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ABSTRACT 

Title: Med splittring i fokus – en jämförande fallstudie mellan Upplands Väsby och Sigtuna som bygger på 

kvantitativ innehållsanalys, med avseende på hur skillnader i röstdelning mellan riksdagsval och kommunval 

kan studeras genom mediers rapportering  

Author: Oskar Weinmar 

This study delves into the matter of split-ticket voting and if one Is able in retrospect to see some of the 

reasons to what can have caused it through media studies. 

Three of the effects which may cause split-ticket voting are sought through a quantitative content analysis of 

the local, regional and national media coverage of the local political actors in each of the two municipalities, 

Sigtuna and Upplands Väsby, that this study revolves around.  

What the study finds is that it is possible to detect these three effects that can explain the causes behind split-

ticket voting through a retrospective media analysis. The way the variables and theoretical constructs were 

made, were however not in all aspects well made to measure it perfectly. 
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SAMMANFATTNING 

Denna studie undersöker tre av de effekter som kan ge upphov till röstdelning mellan riksdagsval och 

kommunval, det vill säga att väljare väljer olika partier i de bägge valen.  

Detta genom att dessa tre effekter eftersöks i den mediesökning, den kvantitativa innehållsanalys, som studien 

begagnar sig av. Lokal, regional och nationell medias redaktionella rapportering av de lokala politiska 

aktörerna undersöks, analyseras och kategoriseras för att utifrån dessa kunna se om någon av de effekter som 

kan orsaka röstdelning återfinns. 

Denna mediekartläggning sker i två kommuner, Sigtuna och Upplands Väsby, vilka är grannkommuner och har 

likartade förutsättningar. Dessa får agera varandras spegelbilder för att i en jämförande fallstudie kunna ställa 

effekter och utslag i en kommun mot hur dess motsvarigheter i den andra kommunen porträtterats. 

Uppsatsen visar att ambitionen att uttyda orsaker till röstdelning utifrån mediestudier är gångbar. Dock var 

operationaliseringen/-arna felaktigt konstruerade för att till fullo kunna mäta det som avsågs mätas. Detta 

talar för att framtida forskning på ett bättre sätt kan utverka analysverktyg för att kunna säga vad som gav en 

viss en effekt. 
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1. INLEDNING 

Vilka faktorer avgör framgång eller motgång i kommunval, och hur kan vi undersöka dem i efterhand? 

Den kommunale väljaren har knappt någon puls menade professorn i statsvetenskap Sören Holmberg i början 

på 90-talet. Enligt honom fanns det inte särdeles starka bevis för att lokala framgångar för de politiska 

partierna kunde förklaras genom lokala frågor. Istället var det ”rikspolitiska partisympatier, rikspolitiska frågor 

och nationella valvindar” som förklarade resultaten i kommunvalen (Erlingsson et. al., 2015, s.361). Hade 

Holmberg rätt i det och i sådana fall, stämmer verkligen detta fortfarande?  

I dagens medierapportering, till och med i underhållnings-TV, talas det ofta om kommunens ”starke man”. Det 

är inte blott och bart ett begrepp som används för att sälja lösnummer eller öka tittarsiffrorna – det finns 

sådana effekter väl belagda i litteraturen (Shugart et. al., 2005, s.438)(Karlsson, 2011, s.22). Den så kallade 

borgmästareffekten handlar om hur förstanamn för lokala partiavdelningar i orter som Kalix, Salem och 

Fagersta, för att nämna några, verkar som röstmagneter och lockar väljare från andra partier med resultatet 

att partierna går framåt i större utsträckning än i riket. En röstdelning mellan riksdagsvalet och till 

kommunvalet uppstår.  

Å andra sidan – en äldre kommunpolitiskt aktiv berättade om hur Folkpartiets lokalavdelning i Upplands Väsby 

hade organisatoriska problem och av den anledningen inte fick upp sina valaffischer till ett val på 90-talet. 

Trots detta var det ett av de mest framgångsrika kommunvalresultaten någonsin för Folkpartiet någonsin i 

Upplands Väsby.  

