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Hur får man kunskap om hur nyhetsmedierna bevakat 
en valrörelse? Både mitt under brinnande valrörelse 
och snabbt efteråt kommenteras valrörelsen, och inte 
minst mediernas prestationer, i debatter och i medier 
av olika slag. De senaste åren har det också blivit van-
ligt att även forskare kort efter valet ger reflektioner 
kring den valrörelse som nyss tagit slut. I boken Snabb-
tänkt gjorde exempelvis närmare 100 forskare betrak-
telser och reflektioner kring valet 2018, ofta baserat 
på tidigare forskning och observationer som de gjorde 
under valrörelsen (Nord m fl, 2018). 

Eftervalsdebatterna och partiernas valanalyser lik-
som journalisters och forskares reflektioner är alla 
värde fulla och ger insikter om hur valrörelser ser ut. 
Trots det rör det sig nästan aldrig om systematiska 
analyser. I alla fall inte av mediernas innehåll. Istället 
grundar sig analyserna på en mer impressionistisk läs-
ning av vad medierna valde att ta upp och på vilket sätt. 

Medievalsundersökningarna bygger däremot på kvan-
titativ innehållsanalys, vilket ger helt andra möjligheter 
till att dra tillförlitliga och generaliserbara slutsatser 
om hur medierna bevakade valet. Poängen med att sys-
tematiskt samla in och kategorisera  nyhetsbevakningen 
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under valrörelserna är flera. Analyserna ger, precis som 
en surveyundersökning eller ett experiment, ett data-
material utifrån vilket det går att dra generella slutsat-
ser till en större population. Vi kan med siffror visa hur 
bevakningen såg ut och exempelvis  analysera om olika 
skillnader som finns är statistiskt säkra.  Resultaten går 
också att jämföra med tidigare undersökningar sam-
tidigt som andra forskare kan kontrollera analyserna 
 genom att analysera materialet på nytt. Fördelen är 
också att vi kan undersöka  stora volymer av medie-
innehåll (Karlsson & Johansson, 2018). 

En annan fördel med att arbeta med  analyser av 
 kvantitativ innehållsanalys är att ”data slår  tillbaka”, 
såsom Kent Asp en gång formulerade det på ett 
 seminarium. Vad han menade var att även forskare 
kan ha för väntningar på vad resultaten ska visa, men 
att det ofta händer att resultaten inte stämmer överens 
med sådana förväntningar. Givetvis gäller detta all 
 hypotestestande forskning där forskare ställer upp 
 hypoteser som  sedan testas. Ibland, och ganska ofta, 
får inte de uppställda hypoteserna stöd. Men Asps 
 poäng var också att när vi gör innehållsanalys har vi 
ofta en bild av vad vi  kommer att se, även om vi inte 
 formulerar det som formella  hypoteser. När vi kommer 
till resultaten kommer vi också att se exempel på att 
”data slår tillbaka” även i Medievalsundersökningen 
2018. Allt blev inte som vi kanske trodde.

I denna metodredovisning av Medievalsundersök-
ningen 2018 ska vi beskriva hur urval av tidperiod, 
medier och innehåll gjorts. Vi ska också redovisa hur 
kategoriseringen, det vill säga kodningen av artiklarna 
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och inslagen, har gått till samt de tester som gjorts för 
att säkerställa att kodningen gjorts på ett systematiskt 
och tillförlitligt sätt. 

Som redan nämnts är 2018 års Medievalsunder-
sökning en sammanslagning av de studier som gjorts 
på JMG vid Göteborgs universitet sedan valet 1979 
och undersökningar som genomförts vid Demicom, 
Mittuniversitet, sedan sekelskiftet. Dessa båda under-
sökningar har många likheter, men också skillnader. 
Målet har varit att i största möjliga mån försöka göra 
val som gör att de båda tidsserierna kan jämföras med 
tidigare undersökningar. 

Rikstäckande nyheter de fyra sista veckorna  

av valrörelsen

De göteborgsbaserade undersökningarna har om-
fattat de fyra sista veckorna av valrörelsen, medan 
sundsvalls studierna har omfattat de tre sista  veckorna. 
I Medievalsundersökningen 2018 ingår de fyra  sista 
valrörelseveckorna, där etermedierna undersökts från 
söndagen den 12 augusti till dagen före valdagen. 
Undersökningsperioden för tidningarna är från 13 
augusti till valdagen den 9 september. Med andra ord 
har 28 exemplar/sändningar analyserats för varje 
undersökt medium. 

