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Abstrakt       
Efter att Caremaskandalen uppdagades hösten 2011 brusade en häftig samhällsdebatt upp om 

huruvida vinster i välfärden skulle vara tillåtet eller inte. Flera undersökningar visade att 

majoriteten av svenskarna var emot vinstintresset, och Vänsterpartiet profilerade sig i frågan. 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har framställt 

frågan om vinster i välfärden året innan riksdagsvalet 2014, samt om det finns några 

åsiktsmässiga skillnader mellan prenumeranter och icke prenumeranter. Syftet är även att 

undersöka överensstämmelsen mellan väljarens åsikt, tidningens journalistik och partiernas 

ståndpunkt i just frågan om vinster i välfärden.  

 

Den teoretiska referensramen har utgått från tidigare teorier kring hur väljare kan påverkas av 

medier. Teorier kring dagordning har legat till grund för denna uppsats utgångspunkt. De tre 

metoder som använts för att samla in det empiriska materialet är surveyundersökning, 

kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ textanalys.  

 

De slutsatser som går att dra av resultatet är att frågan om vinster i välfärden var av betydelse 

för majoriteten av väljarna i det undersökta valdistriktet. Frågan värderades högst av de som i 

distriktet röstade på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. En annan slutsats som kan dras 

är att det finns ytterst små skillnader i hur frågan värderas av prenumeranter och icke 

prenumeranter. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ökade sin rapportering gällande 

vinster i välfärden efter uppdagandet av Caremaskandalen, Dagens Nyheter gjorde dessutom 

flera stora avslöjanden. Det är i störst utsträckning Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller 

Jonas Sjöstedt som agerat huvudaktör i de undersökta artiklarna. 
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1. Inledning      

Denna uppsats inleds med en introduktion till ämnesområdet och till det forskningsproblem vi 

som uppsatsförfattare har för avsikt att undersöka. Introduktionen följs av uppsatsens syfte, 

frågeställningar samt hur uppsatsens innehåll är disponerat.  

 

1.1 Introduktion      
För 50 år sedan hade majoriteten av människor i Sverige en fast politisk ståndpunkt och den 

mediala påverkan var marginell, endast 20 procent ändrade någon gång under valrörelsen 

ståndpunkt. Idag är väljarna betydligt rörligare och allt färre ser sig som anhängare av ett 

specifikt parti. Den politiska rörligheten i kombination med minskad partianknytning har 

medfört att utrymmet för påverkan inom politiken har ökat och därför har politik som publik 

offentlighet fått en ökad betydelse, både för partierna och för de allt mer rörliga väljarna. 

Medierna spelar på så sätt en allt viktigare roll och är det forum dit politiker vänder sig för att 

nå ut med budskap och åsikter, det är i och genom medierna valrörelserna utspelas. Politiken 

och valrörelsen har utvecklats från en affär mellan medborgarna och deras representanter till 

en relation mellan väljare, politiker och medier, alla ömsesidigt beroende av varandra. (Asp 

2014, s. 8-9) 

 

De medier som trots den mediala utvecklingen och det ökade utbudet av medieformer 

fortfarande dominerar den svenska befolkningens medieanvändning är de traditionella 

medierna i sina ursprungsformer (Findahl 2013, s. 47). Papperstidningen har länge tillhört den 

dagliga rutinen och gör det än, totalt läser 77 procent av svenska folket en tidning i 

pappersform vilket innebär att papperstidningen fortfarande har en stark ställning på 

mediemarknaden (Ibid, s. 49). 

 

Då varje val och valrörelse präglas av olika centrala frågor är varje val unikt (Asp 2014, s. 

27). Riksdagsvalet 2014 kom bland annat att präglas av frågan om vinster i välfärden och 

huruvida privatägda företag ska ha tillåtelse att plocka ut vinster i privat syfte. Många partier 

var osäkra i sitt ställningstagande i frågan och hade svårt att framföra en tydlig ståndpunkt, 

vilket inom det rödgröna blocket skapade en viss splittring. (Gerin & Bernhardtz 2014, s. 21-

22)  
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Vänsterpartiet lät under partiets kongress i början av 2014 meddela att frågan om vinster i 

välfärden var partiets enskilt viktigaste fråga och att frågan skulle profilera partiet i 2014 års 

riksdagsval (SR Ekot, 2014). Partiet antog också tidigt en tydlig ståndpunkt i frågan och 

menar att en lag mot vinstuttag inom välfärden bör införas. Innan riksdagsvalet lät 

Vänsterpartiet också meddela att partiet skulle vägra att ingå i en regering som fortsätter att 

driva en politik där vinstjakt i välfärden tillåts. (Vänsterpartiets partiprogram, 2014) 

 

Enligt en undersökning av SOM-institutet vid Göteborgs universitet (2014) vill också en 

majoritet av den svenska befolkningen se ett förbud mot vinster i välfärden men trots detta 

uteblev Vänsterpartiets valframgångar. Partiet gick endast framåt 0,12 procentenheter i 

riksdagsvalet 2014 i jämförelse med resultatet i riksdagsvalet 2010. Valets stora segrare var 

istället Sverigedemokraterna, ett annat parti som profilerat sig i en sakfråga. Genom 

profileringen i invandrarfrågan blev partiet Sveriges tredje största parti med nästan 13 procent 

av rösterna. (Valmyndigheten, 2014)  

 

Under eftervalsanalysen, anordnad av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), 

menade Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, att en viktig förklaring till folkets sätt att 

rösta i årets val var just partiernas sakfrågor. Han menade att människor tenderar att rösta på 

det parti som driver de sakfrågor som för väljaren är viktiga, med förutsättning att partiets 

ståndpunkt i sakfrågan är densamma som hos väljaren. (SNS eftervalsanalys, 2014) 

 

Det är mot denna bakgrund som intresset för frågan om vinster i välfärden har väckts, liksom 

intresset för papperstidningens potential till påverkan, samt det samband som eventuellt kan 

finnas mellan väljarens politiska åsikt och papperstidningens rapportering tiden innan ett val. 

För att möjliggöra studier av samband mellan mänskligt beteende och medial framställning 

har studien genomförts med hjälp av en surveyundersökning på valdagen 2014, samt med 

hjälp av innehållsanalys av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär.  

 

1.2 Syfte       
Syftet med studien är att undersöka hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har framställt 

frågan om vinster i välfärden året innan riksdagsvalet 2014, samt att undersöka eventuella 

skillnader i frågan mellan prenumeranter och icke prenumeranter av dagstidningarna. Syftet är 

även att undersöka hur överensstämmelsen ser ut mellan väljarens åsikt, tidningens 

journalistik och partiernas ståndpunkt i frågan.  
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1.3 Frågeställningar      

• På vilket sätt har Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skrivit om vinster i 

välfärden året innan riksdagsvalet 2014? 

• Finns det några skillnader mellan prenumeranter och icke-prenumeranter i 

uppfattningen gällande vinster i välfärden? 

• Hur överensstämmer väljarens åsikt i frågan i förhållande till partitillhörighet och 

huruvida väljaren prenumererar på en tidning eller ej? 

 
1.4 Disposition      
Kapitel två kommer att belysa bakgrunden till ämnesområdet. Detta genom att redogöra för 

vad vinster i välfärden innebär, hur Caremaskandalen uppdagades och vad den innebar för 

samhällsdebatten samt en redogörelse för riksdagspartiernas, liksom Feministiskt Initiativs, 

ståndpunkter i frågan om vinster i välfärden. De teoretiska perspektiv som använts som 

utgångspunkt för uppsatsen är bland annat McCombs dagordningsteori, Gripsruds och Asps 

syn på hur medier kan påverka publiken liksom Holmberg och Oscarssons teori om hur 

partier vinner val. Dessa presenteras i kapitel 3. Det fjärde kapitlet behandlar material och 

avgränsningar och här presenteras det underlag som använts till analys. Studien bygger på tre 

olika metoder: surveyundersökning, kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. 

Metoderna beskrivs utförligt i kapitel 5. Studiens resultat som bygger på de tre gjorda 

undersökningarna presenteras i form av diagram och tabeller tillsammans med löpande text i 

kapitel 6. I kapitel 7 analyseras resultaten för att se om studiens frågeställningar och syfte 

besvarats. Uppsatsens sista kapitel innehåller de slutsatser som kunnat dras, samt en 

diskussion och förslag till vidare forskning. Kapitel 8 följs av källhänvisningar och bilagor. 

 

2. Bakgrund      
Detta kapitel inleds med en förklaring av vad vinster i välfärden innebär. Som ett exempel på 

vinstintressets baksida inom välfärdssektorn presenteras även Caremaskandalen, vilken kan 

betraktas som ett slags startskott för vinstdebatten i Sverige. Kapitlet avslutas med en 

överblick av riksdagspartiernas, samt Feministiskt Initiativs, ståndpunkter i frågan.  

 
2.1 Vinster i välfärden      
Begreppet ”vinster i välfärden” syftar till de vinster som görs inom skattefinansierade privata 

välfärdsföretag. Välfärdstjänsterna i Sverige finansieras i huvudsak av kommuner och 
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landsting med hjälp av skatteintäkter, vilket innebär att det är skattebetalarna som finansierar 

tjänsterna (Finansdepartementet, 2008). Den svenska välfärden blir dock allt mer privatiserad, 

det vill säga att privata aktörer går in och tar över kommunerna och landstingens produktion, 

vilket innebär att dessa istället köper tjänsterna av privata aktörer. Några exempel på sådana 

produktionsområden är barnomsorg, skola och äldrevård (Morin 2013, s. 7).  

 

Kritiker till vinstuttagen menar att vinstjakten inom välfärdssektorn bidrar till en försämrad 

vård, skola och omsorg eftersom ägarna drar ner på bland annat personal och matkvalitet för 

att kunna gå med en större vinst (Vänsterpartiets valplattform, 2014). 

 

2.2 Caremaskandalen      
I slutet av 2000-talet var riskkapitalbolaget Carema Sveriges största privata 

äldreomsorgsföretag och bedrev äldreomsorg i ett 70-tal kommuner (Palm 2013, s. 51). År 

2008 vann Carema en jätteupphandling av äldreboenden i Stockholm och tog bland annat 

över driften av Koppargården, ett av Sveriges största äldreboenden dit många äldre kommer 

för att leva sina sista månader. Att Carema vann denna upphandling berodde på att företaget 

kunde lova mest för en fast ersättning (Ibid, s. 54). 

 

Att förbättra äldreboendet var internt aldrig det väsentliga, utan istället var det ekonomiska 

resultatet det centrala inom företaget. Chefer som höll den budget som var uppsatt kunde 

utlovas flera månadslöner i bonus vilket innebar att cheferna hade privatekonomiska 

incitament för att jaga besparingar. Ytterligare incitamentsprogram var att ett stort antal 

chefer inom Carema var delägare i verksamheten och på så sätt själva hade satsat pengar i 

företaget. Detta innebar att stora delar av chefsorganisationen kunde få del av den årliga 

vinstutdelningen och att de på så vis var beroende av bolagets ekonomiska utveckling på ett 

individuellt plan. Genom bonusprogram och delägare i form av chefer inom företaget kunde 

Carema kontrollera att cheferna gjorde sitt yttersta för att sänka kostnaderna inom företaget. 

(Ibid, s. 58-59) 

 

Jakten på besparingar ledde till att personalens arbetsuppgifter ändrades och att exempelvis 

städning, som förr sköttes av städfirmor, istället skulle börja skötas av vårdpersonalen. Vidare 

ersattes personalen vid sjukdom endast av en vikarie varannan dag vilket innebar att företaget 

många gånger var underbemannat. (Ibid, s. 57-58) 
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Det ökade antalet arbetsuppgifter i kombination med underbemanning ledde till att många 

äldre fick hjälp med morgonrutinerna först vid lunch. Personalbristen ledde även till att de 

som larmade på personal sällan kunde få hjälp inom en rimlig tid och att de utan akuta behov 

fick vänta länge. Efter privatiseringen av Koppargården skärptes även den budget som 

motsvarade utgifterna för blöjor, tvättlappar, tvål och handsprit. Den ständiga bristen på 

hygienartiklar innebar att personalen tvingades låna blöjor av de äldre emellan. (Ibid, s. 60-

61) 

 

Under hösten 2011 uppdagades det att Carema inte enbart försökt sänka företagets kostnader 

genom diverse besparingar, utan även att cheferna inom Carema bedragit kommunen i jakten 

på minskade utgifter. På flera avdelningar inom företaget hade det funnits lediga 

sjukskötersketjänster, vilket medförde en avsaknad av personal. Dessa tjänster var enligt 

Carema lediga men rekryteringar för att fylla kvoten av vårdpersonal pågick och under tiden 

användes timanställd personal. För att påvisa detta tillhandahöll kommunen listor där Carema 

redogjorde för all vårdpersonal som bemannade de lediga tjänsterna. Det skulle dock visa sig 

att dessa namnlistor var en bluff och att sjuksköterskorna inte alls varit på plats på 

Koppargården. Enligt namnlistorna skulle de lediga tjänsterna ersättas av sjuksköterskor som 

redan arbetade på Koppargården, men i verkligheten arbetade dessa sjuksköterskor aldrig de 

extrapass i den mån som cheferna inom Carema påstått. Detta betydde att cheferna medvetet 

lämnat falska uppgifter till kommunen i syfte att skapa en illusion av att alla tjänster, även 

lediga, var bemannade. I samband med detta framkom det även att Carema genom ytterligare 

lögner hade försökt föra kommunen bakom ljuset. I upphandlingen av Koppargården utlovade 

Carema i avtalet med kommunen att utbildning av personalen skulle genomföras, men 

pengarna som företaget tillhandahöll av kommunen användes aldrig till någon utbildning. 

Istället användes en stor del av de kommunala pengarna till att öka vinsten inom företaget och 

uppskattningsvis hade Carema tjänat nästan tre miljoner kronor på bluffen om den inte hade 

uppdagats. (Ibid, s. 65-67) 

 

Vårdskandalen ledde till att bevakningen av Carema exploderade och efter en månad hade 

Carema nämnts nästan tvåtusen gånger i tryckta medier i form av rapportering, debatt och 

diskussion. Privatiseringen av företag inom välfärdssektorn ifrågasattes och väckte en politisk 

debatt. Vidare innebar skandalen att bonusprogrammen för Caremacheferna avskaffades och 

att den tidigare chefskedjan på Koppargården avgick. Koppargården återgick dessutom till 

ägande i kommunal regi. (Ibid, s. 69)  
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2.3 Partiernas ståndpunkter i frågan    
Det parti som tidigt antog en tydlig ståndpunkt i frågan var Vänsterpartiet som under partiets 

kongress i början av 2014 meddelade att striden mot vinstintresset inom välfärden var partiets 

viktigaste fråga i det kommande riksdagsvalet (SR Ekot, 2014). Partiet vill lagstifta om ett 

förbud mot vinster inom välfärdssektorn mot bakgrund att skattemedel aldrig ska användas i 

syfte att öka den privata vinsten (Vänsterpartiets partiprogram, 2014). Även Feministiskt 

Initiativ vill stoppa vinster i välfärden och menar att privata aktieägare och riskkapitalister 

inte ska tjäna pengar på den svenska välfärden (Feministiskt Initiativ, 2014) medan 

Socialdemokraterna anser att vinstjakten försämrar kvaliteten inom vård, skola och omsorg 

(Socialdemokraternas valmanifest, 2014). Miljöpartiet å andra sidan ser inte att ett 

vinstförbud är nödvändigt, utan anser istället att den eventuella vinsten ska återinvesteras i 

verksamheten (Miljöpartiet, 2014). På ett liknande sätt resonerar Sverigedemokraterna som 

anser att vinst ska få plockas ut, men regler om att en viss vinstandel måste återinvesteras i 

verksamheten bör införas. Dessutom vill partiet att kommunerna ska ha möjlighet att bromsa 

privatiseringsprocessen vid överetablering. (Sverigedemokraterna, 2014) 

 

Folkpartiet anser att vinster inom välfärdssektorn ska få plockas ut, men endast om företaget 

uppfyller en god kvalitet (Folkpartiet, 2014). Inte heller Kristdemokraterna vill se ett förbud 

mot vinstdrivande företag, partiet menar att ett förbud skulle innebära att utbudet av alternativ 

minskade och att detta skulle drabba samhället negativt (Kristdemokraterna, 2014). 

Moderaterna anser att vinster är en förutsättning för att aktörer ska kunna starta, driva och 

utveckla en verksamhet (Moderaternas idéprogram, 2013). Även Centerpartiet är positivt till 

vinster i välfärden och anser att vinstintresset ökar den fria konkurrensen mellan företag, 

vilket ger en bättre kvalitet (Centerpartiets idéprogram, 2013).  

