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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det politiska materialet i två konkurrerande 

dagstidningar, Sydöstran och Blekinge läns tidning - BLT, har påverkats av att de fått en 

gemensam ägare, då BLTs ägare Gota media köpte upp Sydöstran. Det anmärkningsvärda 

med denna affär är att de båda tidningarna har olika politisk färg. Sydöstran är 

socialdemokratisk och BLT är liberal. Undersökningen har sin teoretiska utgångspunkt i bland 

andra Lennart Weibulls forskning som visar att ägarskapet av dagstidningar har gått från att 

bygga på politiska värdegrunder till att mer bygga på företagsekonomisk grund där tidningar 

främst ses som en kommersiell produkt. Undersökning visar att det under 

undersökningsperioden 1991-2010 har skett en förändring av det politiska materialet i både 

Sydöstran och BLT då politiska annonser blivit fler samtidigt som de politiska insändarna har 

minskat i antal. Men undersökningen visar inte att förändringen beror på ägarskiftet. Snarare 

är en rimlig förklaring till denna utveckling att samhällsklimatet har förändrats i stort. Ett 

annat viktigt resultat i undersökningen är att båda tidningarna om än mest BLT, efter 

ägarbytet, överlag är mindre negativa i det politiska materialet om såväl regering som 

opposition när det gäller rikspolitik. Det märks också tydligare att kritiken främst är riktad 

mot regeringen och inte nödvändigtvis mot den politiska motsatsen. Överraskande var även 

att det var BLTs politiska material som hade förändrats mest av de båda tidningarna och inte 

uppköpta Sydöstrans. När det gäller lokalpolitik är det snarare sakfrågor än politisk färg som 

styr huruvida de journalistiska kommentarerna är positiva eller negativa, dessa kommentarer 

följer också den politiska oppositionen som råder i landet. Dock är en slutsats att ägarna, Gota 

media, har anledning att se tidningarnas politiska färg som en viktig aspekt eftersom många 

prenumeranter av tradition och egen politisk tillhörighet väljer att läsa någon av tidningarna 

och därför är det viktigt att utåt betona tidningarnas politiska färg trots att man har samma 

ägare och även ett redaktionellt samarbete. 
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Disposition  

 

Uppsatsen är disponerad på ett traditionellt sätt. Först följer en kort beskrivning av uppsatsen i 

from av abstract där upplägget, metoden och resultatet är beskrivet. Efter detta följer en 

Inledande text där läsarens intresse är tänkt att fångas. Inledningen är också uppsatsens första 

kapitel. Under detta följer sedan underrubriker som förklarar bakgrunden till undersökningen 

samt är till för att ge läsaren större kunskap och förståelse om ämnet som har behandlats. 

Därnäst kommer ett kapitel som har bemött tidigare forskning samt undersökningens 

teoretiska utgångspunkter, efter detta följer undersökningens syfte. I uppsatsens fjärde kapitel 

förklaras den metodiska ansatsen, tillvägagångssätt samt metodens teoretiska utgångspunkter 

tillkännages, detta för att ge läsaren större insikt i hur undersökningen gick till. Kapitel fem 

redogör för undersökningens resultat samt analysen av detta. Det sjätte kapitlet i uppsatsen är 

en diskussion, där forskaren jämför och diskuterar resultatet mot uppsatsens teoretiska 

resonemang. Sista delen innehåller en sammanfattning av resultatet samt förslag till vidare 

forskning.   
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1 Inledning  

I boken Massmedier (2011, s. 28-29) så menar man att svenska medier anses inneha fyra 

huvuduppgifter i ett demokratiskt samhälle. De som ansågs vara grundläggande för 20 år 

sedan var följande; Information, kommentar, granskning, samt ett medel för 

gruppkommunikation. En av de viktigaste uppgifter media har är att förmedla politik. Men 

synen på vad och hur media ska förmedla sina politiska nyheter har skiftat. I 1994 års 

pressutredning ändrade man och tog bort två av de fyra viktiga huvuduppgifterna. Dem som 

togs bort var kommentar och gruppkommunikation, det ansågs då som nu att ha som 

huvuduppgift att kommentera ligger alldeles för långt ifrån den objektiva syn på politik som i 

alla fall fria medier anses ska ha. Istället ändrades och lades till att media ska vara ett forum 

för debatt (Hadenius, Weibull, Wadbring, 2011, s. 28-29). Men stämmer detta, har det 

politiska materialet i exempelvis dagstidningar förändrats, och under vilka omständigheter har 

det i så fall förändrats?  

 

I Blekinge, det lilla landskapet mellan Skåne och Småland finns idag två dagstidningar, som 

sedan tidigt 1900-tal är bittra konkurrenter. Inte bara geografisk utan även politiskt. Sydöstran 

är den ”röda” tidningen och Blekinge läns tidning (BLT) är den ”blåa”. I takt med samhällets 

ideologiska förändringar har även populäriteten till de båda tidningarna gått i vågor. Från  

60-tal till 90-tal gick Sydöstran bra och hade en stor upplaga, medan de senaste 15 åren har 

tidningen tappat drastiskt. Situationen blev värre och värre för Sydöstran vilket ledde till att 

de år 2004 delvis köptes upp av BLTs ägare. Det som för trettio år sedan var helt omöjligt 

hade nu hänt, tidningarna hade samma ägare. En rad redaktionella sammarbeten påbörjades 

och 2011 lanserades även en gemensam hemsida som bär båda tidningarnas namn. Det som 

man då frågade sig var om detta ägarbyte skulle påverka tinningarnas innehåll och profil. Det 

som denna undersökning vill se närmare på är om det politiska materialet i tidningarnas 

pappersupplaga har påverkats sedan de fick gemensamma ägare. 
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1.1 Bakgrund 

Nedan följer en förklaring och en historisk skildring om dagspressen, samt en kort 

beskrivning av tidningarna, Sydöstran och BLT, som denna undersökning behandlar. Men 

även historiskt viktiga begrepp och kortfattat om områden som de rör vid, samt hur den 

politiska och ekonomiska utvecklingen har förändrats över tid i samverkan med samhället 

inom dagstidningsmarknaden.   

1.1.1 Sydöstran 

Denna landsortstidning grundades 1903 vars namn då var Blekinge folkblad, Sydöstra 

Sveriges dagblad döptes den dock sedermera om till. År 1973 bytte man åter namn, denna 

gång till Sydöstran (Sveriges radio, 2003). Tidningens huvudområde är Blekinge och år 2012 

hade Sydöstran en upplaga på 10 400 tidningar. Den ges ut sex gånger i veckan och är en 

morgontidning (ts.se/Mediefakta, u.å.). Sydöstran har alltid varit en tidning med stark 

koppling till socialdemokraterna och ägs än idag om en bara till nästan 10 procent av 

arbetarrörelsen i Blekinge. Sydöstran köptes sedermera upp år 2004 av den konkurerande 

tidningen BLTs ägare Gota Media AB som tillsammans med det Blekingebaserade förlaget 

Albinsson och Sjöberg AB då ägde 90,1 procent av tidningen (Lindell, 2004). År 2009 köpte 

Gota Media AB ut Albinsson och Sjöberg AB och blev då ensamma huvudägare. 

Arbetarrörelsen i Blekinge som fortfarande ägde en liten del av tidningen slöt då avtal med 

huvudägarna om att ledarsidan vidare även skulle ha en socialdemokratiskprofil. Detta var 

första gången som Gota media AB ägde två konkurerande tidningar belägna på en gemensam 

ort (Carlsson, 2009)      

1.1.2 BLT (Blekinge läns tidning)  

BLT är den största av de två dagstidningarna i Blekinge. Tidningen grundades år 1869 och 

hade år 2012 en upplaga på 32 800. Ledarsidan har alltid varit oberoende liberal och den ges 

ut precis som konkurerande Sydöstran sex dagar i veckan (ts.se/Mediefakta, u.å.). Enligt 

stiftelsens Barometerns ABs hemsida blev år 1975 stiftelsen Barometern (Stiftelsen 

Barometern kom till grund 1947 för att säkerhetsställa den i Kalmarbaserade tidningen 
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Barometerns oberoende) huvudägare till tidningen, samtidigt som även Smålandsposten i 

Växjö köptes upp av samma stiftelse. 1990 skapades ett moderbolag, Sydostpress AB, som 

alla tre tidningarna (BLT, Barometern, Smålandsposten) blev jämställda dotterbolag till. 2003 

bildades mediekoncerner Gota Media AB som var en sammanslagning mellan Stiftelsen 

Barometerns moderbolag Sydostpress AB och AB Borås Tidning som ägs av Thore G 

Wärenstams stiftelse. Gota Media AB blev då automatiskt nya huvudägare av BLT (Stiftelsen 

Barometern AB, 2013). BLT anses tillsammans med tidningarna Barometern, Borås Tidning 

samt Smålandsposten tillhöra moderbolagens gemensamma koncern Gota Media ABs 

huvudtidningar. Övriga ägda tidningar inom koncernen är egna rörelsedrivna dotterbolag 

(Stiftelsen Barometern AB, 2013).                 

1.2 Dagpress 

 

Hur definieras dagpress, vad är det? Enligt Hadenius et al (2011, s. 139-140) är det både 

tidningar som ges ut dagligen men även men även tidningar som ges ut mer sällan. 164 olika 

tidningar existerade enligt Hadenius et al i Sverige sammanlagt år 2010. 74 av dessa utgavs 6-

7 gånger i veckan och kallas därefter högfrekventa. De lågfrekventa tidningarna som även de 

räknas som dagspress ges endast ut 1-2 gånger i veckan. När det talas om dagspress brukar 

tidningarna delas in i olika kategorier. Rent geografiskt och storleksmässigt handlar det om 

storstadspress som utgör ena halvan av dagspressen, Malmö, Göteborg, Stockholm, samt 

landsortspress som utgör den andra där Sydöstran och BLT ingår.  Det går att dela in 

dagspressen i två olika episoder under efterkrigstiden. 1945-1970 är den första (Hadenius et 

al, 2011, s. 139-140). Hvitfelt & Nygren (2008, s 66-70) menar att denna period 

känntecknades av att många tidningar lades ner, både större och mindre tidningar på lokal och 

riksnivå hade färre bilagor och vissa tidningar försvann helt. Den andra perioden är efter 1970 

och karaktäriseras av att i en första fas öka antal utgivna tidningar för att i en andra stagnera. 

Under denna period infördes även presstödet som innebar att vissa tidningar fick ett 

ekonomiskt bidrag av staten, som överlag hjälpte till att behålla och till och med öka den 

totala tidningsupplagan (Hvitfelt & Nygren 2008, s. 66-67). Den totala tidningsupplagan, 

bortsett från gratistidningar, per utgivningsdag var ungefär 3,5 miljoner år 2010. För att få en 

uppfattning hur mycket pengar som läggs på dagspress går det att titta på Sveriges Televisions 
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omsättning på runt 4 miljarder kronor 2009 jämfört med tidningsbranschens på runt 20 

miljarder (Hadenius, et al, 2011, s140).  

1.3 Den politiska dagspressen 

I boken Medierna och demokratin (2012, s. 11-12) så ger man en historisk tillbakablick av 

hur den politiska utvecklingen både inom samhället och inom media ägde rum. I takt med att 

samhället förändrades genom industrialiseringen och klassuppdelningen så ökade även 

behovet av en bredare samt smalare tidningspublik, som det politiska utbudet anpassade sig 

efter. I det äldre bondesamhället som var uppbyggt kring jordbruk var inte de små byarna i 

behov av stöd från de större städerna och deras välfärd påverkades inte heller av den politik 

som fördes där. Nord & Strömbäck menar att när nationalstaten och penningeekonomins intåg 

kom ändrades situationen och människor i de små byarna blev nu påverkade på ett annat sätt 

av politiken som fördes. Detta var intåget av vad som idag kallas välfärdsstaten då 

kommunerna och staten fick större betydelse. Demokratiseringen var även en bärande faktor 

till medias ökade inflytande över samhället. Det tekniska, politiska och ekonomiska är tre 

stora områden som samverkar inom medie- och samhällsförändring. Historiska exempel som 

dessa kan berätta hur samhällsförändringar påverkar medier men även hur medier förändrar 

samhället. (Nord, Strömbäck, 2012, s. 11-12)  

Enligt Hvitfelt & Nygren (2008, s. 238-239), så växte den svenska partipressen fram i 

samband med att demokratiseringen ägde rum på slutet av 1800-talet, vilken även den 

svenska pressen hade en stor del av. I samband med detta skedde även en rad andra 

förändringar som gjorde att medierna fick större inflytande, bland annat industrialiseringen, 

städernas befolkningsökning samt att läskunnigheten ökade. Det skedde även en utveckling 

inom tidningar, man såg en större blandning mellan nyheter, annonser och opinionsmaterial, 

samt att chefredaktörerna hade ett demokratiskt syfte att påverka i en viss riktning med sina 

tidningar. Därefter blev bandet tydligare mellan parti och tidning, det kunde handla om 

ägande eller om vad som publicerades, och riktades mot en viss publik (Hvitfelt, Nygren, 

2008, s. 238-239).   