Vad skulle kunna förklara det som gav upphov till dessa till synes märkliga resultat? Det är lätt att vara 

efterklok brukar det sägas, men är det verkligen så lätt? Vilken lärdom drar de olika partierna av tidigare 

valrörelser och valresultat? Vilken analys sker efteråt? Vad gav vilken effekt?  

Till skillnad från de lokala folkpartisterna på 90-talet sker inte dagens politiska kommunikation på måfå. 

Dagens valrörelser är att betrakta som professionella verksamheter som mer eller mindre alltid är igång. 

Politiska förslag och utspel planeras noga (Strömbäck et. al., 2013, s.15). 

Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson beskrev partiets mediestrategi och målgruppsanpassade 

kommunikation i valrörelsen 2014 som följande: 

Vi jobbade med målgrupper och med olika kanaler. Den stora målgruppen som vi kallar ”värdefasta” är 

kärnväljarna som bor utanför storstäderna, som är lite äldre, de fick hushållsutskick. Vi fanns i TV4 som många 

värdefasta tittat på. De som är lite mer urbana målgrupper, som vi kallar ”utmanarna”, är småföretagare och 

akademiker och dem nådde vi genom annonser i dagspress och stortavlor som finns mycket i 

storstadsregionerna. För de lite yngre och miljöorienterade så var internet den klart viktigaste kanalen (Nord 

et. al., 2015, s.20). 

Jag som står bakom denna uppsats är politiskt engagerad i en av de två kommuner som undersöks i uppsatsen. 

Under förra valrörelsen var jag valledare för den lokalavdelning av det parti jag tillhör och har därigenom en 

insikt i hur vissa av de strategiska tankegångarna för att maximera antalet röster gick. 

Efter att valdagen kommit och gått och valnattens resultat gett ett svar på en aggregerad nivå uppkom för mig 

flera frågor, många var någon variant av ”vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel?” Denna fråga menar jag är 

intressant för långt fler än mig personligen. Att förstå vilket agerande och vilken slags kommunikation som ger 

ökat folkligt stöd är intressant på en fundamental nivå för Michael Arthursson likväl som alla andra politiker 

med aspiration på att få genomslag för sina förslag. Att förstå vad som orsakar röstdelning är för de 

kommunpolitiskt aktiva en lokal variant av detta tema.  
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I en riktigt välvillig spaning kan det sägas att även gemene man, den vanliga väljaren, har ett intresse av att 

partierna vet vad som resulterar i ett ökat stöd. Detta eftersom att de då blir bättre på att ”tillfredsställa” 

väljarna genom att föra de frågor som engagerar många. 

Denna uppsats siktar på att skapa större möjligheter till just utvärdering för de lokala politikerna eftersom den 

söker bringa klarhet i efterhand över vissa av de aspekter som kan ha gett ökat folkligt stöd.  

Då det inom ramen för vad som kan anses vara rimligt att kunna täcka avseende en kandidatuppsats 

undersöks inte alla orsaker till röstdelning. Det som undersöks är om tre av de faktorer som enligt tidigare 

forskning kan ge upphov till röstdelning går att finna genom medierapportering under tiden innan valet. Detta 

görs genom att testa hypotesen. 

Gällande den inomvetenskapliga relevansen bidrar denna uppsats med ny kunskap genom att testa om en 

annan disciplins teori, dagordningsteorin, ger för handen att det går att upptäcka de 

röstdelningsupphovsorsaker som är i fokus. Med hänsyn till att detta är en fallstudie där två kommuner 

undersöks går det inte att utifrån endast två fall dra generella slutsatser om att det vi finner är någonting som 

stämmer för övriga svenska kommuner. Om hypotesen får stöd kan det tala för att det genom studier av 

mediebevakning går att identifiera vissa av dessa faktorer. Ytterligare studier behövs för att bekräfta dessa 

resultat eller förkasta dem.  

1.2. BAKGRUND/TIDIGARE FORSKNING 

Som en kommentar till Sören Holmbergs inledande påstående går det att slå fast att röstdelning är ett 

fenomen som ökar. Från att endast 6 % röstade på olika partier i riksdags- respektive kommunvalet 1970, det 

första år då valen sammanföll, till dagens nivå. I det senaste valet röstdelade ungefär var tredje väljare mellan 

riksdagsval och kommunval (Erlingsson et. al., 2015, s.373). 