Båda de tidigare studierna har omfattat rikstäck-
ande morgonpress, kvällspress och etermedier. 2018 
års Medievalsundersökning omfattar två morgon-
tidningar (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet), 
två  kvälls tidningar (Aftonbladet och Expressen) och  
tre eter medier (Rapport i SVT, TV4 Nyheterna och 
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Ekot i SR). För etermedierna har  huvudsändningarna 
 undersökts, vilket för Rapport innebär  sändningen 
klockan 19.30, för TV4 Nyheterna  sändningen 
 klockan 19.00, och för Ekot  sändningen  klockan 16.45. 
Alla dessa har tidigare varit med i de undersökningar 
som gjorts på JMG. Jämfört med  Demicoms studier 
innebär det att Ekot har lagts till. Även om de stora 
mediernas redaktioners bevakning finns med innebär 
givetvis  urvalet en form av undertäckning efter som inte 
alla svenska nyhetsmedier ingår. Exempelvis fångar 
det bara in de rikstäckande nyhets mediernas bevak-
ning, då inte regio nala och  lokala nyhetsmedier ingår. 
Men inte heller alla riksmedier ingår. Tydligast är att 
inte Aktuellt i SVT ingår. Men oavsett detta är det vår 
bedömning att det med hjälp av detta urval går att ut-
tala sig om de  rikstäckande mediernas bevakning av 
 valrörelsen.

I Medievalsundersökningen 2018 har de traditio-
nella utgåvorna av respektive nyhetsmedier analyse-
rats, vilket innebär att det är papperstidningarna för 
pressen och etermediesändningarna som undersökts. 
När båda tidsserierna startade var dessa utgåvor helt 
centrala, både för redaktionerna och för mediepubli-
ken. Sedan dess har mycket hänt, både för mediernas 
sätt att publicera nyheter och för mediepublikens kon-
sumtion, där mobilappar och digitala utgåvor har bli-
vit allt viktigare. När Medievalsundersökningen star-
tade i Göteborg i slutet av 1970-talet var det i princip en 
heltäckande undersökning om hur valet bevakades i de 
rikstäckande nyhetsmedierna. Den täckte i stort sett 
all nyhetsproduktion om valet som gjordes på riks nivå 
och därmed även den bild som väljarna kunde ta del av 
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via nyhetsmedierna. Situationen är givetvis helt annor-
lunda i dagens medielandskap. Hos några väcker det 
kanske frågan om vad Medievalsundersökningarna 
representerar. Helt klart är att de inte längre på sam-
ma självklara sätt som förr fångar in den redaktionella 
satsningen på valet eller den bild som medborgarna får 
av valrörelsen.

Asp och Bjerling (2014) konstaterar exempelvis att 
nyhetsmedier via ett ökat antal nyhetssändningar och 
nya satsningar i de traditionella kanalerna och publice-
ring via den egna webben och sociala medier har ökat sin 
bevakning av valet. Centralt för denna undersökning är 
då frågan i vilken utsträckning som mediebilden i de 
traditionella kanalerna speglar redaktionernas totala 
nyhetsutbud om valet. I det sammanhanget är en vik-
tig distinktion mellan ett produktionsperspektiv och ett 
publikperspektiv. Med en allt mer diversifierad nyhets-
konsumtion och publicering i många kanaler går det 
givetvis inte likställa publicering i traditionella kanaler 
med den bild som medborgarna möter. Den mest intres-
santa frågan är dock hur väl valrörelsebevakningen i ny-
hetsmediernas traditionella kanaler (print, tv och radio) 
speglar deras publicering på andra kanaler. Eftersom 
vi inte empiriskt har analyserat den frågan i samband 
med valrörelsen 2018 kan vi inte ge ett givet svar på den 
frågan, men de studier där jämförelser gjorts mellan 
mediers bevakning av valet på olika plattformar visar 
på en stor överensstämmelse (Ghersetti, 2011). Utifrån 
detta tror vi oss kunna dra slutsatsen att de rikstäck-
ande  nyhetsmediernas bevakning av valrörelsen 2018 i 
traditionella kanaler ger en god bild av hur den såg ut 
generellt i dessa nyhetsmedier. 