Hedenius et al (2011, s. 143) menar att förändringarna inom den politiska pressen skedde 

främst under efterkrigstidens tidningsdöd, då många tidningar försvann. Framförallt 

drabbades de mindre tidningarna som företrädde en konservativ och en liberal politisk åsikt.  
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Men eftersom dessa politiska åsikter också överlag speglades i större tidningar så gjorde det 

ingen större skillnad, sammantaget bevarade de borgliga åsikterna således sin dominans i den 

totala tidningsupplagan. Vidare menar Hedenius et al, (2011, s. 143) att 100 dagstidningar 

uppgav att de 2010 representerade en politisk ideologi på sina ledarsidor. Politiskt har borglig 

press en stor majoritet. Efter andra världskriget var runt 70 procent av tidningarna borgliga 

och endast 20 procent socialdemokratiska, denna fördelning stod sig relativt länge, men 

förändrats något 1972 då storstadstidningen Dagens Nyheter gick från att vara liberal till 

oberoende. En liknande förändring gjordes av kvällstidningen Expressen, som gjorde samma 

byte år 1995. Dock skall det sägas att båda tidningarna har tagit tillbaka sina förändringar och 

kan nu utläsas ha en liberal politisk grund igen (Hedenius et al, 2011, s. 143). Men det ska 

även nämnas att efterkrigstiden förde med sig nya sätt att se på den journalistiska rollen, man 

blev nu mer kritisk i sitt tillvägagångssätt, och en mer professionaliserad syn på politik 

infördes, jämfört med innan efterkrigstiden då synen mer var styrd av politiska färger. Det 

gick även att se att bandet mellan tidningar och politiska partier stegvis började suddas ut 

(Nord & Nygren, 2007, s. 16).    

 

 I verken I framtidens skugga (2012, s. 435-438) samt i boken Massmedier (2011, s. 144) 

menar man att benämningen av tidningar och hur de sågs på rent politiskt kom att förändras 

på 1980-talet. På ett väsentligt sätt förändrades relationen mellan politik och tidning. Det blev 

mindre och mindre vanligt att samtala om tidningar utifrån partipolitiska grupper, ledarplatsen 

var det enda stället i de flesta tidningar som behöll sin politiska färg. Men att det då talades 

om dagspressen i mindre politiska termer behövde dock inte entydigt bevisa att dagspressen 

hade blivit mindre politisk. Vidare menar man att det politiska tog sig till en viss del andra 

former än vad det gjorde förr, det kunde handla om ägandet, eller om innehållet, eller vilken 

läsarkrets man vände sig till. De partier som haft starkast koppling till tidningar är 

Socialdemokraterna och Centerparitet, de tidningar som ansåg sig vara liberala hade en mer 

fri och oberoende roll från något särskilt parti. Även om innehållet och kopplingarna till 

partier och politiska ideologier har minskat är den politiska traditionen fortfarande stark bland 

dagstidningarna (Weibull, Oscarsson, Bergström, 2012 s. 435-438; Hedenius et al, 2011 s. 

144). 

Det märks inte minst enligt Hedenius et al (2011 s. 144), på läsarnas sätt att fortfarande följa 

de tidningar som förr hade en politisk stark koppling men som senare kanske har blivit sålda 

eller uppköpta av större koncerner. Nord & Strömbäck (2012 s. 9-10) menar att situationen 
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hade nu till en viss del förändrats jämfört med hur det såg ut på 70-talet, då de allra flesta 

chefredaktörerna var knutna till ett politiskt parti och runt 40 procent av dessa satt även i 

kommunfullmäktige. På 80-talet hade många tidningar som hade en socialdemokratisk 

koppling lagts ner eller blivit uppköpta av större koncerner, och ofta var dessa 

tidningskoncerner konservativa eller liberala. Enligt Hadenius et al, (2011 s144-145) så 

började till exempel läsarna till tidning Arbetet (socialdemokratisk) läsa den centerpartistiska 

tidning Skånska dagbladet hellre än Sydsvenskan (moderatisk) när tidning Arbetet lades ner. 

Men att många tidningar fortfarande värnar om sin politiska färg går att konstateras, detta 

märks inte minst på Aftonbladet som bland annat skrev med i avtalet att de skulle behålla sin 

socialdemokratiska profil när de köptes upp av den konservativa bolagsgruppen Schibsted 

från Norge (Hadenius et al, 2011 s144-145; Nord, Strömbäck 2012 s 9-10). 

 

1.4 Dagstidningsekonomi 

Nord & Strömbäck (2012, s. 266) menar att det första som är viktigt att sätta i fokus när det 

kommer till politisk journalistik är att det är samspel mellan många olika faktorer. Det går inte 

enbart att se till journalisternas och redaktionernas onda eller goda avsikter. Det finns flera 

faktorer som är viktiga och som spelar in när det kommer till detta, det kan handla om 

ekonomiska villkor och krav, men även om de institutionella och strukturella anspråk som 

ställs. Vidare handlar det även om en kamp om uppmärksamhet, dels mellan olika tidningar, 

men också mellan medier och källor och publiken man riktar sig emot. Hedenius et al (2011, 

ss 150-153, 165-167) talar om att den ekonomiska rollen inom dagstidningar har förändrats 

sedan mitten av 1980-talet, tidningarna har blivit mer marknadsstyrda vars främsta mål är att 

generera vinster till ägarna, snarare än att tjäna ett politiskt syfte. Det finns olika komponenter 

som hör samman, både lösnummer och abonnemangsförsäljning samt annonseringen hör 

ihop, marknaderna är beroende av varandra för överleva, en så kallad växelverkan. De som 

annonserar i tidningen vill nå ut till så många läsare som möjligt och väljer då oftast tidningar 

som når ut till mest läsare inom ett givet område. Tvärtom är man också beroende av 

resurserna som annonsintäkterna ger för att kunna utöka och förbättra det redaktionella 

innehållet och där igenom nå ut till fler läsare (Hedenius et al, 2011, s. 150-153, 165-167). 

Hvitfelt & Nygren (2008, s. 161-163) anser att det går att se att de företagsekonomiska 
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krafterna blivit mer värdefullare än förut, man satsar mer på målgrupper som är intressanta för 

annonsörerna i första hand och det redaktionella innehållet har blivit sekundärt. Detta kan 

betyda att de journalistiska idealen har fått ge vika åt en mer marknadsstyrd journalistik där 

ekonomiska framgångar har börjat prioriteras mer.  Hedenius et al (2011, s. 146-149) 

fastställer att under en längre period var landsortspressen den pressgrupp som klarade sig allra 

bäst när övriga tidningar i Sverige gick dåligt. Dock har även denna grupp börjat minska, 

detta sägs främst bero på att människor har flyttat från mindre orter till större städer. En del 

tidningar har fått lägga ner medan andra har fått minska sin upplaga kraftigt. Sydöstrans 

upplaga har till exempel minskat med 37 procent mellan 2000-2010, och når år 2010 ut till 

endast tretton procent av hushållen i sitt angivna utgivningsområde. BLT har inte tappat lika 

mycket, under samma period tappade de endast sju procent och nådde 2010 ut till en 

överlägsen majoritet på 53 procent i samma område (Hedenius et al, 2011 s. 146-149). 

Hedenius et al (2011 s. 148-152) menar att med en svikande annonsmarknad så blev det svårt 

för andratidningen på orter där det rådde konkurrens att överleva. Detta eftersom de flesta 

valde att annonsera i den tidning som nådde ut till flest människor. För att lösa en 

nedåtgående trend bland landsortspressen har tidningar i samma utgivningsområde sedan 

slutet av 1990-talet börjat gå samman eller blivit uppköpta av en gemensam ägare. Det 

vanligaste är att den stora tidningen har köpt den mindre. Det finns även ett mönster som 

säger att socialdemokratiska lokaltidningar har gått samman med sin ofta borgliga konkurrent. 

Eller att de blir en del av samma bolag, exempelvis som Arbetarbladet och Gefle dagblad är i 

bolaget Mittmedia (Hadenius et al, 2011 s. 148-152).  Eller som i det undersökta fallet med 

Sydöstran och BLT i bolaget Gota Media AB. Om ett bolag äger många tidningar är det 

vanligt att tidningarnas olika redaktioner går samman, till exempel sport, eller fotoredaktion, 

för att på så sätt minska omkostnaderna och effektivisera tidningarnas kanaler, även om det 

redaktionella materialets mångfald på sikt bör ta skada av detta (Hvitfelt & Nygren, 2008, s. 

259-260). 

1.5 Presstöd          

Presstöd är enligt presstödsnämnden ett statligt bidrag som ges ut till tidningar med minst en 

utgivningsdag i veckan och med en upplagefrekvens på minst 1500 exemplar, samt att 

täckningsgraden max får vara trettio procent. Detta stöd delas in i två olika kategorier, ett 

större driftstöd och ett mindre stöd för varje exemplar tidningarna distribuerar, kallat 
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distributionsstöd. Det sistnämnda stödet ges till alla tidningar i ett område där minst två olika 

tidningar verkar, tidningarna måste också samverka och ta lika mycket betalt för sin produkt 

för att få detta stöd. (Presstödsnämnden, 2013) Sydöstran får år 2013 preliminärt totalt 14 664 

000 kr i driftstöd, BLT får inget driftstöd eftersom de har en täckningsgrad på över 30 procent 

(Presstödsnämnden, 2013). 2011 fick BLT dock 958 373 kr och Sydöstran 322 174 kr i 

distributionsstöd (Presstödsnämnden, 2012). Men presstödet väcker även debatt. Detta 

handlar om att socialdemokratisk press som får bidrag ofta är ägda av en tidningskoncern som 

även ger ut förstahandstidningar av borglig karaktär. Här ifrågasätts rimligheten att stora och 

välmående tidningsbolag tar bidraget som egentligen var tänkt att endast gynna den lilla 

tidningen i sammanhanget. Men det är inte bara presstöd som tidningarna tillhandahåller, för 

att underlätta deras verksamhet får de även indirekta stöd i form av lägre moms samt slopad 

annonsskatt på stora belopp av det intjänade kapitalet. (Hadenius et al, 2011, s. 158-159)                            
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2 Redovisning av tidigare forskning och 
teorier om tidningsägande 

Den tidigare forskning inom området politik och media är ganska stor, dock är forskningen på 

hur enstaka tidningarna har förändrats till följd av ägarskifte ganska liten. En av de främsta 

svenska forskarna på ämnet bör enligt det funna materialet vara professorn och 

massmedieforskaren Lennart Weibull, som är verksam inom JMG, Institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet (Göteborguniversitet, 

2013). Weibull har författat många böcker, samt legat bakom ett flertal forskningsrapporter 

och andra publikationer inom området. Bland annat var han medförfattare till boken 

Massmedier (2011) som behandlar stora områden inom massmedier och dess olika kanaler, en 

bok som även användes flitigt för att skapa grunden till denna undersökning. Weibull var även 

med och grundade SOM-institutet på Göteborgs universitet. Institutet verkar för att undersöka 

och förstå den svenska samhällsutvecklingen, med fokus på massmedier, politik och samhälle. 

Oftast sker undersökningar genom enkäter som skickas ut till delar av det svenska folket. 

Detta för att söka förståelse av svenskarnas vanor, värderingar, åsikter och beteenden (SOM-

institutet, 2010). Det finns även andra verk som behandlar ämnet politik och dagspress, dessa 

är bland annat Medierna och demokratin (2012), där Lars Nord och Jesper Strömbäck både 

återger en historiskt aspet av förhållandet mellan politik och medier, men även en mer 

djupgående diskussion om hur den journalistiska rollen har förändrats, samt olika teorier  

kring detta. I boken Präktiga Massmedier (2007) har Lars Nord tillsammans med Gunnar 

Nygren utfört en undersökning om lokala mediers valbevakningar år 2006. Man har undersökt 

olika medier i utvalda kommuner, i dessa har man granskat hur valet framställs, vilka partier 

hördes mest och vilka fick minst uppmärksamhet, osv. På väg mot Medievärlden 2020 (2008) 

är ett annat verk som behandlar mediernas utveckling, både hur den tekniska utvecklingen har 

påverkat plattformarna under vilka medier verkar, men också hur sättet att följa nyheter samt 

hur den ekonomiska aspekten har varit med och drivit fram ett nytt sätt att se på mediers 

betydelse. Vid sökningar inom ämnet på olika databaser som Nordicom.gu.se, diva-portal.se 

samt uppsatser.se finns mycket material inom området politik och medier. Men studier som 

behandlar det politiska materialet i lokaltidningar finns de få om. I databasen på 
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nordicom.gu.se finns en intressant publikation utgiven av just SOM-institutet, Många 

tidningar= fler läsare,(2008) där författaren Ingela Wadbring utifrån en undersökning gjord 

år 2008 resonerar kring resultatet av undersökningen med sikte på just politik, medier och 

samhälle. Tidningarna Sydöstran och BLT har inte behandlats i någon större omfattning som 

går att finna genom dessa databaser, ingen av de få funna rapporterna behandlar det politiska 

materialet i tidningarna. Boken I framtidens skugga (2012) var även den väldigt intressant och 

användbar inom ämnet politik och mediers förändringsprocesser. Likaså i denna bok 

medverkar Lennart Weibull, samt Ingela Wadbring.  