 

3. Teori och tidigare forskning    
Detta kapitel kommer att behandla de teorier som utgör studiens ramverk, med fokus på 

mediernas påverkan, hur partierna vinner väljare samt hur dessa väljare kan röra sig politiskt 

mellan val. Dessa teorier har valts då uppsatsen syftar till att undersöka hur medier kan 

påverka sin publik och eftersom väljare idag är allt mer rörliga i hur de röstar i politiska val, 

har mediers makt fått en ökad betydelse. Dagordningsteorin är en av de teorier som starkt 

bidrog till att föreställningen om de maktlösa medierna ersattes av föreställningen om de 

mäktiga medierna (Strömbäck 2014, s. 99). Då den genomförda surveyundersökningen 
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påminner mycket om SVT:s Vallokalsundersökning kommer även denna att redogöras. 

 

3.1 Dagordningsteori      
I början av 1920-talet formulerade Walter Lippman en tes med utgångspunkt i att tidningarna 

hade makten att forma människors bild av den omgivande verkligheten och att det var denna 

bild som människor relaterade till vid bedömning av omvärlden. Således kom tidningarnas 

bild av verkligheten att utgöra det som låg till grund för människors verkliga agerande. 

(McCombs 2006, s. 6) 

 

Denna tes utvecklades senare av Maxwell McCombs och hans kollega Donald Shaw vid 

University of Texas i USA. I samband med ett amerikanskt presidentval genomförde de 

empiriska studier i syfte att undersöka vilka samhällsfrågor väljarna prioriterade inför valet, 

samt hur dessa prioriteringar korrelerade med mediernas prioritering av samhällsfrågor. 

Resultatet av studierna visade att väljarnas prioritering av samhällsfrågor sammanföll med 

mediernas och mot denna bakgrund formulerade McCombs och Shaw år 1972 den teori som 

går under namnet dagordningsteorin. (McCombs 2004, s. 11) 

 

Dagordningsteorin innebär att medierna påverkar vilka samhällsfrågor, vilka inom teorin 

kallas objekt, som diskuteras av allmänheten och därmed anses viktiga. Medierna påverkar 

således vilka samhällsfrågor som människor ska ha en åsikt om. Objekten kan utöver 

samhällsfrågor även innefatta politiska aktörer och specifika händelser, men samhällsfrågor är 

de objekt som kommit att studeras i störst utsträckning inom teorin. Genom att medierna 

prioriterar objekt kommer alltså dessa objekt att utgöra en prioritering även hos allmänheten. 

(McCombs 2006, s. 98-99) 

 

3.2 Gestaltningsteori      
Dagordningsteorin har fortsatt att utvecklas i mer än 35 år (Ibid, s. 117). Vid sidan av 

dagordningsteorin är gestaltningsteorin den teori som är viktigast när det handlar om 

mediernas effekter vad gäller den politiska kommunikationen. Ursprungligen hade inte teorin 

något med medierna att göra, men enligt en vanlig metafor representerar medierna en 

spegelbild av verkligheten. Detta innebär att när verkligheten gestaltas, oavsett om det är via 

ett samtal två människor emellan eller via medier, skapas en objektiv bild av verkligheten. 

Därför ges medierna en beskrivningsmakt. Till skillnad från verkligheten har medierna ett 
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begränsat utrymme, vilket betyder att medierna präglas av de val som görs i gestaltningen av 

verkligheten. Det handlar om bland annat ämne, berättarperspektiv, moraliska omdömen och 

källor (Ibid, s. 113-114). 

 

Ett vanligt begrepp inom teorin är framing vilket innebär att medierna besitter makten att 

utforma eller gestalta något på ett särskilt sätt. Sociologen Erving Goffman var den förste som 

skrev om frame analysis, ett uttryck som syftade till att beskriva hur människor begripliggör, 

tolkar och skapar mening utifrån sina erfarenheter. Detta skapas oavsett om erfarenheterna är 

medierade eller faktiskt upplevda. Gestaltningsprocesser är ofrånkomliga då människor 

strävar efter att skapa mening i tillvaron. (Strömbäck 2014, s. 113)  

 

En annan observation inom teorin bygger på att det som har betydelse för människors bilder 

av verkligheten inte handlar om verkligheten i sig, utan snarare nyheternas bilder av den. En 

människa som i stor utsträckning tar del av medier är sannolikt mer mottaglig för medial 

påverkan, ingen är immun (Ibid, s. 115).  

 

Gestaltningsteorin nämns även av McCombs, som refererar till den som en del av 

dagordningsteorin. McCombs menar att mediernas framställning av objekt också kan utgöras 

av gestaltningar, vilka avser att ge en övergripande beskrivning och definiering av objektet. 

Detta innebär att medierna förfogar över verktyg med vilka medierna styr hur och vad som 

ska framhävas i den mediala framställningen. Gestaltningsprocessen består av fyra moment: 

att definiera problemet, att göra en orsakstolkning, att göra en moralisk utvärdering och att 

ange värdeomdömen samt att göra en rekommendation till vidare problemlösning av objektet. 

Genom att följa dessa moment kan alltså medierna påverka hur samhällsfrågor, personer och 

händelser framställs och därav ges möjligheten till medial påverkan av människors åsikter i 

frågor förmedlade av medierna. (McCombs 2006, s. 117-120) 

 

3.3 Mediepåverkan      

Mycket av den medieforskning som har ägt rum de senaste hundra åren har sökt att beskriva 

och bedöma medierna och dess möjlighet till påverkan på publiken (Gripsrud 2011, s. 57). 

Genom åren har tre olika huvuddrag kommit att känneteckna den forskning som behandlar 

sambandet av påverkan mellan medier och publik. Till en början ansåg medieforskarna att 

medierna var allsmäktiga och fram till 1940-talet utgick forskningen från injektionsteorier. 

Publiken var en försvarslös massa och påverkan skedde direkt och omedelbart. Genom 
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medieanvändning antog publiken mediernas värderingar, attityder, tankesätt och handlingssätt 

utan reflektion och medieforskarna menade vidare att medierna kunde få människor att göra 

vad som helst. (Ibid, s. 72) 

 
I takt med att möjligheten till tester av mediernas effekter ökade började också en ny 

uppfattning inom medieforskningen att gro (Asp 2014, s. 42). Efter andra världskriget och 

fram till och med 1970-talet ansåg medieforskarna att medierna var vanmäktiga och den 

dominerande uppfattningen var att medierna inte hade någon inverkan på publiken, utan att 

denna tolkade innehållet utifrån egna uppfattningar och värderingar. Publiken var inte längre 

en anonym massa utan betraktades som självständiga individer benägna att tänka och handla 

individuellt. Mediernas möjlighet till påverkan var snarare begränsad till förstärkning av 

redan förankrande åsikter hos publiken, än benägen att förändra dessa. Vidare var den 

personliga påverkan viktigare än den mediala och mot denna bakgrund myntades det som 

kallas tvåstegshypotesen, vilken innebär att publiken i första hand påverkas av 

opinionsbildare och att mediernas möjlighet till påverkan därför är beroende av 

opinionsbildarnas åsikter. (Gripsrud 2011, s. 72) 

 

I början och mitten av 1970-talet kom uppfattningen av förhållandet mellan media och publik 

att förändras och medieforskarna menade att medierna var mäktiga. Detta synsätt innebar att 

medierna knappast bestämde hur människor skulle tänka, men att de däremot hade ett stort 

inflytande över vad människor skulle tänka på. Det är i samband med detta synsätt inom 

medieforskningen som begreppet dagordningsteorin kom att myntas (Ibid, s. 72). 

Men att medierna har ett stort inflytande över vad människor ska tänka på, och således 

diskutera, innebär också att den mediala makten kan leda till makt över individens handlingar 

(Asp 2014, s. 42) och det är även mot denna forskning studien tar sin utgångspunkt.  

 

3.4 Konsten att vinna väljare och val    
För partierna råder det en ständig konkurrens om väljarna och allra tydligast blir denna kamp 

under valrörelser. Sören Holmberg och Henrik Oscarsson (2004) beskriver denna kamp 

utifrån fyra olika grenar: närhet, agenda, tydlighet och kompetens. Den politiska närheten 

utgår från att väljare alltid röstar på det parti som står dem närmast ideologiskt. (Holmberg & 

Oscarsson 2004, s. 102)  
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I 2002 års val var sakfrågan om utförsäljning av statliga företag och privatisering av sjukvård 

och skolor två viktiga sakfrågor. Rangordningen av dessa två frågor hos väljarna bröt inte på 

något sätt mot den traditionella blockuppdelningen och inte helt oväntat var det 

Vänsterpartiets väljare som var mest negativa. Dessa två frågor utgör alltid en viktig del av 

den klassiska kärnan i vänster-högerkonflikten. (Ibid, s. 112)  

 

Eftersom ideologier ligger så väl inpräntat hos väljarna är det svårt för partierna att göra 

alltför dramatiska positionsförflyttningar. Detta innebär att inget parti kan ta de mest 

fördelaktiga positionerna i alla sakfrågor, utan partierna måste helt enkelt ge en större 

uppmärksamhet och betydelse till de sakfrågor som de anser sig vara bättre inom än 

konkurrenterna.  

 

För att nå framgång på väljarmarknaden krävs det dessutom en tydlighet i de 

positionstagandena som partiet tar, snarare än att justera partiets positioner i förhållande till 

hur väljarmarknaden ser ut. Ju längre ut på flanken i olika åsiktsdimensioner ett parti befinner 

sig, desto mer trovärdigt kan dessa partier förmedla en större tydlighet i förhållande till partier 

som är mer centralt belägna. Även de väljare som inte intar samma extrema position som 

partiet i den enskilda sakfrågan, kan tendera att rösta på detta parti eftersom partiet kommer 

att skänka sakfrågan en hög prioritet under kommande mandatperiod. (Ibid, s. 103) 

 

Det är inte helt ovanligt att flera partier positionerar sig likadant i olika sakfrågor, 

kommunicerar en tydlighet och går till val på en identisk agenda. För att vinna väljare i detta 

skede måste partierna konkurrera med kompetens. Partiledarens kunnighet och 

ledarskapsförmåga blir centralt viktigt för väljarna, liksom partiets kompetens och 

regeringsduglighet. Vissa partier har i längden ett större förtroendekapital än andra. För att ett 

parti ska göra bra ifrån sig i ett val gäller det för partiet att prestera i alla dessa fyra grenar. 

(Ibid, s. 104) 

 

3.5 Rörlighet      
En tydlig tendens inom den svenska politiken är även, enligt Holmberg och Oscarsson (2004), 

att rörligheten bland väljarna har ökat och att allt fler byter parti mellan valen. En anledning 

till den tilltagande rörligheten är det faktum att Sverige idag har fler partier än tidigare. Detta 

innebär att väljaren har fler alternativ och en större valmöjlighet i valet av parti. (Holmberg & 

Oscarsson 2004, s. 83)  
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Det är framför allt rörligheten inom blocken som har ökat markant och allra vanligast är 

rörlighet inom det borgerliga blocket. Men forskning har visat att även rörligheten inom det 

rödgröna blocket på senare år har ökat. Att rörligheten inom blocken har ökat beror framför 

allt på att partiavstånden har minskat inom blocken. (Ibid, s. 85-87)  

 

Andra tendenser vad gäller den politiska rörligheten berör det faktum att den snabba, 

kortsiktiga rörligheten som äger rum under själva valrörelsen har blivit vanligare och att 

väljarna tenderar att fatta sitt partival allt närmare valdagen. Att allt fler väljare avgör sitt 

partival sent i kombination med att allt fler väljare byter parti i närhet till valen innebär att 

valspurten spelar en allt viktigare roll. (Ibid, s. 88) 

 

3.6 SVT:s Vallokalsundersökning 2014    
SVT:s Vallokalsundersökning, ofta kallad VALU, är en återkommande undersökning vid EU-

parlamentsval, riksdagsval och folkomröstningar. Vid riksdagsvalet 2014 samlades totalt 12 

909 enkäter in, både från förtidsröstande och från de som röstade i vallokaler på valdagen. 

Detta var den fjortonde undersökningen som genomfördes och undersökningen har genom 

åren fått en hög status, då resultatet ofta överensstämmer väl med den faktiska utgången. 

(Sveriges Television 2014, s. 2-4) 

 

Enligt 2014 års VALU värderade väljarna frågan om vinster i välfärden som den elfte 

viktigaste sakfrågan, av de totalt nitton. Högst värderades skola och utbildning, därefter 

sjukvård och svensk ekonomi (Ibid, s. 9). 44 procent av de tillfrågade ansåg dessutom att de 

rödgröna förde den bästa politiken när det gällde just frågan om vinster i välfärden (Ibid, s. 

12). Vidare går det i undersökningen att utläsa att den största rörligheten bland väljarna sker 

inom blockgränserna (Ibid, s. 14).  

 
4. Material och avgränsningar    
Kapitlet syftar till att beskriva det material som ligger till grund för studiens genomförande 

samt vilka urval och övriga avgränsningar som har gjorts i samband med insamlingen av data.   

 
4.1 Insamlat material från surveyundersökning   
Genom en surveyundersökning som genomfördes på valdagen 2014 inkom fullständiga 

enkätsvar från 136 respondenter. Det är genom detta material som respondenternas 

11 



partitillhörighet framkommer, liksom ståndpunkt i frågan om vinster i välfärden. Därtill 

framkommer även om respondenterna prenumererar på en papperstidning, och i så fall vilken.  

 
4.1.1 Urval och avgränsningar     

Populationen som denna studie har syftat till att undersöka är människor bokförda i valdistrikt 

Vantör 24 i Stockholm. Noteras bör att Vantör 24 mellan valen 2010 och 2014 bytt namn, 

dock är valdistriktets område detsamma. Till grund för urvalet ligger ett obundet 

slumpmässigt urval vilket innebär att alla människor bokförda i valdistriktet har haft en 

möjlighet att ingå i urvalet (Johansson 2010, s. 89). Denna avgränsning, att 

surveyundersökningen är genomförd i ett valdistrikt i Stockholm, innebär att undersökningen 

endast når röstberättigade i valdistriktet. Röstberättigad hänvisar till de människor som är 18 

år och äldre, är svenska medborgare och skrivna i det valda valdistriktet. Att Vantör 24 valdes 

till undersökningsdistrikt beror på att det är ett av de distrikt som i riksdagsvalet 2010 stämde 

bäst överens med valresultatet för Sverige som helhet (Valmyndigheten, 2010). Detta medför 

enkätsvar med en större möjlighet till generalisering av riket i stort och inte enbart det 

undersökta valdistriktet.  

 

4.2 Dagens Nyheter       
Dagens Nyheter är en oberoende liberal morgontidning som ingår i Bonnierkoncernen sedan 

1998. Papperstidningen läses av cirka 758 000 personer dagligen, varav 486 000 personer i 

Stockholm. Tidningen ges ut i två olika editioner varje dag, en i Stockholm och Mälardalen 

och en i övriga landet. Dagens Nyheters grundare och första chefredaktör hette Rudolf Wall, 

en man som var mån om att hylla frihet och att ge tidningen en roll i den offentliga debatten. 

Det första numret av Dagens Nyheter utkom i december 1864. Idag har tidningen cirka 400 

anställda, varav hälften arbetar på redaktionen. Peter Wolodarski är chefredaktör och Gunilla 

Herlitz är verkställande direktör. (Dagens Nyheter, 2014) 

 

4.3 Svenska Dagbladet      
Svenska Dagbladet är en riksspridd morgontidning med beteckningen obunden moderat och 

är Sveriges tredje största prenumererade tidning (Svenska Dagbladet, 2014). Under det 

senaste året har Svenska Dagbladet, liksom flera andra tidningar, tappat läsare. Den senaste 

Orvesto-mätningen från TNS Sifo visar att tidningen tappat mest i räckvidd det senaste året, 

hela 12 procent, och att siffran nu ligger på 353 000 läsare varje dag. (Dagens Media, 2014)  
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Svenska Dagbladet grundades år 1884 och det första numret utkom den 18 december samma 

år. Tidningen hade flera grundare, men personerna som var mest drivande var chefredaktören 

Axel Jäderin och den andre redaktören Oscar Norén. Tidningen ägs idag av den norska 

förlagskoncernen Schibsted och har cirka 270 anställda. Fredric Karén är chefredaktör och 

Gunilla Asker är verkställande direktör. (Svenska Dagbladet, 2014) 

 
4.4 Insamlat material till kvantitativ innehållsanalys   
Artiklarna som har utgjort materialet till den kvantitativa innehållsanalysen har insamlats 

genom sökningar i mediearkivet. Totalt har 137 artiklar analyserats i syfte att kartlägga vilka 

generella drag som karakteriserar framställningen av frågan om vinster i välfärden i artiklar 

publicerade i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

 
4.4.1 Urval och avgränsningar     

Valet av analyserade papperstidningar är en avgränsning som i studien har gjorts och till 

grund för denna avgränsning ligger respondenternas enkätsvar. Genom sammanställning av 

surveyundersökningen framgick att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet var de två 

papperstidningar som flest respondenter prenumererade på. Anledningen till att båda 

tidningarna valdes ut var för att fånga in så många prenumeranter som möjligt. Då studien 

bland annat syftar till att undersöka papperstidningens potentiella påverkan på väljaren var det 

av vikt att analysera de papperstidningar som väljarna faktiskt tar del av och det är mot denna 

bakgrund som denna avgränsning är gjord. 