3 Medievalsundersökningen 2018 | 41

Nyheter om valet till riksdagen

När det gäller urval av material är ett första  kriterium 
att nyheten ska handlar om politik och relatera till 
inrikespolitiska aktörer eller institutioner. Undantag 
kan göras då det rör en nyhet som tidigare eller via 
kontexten kan anses vara relevant för valrörelsen. Ett 
annat kriterium är att endast inslag/artiklar som har 
producerats av journalister ingår, vilket innebär att 
krönikor eller andra texter som inte produceras av 
journalister utgår. Fokus ligger på riksvalrörelsen, vil-
ket innebär att nyheter om regionala och lokala val för 
morgontidningarnas spridningsområde, i första hand 
Stockholm, inte ingår. Får nyheterna däremot en riks-
politisk kontext ingår de, som exempelvis nyheter om 
Nya Karolinska i Stockholm. I kvällspress samt radio 
och tv ses alla politiska nyheter som rikspolitiska även 
om ingen rikspolitiker ingår. Eftersom de är rikstäck-
ande har alla nyheter i dem bedömts relevanta för en 
rikspublik. Nyheter på tidningarnas förstasida eller 
eter mediesändningarnas löpsedlar ses inte som själv-
ständiga artiklar/inslag. Endast texter med fler än tio 
rader ingår. För radio och tv kodas alla inslag som upp-
fyller urvalskriterierna, oavsett hur långa de är.

Givet dessa kriterier ingår 1 645 nyhetsartiklar/ 
inslag i Medievalsundersökningen 2018. De fördelas 
så som visas i tabell 3.1. I kapitel 4 förs mer detaljerade 
diskussioner om mängden nyheter som medborgarna 
kunde ta del av via de undersökta nyhetsmediernas 
traditionella kanaler under valrörelsen 2018.
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Tabell 3.1. Antal analyserade artiklar/inslag i 

Medievalsundersökningen 2018. 

Antal Procent

Morgonpress 482 29

Dagens Nyheter 239 14

Svenska Dagbladet 243 15

Kvällspress 784 48

Aftonbladet 257 16

Expressen 527 32

Etermedier 379 23

Rapport (SVT) 173 10

Ekot (SR) 80 8

TV4 Nyheterna 126 5

Summa 1 645 100

Åtta variabelblock och 82 variabler

Den kodbok som har använts för Medievalsunder-
sökningen 2018 innefattar totalt sett 82 variabler (se 
appendix). Variablerna som ingår i undersökningen 
kan delas in i åtta block. Det första blocket (basinfor-
mation) innehåller variabler med syfte att identifiera 
artikeln/inslaget, dess plats och vilken typ av nyhet 
det rör sig om. Det andra blocket innehåller variabler 
som analyserar olika former av journalistisk synlighet. 
Som tredje block finns ett antal frågor som rör opini-
oner och opinionsundersökningar i nyhetsmedierna. 
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Ett fjärde block fångar in journalistisk form och stil, 
där frågan om artikeln/inslaget är beskrivande eller 
tolkande är central. Det femte blocket tar upp olika 
former av journalistiska gestaltningar (sak, spel och 
skandal) och hur de på olika sätt får utrymme i nyhe-
terna. Det sjätte blocket rör aktörer och innehåll, det 
vill säga vilka aktörer som får framträda och agera, 
vad de pratar om, vem de pratar om och på vilket sätt. 
I det sjunde blocket sätter vi fokus på regeringsfrågan. 
Det är ett nytt block för 2018 års undersökning. Skälet 
är debatten före valrörelsen som starkt indikerade att 
regerings frågan skulle bli en central del av valrörelsen 
2018, vilket också visade sig stämma (Eriksson, 2017). 
Alla ovanstående block analyserar artikeln/ inslaget 
som helhet. Men andra ord ställer vi exempelvis  frågan 
om artikeln eller inslaget som helhet gestaltar politik 
som sak, spel eller skandal, vem som där framträder 
mest, vad det handlar mest om och vem som andra 
 pratar mest om. 