Teorin som denna undersökning utformar och utgår ifrån är ett teoretiskt resonemang som 

grundar sig på olika fenomen som lyfts fram från tidigare forskning och slutsatser kring 

ämnet. Hedenius et al (2011 s. 165-171) och Weibull et al (2012, s. 238-239) skriver om hur 

ägarkartan på relativt liten period förändrats ganska radikalt när det handlar om dagspress. 

Förr var det vanligt att tidningar var ägda av enskilda familjer eller av ett politiskt parti. Det 

förkom överhuvudtaget ganska litet samarbete mellan olika tidningar. På 70- och 80-talet 

började situationen dock att förändras enligt författarna. Ägarna aktiverade sig nu på ett nytt 

sätt inom dagstidningsbranschen. Stiftelser och ägargrupper började köpa upp dagstidningar 

inom samma geografiska område. Hedenius et al (2011 s. 165-171) och Weibull et al (2012, s. 

238-239) skriver att stiftelsen Gefle dagblad och familjen Hjörne är de ägare som vid tillfället 

när denna uppsats skrevs ägde mest tidningstitlar i Sverige. Det har dock inte alltid sett ut så 

skriver man. Femton år tillbaka i tiden ägde familjen Hjörne bara två tidningstitlar och Gefle 

dagblad ägde bara fem. Företagen som förr var mycket traditionsbundna har till stor 

utsträckning ersatts av tidningskoncerner som vill effektivisera och samordna 

dagstidningsutgivningen. Vidare menar författarna att relationen mellan den ekonomiska och 

redaktionella ledningen även också har förändrats. Traditionsmässigt brukar 

tidningsinnehållet styras av en chefredaktör och ekonomin av en VD, ett så kallat 

dubbelkommando. Sedan 1980-talet syns tecken på att detta håller på att förändras, det är nu 

mer vanligt att endast person styr tidning, i form av en tidningschef. Maktförskjutningen som 

har ägt rum handlar om att det redaktionella har fått ge vika åt det ekonomiska och att det nu 

är denna ledning som styr tidningen. Tidningarna styrs huvudsakligen av en mer traditionell 

företagsekonomisk princip och behandlas som vilken annan produkt som helst. (Hadenius et 

al, 2011 s. 165-171; Weibull et al, 2012, s. 238-239)        

Utvecklingen beskrivs bra genom detta citat: 
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 ”Den allmänna tendensen är att dagstidningsutgivningen i ökande utsträckning har blivit en 

industri. Tidningsbranschen har kommit att värderas mer ur en ekonomisk synvinkel än utifrån 

tidningarnas betydelse för den politiska opinionsbildningen, som skedde i äldre tid.” (Hadenius 

et al, 2011, s. 169)  

Det teoretiska resonemanget som jag utläser av detta fenomen är att det politiska innehållet i 

tidningarna borde ha förändrats som följd av skiftande ägarskap och annorlunda 

förutsättningar/villkor. Men även till följd utav ett annorlunda samhällsklimat som visar sig 

genom hur ägandeskapet och villkoren tidningarna besitter har reformerats.  
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3 Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsens syfte är att undersöka om och i så fall hur det politiska innehållet (både det 

redaktionella och ekonomisk, ex annonser) i dagstidningarna Sydöstran och Blekinge läns 

tidning (BLT) förändrats efter det ägarbyte som skedde år 2004 när Sydöstran köptes upp av 

BLTs ägare Gota Media AB. 

 

Forskningsfrågor:   

 

- Får det politiska materialet mindre plats nu än förut?  

- Vilken skepnad har det politiska materialet efter ägarbytet jämfört med innan? 

- Har tidningarnas politiska material förändrats på olika sätt? 

Hypoteser: Det politiska innehållet i tidningarna Sydöstran och BLT har troligtvis förändrats 

till följd av att de numer har en gemensam ägare. En hypotes är även att det politiska 

materialet har förändrats och syns efter ägarbytet i andra former, att de politiska annonserna 

har ökat och att de insändare som behandlar politik har minskat. Det är i övrigt troligt att det 

har skett större förändringar i Sydöstran än i BLT, detta eftersom BLT inte har på samma 

omväldande sätt skiftat ägarskap utan istället haft kvar sin ägarprofil under en längre period.   
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4 Metod  

I det här kapitlet beskrivs undersökningens genomförande som består av två delar, dels en 

kvantitativ innehållsanalys och dels en kvalitativ innehållsanalys. Denna undersökning 

gjordes genom att skapa ett så kallat kodschema (se avsnitt nedan) som innehåller variabler 

(frågeställningar) som ställdes till tidningarnas svenska politiska innehåll, som resultat av 

variablerna så innehåller de redan klara förställda svar i form av variabelvärden (Nilsson, 

2000, s. 129-136). För detta finns det en beskrivning i ett avsnitt längre ner i detta kapitel. 

Den vetenskapliga metoden som uppsatsarbetet bygger på är främst av en kvantitativ modell, 

detta eftersom huvudsyftet var att samla en stor mängd data snarare än en liten mängd som 

skulle vara av mer kvalitativ karaktär. Med detta sagt, innebar det inte att ett kvalitativt 

förhållningssätt avsaknades, tvärtom så behövdes också instrument som kvalitativ textanalys 

för att kunna analysera texterna i tidningarna så väl som möjligt. Alltså användes både en 

kvantitativ och en kvalitativ undersökningsmodell. När man använder två eller flera 

vetenskapliga metoder kallas det för metodtriangulering, data som ska analyseras närmas 

utifrån två förhållningssätt eller flera. Dessa förhållningssätt samverkar med varandra för att 

kunna ge ett bra och noggrant utfall av analysenheterna (slidefinder.net, u.å.). Det kvantitativa 

förhållningsättet fungerar väl eftersom det behövs en stor mängd data, det kvalitativa behövs 

eftersom en del av det data-innehåll som undersöktes innehöll latenta betydelser, det vill säga 

bakomliggande innebörder. Dessa innebörder var tvungna att fastställas för att kunna kodas 

och bli en del av undersökningen. I avsnitten nedan redovisas vad som är kvantitativ och 

kvalitativ innehållsanalys, samt redogörelser för hur kodschemat är framställt och hur 

kodningen gick till. 

4.1 Metoddiskussion och urval 

Årtalen som undersöktes var 1991, 1994, 1998, 2002, 2006 samt 2010, under dessa årtal 

avgränsades undersökning till valveckan, respektive lördagen innan det svenska riksdagsvalet. 

Åren 1991 samt 2010 undersöktes hela valveckan, alltså alla nummer som gavs ut under 

denna vecka (24 nummer totalt). I de övriga årtalen undersöktes numren som kom ut på 
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lördagen dagen innan valdagen (8 nummer totalt). Detta urval borde kunna påvisa och ge ett 

bra underlag till hur det politiska materialet framstår i Sydöstran och BLT och hur detta 

eventuellt har förändrats. Denna avgränsning görs med tanke på att det politiska innehållet 

troligtvis bör öka desto närmare valdagen man kommer, på så sätt ansågs det vara mest 

lämpligt att välja dessa årtal och datum. Allra bäst vore det så klart att undersöka hela veckor 

under alla årtalen, dock finns det inget utrymme eller tid för detta i denna undersökning. En 

annan orsak är att lördagen innan valet är intressant eftersom stora delar väljarna troligtvis 

läser tidningen morgonen innan valdagen. Detta urval kan så klart påverka analysen av 

resultatet, men jämförelsen som kommer ske är endast mellan lördagarna varje årtal, (även 

1991 och 2010) samt veckorna enskilt 1991 och 2010 för att kunna påvisa ett rättvist resultat. 

Alltså kommer det inte ske någon jämförelse mellan en hel vecka och endast en lördag.  Allt 

material i tidningarna förutom ledarsidorna analyserades. Någon analys på ledarsidorna 

gjordes inte för att de ansågs helt uppenbart tillhöra tidnings på förhand ideologiska 

inriktning. För att kunna analysera tidningarnas politiska innehåll framställdes ett kodschema 

med noggrant utvalda variabler och analysenheter, dessa enheter diskuteras och förklaras 

under rubriken kodschemat. (se avsnitt nedan).   

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys    

Som Esaisasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud skriver i boken metodpraktikan (2012) 

är en kvantitativ metod bäst lämpad om man vill ta reda på ”förekomsten av olika typer av 

innehållsliga kategorier i ett material. Det kan dels handla om hur ofta eller hur frekvent olika 

kategorier förekommer, samt om hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier får.” 

(Esaiasson et al, 2012, s. 197) Till exempel som i det här fallet, när det gäller hur stort 

utrymme det politiska materialet får i det gamla tidningsklimatet jämfört med i det nya. Nedan 

citeras Esaiasson et al. 

”Frekvenser och utrymme- det vill säga hur ofta och hur mycket – är den kvantitativa 

innehållsanalysens främsta kriterium på centrialitet och viktighet: ett argument som 

förekommer ofta i en text eller ett anförande är ett centralt argument; en händelse eller 

sakfråga som får stort utrymme i nyhetsuppdateringen är en viktig händelse eller fråga” 

(Esaiasson et al, 2012, s. 197)  
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Nilsson ger i boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2000, s. 111-120) en mer fördjupad 

syn på metoden. Metoden används speciellt när det handlar om ett större material som ska 

analyseras. Forskningssättets stora fördel är dess effektivitet. Det som gör det möjligt att 

närma sig ett större material är metodens formaliserande och systematiska ansats. Detta kräver 

i sin tur att de frågor som forskaren vill ställa till materialet översätts till variabler som man 

mer effektivt kan kvantifiera betydelsefulla kännetecken i innehållet med.     

 Vidare menar Nilsson (2000, s. 111-120) att metoden lyfter även det generella snarare än det 

som är enskilt. När man utför en kvantitativ innehållsanalys är det också nödvändigt att 

forskaren strukturerar, systematiserar samt formaliserar sitt upplägg. Detta är viktigt eftersom 

denne vill kunna dra generalla slutsatser av resultaten som är baserade på statistiska grunder. 

På så sätt går det på ett mer pålitligt sätt utföra välgrundade jämförelser mellan olika 

innehållsteman i exempelvis olika medier. Vidare menar Nilsson att det går att likna 

undersökningsmetoden främst med surveyundersökningar, exempel är enkät eller 

telefonundersökningar där det ställs samma standardiserade frågor till alla som deltar. På 

samma sätt fungerar denna metod, men där standardfrågorna gjorts om till variabler som ställs 

till innehållet Kritiken metoden har fått handlar främst om att forskaren inte sätter sig in i 

materialet ordentligt för att förstå dess innebörd, därmed kan viktigt fakta gå förlorad. Denna 

kritik har främst framförts av kvalitativa forskare, de menar att förhållningsättet och hur 

materialet angrips är för enkelt (Nilsson, 2000, s. 111-120). 

Ett citat som blivit en källa till metodens olika utgångspunkter och som nämns av Nilsson 

(2000) är detta av Berelson (1952): ”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det 

objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av manifest 

kommunikationsinnehåll.”(Berelson 1952, se Nilsson, 2000, s.113) 

I detta citat nämns fyra olika begrepp som Nilsson menar är centrala att ge en djupare 

beskrivning eftersom de har en avgörande roll i hur metoden utförs:  

1. Systematik, innebär att tillvägagångssättet ska vara klart och tydligt innan man börjar 

analysen, det innehåll som ansågs vara det relevanta att mätas ska inte kunna förbigå 

analysen. Utifrån bestämda urvalskriterier ska underlagets omfattning bestämmas på 

förhand (Nilsson, 2000, s. 113-114).     
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2. Objektivitet, detta innebär kort att analysen ska kunna göras om av en annan forskare 

som i sin tur får fram samma resultat, alltså resultatet ska vara oberoende av vilken som 

utför den. Detta utifrån att samma analysschema och riktlinjer används på samma 

material som tidigare (Nilsson, 2000, s.113).     

3. Kvantitet, De variabler som används i kodschemat ska kunna skildras kvantitativt, i 

termer av omfång eller frekvens ska de kunna konstatera och få fram statistiska 

sammanhang (Nilsson, 2000, s. 114).      

4. Manifest, Det som ska analysera måste klart gå att tolkas ur texten, variablerna som 

ingår i kod/analysschemat ska för varje observatör var tydliga med tillhörande 

anvisningar om hur de ska tolkas och användas. Detta för att minimera riskerna till att 

tolkningarna av innehållet blir subjektiva (Nilsson, 2000, s. 114).       

 

Objektiviteten i detta forskningssätt är av stor betydelse, därför krävs det ett strängt 

formulerat kodschema som alla kan följa. Men i nästan alla undersökningar som använt sig av 

denna metod förkommer det element av egna tolkningar. För att minimera dessa förekomster 

krävs det att kodschemat och dess anvisningar är beskrivet in i minsta detalj, detta gör så att 

tolkningsutrymmet minskar (Nilsson, 2000 s. 117-118).  

