycket nyheter kring brott.  
 
Kategorin brott följs av en underkategori som även den är den största kategori nästan 
samtliga år, stöld. Stöld är en kategori som är enkla nyheter för lokalpressen att 
producera då de går igenom de olika anmälningarna som kommer in till polisen och 
sedan görs det nyheter av dem. Även misshandel är en relativt stor kategori i 
Helsingborgs Dagblad vilket även det är artiklar som kommer ifrån de olika 
anmälningarna som görs till polisen.  
 
De artiklar som återfinns under kategorin brott är till stor del notiser, med undantag för 
vissa år då det är mindre artiklar som är den största kategorin. Detta stödjer mitt 
påstående om att det är lätta nyheter för journalisterna att producera. 
 
Det som även är värt att nämna är att de lokala nyheterna är lokala. Det gör att i 
Värnamo Nyheter finns det inte en enda nyhet kring smuggling medan i Helsingborg 
finns det nyheter kring detta. Det kan bero på att Helsingborg kan vara mer utsatt för 
smugglingsförsök än Värnamo då de gränsar till Danmark. Det som jag vill ha sagt med 
detta är att det är svårt att jämföra de olika tidningarna då de har olika förutsättningar 
lokalt.  
 
I Värnamo Nyheter kan vi se att ekonomiska frågor sjunker över tid så även 
stadsmiljöfrågor. En fråga som ökar med tiden är utbildningsfrågan vilket kan bero på 
friskolornas framväxt. I Helsingborgs Dagblad sjunker antalet artiklar om stadsmiljö.  
Däremot jämförs Helsingborgs Dagblad med Värnamo Nyheter producerar 
Helsingborgs Dagblad fler artiklar om stadsmiljö än Värnamo Nyheter, vilket kan 
betyda att det finns fler stadsmiljöfrågor i en stad som är större än i en mindre stad. Det 
som studien visar är att det som blir nyheter är olika från år till år, beroende på vad som 
diskuteras i samhället. Det är helt beroende av dagordningen. Och därför kan studien 
inte bekräfta att vissa nyheter ökar och andra minskar. Det finns inga tydliga mönster, 
förutom att brottsfrågor är en stor kategori samtliga år.  
 
Studien visar inga tydliga mönster vad det gäller de olika artiklarnas längd eller kodning 
totalt sett. De mindre artiklarna har alltid varit stora och dominerar samtliga år och 
bägge tidningarna. Däremot har de längre artiklarna ökat sedan 1980 även om det inte är 
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en stadig uppgång då det finns vissa toppar under 1990 och 2000. Detta betyder att 
eftersom notiserna var stora i brottskategorin som är den största kategorin så är 
övervägande av de andra artiklarna mindre artiklar, då det är mindre artiklar som är 
mest vanligt. 
 
5.3 Kvinnor får ökat utrymme som källor 
Källor som får uttala sig ökar, vilket kan bero på att det är enklare idag att kommunicera 
med människor. Idag kan vi skicka ett mail eller ringa, idag är människor mer 
kontaktbara än förr. Nästan alla har en mobiltelefon och kan vara tillgängliga nästan 
dygnet runt.   
 
Det är 2/3 som är män som får uttala sig i lokalpressen. I Värnamo Nyheter ser vi ingen 
stegvis ökning, däremot om man jämför 1980 med 2010 finns en stor ökning vad det 
gäller män som får uttala sig. I Helsingborgs Dagblad syns en stegvis ökning av 
kvinnorna. Däremot syns det att för männen sker det en stegvis ökning i både Värnamo 
Nyheter och Helsingborgs Dagblad. En rimlig förklaring kan vara att det ökar med 
uttalanden överlag i tidningarna.  
 
Kvinnor får uttala sig mer i tidningrna nu än för fyra decennier sedan. Däremot är det 
inte mer kvinnor med makt som får uttala sig utan det är kvinnor utan någon formell 
makt som får uttala sig. Sedan om det speglar samhället eller inte kan den här studien 
inte bekräfta. Vi ser tydligt i tabellen att det är 89 stycken män med makt som får uttala 
sig och endast 18 stycken kvinnor med makt som får uttala sig.  
 