 

För att möjliggöra studier av frågans förekomst över en längre tid har tidsperioden i ett först 

skede begränsats till den 1 januari 2010 till och med den 14 september 2014. Detta för att 

möjliggöra jämförelser av frågans förekomst innan och efter Caremaskandalen, samt för att 

möjliggöra studier av frågans förekomst i förhållande till riksdagsvalets närhet. Noteras bör 

att dessa artiklar inte har analyserats, utan endast den årliga förekomsten har studerats. 

Förekomsten av artiklar har studerats med hjälp av sökord i mediearkivet och 

kombinationerna som har använts är vinster i välfärden, nyss nämnda frasen i kombination 

med de svenska riksdagspartierna samt Feministiskt Initiativ och vinster i välfärden i 

kombination med nyss nämnda partiernas partiledare. Detta för att urskilja vilket parti, eller 

vilken partiledare, som i störst utsträckning får komma till tals i samband med frågan om 

vinster i välfärden. Att Feministiskt Initiativ, utöver riksdagspartierna, ingår i studien beror på 
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att partiet i fråga enligt opinionsundersökningar innan valet skulle ha en god chans att väljas 

in i riksdagen (Expressen, 2014). 

 

Det andra skedet av analysen syftar till att med kvantitativ innehållsanalys studera artiklar 

mellan tidsperioden 14 september 2013 till och med 14 september 2014, det vill säga ett år 

före valet. Med en ökad politisk rörlighet bland väljarna har också mediernas utrymme till 

påverkan ökat. Därför var det av vikt att använda artiklar relativt nära i tid samtidigt som den 

valda tidsavgränsningen gav ett stort material i syfte att undersöka kvantitativt. Det är på 

dessa artiklar analysens kodschema har applicerats. Alla artiklar som har förekommit i 

pappersversionerna av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har studerats. Detta mot 

bakgrunden att allt medieinnehåll i en papperstidning, oavsett artikeltyp, har möjlighet att 

påverka individer. Således har urvalet bestått av nyhetsartiklar, debattartiklar, ledare, 

krönikor, analyser, intervjuer, notiser och insändare. Då alla artiklar publicerade under den 

valda tidsperioden har analyserats undgås risken för att veckorytmen ska ha inverkan på 

materialet, eller att materialet består av innehåll som kan vara atypiskt på grund av 

periodicitet.  

 

Ytterligare avgränsning är valet av sökord i mediearkivet och då syftet var att undersöka 

framställningen av vinster i välfärden utan politisk anknytning har kombinationen "vinster i 

välfärden" använts. Denna kombination gav 211 träffar, av dessa analyserades 137 artiklar 

kvantitativt. Artiklar som föll bot var dubbletter, artiklar där frasen eller ordet endast förekom 

som länk till annan artikel eller som innehållsbeskrivning av papperstidningens innehåll för 

dagen. Vidare föll även de artiklar bort där frasen endast nämndes en gång och inte var en 

egentlig del av artikelns innehåll vilket gjorde det omöjligt till applikation av kodschema.    

 

4.5 Insamlat material till kvalitativ textanalys    
Av de 137 kvantitativt analyserade artiklarna valdes sammantaget sex artiklar, tre från 

respektive tidning, ut och utgör materialet som ligger till grund för studiens textanalys. 

 
4.5.1 Urval och avgränsningar     

Valet av analyserade artiklar bygger på resultatet av den kvantitativa undersökningen. Då 

syftet med studien bland annat har varit att urskilja papperstidningens potentiella påverkan på 

läsaren har det därför varit av vikt att de artiklar som analyserats djupgående består av ett 

innehåll som i störst utsträckning är förekommande. Detta mot bakgrunden att innehåll som 
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mer frekvent förekommer i tidningen också har störst möjlighet att bli läst. De sex valda 

artiklarna av de sammanlagt 137, är alltså de artiklar som bäst representerar den typiska 

artikeln i respektive tidning. Genom att studera sammanställningen av varje enskild variabel 

framkom det hur den typiska artikeln såg ut. Detta innebär alltså att materialet med den mest 

typiska framställningen av frågan om vinster i välfärden har studerats mer djupgående. 

 

5. Metod       
Detta kapitel presenterar de tre olika metoderna som har använts i studien: 

surveyundersökning, kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ metod i form av textanalys. 

Metodernas tillämpning, samt eventuella metodproblem, redogörs. 

 
5.1 Surveyundersökning     
En av de vanligaste metoderna inom samhällsvetenskaplig forskning är surveyundersökningar 

och sedan 1940-talet har metoden använts i syfte att undersöka människors medieanvändning, 

samt vilka eventuella effekter medierna har. Metoden är bra då attityder eller beteenden hos 

en grupp, som inte går att observera i realtid, ska studeras. (Johansson 2010, s. 87).   

 

Då totalundersökningar sällan är möjliga kräver metoden att ett urval görs och att detta urval 

baseras på populationen, det vill säga den grupp som forskaren vill uttala sig om. För att öka 

generaliseringsmöjligheterna är det av stor vikt att det urval som görs är representativt vilket 

innebär att resultatet ska bli detsamma som om alla människor i populationen undersökts. 

Vikten av representativitet innebär att surveyundersökningar baseras på ett sannolikhetsurval, 

ett urval som utgörs av slumpen och där alla människor i populationen har samma sannolikhet 

att komma med i undersökningen. (Ibid, s. 89-91) 

 

Då surveyundersökningen är genomförd skall en bortfallsanalys genomföras med avsikt att 

avgöra huruvida urvalet avviker från den population studien har syftat till att representera. 

Bortfallsanalysen innebär att de inkomna svarens sammansättning jämförs med de personer 

som fick enkäten, men som aldrig besvarade den. Ju mindre skillnaderna är mellan inkomna 

och uteblivna enkätsvar, desto större är sannolikheten för att urvalet är representativt. Då 

bortfallsanalysen genomförs ska hänsyn tas både till externa och interna bortfall. Den förra 

syftar till de personer som aldrig besvarar enkäten på grund av ovilja eller tidsbrist, medan 

den senare syftar till de personer som väljer att hoppa över en eller flera frågor. (Ibid, s. 94-

95) 
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På grund av möjligheten till bortfallsanalys och beräkningar av eventuella avvikelser är 

surveyundersökningen en bra metod i studier där avsikten är att låta ett mindre urval 

representera en större population. (Ibid, s. 87-88)  

 
5.1.1 Enkätkonstruktion      

Enkäten som konstruerades byggde till största del på frågorna som SVT använder sig av i den 

vallokalsundersökning som de genomför på valdagen (Sveriges Television, 2014). Den 

konstruerade enkäten som användes i denna studie bestod totalt av 22 frågor (se bilaga 1), 

varav 16 av dessa frågor kom från VALU. Dessa 16 frågor syftade till att bland annat ta reda 

på vilket parti respondenten röstat på i valet 2014, hur respondenten röstat i tidigare val, 

vilken samhällsgrupp respondenten tillhör samt demografiska uppgifter så som kön och ålder. 

Ytterligare ett par frågor utgick från Olle Findahls studie ”Svenskarna och Internet”, med 

fokusering på medieanvändning. 

 

Då denna uppsats bland annat har syftat till att undersöka väljarens åsikt i frågan om vinster i 

välfärden, samt kopplingen mellan åsikt och partitillhörighet, konstruerades ett fåtal egna 

frågor med detta i fokus. Respondenten fick ta ställning till olika påståenden som beskrev 

partiernas ståndpunkter, utan att veta vilket påstående som hörde till vilket parti. 

Ställningstagandena, samt partiet som respondenten valde att lägga sin röst på, utgör 

tillsammans med enkätens sista fråga ”Vilken betydelse har frågan om vinster i välfärden haft 

i ditt val av parti i dagens riksdagsval?” en intressant grund för att utvinna samband.  

 
5.1.2 Tillämpning av metod     

Surveyundersökningen utfördes på valdagen den 14 september 2014 i valdistrikt Vantör 24. 

Att enkätformuläret delades ut till den slumpmässigt valda populationen på plats fanns det 

flera skäl till (s. 12). Genom att utföra en undersökning på plats undviks flera potentiella 

metodproblem som annars skulle kunna uppkomma, exempelvis minskar risken för bortfall då 

respondenterna har möjlighet att få frågorna förtydligade för sig om nödvändigt (Johansson 

2010, s. 103). Generellt sett ger en surveyundersökning dessutom en högre svarsfrekvens om 

den utförs på ett socialt sätt (Ibid, s. 96). Som forskare minimeras dessutom problemen med 

att få tillbaka enkäten besvarad, och att skicka ut påminnelser blir inte nödvändigt. Därmed 

sparas mycket tid. (Ibid, s. 102) 
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Det finns flera faktorer som spelar in när det gäller vilka som väljer att svara på en 

surveyundersökning. Tid anses vara en viktig faktor, något som pensionärer har i en större 

utsträckning än andra. För att undvika att endast nå ut till ett begränsat antal samhällsgrupper 

utfördes undersökningen mellan klockan 11:00 och 16:00. Undersökningens ämnesområde är 

en annan faktor. Sådana som behandlar medier intresserar människor i större utsträckning än 

sådana som rör politik eller andra samhällsfrågor. Störst bortfall finns alltid bland boenden i 

lågresursområden där det bor invandrade svenskar och arbetslösa. (Ibid, s. 98) 

 

Totalt tillfrågades 485 personer, men endast 200 enkäter delades ut under valdagen varav 177 

stycken returnerades. Alla respondenter fick information om att undersökningen utfördes av 

två studenter vid Södertörns högskola, då det är viktigt att avsändaren anses som trovärdig för 

att människor ska välja att delta. Anonymiteten garanterades då respondenterna på egen hand 

fick sitta och besvara enkäten, för att därefter lämna in den i en försluten låda. Utlovas 

anonymitet ska enkäten aldrig kunna kopplas samman med respondenten. (Ibid, s. 100)  

 

De insamlade enkäterna sammanställdes i en råtabell i Excel efter ett framarbetat kodschema. 

Genom frekvenstabeller och korstabeller har samband studerats och slutsatser dragits. 

 

5.1.3 Bortfall och bortfallsanalys     
De 485 tillfrågade personerna utgör studiens bruttourval. 285 personer valde att avböja, 105 

kvinnor och 180 män. Dock bygger studiens bortfallsanalys på de 485 personer som 

tillfrågades. Av de 200 enkäterna som delades ut lämnades 177 enkäter in, av dessa föll tre 

personer utanför studiens tänkta population. En av dessa ingick inte i den tänkta 

åldersgruppen och övriga två var ej röstberättigade i valdistriktet, dessa kallas för naturligt 

bortfall. De personer som var kvar efter det naturliga bortfallet, det vill säga 174 personer, 

utgör nettourvalet. Endast 136 enkäter var fullständigt ifyllda, där 72 av respondenterna var 

kvinnor och 64 var män.  

 

Två vanliga anledningar till att inte lämna in ett frågeformulär kan vara ovilja och tidsbrist 

(Johansson 2010, s. 94). Svarsfrekvensen landar på 36 procent, dock var alla dessa inte 

fullständigt ifyllda. Endast 28 procent av de 485 tillfrågades lämna in en fullständigt ifylld 

enkät. Det interna bortfallet blev 8 procentenheter. Frågor av personlig karaktär och frågor 

som anses svåra att besvara hoppas över i större utsträckning och hanteringen av det interna 

bortfallet beror på vilken typ av frågor som hoppats över (Ibid, s. 95). I denna studie hade 
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frågor av väsentlig karaktär för studiens frågeställningar och syfte hoppats över och därför 

exkluderades dessa 38 enkäter från sammanställningen av data i Excel. 

 

Då bortfallet är stort är det svårt att dra några faktiska slutsatser av det empiriska materialet, 

vilket kommer att tas i beaktning i analys och diskussion. 

 

5.2 Kvantitativ innehållsanalys     
Den kvantitativa innehållsanalysen är en effektiv metod i studier där ambitionen är att uttala 

sig om ett större material och där syftet är att dra generella slutsatser av resultatet. Metoden är 

systematisk och följer tydliga regler, vilket både är nödvändigt och en förutsättning för att 

generalisering av resultatet till en större population av texter ska vara möjlig. Metoden syftar 

till att urskilja mönster och egenskaper i ett innehåll och kartläggning möjliggörs genom att 

forskaren ställer frågor till innehållet, vilka inom metoden kallas variabler. Alla variabler har 

tillhörande svarsalternativ, det vill säga variabelvärden. Fyra begrepp kännetecknar metoden: 

objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll. Objektivitet syftar till att det 

innehåll som analyseras ska vara oberoende av den forskare som utför den och att resultatet 

ska bli detsamma oavsett vem som utför analysen. Systematik innebär att metodens 

tillvägagångssätt ska vara angivet på ett tydligt sätt medan kvantitet innebär att metoden 

begränsas till analys av sådant som går att mäta. Slutligen syftar manifest innehåll till att 

analysering av innehåll begränsas till den text som klart och tydligt går att utläsa och som 

finns tillgänglig för varje iakttagare att läsa. (Nilsson 2010, s. 119, 122) 

 

Utformade variabler och variabelvärden sätts samman i ett sammantaget kodschema som 

sedan appliceras på det material som valts ut för analys, vilket inom metoden kallas 

analysenhet (Ibid, s. 133). Eftersom metoden avser att undersöka hur ofta någonting 

förekommer i ett visst innehåll eller hur stor andel av innehållet som karakteriseras av en viss 

egenskap kommer resultatet att redovisas i termer av förekomst eller omfång (Ibid, s. 119).  

 

5.2.1 Tillämpning av metod     

Den kvantitativa innehållsanalysen har utförts i två steg i syfte att till en början kartlägga i 

vilken utsträckning frågan om vinster i välfärden har rapporterats i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet över en längre tid. Syftet var också att undersöka i vilken utsträckning 

frågan har kopplats till olika politiska aktörer, i detta fall partier och partiledare. Det andra 

steget av metodens tillämpning har syftat till att urskilja generella mönster i 

18 



papperstidningarnas framställning av frågan och då under en kortare tidsperiod. För att skapa 

en djupare förståelse av betydelsen i det innehåll som studerats har det kvantitativa 

angreppssättet utgjort ett förstadium med målet att kartlägga generella mönster i innehållet, 

för att sedan möjliggöra en kvalitativ innehållsanalys av representativa artiklar (Sjöström 

1994, s. 78). 

 

Förekomsten av frågan om vinster i välfärden samt frågans förekomst i relation till politiska 

aktörer har studerats med hjälp av kombinationer i mediearkivet under den tidigare nämnda 

tidsperioden, den 1 januari 2010 till den 14 september 2014. 

 

Det andra steget i den kvantitativa innehållsanalysen har följt de sex delmoment som 

kännetecknar metoden: definition av forskningsproblem, definition av urval, definition av 

variabler och variabelvärden, konstruktion av kodschema, kodning och slutligen analys av 

data (Nilsson 2010, s. 127). Forskningsproblemet analysen har syftat till att belysa är hur 

sakfrågan vinster i välfärden har framställts, men analysen har också syftat till att belysa 

innehållets potentiella påverkan på individer. Med utgångspunkt i forskningsproblemet har 

variabler och variabelvärden konstruerats (se bilaga 2) och satts samman i ett sammantaget 

kodschema (se bilaga 3) med tillhörande kodanvisningar (se bilaga 4) för att underlätta 

kodningen och minimera tolkningsutrymmet. Då studien bygger på digitala sökord kan detta 

innebära att artiklar som förekommit i pappersversionerna inte finns tillgängliga och att dessa 

därför exkluderats från studien. Vidare kan detta även innebära att artiklar som berör ämnet 

vinster i välfärden, men inte i de termer angivna i mediearkivet, inte heller ingår i studien. Då 

sökningen var utförd genomfördes en pilotstudie på 30 artiklar i syfte att undersöka hur väl 

varje variabel och dess möjliga variabelvärde fungerade. Kodschemat applicerades sedan på 

artiklarna som utgjorde studiens analysenhet.   