Det är därför den kvantitativa innehållsanalysen komplementeras med en kvalitativ textanalys 

i denna undersökning, som ingår och avgör hur bedömning sker utifrån kodschemats 

variabler, mer om hur denna metod tillämpas kommer behandlas i nedanstående avsnitt.    

 

4.3 Kvalitativ textanalys/innehållsanalys 

Precis som det skrevs om i förra avsnittet där kvantitativ innehållsanalys kritiserades för dess 

oförmåga att analysera textens underliggande betydelse (Nilsson, 2000, s. 111-120).  För att 

utreda detta mer så används kvalitativ analys för att undersöka vad som egentligen sägs, alltså 

textens latenta innehåll (Østbye, 2004 s. 64-65). I boken Metodbok för medievetenskap så 

skriver Østbye (2004 s. 62-65) att kritikerna menade att den kvantitativa metoden endast tog 

fasta på den manifesta innebörden, alltså texten yta och omedelbara betydelse. Den kvalitativa 

metoden skapades för att fånga den delen som var latent och inte direkt uppenbar vid en första 
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anblick i en analyssituation. Kvalitativ textanalys innehåller inte bara ett enkelt sätt att 

analysera på, utan det är snarare en mer generell beteckning av kvalitativa studier av texter. 

Østbye (2004, s. 62-63) menar vidare att vilken av inriktningarna som passar bäst till just den 

enskildes forskning kan avgöras av många olika anledningar. Till exempel vem det är som 

analyserar? Vilken sorts text är det som ska analyseras och vad försöker man se och förstå? 

Textanalyser är uppbyggda utifrån olika teoritraditioner, som alla har sina egna historier och 

analysbegrepp. De vanligaste traditionerna är bland annat semiotik, narratologi (berättarteori), 

retorik, diskursteori och genreteori. Vilken som passar beror helt på vad som ska analyseras 

och varför. Det som förutsätts när en textanalys genomförs är att forskaren har begrepp, 

perspektiv och frågeställningar klara för sig när denne angriper texten. Detta för att kunna 

skapa ett redskap och en riktning för att begripa textens innehåll (Østbye, 2004, s. 62-63).  

Det mest grundläggande enligt boken Metodbok för medievetenskap (2004 s. 67-69) är att 

först lära sig tyda den text och de tecken som ska studeras, läran om detta kallas för semiotik. 

Det behandlar språket och hur författaren syns i sin text, vilka avtryck har lämnats? All 

kommunikation förmedlas genom tecken menar Østbye som  bland annat nämner Ferdinand 

de Saussure (1857-1913). Som var schweizisk lingvist (ne.se, 2013). Enligt Østbye (2004, s. 

67-70) talar De Saussure om två olika teckenaspekter av språket, en så kallad innehållsaspekt 

och en utrycksaspekt. Där uttrycket består av språkets materiella och fysiska aspekt, medan 

innehållet är vad ordet/tecknet egentligen betyder. Sammankopplingarna i språket byggs 

utifrån olika koder som de flesta känner till, allmänt accepterade regler för hur man ska 

uppfatta olika tecken och ord i sina sammanhang. Ta till exempel ordet pingvin, när dessa sju 

bokstäver är placerade på det här viset bildas en innebörd av ordet med ett definitivt innehåll, 

nämligen djuret pingvin. Men den här innebörden av ljudet och ordet pingvin har ingen 

naturlig hänvisning till att det är just detta djur som menas. Detta blir förståligt tack vare det 

uttrycksmässiga och det innehållsmässiga hör samman genom redan klara konventioner och 

sociala överenskommelser (Østbye, 2004, s. 67-70).   

Enligt Østbye (2004, s. 67-73) menar De Saussure att tecken är godtyckliga, men även på ett 

sätt konventionella till den mån att de inte innehar någon naturlig samhörighet mellan tecknet 

som sådan och till det som det representerar, exempel djuret pingvin. Istället byggs teckens 

främsta betydelse och mening utifrån andra tecken inom samma innehållskategori. Till 

exempel får ordet ”sommar” sin betydelse och meningsfullhet i relation till ordet ”vinter”. 

Eller ordet ”arg” och dess relation till ordet ”glad”. Begreppet semiotik handlar inte heller 
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endast om teckens betydelse, det finns även en rad andra utgreningar. Bland annat kan man 

även analysera bilder på ett liknande sätt menar Østbye. En bild på pasta för tankarna till mat, 

denna uppfattning och nivå kallas för den omedelbara(denotativa), men vid en längre anblick 

kan tankarna föras till Italien, det blir då en medbetydelse (konnotativ nivå). En bild i ett 

textsammanhang samspelar med texten. Vad säger texten, hur är bilden placerad och vad 

förställer den, detta sätts sen i relation till vad texten tycks innebära(Østbye, 2004 s. 67-73).  

Detta tankesätt användes som grundtankesätt till övriga analysmodeller som användes för att 

analysera Sydöstran och BLTs politiska innehåll. Nedan listas fyra olika analyssätt som alla 

var till hjälp när kodningen utfördes.   

 

4.3.1 Värderande analys  

Den här modellen behandlar hur olika texter och deras uppgifter i sina bestämda sammanhang 

bedöms (Hellspong, 2001, s 92-98). I verket Metoder för brukstextanalys (2001, s. 92-98 ) 

anger Hellspong att det kan handla om följande frågor som man bör ställa till texten: Hur 

texten är planerad, är den fokuserad och har syfte som framgår tydligt i sammanhanget, eller 

är den mer spretig och oorganiserad? Eller, hur är textens tillförlitlighet, vilka resonemang 

förs och håller dessa? Är texten balanserad och öppen för olika och andra aspekter inom 

samma ämne? Finns det förklaringar samt hänvisningar för att kunna kontrollera det som 

skrivs? Hur begriplig är texten, passar ordvalen, styckesindelningarna samt tankegångarna till 

de läsare texten riktar sig emot? Hänger textens sammanhang ihop, finns det en röd tråd som 

läsaren kan följa? Vidare kan det även handla om textens tydlighet och uttryck, vad som 

betyder vad i texten, hur författaren vill framstå genom sina ordval och argumentation. Till 

exempel på vilket sätt framstår författaren genom sitt sätt att formulera texten och hur 

motiveras det i så fall? Hellspong (2001, s. 92-98) menar också att man ska tänka på hur olika 

delar betonas i texten, vad vill författaren framhäva extra mycket i sin text? På vilket sätt sker 

detta i så fall, är det genom placering(vad som kommer först respektive sist), utrymme eller 

genom intensivitet (känsloladdade ord och korta men väldigt uttrycksfulla meningar)? Övriga 

frågställningar som också blir intressanta enligt författaren Hellspong (2001, s. 92-98) är om 

texten är intressant för läsaren, finner denne texten som givande.  Finns det i texten bevis på 

uttrycksfullhet, med intensiva formuleringar och målande språk och omväxlingar? Innehar 

den en viss ton och rytm, form eller känslighet som tilltalar läsaren? Sist kan det handla om 
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huruvida texten är socialt uppbyggd, vill författaren skapa en gemenskap med sina läsare, 

eller påvisa sin egen auktoritet. Ger författaren för stort eller för litet utrymme för sina egna 

åsikter, är den personlig eller opersonlig? Men även om författaren framträder i texten i en 

större eller mindre kontext (Hellspong, 2001, s. 92-98). 

 

4.3.2 Retorisk analys          

Denna analysmodell handlar enligt Hellspong (2001, s. 99-107) om hur författaren genom sin 

text även vill påverka och inte bara informera om något. Detta kan handla om att framkalla 

känslor, sprida en idé eller att dirigera en bedömning, eller besegra ett motstånd. De 

bakomliggande motiven handlar oftast om en vilja att få mottagaren att handla eller tänka på 

ett särskilt sätt. Typexempel på sådana texter och framställningar är bland annat reklam och 

propaganda. Men budskapet måste inte förhållandevis vara av en tydlig karaktär som är synlig 

för alla. Ibland ligger det retoriska budskapet underliggande i texter och i tal menar Hellspong 

(2001, s. 99-107). Texten ska sättas i samband med dess publik, talare och situation(där den 

får utrymme). Den retoriska analysen hjälper också den som analyserar genom att skapa en 

större förståelse och ett kritiskt tankesätt att motta information eller berättelser på. Det blir då 

lättare att förstå allt i sitt sammanhang, men även när du själv ska övertyga någon om något. 

Allra först måste mottagaren förstå den retoriska situationen, var vill sändaren få texten att 

verka samt hur och varför denne vill få den till det (Hellspong, 2001, s. 99-107). 

För att förstå detta går bland annat följande frågeställningar enligt Hellspong (2001, s. 99-

107) bra att använda: Vilken/vilka står bakom texten som dess sändare, vilka är publiken den 

riktar sig mot och hur ställer sig den till texten och frågan som tas upp? Vilka kan man tänka 

sig att följderna väntas bli av texten?  Hur är inställningen, vill texten omvända något eller vill 

den stödja eller kanske skapa för att nå sitt syfte? Sist men inte minst bör platsen där texten 

verkar bedömmas som viktigt. Enligt vad Hellspong anger i Metoder för brukstextsanalys 

(2001, s. 99-107) har retoriken sin historia i antikens Grekland, där de första duktiga 

retorikerna utvecklades, då myntades även olika begrepp inom retorikläran. Nedan listas 

några punkter och begrepp som är typiska för retorisk analys och till hjälp när den utförs. De 

finns tre klassiska begrepp inom retorikläran skriver Hellspong (2001, s. 99-107) dessa kallas 

för, etos, som handlar om sändarens personlighet som framhävs genom texten. Logos betyder 

språket och tänkandet, samt hur författaren utformar dessa. Och när man talar om läsarens 
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attityd och känsla så kallas det för patos. I ett annat skede går det att tala om den retoriska 

processen menar författaren, vilka resurser besitter sändaren för att kunna skapa en text som 

kan påverka? Här finns det fyra olika stadier menar Hellspong.  Det första, Iventio, vilket är 

materialet som författaren använder sig av? Dispositio, hur är texten utformad, hur och på 

vilket sätt är meningar och ord valda och i vilken ordning kommer de i texten? Elocutio, här 

handlar det om hur författaren använder sig av språket/språkgrepp, vilka begrepp används i 

vilka sammanhang och hur gynnar detta författarens egentliga syfte?  Detta kan till exempel 

handla om ironier eller upprepningar. Det sista stadiet kallas för actio, som bemöter hur texten 

presenteras, exempelvis med bilder, stora rubriker, uppslag, eller i ett mindre eller större 

format (Hellspong, 2001, s. 99-107).  

4.3.3 Propagandaanalys  

Texter kan ha många olika funktioner enligt Hellspong (2001, s. 125-130), en av dessa 

funktioner kan vara att vinna inflytande över människors känslor eller tankar. Dessa 

inflytanden kan vara av ekonomiska, ideologiska, eller sociala skäl, men kanske allra främst 

politiska. Vidare menar Hellspong att propaganda som oftast syns tydligast sker genom 

reklam eller politik. Men åsikter kan också styras genom mindre tydliga tillvägagångsätt. De 

kan bland annat dölja sig bakom en yta av objektivitet. Men det som framförallt kännetecknar 

propaganda är dess partiskhet. Det sluter sig runt en fråga och lämnar inga öppna tankar eller 

förslag på andra idéer kring ämnet. Den styr även bort från den kritiska prövningen genom att 

påverka snarare än att diskutera. Det finns fyra olika sätt att närma sig en propagerande text 

på. Förenkling, författaren vill göra allt för att fokusera texten på det som är intressant för 

dennes sakfråga. Förstärkningar, genom detta lyfter författaren fram särskilda begrepp och 

inslag som förstärker dess budskap. Förtätning, görs genom att koncentrera textens angelägna 

budskap för att de ska bli enklare att komma ihåg eller besvärligare att angripa. Förklädnad, 

vad författaren gör för att försöka förbise det som kan tala emot textens tendens och 

bakomliggande tanke (Hellspong, 2001, s. 125-130). 

4.3.4 Ideologisk analys     

Denna analysmodell passade väldigt bra i denna uppsatsens undersökning, eftersom 

undersökningen koncentrerade sig på det politiska materialet i objekten som granskades. Ett 
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citat som passar väl in i beskrivning om vad en ideologi är och hur den kan tänkas styra 

människor är detta av Hellspong:  

En Ideologi är en helhet av mer eller mindre tydliga föreställningar och värderingar som präglar 

hur vi ser på människan, samhället och världen. Ofta är den knuten till en viss grupp, bidrar till 

dess sammanhållning och uttrycker dess strävan och intressen. Politiska ideologier som 

socialism, liberalism, feminism och rasism är typiska exempel. Att sprida sin ideologi till andra 

är ett sätt att få makt över dem utan yttre tvång. Därför är ideologier av stor betydelse som 

sociala styrinstrument (Hellspong, 2001, s. 131).     