Kvinnor som inte besitter någon uttalad makt får uttala sig är 89 stycken medan det är 
112 stycken män utan makt som får uttala sig. Här ser vi att männen inte dominerar lika 
mycket, vilket ger oss en tydlig bild att kvinnor utan makt får uttala sig i medierna mer 
än kvinnor med makt. Det beror inte på att det inte finns kvinnor med makt utan  
journalisterna ringer de som de är vana till att ringa i de olika frågorna, vilket oftast blir 
män eftersom de har dominerat maktpositionerna genom tiderna. 
 
Enligt forskning ser vi att journalister vill ta del av nyheter som kommer ifrån någon 
slags elitkälla. Den här studien visar att endast 50 procent av de uttalande i pressen 
kommer från någon person med uttalad makt. Det skulle betyda motsatsen mot vad 
tidigare forskning sagt. Den här studien behöver inte går emot annan forskning utan 
fokus ligger kring personer som får uttala sig direkt, inte något som journalister citerar i 
andra hand eller liknande. Det kan även vara så att det är en artikel om att de skall lägga 
ner ett dagis och då får elitkällan uttala sig och sedan kommer två artiklar efterföljande 
dag som handlar om vad allmänheten tycker om det och flera stycken privatpersoner får 
uttala sig i frågan. Därför ser jag 50 procent som en hög siffra bland de uttalade med 
makt. Detta styrks på sätt och vis med teorin kring primary definers, vilket betyder att 
eliten skapar nyheterna åt journalisterna. Sedan gör elitpersonen något slags uttalande 
om frågan, som är genomtänkt och på så vis når ut med sitt budskap kring sin egna 
nyheten.61 2/3 av alla uttalanden sker inte ifrån någon elitperson vilket gör att teorin 
vacklar lite eftersom den bygger på att journalister aktivt söker elitpersoner och vill ha 
deras uttalanden och är beroende av dem. Det kan vara så att det är flera artiklar om 
samma händelse, men i ena artikeln är uttalandet från elitperson och i andra artiklar 
uttalanden från privatpersoner på stan. Enligt Strömbäck finns det flera olika studier 
som visar på att den vanliga medborgaren utgjorde den vanligaste förekommande 
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personen som fick uttala sig. Enligt honom kan de bero på en rad olika faktorer så som 
vad som analyserades, förstasidans artiklar, ämne och perioder.62  Detta bekräftas inte i 
den här studien.  
 
5.4 Sammanfattning 
 
5.4.1 Vad blir nyheter? 
Nyheter blir de artiklar som är enkla att producera och är läsarna nära geografiskt, vilket 
stöds av framing-modellen. Läsarnas kognitiva scheman styr av vad som är de 
geografiskt nära och de lokala nyheterna är det och på så vis gör de oss som läsare 
tillfredsställda och gör att läsarna betalar för nyheterna. De nyheter som dominerar är 
nyheter kring brott och dessa är i form av notiser och i vissa fall mindre artiklar.  Det 
som blir nyheter i övrigt styrs helt och hållet utav vad som är aktuellt i samhället. 
Studien påvisar att ämnet är väldigt skiftande mellan de olika tidningarna och de olika 
åren.  
 
5.4.2 Innehållsförändring? 
Studien visar inte på något direkt innehållsförändring, det man kan säga är att de lokala 
nyheterna styrs av vad som händer i samhället den så kallade dagordningsteorin. Vi ser 
att medborgarnas dagordning styr vad journalisterna skriver om. Talas det mycket om 
ett ämne i samhället skriver journalisterna om det, det är därför vi inte kan se några 
tydliga förändringar i innehållet. Journalisterna skriver om det som talas om i samhället 
just nu. Det är svårt att se att vissa ämnen dominerar mer än andra vissa år. Det som vi 
däremot kan se är att det blir genomsnittligen fler nyheter per tidning och år.  
 
5.4.3 Vilka källor prioriteras? 
Källor med någon form av makt är cirka hälften av alla som fått uttala sig, vilket är en 
ganska hög siffra med tanke på hur många människor i samhället som besitter någon 
form av formell makt. De källor som pressen gärna vill tala med är också män. 2/3 av 
alla som får uttala sig är män, vilket gör att vi tydligt kan se att journalisterna söker 
dessa aktivt.  
 
5.4.4 Bildanvädning? 
Studien påvisar att bildanvändningen blir större och större i förhållandet till hur mycket 
artiklar som produceras. Det som vi tydligast kan se är att under de senare åren av 
studien är det mycket fler bilder i samband med texten. Artiklarna kan innehålla fler än 
två bilder så kallade fotoreportage, dessa blir allt vanligare i den tabloidiserade pressen.   
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6 Slutdiskusssion 
I det här kapitlet bekskrivs det vad studien har kommit fram till. Vad skall vi använda 
den här kunskapen till. Först kommer jag att presentera mina tankar kring 
journalistikens förändring och förändrade villkor. Sedan presenteras nyhtesvärdet 
betydelse och vilka personer som får uttala sig och vad det har för betydesle.  
 