 

Enligt António Barbosa da Silva och Vivan Wahlberg (1994) stärks objektiviteten då två eller 

flera personer beskriver samma fenomen eller innehåll på samma sätt och därför har alla 

artiklar kodats två gånger; en gång av respektive uppsatsförfattare. Då uppsatsförfattarnas 

kodning av en artikel i något avseende skiljde sig åt har materialet, och den eller de variabler 

den olika kodningen gällde, kodats om. Den data som samlades in fördes in i Excel där en 

utvärdering av den kvantitativa innehållsanalysen gjordes. Detta i syfte att urskilja vilka 

artiklar som gav en representativ bild av hur frågan om vinster i välfärden framställdes i de 
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valda papperstidningarna. Resultatet av det analyserade materialet låg till grund för valet av 

artiklar till den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

5.3 Kvalitativ metod: textanalys     
Det kvalitativa angreppssättet avser att på djupet analysera texter och på vilket sätt dessa 

texter är gestaltade och på så sätt skapar innebörder (Larsson 1994, s. 172). Texter består av 

olika system av tecken genom vilka mening och betydelse skapas. En text kan aldrig avspegla 

allting utan är en representation vilket innebär att den språkliga utformningen är en aktiv 

handling som förutsätter val av perspektiv, ord och former. Den mening som skapas är på så 

sätt en konsekvens av skribentens alla val. (Ledin & Moberg 2010, s. 153)   

 
Eftersom texter skrivs för olika ändamål finns det också olika sätt att analysera texter på 

(Lundgren et al. 1999, s. 37) och det kvalitativa angreppsätt som i denna studie ligger till 

grund för analys av ett antal utvalda representativa artiklar är den massmedieretoriska 

analysen. Detta på grund av att metoden är speciellt framtagen för analys av nyhetsartiklar 

(Ibid, s. 41). Den massmedieretoriska analysen följer en schematisk modell, först sker en 

övergripande karakterisering av texten genom att studera dess kontext och den presentation 

som ögat vid en första anblick möter. Därefter ställs ett antal frågor till texten i syfte att 

förstår texten och dess budskap på djupet. Först görs en beskrivning av vad texten handlar om 

och vilka källor skribenten har använt. Sedan följer en beskrivning av hur materialet är 

disponerat och vinklat samt vilka personer som tillåts att komma till tals i texten och huruvida 

detta är i en positiv eller negativ mening. Analysen av den språkliga gestaltningen som följer 

avser att beskriva ordval, stil och ton i artikeln. (Ibid, s. 54-57)   

 

5.3.1 Tillämpning av metod     
Den massmedieretoriska analysen (se bilaga 5) har applicerats på sex representativa artiklar, 

tre från respektive papperstidning (se bilaga 6). Tillämpningen har följt metodens schematiska 

modell med en första fokusering på var artikeln är publicerad, av vem och hur förhållandet ser 

ut mellan rubrik, ingress och brödtext. Därefter har artiklarnas handling analyserats mer 

ingående, vilka teman som ryms inom artikeln och vilket tema som ges störst fokusering samt 

hur detta tema är vinklat. Dessutom har valet av källor och aktörer analyserats, huruvida dessa 

kommer till tals genom egen röst eller endast omnämns av andra samt om dessa källor och 

aktörer förekommer i negativa eller positiva sammanhang. Slutligen har den språkliga 

gestaltningen analyserats med fokusering på ordval och anföringsord, reporterns förhållande 
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till källor och aktörer och den miljö som skribenten har placerat artikeln i. Vidare har även 

förekomst av dramatisering studerats, reporterns egen röst i artikeln, hur bildspråket är använt 

i form av liknelser och stereotyper samt retoriska grepp så som jämförelser, förstärkningar 

och värdeladdade ord. Därtill också förekomsten av dold argumentering och färdiga 

slutsatser. 

 
6. Resultat      
Uppsatsen bygger på tre undersökningar, gjorda med tre olika metoder. 

§ Surveyundersökningen med 136 väljare i valdistrikt Vantör 24 i Stockholm syftar till 

att ge en bild av väljarnas åsikter om vinster i välfärden, samt hur dessa åsikter kan ha 

påverkat valresultatet för de olika partierna. Intresset har främst riktats åt de rödgröna 

partierna som har drivit frågan hårdast, och då i synnerhet Vänsterpartiet som haft 

frågan som sin centrala profilfråga. 

§ Den kvantitativa innehållsanalysen undersöker hur Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet har behandlat frågan om vinster i välfärden. Urvalet av artiklar gjordes i 

mediearkivet med sökfrasen ”vinster i välfärden”. Detta resulterade i de 137 artiklar 

som varit föremål för analys, och resultatet av denna analys redovisas i detta kapitel. 

Syftet med innehållsanalysen var inte enbart att ge en bild av hur pressen skildrat 

frågan, utan var också att klarlägga maktrelationer mellan de tre huvudaktörerna i 

valets triangeldrama: väljarna, medierna och partierna. 

§ Med hjälp av en textanalytisk metod har sex artiklar i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet undersökts. Dessa artiklar har alla frågan om vinster i välfärden som 

huvudtema. Textanalysen är tänkt att fungera som ett komplement till 

innehållsanalysen. 

I detta kapitel redovisas resultaten av de tre undersökningarna. I den löpande texten 

presenteras även förklaringar, tolkningar och jämförelser. Slutsatserna sparas till uppsatsens 

avslutande kapitel.  

 

6.1 Valresultat      
Innan resultatet av uppsatsens empiriska undersökningar redovisas är det lämpligt att påminna 

om utfallet i 2014 års riksdagsval i förhållande till riksdagsvalet 2010.  
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Tabell 6.1.1: Rikets valresultat i riksdagsvalet 2010 och 2014 (procent) 

Parti 2010 2014 
M 30 23,3 
C 6,6 6,1 
FP 7 5,4 
KD 5,6 4,6 
S 30,7 31 
MP 7,3 6,9 
V 5,6 5,7 
SD 5,7 12,9 
FI 0,4 3,1 
PP 0,6 0,4 
Övriga 0,4 0,6 

Källa: val.se 
 
Tabell 6.1.2: Fördelning av rösterna i valdistriktet Vantör 24 baserat på 
surveyundersökningen, i jämförelse med det faktiska slutresultatet (procent) 
 

Parti Vantör 24 - 
surveyundersökning 

Vantör 24 – 
slutresultat 

M 15 20,7 

C 2 4,4 

FP 4 5,9 

KD 4 3,1 

S 23 31,8 

MP 13 8,7 

V 18 5,3 

SD 5 13 

FI 13 5,3 

PP 1 0,9 

Övriga 2 0,8 

De 136 enkätsvaren motsvarar 11,4 procent av de totalt 1191 giltiga rösterna i distriktet. I surveyn fick 
Alliansen 25 %, rödgröna 54 %. Slutresultatet i distriktet blev 34,1 % för Alliansen, rödgröna 45,8 % . 

Källa: egen undersökning (n=136) och val.se 
 

Tabellen ovan visar att det rödgröna blocket var överlägset störst i valdistriktet, både i 

studiens surveyundersökning och sett till det faktiska resultatet. Det resultat som avvek allra 
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mest var Vänsterpartiets, där differensen var 12,7 procentenheter, som fick en alldeles för hög 

siffra i förhållande till det faktiska resultatet i distriktet. Trots att undersökningen visar en 

betydande snedfördelning, är resultatet ändå användbart för uppsatsens syfte. Det primära var 

att söka samband mellan partitillhörighet och väljares åsikter i en specifik fråga, inte att göra 

en prognos kring valresultatet. 

 
6.2 Resultat: surveyundersökning     
Tabell 6.2.1: Väljarströmmar mellan riksdagsvalet 2010 och 2014 (antal) 

                   Partival i riksdagsvalet 2014 

Partival 
2010 

V S MP C FP KD M SD FI Övr Juni- 

listan 

Blankt Röstade 

ej 

V 12 3 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 

S 3 16 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 

MP 5 2 9 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 

C 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FP 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 

KD 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

M 0 0 0 0 2 1 15 3 2 1 0 0 0 

SD 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

FI 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Övrigt 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 

Junilistan 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Blankt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Röstade ej 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 25 31 17 4 6 6 20 7 17 3 0 0 0 
Tabellens vänstra del visar hur respondenterna röstade i riksdagsvalet 2010, medan den högra delen av tabellen 

visar hur de har rört sig. Detta utläses genom att följa partiets respektive rad från vänster till höger. 

Källa: egen undersökning (n=136) 

 

Korstabellen ovan visar hur respondenterna i surveyundersökningen rört sig mellan de 

politiska partierna mellan riksdagsvalen 2010 och 2014. Det går att urskilja att Vänsterpartiet 

är det parti som tappat mest till Feministiskt Initiativ, fem väljare sedan valet 2010, vilket är 
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lika många som Miljöpartiet förlorat till Vänsterpartiet. Miljöpartiet har även de tappat 4 

väljare till Feministiskt Initiativ. En annan intressant sak är att allianspartierna inte förlorar 

väljare till varandra i samma utsträckning som de rödgröna gör, samt att väldigt få väljare 

byter block.  

 

Tabell 6.2.2 a: Prenumererar du på en dagstidning hemma? (antal) 

 M C FP KD S V MP SD FI PP Annat  Total Procent 

Ja 5 1 4 1 7 5 7 1 10 0 0 41 30 

Nej 15 2 2 5 24 20 10 6 7 1 3 95 70 
Källa: egen undersökning (n=136) 

 
Tabell 6.2.2 b: Om ja, vilken tidning prenumererar du på? (antal) 

DN SvD DN och SvD DN och ETC Totalt 

33 6 1 1 41 
Källa: egen undersökning 

 

Tabellerna 6.2.2 a-b visar att 30 procent av surveyundersökningens respondenter 

prenumererar på en dagstidning, och att en överväldigande majoritet av dessa prenumererar 

på Dagens Nyheter.  

 

Tabell 6.2.3: Hur värderas frågan i förhållande till partitillhörighet (procent) 
Parti (antal 

väljare) 
Mycket stor 

betydelse 
Ganska stor 

betydelse 
Varken stor 

eller liten 
Ganska liten 

betydelse 
Mycket liten 

betydelse 
Total 

(procent) 

M (20) 0 35 40 15 10 100 
 C (3) 0 0 67 33 0 100 
FP (6) 0 50 0 17 33 100 
KD (6) 0 0 50 33 17 100 
S (31) 42 35 16 4 3 100 

MP (17) 18 24 41 12 5 100 
V (25) 64 16 12 8 0 100 
SD (7) 29 28 29 14 0 100 
FI (17) 35 41 12 12 0 100 

Övriga (4) 50 0 0 0 50 100 
Siffran inom parentes representerar antalet respondenter tillhörande varje parti. Sammantaget är tabellen 
baserad på de 136 enkätsvaren som inkom under valdagen 2014. Siffran 0 i tabellen innebär att partiet saknar 
respondenter i svarsgruppen. 
Källa: egen undersökning (n=136) 
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Majoriteten av Vänsterpartiets väljare ansåg att frågan om vinster i välfärden hade haft en 

mycket stor betydelse för valet av parti i riksdagsvalet 2014. Även Socialdemokraternas 

väljare uppgav att frågan var av mycket eller ganska stor betydelse, hela 60 procent. Inget 

alliansparti hade respondenter som angav att frågan var av mycket stor betydelse. Hälften av 

respondenterna som röstade på Folkpartiet ansåg att frågan var av ganska stor betydelse, Nya 

Moderaterna i samma svarsgrupp hade 35 procent medan Centerpartiet och 

Kristdemokraterna hade 0 procent. De rödgröna partierna har troligtvis inte vunnit nämnvärt 

många väljare på denna fråga, däremot kan frågan ha haft betydelse mellan de rödgröna 

partierna. 

 

Tabell 6.2.4: Vilken betydelse vinster i välfärden haft i valet av parti (antal och procent) 

                                            Prenumeranter           Icke-prenumeranter 
                                           Antal        Procent        Antal        Procent                              
Mycket stor 
Ganska stor 
Varken stor eller liten 
Ganska liten 
Mycket liten 
Summa totalt 
Källa: egen undersökning (n=136) 
Tabellen visar de skillnader som finns mellan prenumeranter och icke-prenumeranter gällande frågans 
betydelse i val av parti. 

Det finns inga betydelsefulla skillnader mellan prenumeranter och icke-prenumeranter, men 

den största skillnaden mellan grupperna går att utläsa i svarsalternativet ”mycket stor”. 34 

procent av icke-prenumeranterna ansåg att frågan var av en mycket stor betydelse i val av 

parti, medan motsvarade siffra bland prenumeranter var 22 procent.  

Tabell 6.2.5: Vänsterpartiet: ”Att plocka ut vinster i välfärden ska vara förbjudet enligt 
lag” (antal och procent) 

                                             Prenumeranter          Icke-prenumeranter 

                                         Antal         Procent        Antal          Procent            
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Ingen uppfattning 
Summa totalt 
Källa: egen undersökning (n=136) 
Ovan nämnda påstående är Vänsterpartiets ståndpunkt i frågan gällande vinster i välfärden. De flesta av 
respondenterna har en uppfattning gällande huruvida vinster ska förbjudas enligt lag eller ej.  

9 22 33 34 
15 27 23 24 
8 20 24 25 
6 14 9 9 
3 7 6 6 
41 100 95 100 

14 34 40 42 
17 42 31 34 
9 22 18 19 
1 2 5 5 
41 100 95 100 
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Det kan vid första anblicken förefalla motsägelsefullt att Vänsterpartiet inte belönades av 

väljarna. Som redogjordes i kapitel 2 har alla riksdagspartier, samt Feministiskt Initiativ, en 

ståndpunkt i frågan om vinster, vilket kan förklara att Vänsterpartiet misslyckats. Partiet är 

inte ensamt på täppan. Merparten av de som vill att vinstjakten ska förbjudas enligt lag är 

icke-prenumeranter. Prenumeranter är inte lika säkra, utan instämmer i större utsträckning 

endast delvis till ett lagförbud. 22 procent av prenumeranterna instämmer inte alls i 

ovanstående påstående, medan motsvarade siffra är 19 procent bland icke-prenumeranter. 

Ovanstående tabell antyder att tidningarna inte är agendasättare åt sina prenumeranter, vilket 

de borde vara enligt dagordningshypotesen.  

Tabell 6.2.6: Centerpartiet: ”Vinster i välfärden ökar konkurrensen mellan företag 
vilket ger en bättre kvalitet” (antal och procent) 

                                             Prenumeranter            Icke-prenumernter 
                                         Antal         Procent        Antal         Procent                
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Ingen uppfattning 
Summa totalt 
Källa: egen undersökning (n=136) 
Ovan nämnda påstående är Centerpartiets ståndpunkt i frågan gällande vinster i välfärden. Inga större 
skillnader mellan de två grupperna går att utläsa i tabellen.  

Majoriteten i de båda grupperna instämmer inte alls i att vinster i välfärden ökar konkurrensen 

mellan företag, och därmed förbättrar kvaliteten. Endast 14 procent av prenumeranterna i 

jämförelse med 18 procent av icke-prenumeranterna instämmer helt i detta påstående. 

Tabell 6.2.7: Folkpartiet: ”Vinster får plockas ut om företaget uppfyller god kvalitet” 
(antal och procent) 

                                             Prenumeranter           Icke-prenumeranter 
                                          Antal        Procent         Antal        Procent           
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Ingen uppfattning 
Summa totalt 
Källa: egen undersökning (n=136) 
Ovan nämnda påstående är Folkpartiets ståndpunkt i frågan gällande vinster i välfärden. Det finns relativt stora 
skillnader mellan de som instämmer helt och de som inte instämmer alls.  

 

6 14 17 18 
9 22 23 24 
22 54 47 50 
4 10 8 8 
41 100 95 100 

11 27 33 35 
12 27 29 31 
15 37 27 28 
3 7 6 6 
41 100 95 100 
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Icke-prenumeranter instämmer helt i en större utsträckning än vad prenumeranter gör, 35 

procent. Däremot anser 37 procent av prenumeranterna att de inte instämmer alls i 

Folkpartiets ståndpunkt.  

Tabell 6.2.8: Socialdemokraterna: ”Vinstjakten försämrar kvaliteten inom vård, skola, 
omsorg” (antal och procent) 

                                            Prenumeranter           Icke-prenumeranter 
                                         Antal      Procent       Antal         Procent                       
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
Ingen uppfattning 
Summa totalt 
Källa: egen undersökning (n=136) 
Ovan nämnda påstående är Socialdemokraternas ståndpunkt i frågan gällande vinster i välfärden. Det går inte 
att utläsa några större skillnader mellan grupperna. 

85 procent av prenumeranterna instämmer helt eller delvis i att vinstjakten försämrar 

kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Motsvarande siffra bland icke-prenumeranter är 79 

procent. Endast 10 procent bland prenumeranter, motsvarande 15 procent bland icke-

prenumeranter, instämmer inte alls i Socialdemokraternas ståndpunkt. 

Tabell 6.2.9: Hur ofta de olika medierna används (antal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: egen undersökning (n=136) 
Denna tabell visar hur ofta respondenterna i surveyundersökning använder olika typer av medier. 