Enligt Hellspong (2001, s. 131-141) närmar sig denna analys ideologiska texter utifrån ett 

kritiskt perspektiv, det behöver inte betyda att man tar avstånd från något, det handlar snarare 

om att bli medveten om olika förhållningssätt och krafter i vårt samhälle. Dessa krafter har 

ofta en utbredd existens som gör att vi annars inte uppfattar dem. Ofta kan läroböcker, 

myndighetsinformation eller nyhetsartiklar under ytan behandla ideologiska och sociala 

friktioner. Mer uppenbara texter är enligt Hellspong (2001, s. 131-141) till exempel reklam, 

insändare eller ledare i olika medier. Den slutgiltiga värderingen av en text genom 

kritisk/ideologisk analys ska summera dess politiska vilja att påverka i en viss ideologisk 

riktning. För att nå dit medvetet eller omedvetet använder ofta författaren sig av retoriska 

instrument (se föregående avsnitt) som kan kopplas till politiska ställningstaganden. Med 

detta sagt är det även slutligen viktigt att mottagaren analyserar sig själv, var befinner man sig 

själv på den ideologiska kartan och kan detta påverka hur uppfattningen blir av texter 

(Hellspong, 2001, s. 131-141 ).  

Alla dessa analyssätt tillämpades mer eller mindre vid kodning och analys av tidningarna 

Sydöstran och BLTs politiska innehåll. Ibland var innehållet självklart och lätt att koda, men 

ibland behövdes en längre kvalitativ analys av texten för att kunna applicera den mot ett 

variabelvärde(svarsalternativ). 

                          

4.4 Kodschemat 

Ett kodschema är det verktyg som främst används vid en kvantitativ innehållsanalys, det kan 

närmast beskrivas som ett protokoll där insamlad data finns. Detta protokoll använder sig 
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forskaren av när han ska utföra sin datainsamling genom kodning av de valda analysenheterna 

(Materialet som ska kodas/analyseras). Kodschemat innehåller frågor som ska ställas till 

materialet som ska analyseras/kodas, dessa frågor kallas för variabler. I detta kodschema 

anges variablerna med ett V, följt utav ett nummer som anger vilken variabel det är. Schemat 

innehåller även klara svar till varje variabel dessa svar kallas för variabelvärden, dessa anges 

med siffror, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Det kritiska momentet med denna kodning var 

variablerna negativt samt positiv ton/tendens som skulle avgöra det politiska materialets 

inställning mot något särskilt politiskt parti/ideologi. Med negativ ton menas att det som 

uttrycktes föreföll vilja misstänkliggöra eller vara nedlåtande mot något parti eller ideologi. 

Med positiv ton menas att det som uttrycktes föreföll vilja framhäva med goda värdeord ett 

visst parti eller ideologi. Om endast en kvantitativ innehållsanalys användes skulle dessa 

variabler vara svårt att tyda/avgöra. Därför måste många texter bedömmas utifrån ett 

kvalitativt synsätt för att anses kunna ingå i undersökningen. Som Nilsson skriver i boken 

Metoder och kommunikationsvetenskap (2000, s. 127-128) så ska man vid en kvantitativ 

undersökning försöka att undvika att använda sig av variabler som försöker utreda om 

innehållet är för eller emot något. Men ibland är detta oundvikligt om man vill sammanfatta 

innehållet i ett budskap menar dem. Dock kritiseras frågor som dessa eftersom bedömningen 

som då utförs vid analysen anses vara väl subjektiv menar man.  

Det är därför denna undersökning använde sig av en triangulering, där både den kvantitativa 

innehållsanalysen och den kvalitativa samverkade för att nå ett bra resultat.     

Nedan återfinns det kodschema som användes vid kodning och analys. Vid varje variabel 

återfinns även en kort beskrivning av vad den vill undersöka. De annonser som bedömdes var 

enbart politiska, och med detta menas exempelvis personvalskampanjer (alltså individer som 

kandiderar för ett visst politiskt parti) samt annonser innehållande bra publicitet för ett visst 

parti eller ideologi. Variablerna negativ politisk ton samt positiv politisk ton har djupare 

förklaringar och exempel på analyser som gjorts vid kodningen, dessa återfinns under nästa 

avsnitt. Det var främst vid kodningen av dessa variabler som den kvalitativa 

metoden/metoderna kom till användning.  

V1= Nummer. Under denna variabel fanns inga variabelvärden utan analysenhetens nummer 

skrivs in direkt i kodschemat, detta för att det skulle vara organisatoriskt lättare att samordna 

alla enheter när de kodades. 



 23 

V2= kodar-ID (Vem det var som utförde kodningen)   

Variabelvärden: 1= Mikael, 2=Okänd.   

V3= Datum (vilken datum var tidning som analyserades utgiven). Här anges inget 

variabelvärde, datum kodas istället direkt in i kodschemat.   

V4= Tidning. (vilken tidning det var som kodades)   

Variabelvärden: 1=Sydöstran 2=BLT (Blekinge läns tidning)  

V5 = Artikeltyp (vilken sorts artikel som kodades) 

Variabelvärden: 1=Nyhet, 2=Insändare, 3=Notis(kortare nyhet, ca: 100 tecken), 4=Reportage 

(En journalistisk berättelse, en helsida eller större, oftast innehållande två eller flera artiklar) 

5=Politisk annons 6=övrigt  

V6= Årtal (Anger vilket årtal tidning som analyserades är utgiven under) 

Variabelvärden: 1=1991 2=2010, 3=1994, 4=1998, 5=2002, 6=2006 

V7= Negativ politisk ton (Anger om analysenheten innehöll en negativ framställning/uttalande 

av något politiskt parti eller ideologisk grupp eller om den var neutral) 

Variabelvärden: 1= Socialdemokraterna 2= Moderaterna 3= Folkpartiet 4= Kristdemokraterna 

5= Miljöpartiet 6= Vänsterpartiet 7= Centerpartiet 8= Sverigedemokraterna 9= Neutral 10= Rött 

block 11= Alliansen/De borgliga partierna 12= Rött block och De borgliga 

partierna/Alliansen(alla de politiska partierna tillsammans) 13= Övriga partier 

V8= Positiv politisk ton (Anger om analysenheten innehöll en positiv framställning/uttalande 

av något politiskt parti eller ideologisk grupp eller om den var neutral) 

Variabelvärden: 1= Socialdemokraterna 2= Moderaterna 3= Folkpartiet 4= Kristdemokraterna 

5= Miljöpartiet 6= Vänsterpartiet 7= Centerpartiet 8= Sverigedemokraterna 9= Neutral 10= Rött 

block 11= Alliansen/De borgliga partierna 12= Rött block och De borgliga partierna/Alliansen 

(alla de politiska partierna tillsammans) 13= Övriga partier 

V9= Typ av Nyhet (vilken genre nyheten som kodades ingick i) 

Variabelvärden: 1=Olycka 2=Kultur 3=Sport 4=Kommun 5=Brott 6=Politik 7= Ekonomi 8= 

Arbete  

V10= Tillhörande foto (Anger om det fanns ett foto till objektet som kodades) 
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 Variabelvärden: 1=Ja, 2=Nej, 3= Två eller flera  

V11= Position i tidningen (Var analysenheten var placerad på tidningssidan) 

Variabelvärden: 1=vänster uppe, 2=höger uppe, 3= vänster nere, 4=höger nere, 5=Mitten, 

6=Helsida, 7=Uppslag, 8=Halvsida  

 

4.5 Kvalitativ bedömning av en analysenhet  

Bedömningen om analysenheterna innehöll en negativ eller en positiv politiskt inställning var 

ibland väldigt enkel att göra, men ibland krävdes det också en djupare analys av materialet. 

Till exempel var bedömningen av politiska annonser lätt att göra eftersom det klart och tydligt 

framgick vilket parti/partier som man ville lyfta fram, både negativ och positivt. Vid 

insändare var det också relativt lätt att avgöra vilket parti/partier som denne favoriserade och 

vilket/vilka denne inte uppskattade. Nedan återfinns några exempel på hur den positiva samt 

negativa bedömningen av analysenheter fungerade.  

4.5.1 Beskrivning av analysen genom tre artiklar och en insändare   

Först i beskrivningen av analysen kommer en nyhetsartikel av reportern Kurt Karlsson som 

publicerades i Sydöstran 1991-09-14: 

 

Rubrik:  

Sexdubbel avgift till facket om moderaterna får bestämma  

– Det är öppet fackföreningshat, säger LO-ombudsman Jan Undestam 

 

 

Ingress:  

Moderater vill sexdubbla egenavgiften till a-kassan. Från nuvarande fem till 30 procent. En 

vanlig LO-medlem får betala närmare 1,000 kronor mer för sitt skyddsnät vid arbetslöshet.  

     – Syftet är att splittra fackföreningsrörelsen. Det är samma metoder som Thatcher använt för 

att krossa facken i England, säger Jan Undestam, ombudsman på LO-distriktet i sydöstra 

Sverige.” 

 

Brödtext:  
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-Det finns ett öppet fackföreningshat i rader av moderatförslag till riksdagen. Tyvärr är det 

alltför lite känt vilka effekter deras förslag kommer att få för det svenska samhället och vanliga 

löntagare. Se vad som hänt i England. Undestam för stöd av fackliga företrädare på lokalnivå. 

Christer Sabel, vice ordförande i Metall på Ericsson i Karlskrona. Han menar att höjd a-

kasseavgift är ett medel för att komma åt facket. -En medlem hos oss med snittlön betalar idag 

230 kronor i fackavgift per månad. Redan det upplevs högt av många. En höjning som 

moderaterna vill ha skulle ge en avgift kring 300 kronor. Risken är att vi tappar medlemmar. 

Det är just det som är det bakomliggande syftet. Den höga organisationsgrad vi har i Sverige 

sticker högerpartierna i ögonen. Det är därför man vill splittra.  

 

Mot de svaga  

-Det finns fler förslag som är direkta slag mot LO-grupperna i första hand menar Christer Sabel. 

Moderaterna och folkpartiet vill stoppa den sjätte semesterveckan och ta bort de två extra 

semesterdagar vi fick. Det slår mot oss som i motsatt till andra grupper inte har sex veckors 

semester i avtal.  

 - Det är orimligt att de som har långa semestrar är de som också har de höga lönerna och bästa 

arbetsvillkoren. Istället vill höger-partierna minska semestern för människor med de tyngsta 

jobben. De som sliter sönder sig på jobbet.  

 

Flera förslag  

Det är flera förslag från de borgerliga partierna, främst moderaterna, som fackföreningsrörelsen 

nu lyfter fram i rampljuset inför valet. Förutom höjd egenavgift till a-kassan och kortare 

semester finns bl.a. moderatmotioner om höjda böter till 5.000 kronor vid vilda strejker och 

sänkt ersättning vid delpension från 65 till 50 procent av inkomsten. Dessutom en rad förslag 

om en övergång från offentlig till privat finansiering av det sociala skyddsnätet. Förslag som 

LO-facken menar slår direkt mot de sämst ställda i samhället.  

     -Det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag är också en myt, säger Jan Undestam. Det låter 

ju bra att man får ett antal tusenlappar i månaden. Men vad som är mindre känt är att det 

kommer att ätas upp av chockhöjda dagisavgifter. Enda effekten, och det är väl den man är ute 

efter, är att vissa kvinnor stannar hemma istället för att förvärvsarbeta. Vi går tillbaka i en 50-

talssituation. 

Journalist: Kurt Karlsson 

Analys: I denna artikel framgick det ganska tydligt hur författaren ville framställa 

moderaterna och hur denne såg på förslaget som moderaterna kom med. Rubriken börjar med 

att ”avgiften kommer att sexdubblas om moderaterna får bestämma”, följt av ett uttalande från 
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en LO-ombudsman. I ingressen ser man starka ord och uttryck som författaren ville trycka på 

extra i sitt budskap, som ”Thatchers England” och syfte om att ”splittra 

fackföreningsrörelsen”. Det märktes även tydligt vilka röster som författaren lät komma till 

tals. I artikeln fick ingen moderatpolitiker uttala sig om förslaget. Istället lyftes LO:s-

ombudsman fram, och det märks ganska tydligt att hans åsikter delades av författaren 

eftersom denne inte lyfte fram några motvikter till dessa uttalanden. Andra starka uttryck som 

märktes var bland annat ”går tillbaka till 50-talet”, och meningen ”Istället vill högerpartierna 

minska semestern för människor med de tyngsta jobben. De som sliter sönder sig på jobbet.” 

Detta gjorde att bedömmingen av artikel blev i negativ riktning för Moderaterna, eftersom det 

var de som utmålades som de största bovarna i sammanhanget. Den positiva tonen bedömdes 

som neutral. 

 Nedan följer två artiklar ur Sydöstran, båda artiklarna återfanns på samma sida (den första 

ovanför den andra) och har en väldigt tydlig koppling, reporter Björn Mogreen, 10-09-17: 

Rubrik: ”Moderat krögare vill inte teckna kollektivavtal”  

Ingress: ”De båda krogarna Karins i Ronneby och Lisas Sjökrog i Karlskrona saknar 

kollektivavtal. Ägare av båda är moderatpolitikern Niklas Platow. Det är tvånget jag vänder mig 

emot. Det har aldrig gått någon nöd på mina anställda, säger han till Sydöstran.” 