6.1 Journalistikens förändring 
6.1.1 Historisk förändring 
Historiskt kan vi se att journalistikens sätt att vara ser olika ut beroende på vilket 
årtionde vi talar om journalistik. Om vi ser från 1965 – 1985 var det en form av 
granskning som journalistiken står för jämfört med idag då journalistiken står för en 
form av tolkning,63 vilket speglar journalistiken från 1980 i sammanställningarna. År 
1980 finns det artiklar under varje kategori i både Värnamo Nyheter och i Helsingborgs 
Dagblad. Detta återfinns inte för bägge av tidningarna något senare år. Då journalistiken 
mer tolkar det som finns i samhället och innan skulle de granska samhället och då 
granskade Värnamo Nyheter och Helsingborgs Dagblad samtliga områden. 
   
6.1.2 Multi-kompetens 
Journalister idag besitter en multi-komptens. De skall kunna arbeta med mer än bara att 
vara reporter och kunna skriva artiklar. Idag skall journalisterna fotografera, även om de 
inte är experter på det. Detta kan göra att journalisterna inte hinner med lika mycket 
som förr då de endast skulle fokusera på de tradionella journalistiska uppgifterna och 
tog med sig en fotograf till platsen. Eftersom journalisterna idag fotograferar och att det 
inte är en fotograf som gör det kan kvaliten på bilderna och texterna bli lidande. 
Samtidigt ökar stressen kring journalisterna då de har deadline 24-timmar om dygnet 
vilket gör att de hela tiden kan känna att de måste arbeta. Om det skall vara mer utav 
multi-kompetens journalister bör det finnas fler journalister idag för att minska 
arbetsbördan på de som redan arbetar.  
 
6.1.3 Bildanvädning 
Bildanvädningen ökar dramatiskt vilket gör att morgontidningarna blir mer och mer 
tablodiserade. Det är betydligt mycket enklare att ta en bild idag än förr och sedan lägga 
den till en artikel i den storleken man vill för att det skall fylla ut sidan i tidningen. Det 
blir vanligare med fotoreportage och ger oss som läsare mer bilder. Det vill säga vi 
behöver inte läsa mycket utan vi kan se på bilderna. Är det det som läsarna vill ha fler 
bilder och mindre text i framtiden? Det tror inte jag för idag är det enklare att ta sig till 
plaster och uppleva det ”live” men grävande journalistik är inget som privatpersoner 
håller på med. Därför är det viktigt för lokaljournalisiten att fortfarande producera 
artiklar med mycket innehåll i form av text.  
 
Morgontidningarna har traditionellt inte förknippats med tabloidiserad press och har på 
så vis inte varit i samma behov av bilder som exempelvis kvällspressen. Nu har 
morgontidningarna börjat med tabloidformat (dock med undantag för Värnamo 
Nyheter, som har kvar sitt fullformat samtliga år) vilket gör att de har börjat använda sig 
mer av bilder. Det visar den här studien tydligt och styrks av Wadbrings studie. 64 
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6.1.4 Artikel innehåll 
Brott är den mest vanliga kategorin samtliga år. Helsingborgs Dagblad producerar 
artiklar om fler olika typer av brott nästan samtliga år. Värnamo Nyheter använder sig 
av samma typer av brott i nästan samtliga artiklar. Ett exempel är smuggling. Värnamo 
Nyheter producerade inte en enda artikel om detta medan Helsingborgs Dagblad gjorde 
det under ett år, vilket tyder på att de i Helsingborg har en större tendens att bli 
beblandade med det eftersom det gränsar till Danmark.  
 
Innehållet i artiklarna har inte förändras genom tiderna. Studien visar att det är lika stort 
med brottskategorin idag som för 40 år sedan. Det här tyder på att det är samma villkor 
idag som förr från läsarna vad de vill läsa om. Enligt dagordningsteorin skriver 
journalisterna om vad som det talas mycket om i samhället och det ställer sig den här 
studien bakom. 65  Allt handlar om vad som det talas om i samhället, det är därför vi inte 
kan se några tydliga mönster på ned och uppgångar men inte heller några tydliga 
samband mellan de två olika tidningarna.  
 