24 59 52 55 
11 26 23 24 
4 10 14 15 
2 5 6 6 
41 100 95 100 

Medium Dagligen Varje 
vecka 

Mer sällan Aldrig Totalt 

Tv 
 

91 19 17 9 136 

Radio 
 

48 28 34 26 136 

Dagstidning 
 

49 27 41 19 136 

Kvällstidning 
 

8 20 59 49 136 

Tv 
(playtjänst) 
 

43 39 33 21 136 

Radio 
(playtjänst) 

23 25 45 43 136 

Dagstidning 
(nätversion) 

68 27 21 18 136 

Kvällstidning 
(nätversion) 

57 28 24 29 136 

Sociala 
medier 

83 17 17 19 136 
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Det medium som utan tvekan används oftast bland respondenterna är TV. 91 respondenter, av 

totalt 136, tittar på TV dagligen. Det näst vanligaste mediet som respondenterna dagligen tar 

del av är sociala medier. Då studien koncentrerats till att undersöka dagstidningar, i fysisk 

form, är siffran att 49 av 136 respondenter dagligen läser en dagstidning intressant. Det 

medium som flest respondenter aldrig tar del av är kvällstidningar i fysisk form samt radio via 

Internet.  

 
6.3 Resultat: kvantitativ innehållsanalys    
Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. Påminnas bör att analysen 

inte har syftat till att undersöka hela papperstidningens innehåll utan endast enstaka artiklar, 

alla gällande ämnet vinster i välfärden. Då endast en sök-kombination har använts i 

mediearkivet finns risken att allt material som berör frågan inte har ingått i studien. Till en 

början presenteras frågans förekomst över längre tid och därefter papperstidningarnas mer 

konkreta framställning av frågan året före riksdagsvalet.   

 

Vinster i välfärden var en stor politisk fråga året före riksdagsvalet och i september 2014 hade 

189 artiklar publicerats sammantaget i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I genomsnitt 

har tidningarnas prenumeranter kunnat läsa en artikel varje vecka som handlar om vinster i 

välfärden. Antalet publicerade artiklar i ämnet har ökat sedan 2010 då endast tre artiklar 

publicerades. År 2012 uppgick publikationen till hela 83 artiklar, vilket förmodligen kan 

förklaras med att Caremaskandalen uppdagades hösten 2011. Frågans förekomst i 

papperstidningarna har även ökat i närhet till riksdagsvalet 2014. Vidare framgår också att 

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet är de två partier som i allra störst 

utsträckning omnämns i samband med frågan. Vad gäller förekomsten av partiledare i 

kombination med frågan visar resultatet att Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt omnämns flest 

gånger, Stefan Löfven 136 gånger och Jonas Sjöstedt 104. Noterbart är att allianspartierna 

förekommer i betydligt mindre utsträckning, sedan januari 2010 har exempelvis Centerpartiet 

endast omnämnts 33 gånger i samband med frågan. Däremot kan en förklaring till dessa 

siffror vara att vinster i välfärden, frasen som har använts vid sökning av artiklar, inte före 

Caremaskandalen var ett myntat begrepp. 

 

Vidare visar resultatet att förekomsten av frågan om vinster i välfärden är mest frekvent under 

månaderna augusti och september 2014. Sammantaget publicerades 83 artiklar under dessa 

två månader vilket innebär att prenumeranterna av papperstidningarna i genomsnitt kunnat ta 
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del av fler än två artiklar dagligen. Detta indikerar att frågan har betraktats som viktig av 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

 

Diagram 6.3.1 

 
Källa: egen undersökning (n=137) 
Resultatet baseras på de 137 artiklar som har ingått i den kvantitativa studien. Kommentar innebär en text med 
ett personligt uttryck, som exempelvis krönikor. Analys syftar till en utvärdering av en politisk nyhetsartikel som 
finns placerad i anslutning till artikeln.  
 
Diagrammet visar vilka artikeltyper frågan om vinster i välfärden vanligen förekommer i. 

Nyhetsartikel och ledare är de överlägset vanligaste typerna medan insändare och notiser är 

sällan förekommande i jämförelse.  

Diagram 6.3.2 

 
Källa: egen undersökning (n=137) 
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Primär innebär att huvudtemat i artikeln är vinster i välfärden. Sekundär innebär att frågan ges ett stort 
utrymme i artikeln, men att det inte är huvudtemat. Med tertiär menas det att frågan ligger underordnad två 
andra huvudteman medan kvartär innebär att frågan nämns marginellt. 
 

Frågan om vinster i välfärden har i hälften av artiklarna givits ett stort utrymme och har varit 

det primära temat i artiklarna. Frågan ges ett sekundärt utrymme i 23 procent av artiklarna, 

medan det kvartära utrymmet är större än det tertiära.   

 

Diagram 6.3.3: Huvudaktör 

 
Källa: egen undersökning (n=137) 
Huvudaktör avser den person, parti eller organisation som figurerar i störst utsträckning i artiklarna. Inom 
kategorin ”Övriga” ryms politiska skribenter och statsvetare, fackföreningar, ägarprövningsutredningen, 
forskningsrådet Formas, Svenskt Näringsliv samt svenska folket.  
 
 
Denna statistik bekräftar att frågan är förknippad med Vänsterpartiet i första hand och med 

Socialdemokraterna i andra hand. I 31 procent av artiklarna får Vänsterpartiet, och Jonas 

Sjöstedt personligen, agera huvudaktör. Noterbart är att Sjöstedt är den enda partiledare som 

på egen hand tillåts agera huvudaktör i frågan. Även Socialdemokraterna får agera 

huvudaktör i en förhållandevis stor utsträckning. De partier som ges minst utrymme i 

artiklarna är allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna, Feministisk Initiativ och 

statliga samt privata företag.  
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Diagram 6.3.4 

 
Källa: egen undersökning (n=137) 
Diagrammet visar i vilken mån artiklarnas huvudaktörer tillåts att stå oemotsagda.  
 
Huvudaktörer som är positiva till ett förbud mot vinster i välfärden, eller positiva till 

begränsningar inom detsamma, får i 62 procent av artiklarna stå oemotsagda. Däremot tillåts 

aktörer som är negativa till ett förbud eller begränsningar endast att stå oemotsagda i 15 

procent av artiklarna. 23 procent av artiklarna är neutrala, då både positiva och negativa 

aktörer till ett förbud tillåts att komma till tals.  

 
6.4 Resultat: kvalitativ textanalys     

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen visar bland annat att Vänsterpartiet är det parti 

som i artiklarna agerar huvudaktör, vanligen i form av partiledaren Jonas Sjöstedt. Vanligen 

är han också den enda aktören vilket innebär att han tillåts att stå oemotsagd och därmed 

också att det är hans åsikter i frågan som kommer att prägla artiklarna. Då någon annan aktör 

förekommer är det i form av person inom Vänsterpartiet vilket innebär att perspektivet 

ändock tillfaller Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt får med egen röst berätta och kommentera, 

"...det är själva vinstjakten, vinstintresset som skadar välfärden" (Kärrman et al., Dagens 

Nyheter 2014-09-11) och "Man kan diskutera hur vinsterna ska tas bort /.../ men att de ska 

bort är en förutsättning" (Kärrman et al., Dagens Nyheter 2014-09-11). 

 

Sjöstedt beskrivs som omtyckt inom partiet genom beskrivningar så som "Hans ställning i 

partiet är ohotad" (Rosén, Dagens Nyheter 2014-01-12) och att han har "...ett mycket starkt 

31 



stöd internt..." (Rosén, Dagens Nyheter 2014-01-12). Han beskrivs också på ett positivt sätt 

genom att han "...lovar att göra allt för att /.../ lyckas under detta viktiga valår" (Rosén, 

Dagens Nyheter 2014-01-12) och genom att partiet "Förutom vinster i välfärden presenterar 

/.../ en rad satsningar på bland annat bostadsbyggande, infrastruktur och mer pengar till 

kvinnojouren" (Ekström, Svenska Dagbladet 2014-04-08). Den positiva tonen framträder 

också genom att Jonas Sjöstedt beskrivs som handlingskraftig, han "...utnyttjar opinionsläget 

för att pressa Socialdemokraterna" (Kärrman et al., Dagens Nyheter 2014-09-11), "Med bara 

tre dagar kvar till valet ställer Jonas Sjöstedt tuffa krav för att sitta i en rödgrön regering" 

(Kärrman et al., Dagens Nyheter 2014-09-11) och "Jonas Sjöstedt ställer ett ultimatum till S 

och MP. Han tänker inte sitta i en regering som tillåter vinster i välfärden" (Ekström, Svenska 

Dagbladet 2014-04-08). Nyss nämnda beskrivningarna visar också att Vänsterpartiet vägrar 

att ge vika i sitt politiska ställningstagande och att partiet är trogna sin politik. Sjöstedt står 

fast vid den politik han under hela valrörelsen har förespråkat och utstrålar därför pondus. 

Varför en kompromiss i frågan inte är möjlig kommenterar Sjöstedt och menar att "Det är 

som att försöka få en räv att bli vegetarian" (Kärrman et al., Dagens Nyheter 2014-09-11).  

 

Centralt i artiklarna blir därför också den schism som har funnits mellan Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna och det faktum att Vänsterpartiet inte samarbetar med ett parti som inte 

fullt ut stoppar vinster i välfärden. För att Vänsterpartiet ska samarbeta med övriga partier 

inom blocket "...har V ställt kravet att vinster i välfärden ska bort" (Brandel & Stiernstedt, 

Svenska Dagbladet 2014-08-26). Genom att belysa en konflikten mellan två partier inom 

samma block dramatiseras artiklarna. I samband med konflikten beskrivs också Vänsterpartiet 

som ett starkt parti med makt på grund av övriga partier inom blockets beroende av 

Vänsterpartiet, "...att alliansen i flera mätningar är jämnstora eller större än 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör att Jonas Sjöstedts förhandlingsläge har förbättrats 

radikalt" (Kärrman et al., Dagens Nyheter 2014-09-11). Dock är det möjligt att 

Vänsterpartiets vägran till kompromiss i frågan även beskriver partiet ur ett negativt 

perspektiv då de kan anses vara anledningen till att det rödgröna blocket inte kan hitta ett 

samarbete vid en eventuell regeringsbildning.   

 

Allianspartierna kommer ytterst sällan till tals i samband med vinster i välfärden men då det 

sker är det i en negativ bemärkelse. "...välfärdssamhället [har] enligt V /.../ raserats av den 

borgerliga alliansregeringen" (Rosén, Dagens Nyheter 2014-01-12), därtill beskrivs hur 

alliansens väljare även de stödjer Vänsterpartiets politik i frågan om vinster i välfärden "Även 
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Fredrik Reinfeldts väljare vill ha vänsterpartiets politik i den här frågan..." (Ekström, Svenska 

Dagbladet 2014-04-08).  

 
7. Analys       
Kapitlet syftar till att analysera det ovan presenterade resultatet av studien. Analysen görs 

utifrån de frågeställningar uppsatsen har som syfte att besvara. 

 
7.1 Valresultatets differens     
Det slutgiltiga valresultatet i valdistriktet Vantör 24 stämde inte särskilt bra överens med det 

resultat som surveyundersökningen gav (s. 22). En möjlig anledning till de relativt stora 

skillnaderna kan vara att surveyundersökningen endast undersökte 11,4 procent av de 

röstberättigade i distriktet. Även om undersökningen utfördes under fem timmar kan en annan 

anledning vara att en eller flera grupper gick undersökningen förbi, och att urvalet därför inte 

blev representativt. Det finns också en möjlighet att respondenterna i surveyundersökningen 

inte var sanningsenliga då enkäten besvarades. Vidare går att utläsa att Vänsterpartiet, trots 

sin profilering i frågan om vinster i välfärden, endast gick framåt med 0,1 procentenheter (s. 

22). Detta kan bero på att väljarna ansåg att partiet endast hade en bra politik i frågan om 

vinster i välfärden, men en bristfällig politik inom andra områden.  

 

7.2 På vilket sätt har Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skrivit om vinster i 

välfärden året innan riksdagsvalet 2014? 
Att nyhetsartikel är den vanligaste artikelformen kan bero på att politik som ämne har ett högt 

nyhetsvärde, och då framför allt i samband med val, vilket även kan förklara frågans 

förekomst på ledarplats (s. 29). Att insändare var den artikeltyp som förekom i allra minst 

utsträckning kan ha en potentiell förklaring i att människor prioriterade att diskutera andra 

typer av frågor. Av diagram 6.3.2 (s. 29) kan utläsas att vinster i välfärden som ämne har varit 

en central del av artiklarna vilket kan förklaras med att sökfrasen som användes vid 

materialinsamlingen var just ”vinster i välfärden”. Men en förklaring kan också vara att 

frågan har haft ett högt nyhetsvärde då den skapade en viss splittring mellan partierna inom 

det rödgröna blocket. Vänsterpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, var de partier som 

i störst utsträckning tilläts agera huvudaktörer i artiklarna (s. 30). Detta kan bero på att 

Vänsterpartiet hade profilerat sig i frågan och var det parti som drev den hårdast. Att även 

Socialdemokraterna frekvent förekom i samband med frågan kan förklaras med att det är ett 

stort parti, men också med att partiet var sent att anta en ställning i frågan vilket kan ha 
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genererat en ökad publicitet. Därtill också att Socialdemokraterna inte fullt ut ville förbjuda 

vinster i välfärden, vilket skapade en viss osämja mellan Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet. Slutligen framgår av diagram 6.3.4 (s. 31) att förespråkare som är positiva till 

ett förbud mot vinster i välfärden, eller ser att begränsningar inom området bör införas, i en 

majoritet av artiklarna tilläts att stå oemotsagda. Anledningen till detta kan vara just det 

faktum att motståndarna till ett förbud av vinster i välfärden prioriterade andra frågor inför 

valet.  

 

7.3 Finns det några skillnader mellan prenumeranter och icke-prenumeranter i 

uppfattningen gällande vinster i välfärden? 
Av tabellerna 6.2.4 – 6.2.8 (s. 25-27) framgår att resultatet mellan prenumeranter och icke-

prenumeranter inte skiljer sig anmärkningsvärt. Detta kan bero på att papperstidningarna inte 

lyfte frågan tillräckligt i förhållande till andra politiska frågor. Genom att studera tabell 

6.2.2.a (s. 24) går det att utläsa att hela 70 procent av prenumeranterna valde att rösta på ett 

rödgrönt parti, vilket kan vara av vikt att ta i beaktning när tabell 6.2.4 – 6.2.8 studeras. Av 

tabell 6.2.2a framgår även att människor i en större utsträckning inte prenumererar på en 

dagstidning. En förklaring till detta kan vara att människor tar del av tidningar utan att 

prenumerera på dem, eller att människor tar del av tidningar via Internet och därmed inte äger 

en prenumeration. Att allra flest prenumeranter prenumererar på Dagens Nyheter kan bero på 

att undersökningen är genomförd i Stockholm. Tabell 6.2.9 (s. 27) visar att sociala medier är 

det näst vanligaste mediet, efter TV, som flest respondenter dagligen tar del av. Att sociala 

medier används i så stor utsträckning kan bero på att många nyheter hamnar i dessa flöden, 

både Facebook och Twitter är vanliga plattformar att dela nyheter på, och många mediehus 

har egna konton som kontinuerligt uppdateras. Att papperstidningen hamnar lägre ner beror 

troligtvis på att prenumerationer av en dagstidning, idag, inte är lika vanligt som det var förr. 

 

7.4 Hur överensstämmer väljarens åsikt i frågan i förhållande till 

partitillhörighet och huruvida väljaren prenumererar på en tidning eller ej? 
Ur tabell 6.2.3 (s. 24) går att utläsa att frågans betydelse inför valet väldigt tydligt följde 

partilinjen och att de rödgröna väljarna värderade frågan betydligt högre än alliansväljarna. 

En anledning till de påtagliga skillnaderna kan vara det faktum att det är just företrädare för 

de rödgröna partierna som har kommit till tals i frågan och drivit den i tidningarna. 

Exempelvis ansåg inte en enda av respondenterna som röstade på ett parti inom alliansen att 
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frågan var av mycket stor betydelse. Däremot ansåg respondenterna som röstade på ett parti 

inom det rödgröna blocket i betydligt större utsträckning att frågan var av stor betydelse. 

Bland Vänsterpartiets väljare ansåg 64 procent att frågan var av en mycket stor betydelse, 

medan motsvarande siffra för de socialdemokratiska väljarna var 42 procent. Detta visar på en 

kraftig skiljelinje mellan blocken inom den svenska politiken och att blockpolitiken, med den 

klassiska vänster- höger skalan, i allra högsta grad lever. Detta stämmer också väl överens 

med Holmberg och Oscarssons (2004) teori angående hur respektive block äger de sakfrågor 

som av respektive block anses vara av stor betydelse (s. 10). 

 
8. Avslutning      
Detta kapitel innefattar de slutsatser som kan dras av analysen, samt en diskussion kring 

resultatet. Exempel på vidare forskning avslutar detta kapitel och därmed denna uppsats. 