Brödtext: Niklas Platow har varit företagare i tjugo år, och haft mellan en handfull och ett 

hundratal anställda i sina olika rörelser. Jag har klarat mig bra utan kollektivavtal, och i de flesta 

branscher passerar det också obemärkt, om man bara ger sina anställda bra villkor. Och själv har 

jag givit mina betydligt bättre förmånar och villkor än mina kollektivanslutna konkurrenter, 

säger han till Sydöstran. Men i restaurangbranschen är det tydligen paria att vara avtalslös. - Jag 

får ingen kommunal representation, och har blockadhot hängande över mig. Så nu måste jag väl 

skriva på, utan annan effekt än att jag blir förbaskad, och känner mig misstänkliggjord. 

Principen. Enligt Niklas Platow har det varit av princip han vägrat kollektivavtal. - Jag hyllar 

Individen, och har också belönat Individen. Rikligt. Senast tog jag mina anställda till London. 

Vi bodde flott, och åt flott, på min bekostnad. Jag skulle aldrig behandla en duktig medarbetare 

illa, och ett avtal skulle inte förändra någonting. -Mer än att jag nu inser att det slår mot vår 

möjligheter att gå bra, eftersom flera fullmäktigen i länet har tagit beslut på att inte gynna 

krogar utan kollektivavtal i sin representation, vid julluncher mm. -Så Jag antar att jag inte har 

något val. Över en kam Niklas Platow betonar att han inte invänder mot vare sig blockader 

eller bojkottreaktioner mot avtalslösa krögare. -Inte om dessa är oseriösa, missköter sig på olika 
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sätt, och har missnöjd arbetskraft.-Men alla är inte sådana, och vi ska väl kunna bli respekterade 

ändå, och lämnade i fred? Journalist: BJÖRN MOGREEN 

Rubrik: "Oorganiserade är skyddslösa"  

Ingress: ”Det skiljer i genomsnitt en tusenlapp i månaden i lön mellan en organiserad och en 

oorganiserad kroganställd -visar statistik från Hotell- och restaurangfacket, HRF.” 

Brödtext: ”Kollektivavtalet är vår och alla andra fackföreningars kärna. Ingen ska tvingas 

arbeta under sämre arbetsvillkor eller till en sämre ersättning än vad som står i avtalet, och 

kontinuerligt arbetas också för än högre löner och än bättre villkor, säger man på HRP Syd i 

Malmö, som också organiserar flera hundra medlemmar i Blekinge. -Att jobba utan 

kollektivavtal betyder att det inte finns några som helst garantier för rimliga löner, för 

ersättningar för obekväm arbetstid eller för försäkringar, för att bara ta några exempel. -Får man 

problem i sin anställning kan medlemskap också ge rättshjälp.-Och en sak vet vi säkert och det 

är att den som jobbar i vår bransch förr eller senare råkar ut  för något trassel; t ex blir  av med 

jobbet utan sakligt skäl. På HRF Syd betonar man till sist också att ett kollektivavtal Innebär; 

trygghet även för arbetsgivaren. Hotell-och restaurangfacket har funnits sedan 1918 och har 36 

000 medlemmar i landet; cirka 25 000 av dem jobbar på restauranger. ”Journalist: Björn 

Mogreen 

Analys: Till skillnad från den förra texten så fick moderatpolitikern/krögaren komma till tals i 

huvudartikeln. Hans åsikter lyftes fram och begrepp som han tyckte var viktiga som 

”principen” och ”alla över samma kam”. Däremot så valde författaren att styra sin rubrik och 

trycka på att ”han vill minsann inte skriva kollektivavtal”. Samt att författaren även valde att 

lyfta fram att krögaren också är moderatpolitiker redan i rubriken gör att man kunde ana en 

viss åsikt redan här. I biartikeln så hade författaren medvetet valt ett tillägg som gör att denne 

får sista ordet. Detta genom att intervjua en fackförening. I denna artikel med rubriken ” 

oorganiserade är skyddslösa” påvisas att de anställda utan kollektivavtal tjänar mindre än de 

med. Starka och känslofyllda begrepp/ord och meningar som skyddslösa i rubriken och ”förr 

eller senare råkar ut för något trassel; t ex blir av med jobbet utan sakligt skäl.” gör även de 

att författarens syntes väl i sammanhanget. Artikeln avslutas sedan också med att ge lite 

statistik och historia om facket. Det som föll avgörandet i hur denna artikel bedömdes var 

främst hur författaren valt att disponera sina artiklar och i vilken ordning han låter dem 

komma till tals. Samt att författaren självmant valt att kontakta facket och låtit dem yttra sig i 

frågan. Detta gjordes att artikeln bedömdes med negativ ton mot Moderaterna. Den positiva 
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tonen ansågs vara neutral eftersom inget specifikt parti eller politisk inriktning nämns. 

Fackliga organisationer bedömdes inte i denna undersökning knutna till ett enskilt parti eller 

ideologi. Detta om de inte uppenbart nämnde något om detta i samband med sina egna åsikter. 

Även om uppfattningen av fackliga organisationer och deras politiska tillhörighet kan vara 

annorlunda i andra sammanhang.       

Nedan ges ett exempel på en artikel från en helsida i BLT 06-09-16, där huvudrubriken var: 

”S ville använda överläkaren i sin valrörelse” i biartikeln stod det följande:  

Rubrik: Hände förra valet också 

Ingress: Det är inte första gången tjänstemän används som valarbetare förra valrörelsen fick tre 

landstingsanställda medverka vid en s-märkt presskonferens. 

Brödtext: En av dem var dåvarande planeringschefen Marianne Olsson Reuter- Skiöld, som 

senare blev sjukhusdirektör. Hon kallades till en presskonferens som s-politikerna höll om 

satsningar på att minska operationsköerna. Hennes uppgift var att svara på sakfrågorna. -Jag 

förstod inte att det var en politisk presskonferens, utan blev överrumplad. Jag gjorde fel och 

borde ha backat. Tjänstemän ska inte utnyttjas i valrörelsen, säger hon, som nu kandiderar till 

landstingsfullmäktige för folkpartiet. - Kommer jag in i fullmäktige ska jag kräva regelverk för 

sådant här. Enskilda anställda ska inte behöva utsättas för påtryckningar, i synnerhet inte i 

valtider. Oppositionsrådet Gustav Nilsson(m) är ytterst kritisk till att s-politiker använder 

tjänstemän som redskap i valrörelsen. - Det är skandalöst och tyder på ett dåligt politiskt 

ledarskap. Den här härskartekniken som de använder skrämmer mig. Jag högaktar 

verksamhetschefen Håkan Friberg som visar sådant civilkurage att han törs stå emot 

påtryckningar, säger han.  Journalist: Marita Kangestad 

Analys: Huvudartikelns ingress började med följande mening ”Socialdemokraterna 

beordrade landstingets tjänstemän att delta i valrörelsen”. I brödtexten återfanns sedan en 

intervju med en läkare som deltog i en s-märkt kongress. Meningar/begrepp som omoraliskt 

och ”dåligt omdöme av politikerna” samt ”vägrade följa socialdemokraternas vilja” lyftes 

fram ur intervjun. I biartikeln ”hände förra valet också” tryckte författaren extra på att det 

minsann inte var första gången som socialdemokraterna använt sig av tjänstemän. I brödtexten 

där ingen socialdemokrat får uttala sig om ärendet så återfinner man istället en moderat 

politikers åsikt. Väldigt starka begrepp som ”skandalöst” och ”dåligt politiskt ledarskap” 

samt ”härskarteknik” användes för att förstärka och styra uppfattningar om ämnet. Författaren 
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valde även att påpeka att tjänstekvinnan som användes är folkpartist. Artikeln bedömdes med 

negativ ton mot Socialdemokraterna samt med positiv ton mot Moderaterna eftersom dessa 

fick uttala sig samt avsluta texten. Och på så sätt blev någon slags rättskipare i 

sammanhanget.    

Nedan återfinns ett exempel på hur en insändare kunde se ut.  

Rubrik: ”Sossarna är odugliga” 

Brödtext: ”Socialdemokraterna är odugliga att regera. Om de fortsätter att sköta regeringen blir 

det slut med alla företag på grund av för höga kostnader och skatter. För det första lägger de ut 

för mycket i bidrag och någon måste ju betala fiolerna. För det andra gäller det pensionärerna. 

Varför ska det vara så stor skillnad så att en del ska ha dubbelt så mycket som andra, som inte 

tar ut pension förrän de år pensionsmässiga. Fram för högre straff för rånare och förbrytare. Bort 

med en massa byråkrati. Staten ska inte lägga sig i allt för den enskilda människan. Minska 

utläggen av en massa pengar på att bredda vägar. Minska hastigheten så blir det färre olyckor.” 

Journalist: Tage Appel 

Analys: Oftast var insändare väldigt lätta att bedöma om de var negativa samt positiva i en 

viss politisk riktning, eftersom författaren inte dolde sina åsikter i en till synes objektiv text. 

Enligt denne är ”sossarna” odugliga. Detta gjorde så att insändaren bedömdes ha negativ ton 

mot Socialdemokraterna samt en neutral positiv ton. Däremot kunde andra insändare med 

liknande text avslutats med till exempel: ”rösta borgligt den 17:e september!”. Om det var 

fallet bedömdes dessa ha en positiv ton mot Alliansen/de borgliga partierna.  

 

Övrig bedömning 

Vissa artiklar bedömdes vara neutrala både i negativt och positivt bemärkelse, dessa artiklar 

kunde innehålla enkäter och opinionsundersökningar, eller andra nyheter som handlade om 

politik men som skrevs utifrån ett till synes objektivt synsätt, där inget specifikt parti eller 

ideologi behandlades. Vissa politiska annonser var även de helt neutrala, detta var annonser 

för själva ”valet” och förslag på platser där röstning kunde utföras. För att säkerställa om en 

artikel var negativ eller positiv i någon ideologisk riktning så var det tvunget att texten 

och/eller bilderna ganska uppenbart tog ställning i någon riktning som i exemplen ovan, utan 
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att väga in andra alternativ eller genom texten öppna för diskussion. Annars bedömdes de vara 

neutrala vilket många artiklar även var.  Det ska också nämnas att inrikesnyheterna med 

nyhetsbyrån TT (tidningarnas telegrambyrå) som främsta författare oftast hade en tillsynes 

objektiv framställning i sitt politiska material. Analysen som gjordes var anpassad för att få 

fram ett så bra resultat som möjligt av det politiska materialet som gick att finna i tidningarna. 

Analysen hade inte som syfte att gå djupare och undersöka författare eller andra utomliggande 

fenomen om dessa inte kunde kopplas till textens politiska framställning och orsak. Alla 

politiska annonser bedömdes tillhöra kategorin ”politik” även om det handlade om val till 

kommunfullmäktige.           
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5 Resultat och analys 

Här presenteras resultatet av undersökningen samt analyser av detta. Resultatet presenteras i 

form av tabeller och figurer med en efterföljande analys. För att kunna studera resultatet är det 

nödvändigt att man ser det i färg, antingen direkt på en dator eller utskrivet från en 

färgskrivare, detta eftersom figurernas innehåll består av färgkoder som förklarar respektive 

resultat. Om något parti inte finns med eller saknar staplar i figurerna som följer så betyder 

det att de inte fått några träffar detta årtal/tidning eller dag. Under varje figur återfinns en 

figurförklaring. Totalt analyserades 1664 enheter i tidningarna, 838 av dem återfanns i BLT 

medan 826 återfanns i Sydöstran. Alltså var analysenheterna jämnt fördelade mellan 

tidningarna. Nedan följer figurer som visar skillnader och likheter utifrån olika aspekter av 

kodschemats variabler under alla de årtal som analyserades. Det som presenteras görs med 

åtanke mot undersökningens huvuduppgift och orsak. Efter detta presenteras även i textform 

en del av resultatet och analysen. 
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5.1 Den totala summan av analysenheter som hade en negativ 
samt positiv ton mot något parti i Sydöstran och BLT  

 

 

Figur 1, Denna figur visar det totala antalet analysenheter som hade en uttalad negativ ton 
mot något parti, den visar även fördelning och i vilken tidning den negativa tonen förekom i. 
De flesta analysenheter (1219st), var neutrala i sin ton och är inte med i denna figur. 
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Socialdemokraterna hade både allra mest negativa uttalanden riktade mot sig men de hade 

även mest positiva uttalanden om sig. I BLT kritiserades överlag mest socialdemokraterna, 

medan i Sydöstran så var det relativt jämt i kritiken mot Alliansen samt Moderaterna. Totalt 

hade Socialdemokraterna 136 analysenheter som hade en uttalad negativ ton mot dem, följt av 

Alliansen som hade 81 analysenheter som innehöll en negativ ton. I Sydöstran fick 

socialdemokraterna mest positiva uttalanden, i BLT fick däremot Centerpartiet flest positiva 

tonfall tätt följt utav Moderaterna. Mest positiva uttalanden sammantaget hade 

Figur 2, Denna figur visar det totala antalet analysenheter som hade en uttalad positiv ton mot något parti, den 
visar även fördelning och i vilken tidning den positiva tonen förekom i. De flesta analysenheter 387st,  var 
neutrala i sin ton och presenteras inte i tabellen. 