6.2 Nyhetsvärde 
6.2.1 Kognitiva schema 
För att en lokalnyhet eller övrig nyhet skall 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.66 En förklaring till en ökning av artiklar med undantag för 
vissa år, är att lokalnyheter är nära läsarna geografiskt. Journalisterna ser nyhetsvärdet i 
det som ligger läsarna nära. 
 
Lokaljournalistiken har den fördelen att det geografiska avståndet alltid är nära sina 
läsare. Så länge som de producerar lokalt material kommer läsarna att betala. Läsarna 
vill läsa om nyheter som berör dem geografiskt och för att få göra det idag krävs det att 
man läser lokaltidningar antingen i pappersformat eller webbbasterat. Om läsarna väljer 
att läsa endast dagstidningar som är producerade i någon större stad får de aldrig 
tillgång till det lokala materialet som lokaltidningen kan erbjuda, därför har jag svårt att 
se att lokaltidningarna kommer att tappa läsare med tiden. Under förutsättning att det 
fortsätter att producera lokalt material till läsarna. Det som däremot kan vara ett 
problem det är i vilket fomrat läsarna vill läsa nyhterna. Detta behandlas således inte i 
den här studien.  
 
6.2.2 Heterogren grupp 
Lokalpressen måste se sina läsare som en heterogen grupp av människor de måste 
skriva allmänt och om det som intresserar mycket människor. Börjar lokalpressen att 
skriva mycket om fallskärmshoppning till följd av att det minskar kring utbildning 
väljer de att nischa sig till ett specialområde och tappar den breda publik som de har nu. 
Det är viktigt att skriva brett och om det som det talas om i samhället. Även i detta fall 
för att publiken skall betala för sina nyhter.  
 
6.2.3 Personer som kommer till tals 
De personer som kommer till tals i tidningen är främst män med makt så har det varit 
genom alla fyra decennier. Uttalanden har ökat bland kvinnor har ökat men det har 
också uttaladet från männen gjort. Journliasterna finns till för att beskriva samhället och 
som det ser ut idag så speglar de samhället som att det är främst män som besitter makt. 
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Om det nu stämmer måste journalisterna vara beredda på att förändra sina invanda 
mönster och kontakta män när samhället idag försöker verka för att även kvinnor skall 
få maktpositioner. Det är viktigt att journalisterna arbetar arktivit för att få fler kvinnor 
att uttala sig för att visa att även de är beredda att arbeta för att fler kvinnor skall få 
samma rättigheter i Sverige vad det gäller maktpositioner. Om journalisterna inte verkar 
för detta kommer läsarna att bojkotta mansdominansen i tidningen med tiden.  
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7 Förslag till fortsatt forskning 
I det sista kapitlet, förslag till fortsatt forskning, beskrivs olika förslag till problem som 
finns att arbeta vidare med. Andra vinklar än vad den här studien valt.   
 
Ett förslag som hade varit intressant att forska vidare kring är nyheternas positiva och 
negativa klang. Det hade varit intressant att veta om de lokala nyheterna tenderar att bli 
mer positiva eller negativa med tiden. Är det så att idag handlar det mer om nyheter 
kring allt hemskt som händer i samhället eller tenderar nyheterna att domineras av allt 
positivt som händer i samhället? Att forska vidare om utvecklingen av nyheternas 
negativa eller positiva framtoning tror jag skulle vara en bra och nyttig forskning att 
bedriva. 
 
I min studie har jag arbetat med kvantitativ innehållsanalys hur lokaljournalistiken har 
förändrats över tid. Ett forskningsområde som skulle vara intressant att genomföra är att 
göra en kvalitativ studie av hur lokaljournalistiken har förändrats över tid. Ger den 
studien samma resultat som den här studien eller finns det vinklar man kommer åt som 
min studie inte kan behandla?  
 