 
8.1 Slutsatser och diskussion     
Då studien bygger på ett begränsat material och då resultatet av den genomförda 

surveyundersökningen avviker från det faktiska valresultatet, kan inga definitiva slutsatser 

dras. Att cirka 30 procent av respondenterna i den genomförda surveyundersökningen ansåg 

att frågan om vinster i välfärden hade haft en mycket stor betydelse i val av parti kan jämföras 

med resultatet i SVT:s vallokalsundersökning. Resultatet av SVT:s undersökning visar att 35 

procent ansåg att frågan var av en mycket stor betydelse. Enligt SVT:s undersökning kom 

dock frågan om vinster i välfärden på elfte plats av nitton, när väljarna rangordnat de största 

sakfrågorna. Detta visar att frågan om vinster i välfärden inte var av högsta prioritet inför 

riksdagsvalet, utan att det fanns andra frågor som var av en större betydelse i väljarens val av 

parti. I topp låg skola, sjukvård och den svenska ekonomin. Att endast 30 procent av 

surveyundersökningens respondenter värderade sakfrågan högt visar indikationer på att 

dagordningsteorin inte fått genomslag i just denna undersökning. Detta eftersom det inte finns 

någon tydlig överensstämmelse mellan frekvent medierapportering och väljarens värdering av 

frågan. En förklaring till detta kan vara att denna undersökning endast har undersökt en 

sakfråga och därför inte möjliggör jämförelser med andra sakfrågors utrymme i de undersökta 

papperstidningarna. Trots att vår uppfattning var att frågan fick ett stort medialt utrymme kan 

det förefalla att så inte var fallet om frågan jämförts med andra sakfrågor.  

Resultatet visar indikationer på att frågans betydelse inför valet följde partilinjen. De väljare 

som värderade frågan allra högst var Vänsterpartiets väljare tätt följt av Socialdemokraternas 
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väljare, vilket kan bero på att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade förekommit i störst 

utsträckning i de artiklar som berörde ämnet. Den kvalitativa analysen visade att Jonas 

Sjöstedt vanligen ensam tilläts att vara huvudaktör. Detta stämmer överens med Sören 

Holmbergs och Henrik Oscarssons teori om hur partier vinner väljare och val. Människor 

tenderar att rösta på det parti som driver de sakfrågor som för väljaren är viktiga, med 

förutsättning att partiets ståndpunkt i sakfrågan är densamma som hos väljaren (s. 9). 

Resultatet av riksdagsvalet 2014, sett till riket, visar att Vänsterpartiet inte lyckades vinna 

över väljarna då de endast gick framåt med 0,1 procentenheter. Även detta kan ses i 

förhållande till Holmbergs och Oscarssons teori, då Vänsterpartiet på grund av profileringen 

kan ha lämnat en viss otydlighet i andra sakfrågor som gjorde att väljarna inte övertygades om 

partiets trovärdighet eller regeringsduglighet.  

 

Ovan nämndes att frågan om vinster i välfärden inte hamnade särskilt högt på väljarnas 

rangordningslista, vilket kan vara ytterligare en förklaring. Därtill också att de andra partierna 

intog tydliga ståndpunkter i frågan, Vänsterpartiet tilläts alltså inte att ensamma äga den. För 

att lyckas vinna väljare i ett val spelar dessutom flera faktorer in, en av dessa är kompetens 

där väljarna bedömer partier utifrån bland annat regeringsduglighet (s. 10). Vänsterpartiet är 

ett relativt litet parti sett till exempelvis Socialdemokraterna och Nya Moderaterna, och har 

ingen erfarenhet av att regera. Detta kan ha inneburit att väljarna, som trots allt sympatiserade 

med Vänsterpartiet i den enskilda sakfrågan, inte ansåg att detta var tillräckligt för att partiet 

skulle få deras röst. Den undersökning som gjordes av SOM-institutet år 2014, och som 

omnämns på sida 2, visade att en majoritet av den svenska befolkningen ville se ett förbud 

mot vinster i välfärden, liksom en majoritet av respondenterna i denna studies 

surveyundersökningen. Exempelvis instämmer 76 procent av både prenumeranter och icke-

prenumeranter helt, eller delvis, i att vinster i välfärden bör förbjudas enligt lag.  

 

Denna studie hade som syfte att undersöka huruvida det fanns några skillnader mellan 

prenumeranter och icke-prenumeranter i frågan om vinster i välfärden. Resultatet visade att 

det fanns vissa mindre skillnader, men att dessa inte på något sätt tenderade att vara 

avgörande för hur väljarna röstade. Detta tyder på att det alltså inte var de undersökta 

papperstidningarna som satte agendan, utan att det istället tycks förefalla som så att 

tidningarna rapporterade om det som var av vikt och intresse för människor. En slutsats som 

går att utläsa ur denna studies resultat är att både prenumeranter och icke-prenumeranter 

ansåg att frågan var av stor betydelse i valet av parti. En aspekt som är viktig att återigen lyfta 
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är att 70 procent av prenumeranterna röstade på ett rödgrönt parti, vilket kan ha påverkat 

utfallet. Det bör också tas i beaktning att de undersökta icke-prenumeranterna kan ha tagit del 

av andra medier som inte undersökts i denna studie, eller att de konsumerat Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet utan att prenumerera på dem. 68 respondenter av 136 svarade att de 

dagligen läser en dagstidning via nätet, och dessa respondenter har inte ingått i denna studie 

då koncentration har legat på pappersversionerna. 49 respondenter uppgav att de läser en 

dagstidning dagligen, dock visade ett annat resultat att endast 41 respondenter prenumererar 

på en tidning. Detta innebär att 8 respondenter dagligen tar del av en dagstidning i fysisk 

form, men att dessa 8 inte uppgett i enkäten att de prenumererar på en tidning. 

 

Då de rödgröna företrädarna i störst utsträckning figurerade i de undersökta artiklarna, där de 

fick stå oemotsagda, blev det i hälften av fallen en positiv vinkling i texterna till ett förbud. 

Detta stärktes ytterligare genom den kvalitativa analysen som visade att det genomgående 

fanns en positiv ton till förbudet. Att sedan prenumeranternas ståndpunkt i frågan sammanföll 

väl med papperstidningarnas rapporteringar kan indikera att gestaltningsteorin haft en 

inverkan på prenumeranterna. Detta eftersom gestaltningsteorin bygger på att medierna 

gestaltar verkligheten och genom aktiva val bestämmer hur verkligheten ska förmedlas till 

publiken. Då rapporteringen alltså har varit mest positiv i framställningen vad gäller ett 

förbud till vinster i välfärden är det den bild som publiken i störst utsträckning har tagit del av 

i de undersökta papperstidningarna. I den kvantitativa innehållsanalysen har sådana variabler 

undersökts som gestaltningsteorin till viss del bygger på; det vill säga vinkel, aktörer och 

utrymme. I den kvalitativa innehållsanalysen har dessa variabler undersökts mer ingående och 

därmed har information kommit fram kring vad aktörerna faktiskt säger, hur de framställs av 

skribenten och hur ton och vinkel samspelar.  

 

På sida 10 beskrivs hur rörligheten bland svenska väljare har ökat mellan valen och Holmberg 

och Oscarsson (2004) beskriver vidare att denna rörlighet framför allt sker inom blocken. Av 

resultatet i surveyundersökningen framgår det att många av respondenterna bytte parti mellan 

valet 2010 och 2014. Detta byte skedde vanligen mellan partier inom samma block. Det finns 

alltså tendenser som tyder på att partiidentifikationen inte är lika stark idag som den var förr, 

men att en rörlighet över blockgränsen fortfarande är mer ovanlig. Det parti som enligt 

studiens surveyundersökning tappade flest väljare mellan valen är Vänsterpartiet, vilket går 

att utläsa i tabell 6.2.1 (s. 23). Partiet har framför allt tappat till ett annat parti på 

vänsterskalan, nämligen Feministiskt Initiativ som profilerat sig starkt i jämställdhetsfrågan. I 
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sin tur har Miljöpartiet tappat lika många väljare till Vänsterpartiet. Väldigt få väljare har helt 

bytt politiskt block, 5 väljare har gått från vänster till höger och 4 väljare från höger till 

vänster.  

En annan iakttagelse är att Caremaskandalens uppdagande hösten 2011 blev startskottet för 

papperstidningarnas rapportering i frågan. Antalet artiklar ökade kraftigt mellan åren 2011 

och 2012. Rapporteringen ökade ytterligare i närhet till riksdagsvalet 2014, och enbart i 

augusti samma år skrevs totalt 45 artiklar, rörande vinster i välfärden, i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Denna ökning berodde troligen på just närheten till valet, men ökningen 

kan också ha berott på att Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt, strax innan valet, ställde ett 

ultimatum till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven angående en eventuell 

regeringsbildning. Sjöstedt menade då att Vänsterpartiet skulle vägra att ingå i, eller stödja, en 

regering som fortsatte att bedriva vinstjakt i välfärden. Politiska konflikter har överlag ett högt 

nyhetsvärde.  

8.2 Förslag till vidare forskning     

Denna studie bygger på ett väldigt stort material, där vi som uppsatsförfattare varit tvungna 

att göra ett urval kopplat till våra frågeställningar. Det finns dock mycket i materialet som 

skulle kunna undersökas närmare. Surveyundersökningen gav underlag åt en rad intressanta 

forskningsmöjligheter, exempelvis hur väljarna värderar olika sakfrågor i förhållande till hur 

de röstar. Då denna studie visat att det inte finns några märkbara skillnader mellan 

prenumeranter och icke-prenumeranter, skulle läsare överlag kunna vara intressanta att 

undersöka. Även andra medieformer än just papperstidningen skulle kunna bidra till intressant 

vidare forskning kring mediepåverkan inom det politiska området.  
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Bilaga 1: Enkät      
Hej! 

Vi är två studenter vid Södertörns Högskola som skall skriva en c-uppsats om valet 2014. För att kunna 
göra det behöver vi Din hjälp. Vi ber Dig att kryssa för Dina svar på detta papper. 
Du ska inte skriva Ditt namn eftersom Du ska vara anonym för oss. Ingen kan ta reda på hur just Du har 
svarat. Frågorna 1-16 är baserade på SVT:s Valundersökning. Frågorna 17-22 är eget formulerade 
frågor. 

Tack för att Du hjälper oss! 

Vänligen, 
Emelie och Ellen 
 
1. Vilket parti röstade du på idag i riksdagsvalet? 
Moderaterna  o 
Centerpartiet  o 
Folkpartiet  o 
Kristdemokraterna  o 
Socialdemokraterna o 
Miljöpartiet  o 
Vänsterpartiet  o 
Sverigedemokraterna o 
Feministiskt Initiativ o 
Piratpartiet  o 
Junilistan   o 
Annat parti   o 
Blankt   o 
Röstade ej  o 

2. Personröstade Du genom att sätta kryss för någon kandidat på Din valsedel i riksdagsvalet? 
Ja  o 
Nej  o 

3. När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval? 
Idag   o 
Under senaste veckan o 
Tidigare under valrörelsen  o 
Har vetat under en längre tid o 

4. Hur bra överensstämmer Dina åsikter med det parti Du röstade på idag? ��� 
Mycket bra   o 
Ganska bra   o 
Varken bra eller dåligt o 
Ganska dåligt   o 
Mycket dåligt  o 

5. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 2010? 
Moderaterna   o  
Centerpartiet   o 
Folkpartiet   o 
Kristdemokraterna  o 
Socialdemokraterna  o 
Miljöpartiet   o 
Vänsterpartiet   o 
Sverigedemokraterna  o 
Annat parti   o 
Blankt   o 
Röstade ej   o 



Var ej röstberättigad 2010  o 

6. Vilket eller vilka partier skulle Du helst vilja ha med i regeringen efter dagens val?  
Kryssa för ett eller flera partier! 
Moderaterna   o 
Centerpartiet   o 
Folkpartiet   o 
Kristdemokraterna  o 
Socialdemokraterna  o 
Miljöpartiet   o 
Vänsterpartiet   o 
Sverigedemokraterna  o 
Feministiskt initiativ  o 
Ingen bestämd åsikt  o 
 
7. Var skulle Du placera in Dig själv på en politisk vänster-högerskala? 
Klart till vänster  o 
Något till vänster  o 
Varken höger eller vänster  o 
Något till höger  o 
Klart till höger   o 

8. Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? 
Mycket stort   o 
Ganska stort   o 
Ganska litet   o 
Mycket litet   o 
 
9. Är Du kvinna eller man? 
Kvinna  o 
Man  o 

10. Vilket år är Du född? 
 
11. Vilken av de här grupperna tillhör Du? 
Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)  o 
Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder   o 
Genomgår arbetsmarknadsutbildning   o 
Arbetslös     o 
Ålderspensionär/Avtalspensionär  o 
Förtidspensionär/Sjukpensionär    o 
Hemarbetande     o 
Studerande     o 

12. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 
Tjänsteman     o 
Tjänsteman med arbetsledande funktion   o 
Tjänsteman med företagsledande funktion   o 
Arbetare     o 
Arbetare med arbetsledande funktion   o 
Jordbrukare: ingen anställd    o 
Jordbrukare: en eller flera anställda   o 
Företagare: ingen anställd   o 
Företagare: 1-9 anställda    o 
Företagare: 10 eller fler anställda   o 
Aldrig yrkesarbetat    o 

13. Vilken betydelse hade partiledaren för Ditt val av parti i riksdagsvalet idag? 
���Mycket stor   o 
Ganska stor   o 



Varken stor eller liten  o 
Ganska liten   o 
Mycket liten   o 
 
14. Vilken betydelse hade följande frågor för Ditt val av parti i riksdagsvalet idag? 
Sätt ett kryss på varje rad! 

Mycket liten  Lagom  Mycket stor 

Skatterna  o o o o o 
Miljön  o o o o o 
Sysselsättning   o o o o o 
Svenska ekonomin o o o o o 
Din egen ekonomi o o o o o 
Svensk utrikes-  
och säkerhetspolitik o o o o o 
Lag och ordning 
Flyktingar/invandring o o o o o 
EU/EMU  o o o o o 
Sjukvården   o o o o o 
Jämställdhet   o o o o o 
Skola/utbildning  o o o o o 
Företagens villkor  o o o o o 
Energi och kärnkraft  o o o o o 
Äldreomsorgen   o o o o o 
Barnomsorgen  o o o o o 

15. Var någonstans har Du, Din far och Din mor huvudsakligen vuxit upp? 
   Du Din far Din mor 
Ren landsbygd i Sverige  o o o 
Mindre tätort i Sverige  o o o 
Stad eller större tätort i Sverige   o o o 
Stockholm, Göteborg eller Malmö  o o o 
Annat land i Norden  o o o 
Annat land i Europa  o o o 
Land utanför Europa  o o o 
 
16. Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 
Statlig    o 
Kommunal (även landstingskommunal)  o 
Privat   o 
Aldrig yrkesarbetat   o 

17. Är Du politiskt intresserad? 
Mycket  o 
Ganska  o 
Lite  o 
Inte alls  o 

18. Prenumererar du på en dagstidning hemma? 
Ja o 
Nej o 
 
19. Om ja, vilken/vilka dagstidningar prenumererar Du på? 
__________________________________________________ 
 
 

 



 

20a. Hur ofta tar Du del av följande medier (ej via Internet)? 
Sätt ett kryss på varje rad! 
  Dagligen Varje vecka Mer sällan Aldrig 
TV  o o o o 
Radio  o o o o 
Dagstidning i papper o o o o 
Kvällstidning i papper o o o o 

20b. Hur ofta tar du del av följande medier via Internet? 
Sätt ett kryss på varje rad! 
  Dagligen Varje vecka Mer sällan Aldrig 
TV (play-tjänster) o o o o 
Radio (play-tjänster) o o o o 
Dagstidning Internet o o o o 
Kvällstidning Internet o o o o 
Sociala medier  o o o o 
(Facebook, Twitter m.m) 
 
21. Nedan följer en rad påståenden om vinster i välfärden. Välj det svar för varje påstående som stämmer 
bäst överens med Din åsikt. 
Sätt ett kryss på varje rad! 
   Instämmer helt Delvis Inte alls Ingen uppfattning 

”Att plocka ut vinster i välfärden   
ska vara förbjudet enligt lag”  o o o o 
”Privata aktieägare och riskkapitalister  
ska inte tjäna pengar på den svenska välfärden”  o o o o 
”Vinster i välfärden ska återinvesteras  
i verksamheten”  o o o o 
”Vinstjakten försämrar kvaliteten  
inom vård, omsorg och skola”  o o o o 
”Man skall ha regler om att viss vinstandel  
måste återinvensteras i verksamheten” o o o o 
”Vinster får plockas ut om företaget  
uppfyller god kvalitet”  o o o o 
”Vinster i välfärden ökar konkurrensen  
mellan företag vilket ger en bättre kvalitet” o o o o 
”Att förbjuda vinstdrivande företag skulle  
innebära att utbudet av alternativ minskade” o o o o 
”Vinster är en förutsättning för att aktörer  
ska kunna starta, driva och utveckla en  
verksamhet”   o o o o 

22. Vilken betydelse har frågan om vinster i välfärden haft i ditt val av parti i dagens riksdagsval? 
Mycket stor   o 
Ganska stor   o 
Varken stor eller liten  o 
Ganska liten   o 
Mycket liten   o 

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2: Konstruktion av kodschema    
Variablerna har utformats i syfte att generera intressanta resultat för studiens frågeställningar 

men också i syfte att möjliggöra identifiering av materialet (Nilsson 2010, s. 136). Totalt har 

studiens kodschema bestått av tio variabler varav tre så kallade identifikationsvariabler: ett 

identifikationsnummer unikt för varje artikel för att möjliggöra snabb identifikation, tidning 

för att möjliggöra en särskiljning mellan artiklar publicerade i Dagens Nyheter och artiklar 

publicerade i Svenska Dagbladet samt datum då artikeln är publicerad. Publiceringsdatum 

som variabel användes på grund av enklare identifikation av artiklar men också på grund av 

möjligheten till undersökning av vilka månader som frågan om vinster i välfärden har 

förekommit flest gånger. Därtill ges också möjligheten att urskilja hur många dagar av 

studiens tidsperiod som frågan har rapporterats i papperstidningarna. Artikeltyp har fungerat 

som en variabel i kodschemat för att möjliggöra en beskrivning av i vilken form den typiska 

artikeln är publicerad.   