 34 

10 10 

13 14 

11 
13 

21 

34 34 

20 

3 
5 

3 2 2 
4 3 2 

33 32 

43 

61 

53 

39 

0

10

20

30

40

50

60

70

 Årtal  Årtal Årtal  Årtal  Årtal  Årtal

1991 1994 1998 2002 2006 2010

Vilket årtal tidningen gavs ut

BLT

Nyhet

Insändare

Reportage

Politisk annons

socialdemokraterna med 368st, förvånansvärt fick Centerpartiet näst mest positiva tonfall, 

hela 272st. Centerpartiet kritiserades absolut minst i förhållande till hur många positiva 

uttalanden de fick.     

5.2 Fördelning av artikeltyper under lördagen före valdagen, 
från 1991 - 2010. 

 

 

 Figur 3, Fördelningen av det politiska materialet under lördagen innan valdagen varje år, i tidningen BLT 
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Det som överlag kan uppmärksammas är att de politiska annonserna har ökat i både Sydöstran 

och BLT, samtidigt som insändarna har minskat i antal. Under 1990-talet var fördelning 

mellan dessa betydligt jämnare än vad den är på 2000-talet, då de politiska annonserna har 

ökat i båda tidningarna med ca: 50 procent. Man kan dock se en viss ökning i Sydöstran av 

insändare från 2002 till 2010. BLT följer inte samma mönster utan har ett betydligt större 

bortfall av insändare än vad de hade år 1994, då de faktiskt hade mer insändare än politiska 

annonser lördagen innan valdagen. Nyheter samt reportage som innehåller politiskt material 

har inte minskat under perioden utan behåller ungefär samma nivå i både tidningarna.   

 

Figur 4, Fördelningen av det politiska materialet under lördagen innan valdagen varje år, i tidningen 
Sydöstran 
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5.3 Uttalad positiv ton mot respektive parti under valveckan 
1991 och 2010 i Sydöstran och BLT.  

 

 

Figur 5, Här visas antal analysenheter med en positiv ton mot respektive parti i Sydöstran under valveckan 
1991 
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Figur 7, Här visas antal analysenheter med en positiv ton mot respektive parti i BLT under valveckan 1991 

Figur 6, Här visas antal analysenheter med en positiv ton mot respektive parti i Sydöstran under valveckan 2010 
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Socialdemokraterna hade överlägset mest positiv publicitet under 1991 i Sydöstran, ungefär 

samma siffror finner man 2010 då Socialdemokraterna även då hade mest positiv publicitet, 

dock har de tappat lite jämfört med 1991. De följs av centerpartiet 1991 som även de har 

fortsatt hög publicitet i Sydöstran 2010. Moderaterna har fått en ökad positiv ton 2010 jämfört 

med vad de hade 1991 i Sydöstran. Moderaterna har dock sjunkit från år 1991 till 2010 i BLT 

där socialdemokraterna har ökat betydligt jämfört med 1991. Centerpartiet är det parti som får 

mest positiv publicitet i BLT 2010 följt utav Socialdemokraterna. Jämfört med 1991 i BLT då 

centern hade mest positiv publicitet men då följt av Folkpartiet och Moderaterna. 

 

Figur 8, Här visas antal analysenheter med en positiv ton mot respektive parti i BLT under valveckan 2010 
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5.4 Uttalad negativ ton mot respektive parti under valveckan 
1991 och 2010 i Sydöstran och BLT. 

 

Figur 10, Här visas antal analysenheter med en negativ ton mot respektive parti i BLT under valveckan 
1991 

Figur 9, Här visas antal analysenheter med en negativ ton mot respektive parti i BLT under 
valveckan 2010 
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Figur 11, Här visas antal analysenheter med en negativ ton mot respektive parti i Sydöstran under valveckan 
1991  

Figur 12, Här visas antal analysenheter med en negativ ton mot respektive parti i Sydöstran under valveckan 
2010 
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I BLT 1991 var kritiken mot Socialdemokraterna stor under hela veckan för riksdagsvalet, 

hela 53 procent av alla analysenheter under hela veckan var kritiska mot just 

socialdemokraterna. 2010 är bilden helt annorlunda i BLT, den negativa tonen har gått ner 

överlag och är relativt jämn fördelad. Socialdemokraterna får nästan lika mycket kritik som 

Allianspartierna, mest kritik får politiker och politik överlag. Men det går inte att dra några 

stora slutsatser om just detta eftersom skillnaden mellan de olika partierna endast är en 

analysenhet. I Sydöstran har inte den kritiska tonen försvunnit så mycket som i BLT under 

samma period. Mest kritik 1991 får här Moderaterna (31 procent av alla analysenheter) följt 

av Allianspartierna. 2010 har de både bytt plats, nu är det Allianspartierna (37 procent av 

analysenheterna) som får mest kritik följt utav Moderaterna även om den totala negativa tonen 

har minskat om än marginellt i tidningen. 

.    

5.5 Antal analysenheter med en uttalad positiv ton mot 
respektive parti under lördagen innan valdagen varje år i 
Sydöstran och BLT 

 

Figur 13, Analysenheter med en positiv ton lördagen före valdagen varje år i Sydöstran 
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I Sydöstran har socialdemokraterna haft mest positiva uttalanden varje valår. Moderaterna 

hade en topp 2006 men tappade igen till 2010. Centerpartiet är det parti som får näst mest 

positiv publicitet i Sydöstran under alla årtal. I BLT har moderaterna totalt sett flest positiva 

uttalanden med en topp under 1994 till 2002. 2010 tappar de mycket, då hade 

Socialdemokraterna flest positiva röster i tidningen. Centerpartiet är det parti som får näst 

mest positiva uttalanden i BLT överlag, en ganska jämn fördelning med en topp 1998.  

 

 

 

Figur 14, Analysenheter med en positiv ton lördagen före valdagen varje år i BLT 
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5.6 Antal analysenheter med en uttalad negativ ton mot 
respektive parti under lördagen innan valdagen varje år i 
Sydöstran och BLT 

 

Figur 15, Antal analysenheter med en negativ ton lördagen före valdagen varje år i BLT 

Figur 16, Antal analysenheter med en negativ ton lördagen före valdagen varje år i Sydöstran 
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Den största skillnaden som kan tolkas ur figurerna är att den negativa tonen har minskat 

markant i BLT de senaste valåren. På 1990-talet var kritiken och de negativa uttalandena fler 

och då även riktade nästan enbart mot Socialdemokraterna. På 2000-talet har kritiken minskat 

totalt sett i BLT och Socialdemokraterna får de två senaste lördagarna innan riksdagsvalen 

betydligt mindre kritik än förut, de får ungefär lika mycket kritik som en del övriga partier får. 

I Sydöstran ser det betydligt annorlunda ut, minskning av negativa uttalanden har alls samma 

nedgång som BLT. 2006 och 2010 toppade Moderaterna tillsammans med Allianspartierna 

med mest negativa uttalanden, de får även mest negativa kommentarer totalt sett under alla 

årtal. 1998 fick överraskande nog Socialdemokraterna flest negativa röster Sydöstran, kritiken 

mot Socialdemokraterna var även hög i tidning 2002 då de fick näst mest negativa uttalanden 

efter Moderaterna.     

5.7 Vilka sorts artikeltyper som innehöll flest negativa 
uttalanden mot respektive parti i Sydöstran och BLT 

Figur 17, Här visas vilken sorts artikeltyper som bestod mest av negativa uttalanden och mot vilket parti, i 
både Sydöstran och BLT under valveckan 1991. 
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Figur 19, Här visas vilken sorts artikeltyper som bestod mest av negativa uttalanden och mot vilket parti, i 
både Sydöstran och BLT under valveckan 2010. 

Figur 18, Här visas vilken sorts artikeltyper som bestod mest av negativa uttalanden och mot vilket parti, i 
både Sydöstran och BLT lördagen innan valdagen 1994 
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Figur 21, Här visas vilken sorts artikeltyper som bestod mest av negativa uttalanden och mot vilket parti, i 
både Sydöstran och BLT lördagen innan valdagen 1998 

Figur 20, Här visas vilken sorts artikeltyper som bestod mest av negativa uttalanden och mot vilket parti, i 
både Sydöstran och BLT lördagen innan valdagen 2002 
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Precis som konstaterades förut så har insändarna minskat kraftigt i BLT 2010 jämfört med 

1991. 1994, 1998 samt 2002 höll de sig på liknande nivåer som tidigare men sjönk kraftigt 

2006 då endast en insändare av tre hade innehöll en negativ ton. Varje år har insändarna i 

BLT främst varit kritiska mot Socialdemokraterna förutom 2010 då de få insändare som fanns 

främst riktade sin kritik mot politiker överlag. Mest kritiska var insändarna i BLT mot 

Socialdemokraterna 1998 och 2002. I Sydöstran kan man uttyda ett annat mönster, 1991 var 

de insändare med negativ ton lika många som i BLT samma år, dock var dessa fördelade mot 

främst två grupper, dels Moderaterna men även mot Allianspartierna där Moderaterna ingår. 

1998 och 2002 var insändarna i Sydöstran få jämfört med tidigare och senare år. Under 

valveckan 2010 var kritiken stor främst mot Alliansen och Moderaterna. 2010 var det även en 

del nyhetsartiklar som innehöll en negativ ton mot de ovan nämnda. De artikeltyper som 

innehöll en negativ ton i båda tidningarna var främst insändare följt av nyhetsartiklar.  

 

Figur 22, Här visas vilken sorts artikeltyper som bestod mest av negativa uttalanden och mot vilket parti, i 
både Sydöstran och BLT lördagen innan valdagen 2006 
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5.8 Övrigt resultat samt analys 

Totalt sett så var fördelningen av det politiska materialet följande; 827 politiska annonser, 70 

reportage, 11 notiser, 426 insändare samt 330 nyhetsartiklar. Totalt var det 203 analysenheter 

som var helt neutrala både negativt och positivt, man kan dock inte se något mönster i detta. 

Varken Sydöstran eller BLT år 2010 innehöll mer politiskt neutralt materialet än vad de 

gjorde 1991. En ökning kan däremot ses i antal bilder till det politiska materialet. Från 192 

analysenheter med en bild samanlagt i båda tidningarna år 1991, till 283 analysenheter 

innehållande en bild år 2010. Analysenheter som innehöll två eller fler bilder har även de ökat 

från 33st år 1991 till 48st år 2010. De Analysenheter som saknade bild har minskat från 321st 

till 176st år 2010. Det går även se skillnad i hur de politiska annonserna är placerade, 1991 

var 28 annonser placerade mitt i tidningssidan medan det bara var 9 annonser placerade på 

samma sätt 2010. Politiska annonser som har en halvsida i tidningarna har även ökat, från 5 

annonser år 1991 till 23 annonser 2010. Centerpartiet är dem som annonserar mest av alla 

partier. 113 annonser i Sydöstran och 110 annonser i BLT sammanlagt över alla årtal. Både 

1991 (60 annonser) samt 2010 (80 annonser) i jämförelse med Socialdemokraterna, 48 (1991) 

och 64 (2010) annonser samma årtal. Intressant var även att det politiska materialet totalt sett 

hade ökat i Sydöstran, från 262 analysenheter år 1991 till 292 analysenheter år 2010. I BLT 

var situationen dock det motsatta, det politiska materialet hade minskat från 284 enheter år 

1991 till 215 enheter år 2010.   
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6 Diskussion  

Det gick helt klart att se intressanta mönster i denna undersökning, ibland väldigt förvånande, 

men också ganska väntade sådana. Det är väldigt svårt att avgöra huruvida tidningarnas 

förändringar har påverkats av just ägarskiftet. Men som undersökningens teori tar upp kan 

man dock inte bortse från detta eftersom det är ett fenomen av ett förändrat 

samhällsklimat/kultur där andra intressen och värdegrunder prioriteras före andra. Som också 

förklarades i uppsatsens teoridel så har sättet dagstidningar styrs på förändrats, de har gått från 

att vara politiska instrument och megafoner till att mer vara styrda av en marknad, den 

ekonomiska. Nu gäller klassiska företagsprinciper, ekonomin sätts i första rum och tidningen 

blir en produkt som vilken annan som helst, vilket också märks i det politiska materialet. På 

ett sätt har ägarskiftet tydligt påverkat, bilden av hur man ser på tidningarna som politiska 

motståndare och debattörer har satts i gungning och detta beror främst på hur den ekonomiskt 

bärande delen av Sydöstran har bytt ägare. Men vad händer i längden av detta ägarskap, vilka 

möjligheter har Sydöstran att utvecklas, kommer de tillåtas att konkurrera om marknaden på 

samma sätt och på bekostnad av BLT. Ägarskapet är på det sättet komplext och även till en 

viss del kanske ohållbart på sikt, om den politiska debatten ska stå självständig från den inre 

kretsen som egentligen styr den, dock av helt andra anledningar. Det är även oroväckande om 

det politiska intresset skulle fortsätta att avta bland läsarna och ge vika för det stilistiska och 

grafiska. Då skulle ägarna nog inte heller ha något emot om den politiska ideologin de själva 

inte samtycker med försvann från tidningstablån. Men även om ledning och ägarnas intresse 

har förändrats, så är den starka historiska grunden till deras nya ”produkt” kanske fortfarande 

den viktigaste för intresset av den. Den politiska historik dagstidningen står för och är 

uppbygg ifrån har lika stort enskilt marknadsvärde som Coca-Colas röda färg eller smak för 

många av dess läsare. Lika väl som att äta gröt eller dricka kaffe på morgonen vill man ha sin 

tidning, tidningen utgör precis som födan något som går att lita på av traditionella skäl. De 

flesta dagstidningar är över hundra år gamla och människor som till exempel prenumerera på 

Sydöstran eller BLT gör det så klart av en anledning. Tidningen har många gånger gått från 

generation till generation vilket har gjort att värdegrunden av platsen där informationen 
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presenteras blir pålitlig och förtroendeingivande. Tidningen är mycket mer än en 

informationskälla, den är som en trogen vän som anländer med budskap och berättelser. Detta 

attribut och karaktären som tidningarna innehar vill så klart inte ägarna ändra allt för mycket 

på. Eftersom detta skulle kunna leda till förvirring och troligen många uppsagda abonnemang. 