I det åttonde och sista blocket går vi ner i detalj och 
kodar flera agerande aktörer, innehåll och omtalade 
aktörer. För varje artikel och inslag är det möjligt att 
koda fem aktörer, vilket innehåll de uttalar sig om och 
vem de talar om. Varje aktör kan omtala två aktörer, 
vilket innebär att det i varje nyhet kan förekomma fem 
olika aktörer, fem innehållsdelar och tio omtalade 
 aktörer. Dessutom kan varje omtalad aktör omtalas på 
ett neutralt, negativt eller positivt sätt. Den som vill ha 
mer uttömmande principer för hur aktörer  kodas hän-
visas till den tekniska rapporten från 1998 års Medie-
valsundersökning (Asp, Johansson & Nilsson, 1998). 
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Interkodarreliabilitet 

Kvantitativ innehållsanalys bygger på att resultaten 
ska bli i princip desamma oavsett vem som genomför 
kodningen av innehållet. För att säkerställa en hög 
grad av reliabilitet har vi i Medievalsundersökningen 
2018 gjort ett antal pilotundersökningar där vi gått 
igenom och testat våra variabler för att se att de går att 
koda och tolkas på samma sätt. För att på allvar säker-
ställa att kodningen inte avgörs av vem som gör kod-
ningen har vi också genomfört ett antal interkodar-
reliabilitetstest. Ett interkodarreliabilitetstest syftar 
till att säkerställa att kodningen eller tolkningen av 
innehållet blir detsamma oavsett vilken person som 
gör själva kodningen – att kodningen blir objektiv. 
Detta för att garantera att andra personer ska  komma 
fram till samma resultat om de skulle göra om studien 
(Karlsson & Johansson, 2018). 

I Medievalsundersökningen 2018 har vi gjort 
inter kodarreliabilitetstest på 95 artiklar, vilket är 6 
 procent av det totala antalet artiklar/inslag som  ingår 
i  studien. En tumregel är att 10 procent av urvalet 
ska testas, men om urvalet är större än 1 000 enheter 
brukar cirka 100 enheter räcka. Måttet för att mäta 
reliabiliteten är Holstis (1969) formel som bygger på 
procentuell överensstämmelse. Givetvis är målet att nå 
så hög överensstämmelse som möjligt, men kodning 
innefattar alltid olika grader av tolkning och att två 
personer skulle göra exakt samma bedömning är inte 
rimligt att förvänta sig. För variabler med endast två 
värden brukar en överensstämmelse på 80 procent 
ses som godtagbar. Innehåller variabeln upp till fyra 
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variabelvärden kan ett godkänt test vara 75 procent. I 
de fall som variabeln har ännu fler värden kan även en 
överensstämmelse på 70 procent vara tillräcklig. 

I tabell 3.2 redovisas interkodarreliabiliteten för de 
olika block av variabler som nämndes tidigare. Block 
1 som endast handlar om identifikation av materialet 
 ingår inte i testet. Om vi först ser på den genomsnitt-
liga överensstämmelsen så ligger den på 88 procent, 
vilket måste ses som mycket bra. För de allra  flesta 
 variablerna och blocken visar dock testet ett ännu 
 bättre resultat, i flera fall 95 procent eller högre.

Tabell 3.2. Interkodarreliabilitetsstest för Medievals-

undersökningen 2018 fördelat på olika block av variabler 

(procent överensstämmelse). 

Genom-

snitt

Journal. 

synlighet

Opinioner 

& op.mät.

Jour. form 

& stil

Jour. 

gestalt.

Aktör  

& innehåll

Reg. 

frågan

88 95 97 79 90 76 90

Två block har ett något lägre mått på överensstäm-
melse. Journalistisk form och stil når till exempel 
inte riktigt upp till 80-procentsnivån, även om det 
är nära. Inte heller aktör- och innehållsvariablerna 
når över 80 procent. I det sistnämnda fallet ingår det 
emellertid långt mer än 30 variabelvärden, varför en 
överensstämmelse på 76 procent är klart godkänd. 
Överlag gör vi därför bedömningen att resultaten är 
tillförlitliga. 