Ett tredje forskningsuppslag är att det hade varit intressant att se vad publiken vill ha för 
nyheter för att i fortsättningen betala för sina lokalnyheter. Finner inte publiken 
nyheterna intressanta kommer de att välja bort lokaljournalistiken och söka information 
på annat håll. Vad vill publiken eller konsumenten betala för? 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Kvantitativ modell - ämne 
EKONOMI	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	  

Företagsekonomi	   	  	   	  	   	  	  
Privat	  ekonomi	   	  	   	  	   	  	  
Offentlig	  ekonomi	   	  	   	  	   	  	  
Övrigt	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  UTBILDNING	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	  
Grundskola	   	  	   	  	   	  	  
Gymnasieskola	   	  	   	  	   	  	  
Efter	  gym.	  Skola	   	  	   	  	   	  	  
Övrigt	   	  	   	  	   	  	  
	  	  

	   	   	  
	   	   	   	  VÅRD	  &	  OMSORG	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	  
Barnomsorg	   	  	   	  	   	  	  
Äldreomsorg	   	  	   	  	   	  	  
Handikappomsorg	   	  	   	  	   	  	  
Sjukvård/sjukhus	   	  	   	  	   	  	  
Psykriatri	   	  	   	  	   	  	  
Övrigt	   	  	   	  	   	  	  
	  	  

	   	   	  
	   	   	   	  MILJÖ	  &	  NATUR	   Notis	   Mindre	  artikel	   Större	  artikel	  
Föroreningar	   	  	   	  	   	  	  
Trädgård	   	  	   	  	   	  	  
Nedskräpning	  (städning)	   	  	   	  	   	  	  
Elektricitet	   	  	   	  	   	  	  
Vattendrag	   	  	   	  	   	  	  
Övrigt	   	  	   	  	   	  	  
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KULTUR	  &	  NÖJE	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	  
Konst	   	  	   	  	   	  	  
Kulturhus	   	  	   	  	   	  	  
Utställning	   	  	   	  	   	  	  
Litteratur	   	  	   	  	   	  	  
Resturanger	   	  	   	  	   	  	  
Musik	   	  	   	  	   	  	  
Film	   	  	   	  	   	  	  
Radio	   	  	   	  	   	  	  
Spel	   	  	   	  	   	  	  
Kändisar	   	  	   	  	   	  	  
Simhall	   	  	   	  	   	  	  
Övrigt	   	  	   	  	   	  	  
	  	  

	   	   	  
	   	   	   	  OLYCKOR	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	  
Trafikolyckor	   	  	   	  	   	  	  
Arbetsplatsolyckor	   	  	   	  	   	  	  
Brand	   	  	   	  	   	  	  
Olyckor	  i	  hemmet	   	  	   	  	   	  	  
Övrigt	   	  	   	  	   	  	  
	  	  

	   	   	  
	   	   	   	  BROTT	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	  
Stöld	   	  	   	  	   	  	  
Bedrägeri	   	  	   	  	   	  	  
Förtal	   	  	   	  	   	  	  
Hatbrott	   	  	   	  	   	  	  
Misshandel	   	  	   	  	   	  	  
Sexualbrott	   	  	   	  	   	  	  
Djur/Miljöbrott	   	  	   	  	   	  	  
Brand	   	  	   	  	   	  	  
Rån	   	  	   	  	   	  	  
Alkohol/Narkotika	  brott	   	  	   	  	   	  	  
Smuggling	   	  	   	  	   	  	  
Blandade	  brott	  (HD	  övrigt)	   	  	   	  	   	  	  
Övrigt	   	  	   	  	   	  	  
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STADSMILJÖ	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	  
Bostäder	   	  	   	  	   	  	  
Vägar	   	  	   	  	   	  	  
Trygghet	   	  	   	  	   	  	  
Övrigt	   	  	   	  	   	  	  

	   	  

	  
	  

	  
	   	   	   	  FÖRENING	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  ÖVRIGT	   Notiser	   Mindre	  artiklar	   Större	  artiklar	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
  



  
 

IV 

Bilaga B Kvantitativ modell – aktör 
	  	   Man	  	   Kvinna	   oidentifierbart	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
Politisk	  ledning	   	  	   	  	   	  	  
Politiskt	  förtroendevald	   	  	   	  	   	  	  
Tjänsteman	  på	  chefsnivå	   	  	   	  	   	  	  
Tjänsteman	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

Näringslivet	  chefsnivå	   	  	   	  	   	  	  
Näringslivet	  anställda	   	  	   	  	   	  	  
Privatperson	   	  	   	  	   	  	  
Föreningsaktiv	   	  	   	  	   	  	  
Student	   	  	   	  	   	  	  
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Bilaga C Kvantitativ modell – bildanvändning 

Antal	  bilder	   	  	  
0	   	  	  
1-‐2	   	  	  
3-‐4	   	  	  
5	  eller	  fler	   	  	  

	   	   
 
 