Och detta är inte vad som behövs i en tid där dagstidningar redan är hårt konkurrensbelastade 

av andra medier och plattformar. Därför är det troligt att de nya ägarna av exempelvis 

Sydöstran inte hade något emot att det skrevs ett avtal med arbetarrörelsen om en fortsatt 

socialdemokratisk ledarplats även om de själva har andra ideologiska intressen.  

 

Det ökade ekonomiska intresset går inte minst att se på den politiska annonseringen, som har 

ökat kraftigt på ca 20 år i både BLT och Sydöstran. Men det är inte bara mängden som har 

ökat, även storleken på annonserna tycks ta mer plats. Samtidigt som den politiska 

annonseringen har ökat verkar det som att intresset för politisk debatt i tidningarna har 

minskat. Insändarna har totalt sett blivit betydligt färre än på 1990-talet. Dock är detta en 

förenkling av något som kanske handlar om något helt annat. Den politiska debatten har med 

största sannolikhet bytt sitt huvudforum från dagspress till internetrum. Här ges den enskilda 

individen chans till yttring på ett helt annat sätt än förut. Det går snabbt, det är bekvämt, och 

är om man vill även personligare. Den tredje parten, dagpressen, blir i sammanhanget en 

transportstation för mycket. Men det finns också i kontexten till detta en kritisk punkt som bör 

diskuteras. För det första är internet ett relativt nytt forum som till stora delar är svårt att 

hantera/kontrollera. Källkritik blir här ett signum för den som vill nå korrekt information. I en 

tidning är forumet mer öppet för källkritik och det är betydlig lättare att sortera alla röster och 

inlägg. På internet undgås även risken för att blir censurerad, extrema åsikter och obekväma 

ord har här hittat sina forum och sin publik lättare än vad de skulle ha gjort genom en 

traditionell media. Sammantaget är det troligt att människor fortsätter föra sina politiska 

debatter genom internet, både på gott och ont. Ett annat inlägg i sammanhanget är att den 

tekniska utvecklingen borde ha gynnat de politiska insändarna i tidningarna eftersom man då 

kunnat skicka texter via e-post från sin dator i hemmet. Det behövs alltså inte produceras 

fysiska brev som på 1990-talet. Trots detta verkar inte insändarantalet ökat i tidningarnas 

pappersupplagor.   

 

Om år 1991 bortses, när Sydöstran var ägda av A-pressen, så verkar det som att kritiken och 

negativa uttalanden ofta varit större mot det parti eller ideologi som styrt landet vid tillfället 
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och man kan lätt urskilja mönster i de båda tidningar. 1998 (kritiken i Sydöstran var högst 

mot Socialdemokraterna) samt 2002 var den negativa tonen i Sydöstran låg medan den i BLT 

var högre och riktad främst emot Socialdemokraterna som då var det styrande partiet. 2010 är 

den negativa tonen återigen hög i Sydöstran och då främst mot Alliansen och Moderaterna 

som var styrande vid detta tillfälle. I BLT däremot så har den negativa tonen minskat radikalt 

från föregående år. Det är även intressant, att det är främst Socialdemokraterna som enskilt 

rött parti kritiseras i BLT, medan den vanligaste kritiken i Sydöstran är fördelad mellan 

Moderaterna och Allianspartierna. Detta beror troligtvis på Socialdemokraternas historik. Att 

under närmast institutions liknande former utvecklade och styrde de Sverige under flera 

decennier och därigenom även ses av många individer som en enskild ideologi eller grupp. 

För att besvara uppsatsens frågeställningar: Så har tidningarnas upplägg förändrats, men 

kanske inte enbart till följd av ett skiftande ägarskap. Man måste se till helheten av vilka 

krafter som får blomstra i samhället, marknadsstyrda intressen där ekonomiska vinster sätts i 

centrum har påverkat denna process som ledde fram till det nuvarande ägarskapet av 

tidningarna. För att svara på frågeställningen ”om det politiska materialet får mindre plats 

2010 än förut”: Det politiska materialet får inte mindre plats i Sydöstran, där det faktiskt har 

ökat marginellt från 1991-2010. Det har däremot minskat totalt sett i BLT med större 

marginaler under samma period. Däremot har skepnaden av det politiska materialet 

förändrats från lika fördelning mellan insändare och annonser till färre insändare och fler 

annonser. De politiska nyhetsartiklarna har varit konsekventa i både tidningarna under alla 

årtal och har inte minskat. Men man kan även se att tidningarna har förändrats på olika sätt. 

I BLT har den positiva tonen jämnats ut mellan partierna från 1991 till 2010, men i Sydöstran 

är den fortfarande främst riktad mot Socialdemokraterna. Den negativa tonen har inte alls 

minskat på samma sätt i Sydöstran som i BLT även om den där också har gått ner lite överlag. 

Men mycket tyder alltså på att de negativa uttalandena går i vågor beroende på vilka partier 

som styr landet. Den positiva tonen i BLT gick kraftigt ner för Moderaterna 2010 när dem var 

ett av de styrande partierna i riksdagen. Kort sagt går det alltså att säga att BLT verkar ha 

blivit något mer neutrala i sin politiska ton än vad Sydöstran har blivit. Både när det kommer 

till de positiva och negativa tongångarna. Förställningarna innan var egentligen tvärtom, att 

det skulle vara Sydöstran som blivit mer neutrala eftersom det var dem som blev uppköpta av 

BLTs ägare. Överraskande var också centerpartiets roll i tidningarna. Det är dem som får näst 

mest positiv publicitet i båda tidningarna sammanlagt efter Socialdemokraterna. Jämförelsevis 

med att de knappt får några negativa uttalanden alls. Ett parti som annars har tappat många 
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röster och anhängare de senaste åren verkar alltså satsa mycket pengar på marknadsföring 

utan några direkta resultat. Som tidigare sagts inledningsvis så tappade Sydöstran i upplaga, 

detta med närmare 25 procent från 1995-1999. Det sades främst bero på en ändrad grafisk 

design av tidningen, där bland annat innehållets disposition hade ändrats. Det tog mer än två 

år för att få stopp på en nedåtgående upplaga. Och när man efter tid hade ändrat tillbaks så 

hade konkurrerande BLT gått om med stora marginaler (Engblom, Jonsson, Gustafsson, 2002, 

s. 326-328)  

 

Det kan tyckas märkligt att tappa 25 procent för en ny design på en tidning, det går även att 

anta att de som sade upp sin prenumeration av Sydöstran på grund av detta inte ansåg att den 

politiska färgen av tidningen var viktig. Det går då att konstatera att det finns både de som 

prenumerera på en dagstidning av politiska bakomliggande skäl men även många som gör det 

av andra mer stilmässiga och grafiska anledningar. Där den politiska karaktären av tidningen 

inte har samma fokus och värde. Det som kanske är mindre förvånande är att foton till det 

politiska materialet i tidningarna har ökat. Detta beror främst sannolikt på nya tekniska 

möjligheter och resurser än vad som fanns innan. Men det är även troligt att det har och göra 

med den ökade intimiseringen av politik och politiker, samt personifieringen detta har 

inneburit. Sammanfattningsvis är det rimligt att man måste vänta en längre period eller minst 

några år för att på sikt kunna studerar ytterligare vad som hänt sedan ägarskiftet och då utifrån 

ett ännu bredare perspektiv. Men det pekar på om än lite att tidningarna går från kraftfulla 

objektiva röster till mer neutrala budbärare av politiska händelser och situationer, om man då 

bortser från det neutrala med de pengarna de tjänar på de politiska annonserna. Men man kan 

inte komma från känslan att det på något sätt känns speciellt och kanske lite märkligt när en 

av de konkurrerande tidningarna köps upp av den andra och ganska omgående bland annat får 

dela webbplats med sin konkurrent. Detta för att effektivisera den ekonomiska vinningen, 

utan någon egentligen tanke på vad detta gör för den politiska strukturen och värdegrunden 

många förknippar tidningarna med.  
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7 Slutsats samt förslag till vidare forskning 

Slutsatsen av undersökningen blir att tidningarnas politiska innehåll har förändrats, dock går 

det inte att konstatera att det är på grund av ägarskiftet, eftersom förändringarna syntes även 

innan detta skedde. Det är även troligt att det inte är det innehållsmässiga som har förändrats 

mest, det är mer troligt att bilden av tidningarna som konkurrerande politiska budbärare har 

reviderats något. Utvecklingen av de politiska insändarna och annonserna har gått åt olika 

håll. Insändarna har minskat i antal vilket kan härledas till två anledningar, dels den tekniska 

utvecklingen med internet och andra forum, men även att intresset för politik verkar ha 

minskat överlag. Att samhällsklimatet ser annorlunda ut idag än var det gjorde på 1990-talet 

kan också konstateras, som en effekt av detta kan man tydligt se en annonsökning i båda 

tidningarna, där annonserna inte heller bara blir fler utan även större. Förvånandesvis har BLT 

förändrats mer en Sydöstran under perioden, där både den negativa tonen och den positiva har 

jämnats ut överlag samt att det politiska materialet blivit mindre totalt sett. Detta är inte fallet 

med Sydöstran som visar liknande resultat varje undersökt årtal, även om den negativa tonen 

också här har gått ner något, om än marginellt. I Sydöstran har till skillnad från BLT det 

politiska materialet istället ökat något. Det går också att konstatera att den negativa tonen i 

både BLT och Sydöstran följer den politiska opinionen som råder i landet. Tidningarna 

innehöll år 1991 tydligare kritik mot varandras politiska färg/Ideologi än var de gjorde 2010. 

Där BLT främst hade blivit betydligt mer neutralare än Sydöstran. Vilket kan jämföras med 

situationen 1991 då Sydöstran även då innehöll en kraftigt negativ ton mot de borgliga 

partierna, men att det då vid tillfället var Socialdemokrater som var styrande i landet. Det 

verkar alltså som att de politiska meningsskiljaktigheterna tidningarna emellan var tydligare 

1991 än 2010. Alltså det är främst BLTs negativa och positiva ton som har förändrats och inte 

den uppköpta Sydöstrans. Intressant är även att BLT hade mer negativa uttalanden än 

Sydöstran under 1991, 1994, 1998 samt 2004, men 2006 och 2010 är rösterna det omvända 

och det är då Sydöstran som har betydligt mer negativa tongångar i sin tidning, vilket även 

detta kan härledas till den styrande politiken under dessa årtal. En annan anledning kan vara 

att BLT har en mer skiftande läsarkrets med fler läsare som har olika politiska uppfattningar 

än vad Sydöstran har. Förändringarna som har skett är ett led ur samhällsutvecklingen. Det 
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man kan säga är att förutsättningarna har förändrats med gemensamma ägare, dels den 

gemensamma hemsidan, men också att annonsering och vissa redaktioner blivit 

gemensamma. Rent ekonomiskt har tidningarna effektiviserats, men det bör sannolik vara så 

att Gota Media AB inte har något emot att Sydöstran behåller sina forna politiska färger 

eftersom detta gynnar deras ekonomiska vinst på sikt, det blir alltså en balans mellan att 

effektivisera de båda tidningarna samtidigt som man vill behålla deras politiska färger och 

meningsskillnader. Vilket på längre sikt kan bli problematisk eftersom de konkurrerar om ett 

gemensamt geografiskt område.      

7.1 Förslag till vidare forskning 

För att kunna dra större slutsatser av undersökningen så skulle det egentligen krävas en analys 

längre fram tiden. Så det på längre sikt går att undersöka hur det gemensamma ägandet 

påverkat tidningarna. Gota Media ägde först år 2009 Sydöstran helt och hållet och på ett år är 

det frågan om det kan ske stora förändringar i det politiska materialet. Det skulle också vara 

intressant att undersöka tidningarna under en längre period, under en exempelvis en 40års 

period, då bör man få ett utslag som ännu mer kan visa om samhällsklimatet påverkar 

tidningarnas politiska material. Vidare skulle det även vara intressant att undersöka liknande 

fall med dagstidningar på andra orter, för att se om resultatet blir likvärdigt med den här 

undersökningens.   
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