  

Enligt Åsa Nilsson (2010) är det i studier av medieeffekter rimligt att utgå ifrån att större 

artiklar betyder mer än minde eftersom de kan tänkas uppmärksammas av fler personer och 

anses som bärare av ett viktigare innehåll på grund av dess storlek. Hon menar också att det är 

rimligt att utgå ifrån att artiklar med förstasideplacering får större uppmärksamhet än andra, 

att bilder medför ökad uppmärksamhet för artikeln samt att artiklar med ett stort fokus på 

undersökt sakfråga har en större möjlighet till påverkan i frågan. Mot denna utgångspunkt har 

därför resterande sex variabler omfattat artikelns storlek, huruvida bild finns till artikeln eller 

ej, vilket utrymme frågan ges i artikeln och om artikeln återfinns på förstasidan eller ej. 

Därtill även vem som tillåts agera huvudaktör i artikeln samt om dessa aktörer tillåts att uttala 

sig oemotsagt eller ej. En artikel där huvudaktören är positiv till ett förbud mot vinster i 

välfärden och tillåtas att ensam kommentera detta har därför klassificerats positivt framställd 

till ett förbud.  

 

I samband med att kodschemat konstruerades utformades även tydliga kodanvisningar för 

minimera tolkningsutrymmet och för att på så sätt stärka studiens objektivitet.  

 

 

 

 



Bilaga 3: Kodschema     
Analysenhet: artikel 

Variabel 1: ID-nummer 
1-137 
Variabel 2: Tidning 
1 Dagens Nyheter 
2 Svenska Dagbladet 
Variabel 3: Artikeltyp 
1 Nyhetsartikel 
2 Debattartikel 
3 Kommentar 
4 Notis 
5 Intervju 
6 Analys 
7 Insändare 
8 Ledare 
Variabel 4: Förstasida 
1 Ja 
2 Nej 
Variabel 5: Huvudfråga 
1 Primär 
2 Sekundär 
3 Tertiär 
4 Kvartär 
Variabel 6: Valens 
1 Positiv mot förbud 
2 Negativ mot förbud 
3 Positiv mot begränsningar 
4 Negativ mot begränsningar 
5 Neutral 
Variabel 7: Huvudaktör 
1 Vänsterpartiet 
2 Socialdemokraterna 
3 Miljöpartiet 
4 Moderaterna 
5 Folkpartiet 
6 Kristdemokraterna 
7 Centerpartiet 
8 Sverigedemokraterna 
9 Feministiskt initiativ 
10 Tidningsskribent 
11 Privat skribent 
12 Politiker 
13 Jonas Sjöstedt 
14 Alliansen 
15 Rödgröna 
16 Riskkapitalbolag 
17 Samtliga riksdagspartier 
18 Politiska statsvetare 
19 Statliga företag 



20 Svenska folket 
21 LO 
22 IF Metall 
23 Privata företag 
24 Svenskt Näringsliv 
25 Forskningsrådet 
26 Ägarprövningsutredningen 
Variabel 8: Storlek 
1 Helsida 
2 Halvsida 
3 En-spalt helsida 
4 Notis  
5 Helt uppslag 
6 2/3:del av en sida 
Variabel 9: Bild 
1 Ja 
2 Nej 
Variabel 10: Datum 
1 September 2013 
2 Oktober 2013 
3 November 2013 
4 December 2013 
5 Januari 2014 
6 Februari 2014 
7 Mars 2014 
8 April 2014 
9 Maj 2014 
10 Juni 2014 
11 Juli 2014 
12 Augusti 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4: Kodanvisningar     
Variabel 1: ID-nummer 

Artiklarna kodas i datumordning vilket innebär att artiklarna publicerade först under den 

valda tidsperioden kodas först och ges därför identifikationsnummer 1 och därefter stigande 

nummerordning.  

Variabel 2: Tidning 

Artiklar som är publicerade i Dagens Nyheter ges variabelvärde 1. Med Dagens Nyheter avses 

endast huvudtidningen. Artiklar som är publicerade i Svenska Dagbladet ges variabelvärde 2. 

Med Svenska Dagbladet avses huvudtidningen men även Svenska Dagbladet Näringsliv som 

är en del av huvudtidningen. 

Variabel 3: Artikeltyp 

Artiklar som finns under nyhetssektionen och är skrivna av tidningens reportrar ska ses som 

nyhetsartiklar medan artiklar som finns under debattsektionen, eller i Dagens Nyheters fall 

Brännpunkt, ska karakteriseras som debattartiklar. Kommentar är sådant material där 

skribenten tillåts att ange personliga kommentarer och kravet på opartiskhet finns inte. Inom 

kommentar ryms även krönikor. Inom kategorin notis faller alla artiklar in som är små, det 

vill säga runt 500 tecken eller mindre. Intervju avser artiklar som handlar om en person och 

där det är ett möte mellan intervjuad person och reporter. Artiklar av detta slag ska vara 

uppbyggd så att det framgår att reportern ställer frågor till den intervjuade personen som 

därefter besvaras. Analys avser artiklar som är en analys av ett annat material. Till insändare 

hör artiklar som är inskickade till respektive tidning av läsare och ledare avser alla artiklar 

som är publicerade under tidningarnas ledarsida.  

Variabel 4: Förstasida 

Artiklar som har analyserats ges antingen variabelvärde 1, finns med på tidningens förstasida, 

eller variabelvärde 2, finns inte med på tidningens förstasida. Finns artikelns som ligger till 

grund för analys någonstans på förstasidan ska den ges kod nummer 1. 

Variabel 5: Huvudfråga 

Artiklar där vinster i välfärden nämns i rubrik, ingress och inledning av brödtexten ska ges 

variabelvärde 1, frågan om vinster i välfärden ges ett primärt utrymme i artikeln. Finns 

däremot ett annat ämne som ges utrymme i de nyss nämnda artikeldelarna ska artikeln ges 

variabelvärde 2, förutsatt att vinster i välfärden är det ämne som berörs precis efter det 

inledande ämnet. Finns det två andra ämnen som inleder artikeln ska variabelvärde 3 

användas, vinster i välfärden är kvartär, och finns tre andra ämnen som ges ett större utrymme 

ska artikeln ses som tertiär, variabelvärde 4.  



Variabel 6: Valens 

Artiklar där en huvudaktör som är positiv till ett förbud mot vinster i välfärden får stå 

oemotsagd ska betraktas som positiva mot förbudet just på grund av att det inte finns något 

motstånd i frågan. Får en huvudaktör som är positiv till begränsningar mot vinstuttaget tå 

oemotsagd ska artikeln ges variabelvärde 2. Är det istället en huvudaktör som är negativ till 

begränsningar eller negativ till ett förbud mot vinster i välfärden som får stå oemotsagd ska 

artikeln kodas med nummer 3 eller nummer 4. Får personer både för och mot förbud mot 

vinster i välfärden komma till tals ska artikeln betraktas som neutral. Detta oberoende av det 

utrymme som respektive aktör ges.  

Variabel 7: Huvudaktör 

Är det ett specifikt parti som är huvudaktör och driver artikelns innehåll ska artikeln ges något 

av variabelvärdena 1-9. Detta avser artiklar där partiet som en helhet är aktör och inte 

specifika personer inom partiet. Är det tidningsskribentens personliga åsikter som framförs i 

artikeln ska artikeln kodas med nummer 10 och är det privat skribent, alltså en person som är 

konsument av tidningen och inte arbetar för den, ska artikeln kodas med nummer 11. Politiker 

innebär att artikeln är skriven av en politiskt aktiv person. Artiklar där Jonas Sjöstedt 

personligen agerar huvudaktör ska ges variabelvärde 13. I de fall där alla partier inom 

Alliansen utgör huvudaktör ska artiklarna kodas med nummer 14 och i de fall där alla 

rödgröna partier utgör huvudaktör ska artiklarna kodas med nummer 15. Riskkapitalbolag 

avser endast de företag där benämningen i artikeln är riskkapitalbolag. Artiklar där alla 

riksdagspartier, de partier som satt i riksdagen före valet 2014, ska kodas med nummer 17. 

Politiska statsvetare ska betraktas som huvudaktör i artiklar där huvudaktören utgörs av 

politiska statsvetare eller politiska experter utan politisk anknytning. Statliga företag avser 

företag som är drivna av staten och svenska folket avser en huvudaktör som utgörs av en 

samlad bedömning av vad alla människor i Sverige tycker. LO och If Metall ges kod 21 

respektive 22 i de fall där fackförbunden specifikt utgör huvudaktör. Variabelvärde 23 ges de 

artiklar där företag som drivs i privat regim är huvudaktör.  

Variabel 8: Storlek 

Artiklar som upptar hela tidningens sida ska ges variabelvärde 1 och artiklar som upptar en 

halv sida ska ges variabelvärde 2. Då artiklarna är skrivna i en spalt från sidans topp till botten 

av sidan ska artiklarna kodas med nummer 3. Inom variabelvärde 3 ska även sådan artiklar 

som upptar 1/4:del av tidningens sida rymmas. Notis avser artiklar som är väldigt små och 

omfattar 500 tecken eller färre. Då artiklarna upptar ett helt uppslag, det vill säga två hela 



tidningssidor, ska artiklarna ges kod nummer 5. Variabelvärde 6 ska ges de artiklar som 

upptar ett utrymme större än en halv sida men mindre än en hel sida.  

Variabel 9: Bild 

Alla artiklar där det finns en bild till, oberoende storlek, ges variabelvärde 1 som syftar till att 

det finns en bild till artikeln. Då artikeln inte har en tillhörande bild ska den ges variabelvärde 

2.  

Variabel 10: Datum 

Datumen har getts värden från 1-13 där varje månad representerar en siffra. September 2013 

ges variabelvärde 1, oktober 2013 variabelvärde 2 och november 2013 variabelvärde 3 och så 

vidare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5: Massmedieretorisk analys    
"Vänsterpartiet ska bli tydligare" 

Artbestämning av text: Nyhetsartikel som ä publicerad i Dagens Nyheter, sektion nyheter, 

den 12 januari 2014 och skriven av Hans Rosén, skribent på tidningen. Överrubrik, 

huvudrubrik, ingress samt brödtext har en koppling som tillsammans berättar att artikeln berör 

omvalet av partiledaren Jonas Sjöstedt, partiets mål om större tydlighet och att vikt ska läggas 

på motståndet mot vinster i välfärden. Inom artikeln ryms också tillhörande bild på Jonas 

Sjöstedt samt en faktaruta med uppgifter om den omvalda partiledaren. Därav stämmer text 

och bild överens. Urvalet av fakta ger vidare en positiv bild av Sjöstedt som politiskt erfaren 

och mångsidig. 

Vad handlar artikeln om: Huvudtemat är att Vänsterpartiet ska bli tydligare genom att 

profilera sig i enstaka frågor och vikten ska ligga på motståndet mot vinster i välfärden. 

Artikeln vill återspegla vad som hände under partiets kongress och väljer att fokusera på den 

omvalda partiledaren, ökad tydlighet och vikten av vinster i välfärden. Artikeln rymmer både 

öppna och dolda källor, aktörerna kommer dock till tals genom citat.  

Vinkel: Artikeln beskrivs ur Vänsterpartiets perspektiv och i förgrunden sätts partiets vilja att 

förbättras och dess fokusering av frågan om vinster i välfärden, övriga frågor och 

ståndpunkter berörs inte. Artikelns aktörer får komma till tals med egen röst och 

framställningen är positiv eftersom aktörerna uttalar sig om strategier för att förbättra partiet 

och skapa en större tydlighet mot väljarna.  

Ordval, stil och ton: Genom ordvalen beskrivs Jonas Sjöstedt som en omtyckt man med ett 

starkt stöd. Han har en "ohotad ställning", har ett "mycket starkt internt stöd" och beskrivs 

samtidigt på ett positivt sätt genom fraser som exempelvis "jag lovar att göra allt för att vi ska 

lyckas under detta viktiga valår". Artikeln har en genomgående positiv ton, både till 

Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt på grund av fokuseringen av förbättring av partiet i syfte att 

bli tydligare för väljarna. Eftersom frågan om vinster i välfärden endast kommenteras av 

Vänsterpartier minimeras läsarens möjlighet till egna tolkningar av frågan.  

Reporterns förhållande till källor och intervjuade: Anföringsorden är genomgående 

neutrala då "säger" används och källor och aktörer beskrivs som handlingskraftiga och aktiva. 

Reportern har varit på plats under kongressen och genom denna citerat vad aktörerna har sagt 

vilket innebär att det som står i citaten inte har berättats för reportern personligen. Aktörerna, 

Jonas Sjöstedt och Aron Etzler, är män och inga kvinnor kommer till tals. 

Miljö: Texten återgivs i den verkliga miljön med utgångspunkt i partikongressen. 



Dramatisering: Artikeln dramatiseras när skribenten skriver att "Kongressen körde dock 

över partiledningen i en betydelsefull fråga" och skapar på så sätt illusionen av en schism 

inom partiet vilket inte är fallet och framgår vid fortsatt läsning. Dessutom dramatiseras 

artikeln då Vänsterpartiet låter alliansen agera orsak till ett raserat välfärdssamhälle. Längre 

fram i texten beskrivs också den risk partiet tar genom att presentera löftena redan i april 

istället för augusti. 

Retoriska grepp: Beskrivning av hur kongressen "körde över" partiledningen i en viktig 

fråga.   

Reporterns röst i texten: Reportern är inte synlig i ord men genom texten framgår att 

reportern varit på plats under kongressen.   

 

"En majoritetsregering är det enda alternativet" 

Artbestämning av texten: Nyhetsartikel som ä publicerad i Dagens Nyheter, sektion nyheter, 

den 18 augusti 2014 och skriven av Mats J Larsson, skribent på tidningen. Rubrik, ingress och 

brödtext har en tydlig koppling och berättar sammantaget att Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt 

ser en majoritetsregering som det enda alternativet för att minimera Sverigedemokraternas 

inflytande men att Socialdemokraternas Margot Wallström inte ser detta som ett alternativ då 

Vänsterpartiet låst sig i frågan om vinster i välfärden. Ovan artikeln finns en bild på Jonas 

Sjöstedt när han håller sitt sommartal vilket stämmer bra överens med texten eftersom det är i 

detta sammanhang artikeln är skriven. Därav stämmer text och bild överens. 

Vad handlar artikeln om: Temat för texten är att Jonas Sjöstedt ser att en majoritetsregering 

är bästa alternativet efter valet men Socialdemokraternas Margot Wallström håller inte med 

eftersom Vänsterpartiet har låst sig vid frågan om vinster i välfärden och inte tillåter några 

kompromisser. Artikeln vill beskriva att Vänsterpartiets fasta ståndpunkt i frågan om vinster i 

välfärden kan skapa problematik i en eventuell regeringsbildning. Artikeln är framför allt 

baserad på öppna källor och både Jonas Sjöstedt och Margot Wallström kommer till tals 

genom direktcitat. 

Vinkel: Skribenterna har vinklat artikeln på så sätt att konflikten i frågan om vinster i 

välfärden tydliggörs mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och att det därför kan 

uppstå problematik vid en eventuell regeringsbildning. Partier som helt och hållet är positiva 

till vinster i välfärden utesluts helt ur artikeln. Artikelns aktörer får komma till tals med egen 

röst. Jonas Sjöstedt beskrivs i positiva termer eftersom han inger en tydlig ståndpunkt som 

inte sviktar medan han jämför Margot Wallström och dennes politik som den borgerliga 

politiken. 



Ordval, stil och ton: Tonen i texten är hård då både Margot Wallström och Jonas Sjöstedt 

ifrågasätter Vänsterpartiets politik respektive Socialdemokraternas. Eftersom både 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna uttalar sig i frågan om regeringsalternativen viket 

medför en större möjlighet till personlig tolkning. Skribenterna skriver att Jonas Sjöstedt 

"beskyller" Socialdemokraterna vilket kan uppfattas som en negativ term och skapa negativa 

associationer till Jonas Sjöstedt. 

Reporterns förhållande till källor och intervjuade: Skribenten har tagit del av Jonas 

Sjöstedt sommartal vilket ligger till grund för textens citat men genom frågor itexten framgår 

också att skribenten personligen har pratat med partiledaren. Margot Wallström har skribenten 

inte personligen pratat med utan citatet är hämtat från en intervju med en annan journalist. 

Anföringsordet som vanligen förekommer är "säger" men vid ett tillfälle skriver skribenten att 

Sjöstedt "beskyller" Socialdemokraterna vilket kan anses vara en term av negativ klang. 

Genom denna beskyllning intar Socialdemokraterna en offerposition . Vänsterpartiet beskrivs 

som handlingskraftigt och är det parti som driver artikeln framåt mycket på grund av att det är 

partiets sommartal som ligger till grund för artikeln. 

Miljö: Genom att belysa konflikten mellan partierna ger texten sken av att äga rum på den 

politiska arenan. 

Dramatisering: Artikeln dramatiseras genom att skribenten belyser den konflikt som finns 

mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och att konflikten splittrar de rödgröna 

partierna nära valet. Ytterligare dramatisering sker då Margot Wallström och Jonas Sjöstedt 

smutskastar respektive parti och Sjöstedt beskyllde Socialdemokraterna för att samarbeta med 

alliansen.  

Retoriska grepp: Värdeladdade ord i form av "beskyller". 

Reporterns röst i texten: Reportern är inte synlig i ord men synliggörs dels på grund av att 

det framgår att han har bevakat sommartalet men också på grund av förekomsten av 

intervjufrågor i artikeln.  

 

"S-förslagen räcker inte" 

Artbestämning av text: Nyhetsartikel som ä publicerad i Dagens Nyheter, sektion nyheter, 

den 11 september 2014 och skriven av Jens Kärrman, Kristoffer Törnmalm och Hans Olsson, 

skribenter på tidningen. Rubrik, ingress samt brödtext berättar tillsammans att 

Socialdemokraterna har framfört förslag i frågan om vinster i välfärden men att Vänsterpartiet 

inte anser att dessa förslag inte ä tillräckliga. För att Vänsterpartiet ska ingå i en eventuell 

regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet eller stödja en regering bestående av 



Socialdemokraterna och Miljöpartiet kräver Vänsterpartiet att vinstintresset inom välfärden 

tas bort.  

Vad handlar artikeln om: Huvudtemat för artikeln är Vänsterpartiets krav på att 

vinstintresset i välfärden ska tas bort. Artikeln handlar också om den konflikt som finns 

mellan de rödgröna partierna i frågan om vinster i välfärden. Artikeln vill beskriva att 

Vänsterpartiet har en fast, orubbad, ståndpunkt i frågan och att partiet ser 

Socialdemokraternas inställning till frågan som problematisk och att Vänsterpartiet aldrig kan 

stödja dem om ståndpunkten inte ändras. Både öppna och dolda källor har använts, de öppna 

källorna är alltid citerade.  

Vinkel: Artikeln är vinklad på ett sätt som framhäver konflikten mellan Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna i frågan om vinster i välfärden samtidigt som Jonas Sjöstedts fasta 

ståndpunkt i frågan genomsyrar texten. Även i denna artikel förtigs vad övriga partier tycker i 

frågan och förespråkare positiva till vinster i välfärden kommer aldrig till tals. Aktörerna 

kommer till tals med egen röst. Jonas Sjöstedt beskrivs positivt på grund av att han inger 

pondus och står fast vid den politik han under hela valrörelsen förespråkat.  

Ordval, stil och ton: Genom ordval framställs Jonas Sjöstedt som tuff och hård, skribenterna 

skriver att han "... utnyttjar opinionsläget för att pressa Socialdemokraterna" och att "Jonas 

Sjöstedt ställer tuffa krav för att sitta i en rödgrön regering". Vänsterpartiet har en fast 

ståndpunkt och sitter i förarsätet eftersom skribenterna beskriver hur Socialdemokraterna är 

beroende av partiet för att vinna valet. Det finns en positiv ton gentemot Vänsterpartiet och 

deras sätt att stå fast i den politik de driver men samtidigt finns en negativ ton då artikeln 

berör en konflikt mellan två partier inom samma block. Eftersom Jonas Sjöstedt ges ett 

otroligt stort utrymme minimeras också utrymmet till att läsaren ska ha möjlighet att dra egna 

slutsatser. 

Reporterns förhållande till källor och intervjuade: Skribenten har pratat med Jonas 

Sjöstedt och Magdalena Andersson och anföringsordet som används är de neutrala "säger". 

Vänsterpartiet beskrivs som handlingskraftigt och ståndaktigt med en stor pondus som inte 

ger vika i partiets politiska ställningstagande.  

Miljö: Genom att belysa konflikten mellan partierna ger texten sken av att äga rum på den 

politiska arenan.  

Dramatisering: Artikeln dramatiseras genom att belysa konflikten mellan Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna i frågan om vinster i välfärden och problematiken som kan uppstå vi en 

eventuell regeringsbildning. Vidare sker dramatisering genom att beskriva att Sjöstedt 



utnyttjar opinionsläget för att ställa krav på Socialdemokraterna och att läget förbättras av 

mätningar som visar att Socialdemokraterna är beroende av Vänsterpartiets stöd.  

Retoriska grepp: Jämförelse då Sjöstedt säger att "det är som att försöka få en räv att bli 

vegetarian". Ordet ”utnyttjar” kan ses som värdeladdat i sammanhanget.  

Reporterns röst i texten: Reportern är inte synlig i ord men genom läsning av texten framgår 

det att reportern pratat med artikelns aktörer.  

 

"V:s krav- stoppa välfärdsvinst" 

Artbestämning av text: Nyhetsartikel som ä publicerad i Svenska Dagbladet, sektion 

nyheter, den 8 april 2014 och skriven av Johanna Ekström, skribent på tidningen. Rubrik, 

ingress och inledningen av brödtexten samspelar och berättar att Vänsterpartiets viktigaste 

fråga är förbud mot vinster i välfärden och att partiet inte ingår som tillåter vinster i välfärden. 

Intill artikeln finns en bild på Jonas Sjöstedt där hans namn utgör bildtexten.  

Vad handlar artikeln om: Huvudtemat är att Vänsterpartiet vägrar att ingå i en regering som 

tillåter vinster i välfärden och att partiet därför har ställt ett ultimatum. Artikeln bygger 

framför allt på öppna källor och aktören, Jonas Sjöstedt, kommer till tals genom citat.  

Vinkel: Artikeln är vinklad på så sätt att konflikten mellan de rödgröna partierna i frågan om 

vinster i välfärden belys och att Vänsterpartiet vägrar att ge vika i sitt ställningstagande. 

Artikeln berättar inte exakt hur övriga rödgröna partier står i frågan och inte heller vad 

alliansen anser. Jonas Sjöstedt får komma till tals med egen röst och detta på ett positivt sätt 

eftersom han står fast vid den politiska tron han och partiet har.  

Ordval, stil och ton: Vänsterpartiet beskrivs som det handlingskraftiga partiet som ställer 

krav och ultimatum på övriga partier inom blocket. Partiet beskrivs i positiv bemärkelse då 

skribenten nämnder att partiet har presenterat en rad satsningar vad gäller bostadsbyggande, 

infrastruktur och mer pengar till kvinnojouren. Den positiva tonen i texten beror på 

framställningen av Vänsterpartiet som trogna sin politik.   

Reporterns förhållande till källor och intervjuade: Skribenten har själv intervjuat Jonas 

Sjöstedt och genomgående används det neutrala anföringsordet "säger". Vänsterpartiet 

beskrivs som handlingskraftigt och ståndaktigt med en stor pondus som inte ger vika i partiets 

politiska ställningstagande. 

Miljö: Det är den politiska arenan som utgör artikelns miljö.  

Dramatisering: Artikeln dramatiseras genom att konflikten inom det rödgröna blocket 

belyses och att Jonas Sjöstedt har ställt krav och ultimatum. Vidare dramatiseras artikeln 

genom att Vänsterpartiet vägrar stödja en regering som tillåter vinster i välfärden.  



Retoriska grepp: Värdeladdade ord i form av krav och ultimatum.  

Reporterns röst i texten: Reportern är inte synlig i artikeln genom ord.  

 

"Sjöstedt visar var V står"    

Artbestämning av text: Nyhetsartikel som ä publicerad i Svenska Dagbladet, sektion 

nyheter, den 26 augusti 2014 och skriven av Tobias Brandel och Jenny Stiernstedt, skribenter 

på tidningen. Rubrik, ingress och inledningen av brödtexten samspelar och berättar att 

Vänsterpartiets endast ingår i en regering som arbetar för att vinster i välfärden ska bort och 

att partiet aldrig kommer att stödja en budget som inte är förhandlad med partiet. Det finns 

ingen bild tillhörande artikeln men dess kontext utgörs av andra artiklar rörande politik. 

Vad handlar artikeln om: Huvudtemat är att Vänsterpartiet endast stödjer en budget som är 

förhandlad med partiet och att frågan om vinster i välfärden är kopplad till 

regeringsförhandlingarna. Partiet kommer endast att rösta ja till en regering där partiet ingår 

men för att ta plats i en regering måste vinster i välfärden tas bort. Artikeln bygger både på 

öppna och dolda källor och aktören. Jonas Sjöstedt är den enda aktören, därmed huvudaktör, 

och kommer till tals i form av löpande text utformad av skribenten men också genom direkta 

citat.   

Vinkel: Artikeln är vinklad på så sätt att Vänsterpartiets krav för att ingå i en regering eller 

för att rösta för en regeringsbudget belyses. Artikeln beskriver vilka tänkbara beslut 

Vänsterpartiet kan tänkas fattas beroende på valets utgång. Artikeln berör endast 

Vänsterpartiets synpunkter i frågan om regering och budget. Jonas Sjöstedt får komma till tals 

med egen röst men skribentens frågor är ställda på ett sätt som sätter Sjöstedt i dålig dager. 

Bland annat ifrågasätter reportern varför någon skulle vilja investera i en verksamhet om 

någon avkastning aldrig kan fås och varför han är så arg. Däremot får Sjöstedt möjlighet att 

genom reporterns många frågor gällande vinster i välfärden föra fram åsikt och ståndpunkt 

och chans att visa att han står fast vid den politiska tron han och partiet har.  

Ordval, stil och ton: Vänsterpartiet beskrivs som det handlingskraftiga partiet som ställer 

krav och ultimatum på övriga partier inom blocket. Tonen i texten är trots allt tämligen 

negativ eftersom reportern med hjälp av ställda frågor nästan ifrågasätter Vänsterpartiet och 

hur ett förbud mot vinster i välfärden ska kunna hanteras. Reportern ifrågasätter vad 

skolungdomar i privata skolor ska ta sig till och om det finns någon som är villig att investera 

i verksamheter där vinst inte kan göras. Däremot ges Jonas Sjöstedt stor möjlighet att beskriva 

lösningar och förtydliga ståndpunkten i frågan vilket är positivt för Vänsterpartiet. Budskapet 

blir tydligt och genomsyrar hela artikeln.  



Reporterns förhållande till källor och intervjuade: Skribenten har själv intervjuat Jonas 

Sjöstedt och genomgående används det neutrala anföringsordet "säger". Vänsterpartiet 

beskrivs som handlingskraftigt och ståndaktigt med en stor pondus som inte ger vika i partiets 

politiska ställningstagande. 

Miljö: Det är den politiska arenan som utgör artikelns miljö.  

Dramatisering: Artikeln dramatiseras genom att Vänsterpartiet tilldelas en viktig roll och 

tungan på vågen för hur regeringshandlingarna kan komma att påverkas efter valet. 

Ytterligare dramatisering tillkommer då skribenten beskriver att Vänsterpartiet ställer krav på 

sina blockpartier för att partiet ska ge dem sitt stöd i budget och regering. Vidare dramatiseras 

artikeln genom att Vänsterpartiet vägrar stödja en regering som tillåter vinster i välfärden.  

Retoriska grepp: Värdeladdade ord i form av krav.  

Reporterns röst i texten: Reportern är synlig i artikeln genom öppna frågor som är ställda 

direkt till Jonas Sjöstedt. 

 

"V:s valstrategi får intern kritik" 

Artbestämning av text: Nyhetsartikel som ä publicerad i Svenska Dagbladet, sektion 

nyheter, den 10 januari 2014 och skriven av Lena Hennel, skribent på tidningen. Rubrik, 

ingress samt brödtext berättar tillsammans att Vänsterpartiets fokusering på enbart frågan om 

vinster i välfärden får intern kritik och att frågan är viktig men att fokusering också borde 

ligga på andra frågor.  

Vad handlar artikeln om: Huvudtemat för artikeln är Vänsterpartiets satsning och 

profilering i frågan om vinster i välfärden får kritik inom partiet. Partimedlemmar anser att 

frågan är viktig och bör ingå i valstrategin men att också andra frågor borde det.  Andra frågor 

som medlemmar inom partiet anser viktiga är sex timmars arbetsdag, miljö- och 

flyktingfrågor. Artikeln vill beskriva att Vänsterpartiet har antagit en tydlig strategi genom att 

profilera sig i enbart en fråga och att alla inom partiet anser att frågan är av stor vikt och bör 

prioriteras. Men även att det finns andra frågor som tillsammans med vinster i välfärden bör 

lyftas fram för att undvika att partiets profil blir för smal och att partiets politik ska försvinna 

inom andra områden. Både öppna och dolda källor har använts, de öppna källorna är alltid 

citerade.  

Vinkel: Artikeln är vinklad på ett sätt att vikten av frågan om vinster i välfärden belyses och 

att alla inom partiet anser att frågan bör ingå i partiets valstrategi. Men artikeln är också 

vinklad på så sätt att den interna konflikten inom partiet framträder och att partimedlemmar 

anser att den tydliga profileringen kan innebära att partiet tappar i bredd, det finns anda 



viktiga frågor som bör lyftas fram tillsammans med vinster i välfärden.  Eftersom artikeln 

enbart handlar om Vänsterpartiet och den interna konflikten förtigs övriga partier och deras 

ståndpunkter. Aktörerna kommer till tals med egen röst, fyra personer inom Vänsterpartiet får 

framföra åsikter i partiets profilering.  

Ordval, stil och ton: Genom ordvalet "intern kritik" och "tunga vänsterpartister protesterar" 

målar skribenten upp något som är större än vad det i själva verket är. Genom att läsa artikeln 

framgår istället att medlemmar inom partiet faktiskt håller med om att vinster i välfärden är av 

stor vikt. Däremot är en del tveksamma till och profileringen gynnar partiet då de är rädda att 

bredden ska försvinna. Aron Etzler beskriver bland annat att Vänsterpartiets problem 

historiskt har varit att partiet fokuserat på för många frågor och att folk därför inte har förstått 

vad partiet står för. Den negativa tonen som skribenten inledningsvis vill ge sken av blir inte 

lika synlig då texten läses som en helhet. Istället finns en positiv ton på så sätt att alla inom 

partiet är överens om att vinster i välfärden är av stor vikt och bör stoppas.  

Reporterns förhållande till källor och intervjuade: Skribenten har pratat med fyra 

partimedlemmar vilket bland annat förtydligas genom "Ingen som SvD har talat med..." 

Anföringsorden är genomgående neutrala.  

Miljö: Genom att belysa kritik och protester inom partiet ger texten sken av att äga rum på 

den politiska arenan.  

Dramatisering: Artikeln dramatiseras genom att belysa den kritik och de protester som finns 

inom partiet.  

Retoriska grepp: Orden "intern kritik" och "tunga vänsterpartister protesterar" kan ses som 

värdeladdade i sammanhanget.  

Reporterns röst i texten: Reportern är inte synlig i ord men genom läsning av texten framgår 

det att reportern pratat med artikelns aktörer. Till exempel genom förtydligande att tidningens 

reportrar har pratat med medlemmar inom partiet på egen hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 6: Artiklar till kvalitativ textanalys   
 

1. Vänsterpartiet ska bli tydligare:  

  
  

 



 

2. "En majoritetsregering är det enda alternativet":  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. "S-förslagen räcker inte":  

  
  

 

 

 

 



 

4. V:s krav- stoppa välfärdsvinst:  

  
 5. Sjöstedt visar var V står:  

  
  

 

 



 

6. V:s valstrategi får intern kritik:   

 
  

 

 



 