I nära på hälften av samtliga svenska kommuner återfinns lokala partier – 141 st – vilka per automatik leder till 

att det blir en diskrepans mellan röster i riksdagsval kontra kommunval (ibid, s.363). 

I valet 2014 fick ”övriga partier” 4,09 % av rösterna i genomsnitt i valen till samtliga kommunfullmäktige 

(Valmyndigheten, 2017). När andelen som röstdelar är cirka en tredjedel är det med andra ord tydligt att det 

är andra, nationellt aktiva partier, som på den lokala arenan ”stjäl” röster från sina medtävlande. När det 

dessutom är så mycket som hälften av väljarna som anger att de har övervägt att röstdela på kommunal nivå 

visar det att det knappast är ett randfenomen (Johansson, 2008, s.35).  

Om en individs röstande till riksdagsval och kommunval skiljer sig åt i en tredjedel av fallen, vad är det normala 

och vad är avvikelsen? Vad är utgångspunkten? För väljarna har röstande i de två olika valen delvis skilda 

resonemang. Väljare röstar i större utsträckning i riksdagsval än i kommunval på det parti som enligt dem har 

bäst politik och som de anser vara bäst. Detta talar för att röstande till riksdagsval har i större utsträckning 

ideologiska drivkrafter – väljarna röstar efter ideologi till riksdagsval. Enligt en studie av 2006 års val var det 88 

% som valde det parti som ansågs bäst till skillnad från 74 % i kommunvalen. Det sätt som detta ska förstås är 

att ideologiska resonemang även spelar stor roll till valen i kommunen, men inte fullt lika stor roll som i 

riksdagsvalet. Därmed så finns det andra faktorer som spelar in och påverkar vilket parti som får väljarnas 

röster. Dessa faktorer inverkar på röstdelningen och kan därmed sammanfattas enligt Folke Johansson som 

”röstdelningen är … ett resultat av ställningstaganden till kommunpolitiken” (ibid, s.33).  

I frågan om hönan och ägget vet vi då alltså att det är valbeslutet till riksdagsvalet som kom först och som i de 

lokala valen modifieras av kommunpolitiska faktorer. Det är alltså i kommunpolitiken som dessa effekter ska 

identifieras. 
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Intressant i sammanhanget är att röstdelning trots allt uppkommer. Det kanske inte låter så underligt, i och 

med att det finns en möjlighet till att göra tre olika val vid valtillfället. Men det finns en djupt rotad mänsklig 

önskan om att vara konsekvent, att vara sammanhängande i sitt tänkande och ståndpunkter. Att undvika så 

kallad kognitiv dissonans. Om man ser sig som moderat sympatisör är man mer benägen till att tycka att ett 

moderat förslag är bra – så länge man vet att det är Moderaterna som står bakom förslaget. Man är betydligt 

mindre lockad att anse att det är rätt och rimligt om det är Socialdemokraterna som står bakom det, och då 

oavsett förslagets innehåll (Strömbäck, 2009, s.95-96). 

Vad röstdelning är, det vill säga att väljare avviker ifrån deras ideologiska utgångspunkt för att på en nivå göra 

ett annat val, går därför i strid mot detta. Därmed är det inte underligt att i takt med att partiidentifikationen 

och partimedlemskapen har minskat över tid har även röstdelningen ökat (ibid, s.64-66). 

Väljarna har i större grad än tidigare ersatt lojaliteten till endast ett parti till möjligheten att rösta på ett visst 

antal. Som Magnus Hagevi uttrycker det, ett partistall (Hagevi, 2015, s.92)(Holmberg, et.al., 2013, s.352-358). 

Det finns en rad olika faktorer som ligger bakom det partival väljarna gör. Väljarnas socioekonomiska faktorer, 

deras värderingar, deras block- och partiidentifikation, deras uppfattning om partiledarna, uppfattningar som 

finns om samhälls- och privatekonomi, åsikter i sakfrågor samt taktikröstande. De förra parametrarna anses 

ligga djupare och vara mindre orörliga än de senare (Hagevi, 2015, s.12-24). 

Det som undersöks i denna uppsats är dock vissa faktorer som förklarar röstdelning – tre perspektiv – och hur 

det är möjligt att identifiera dem genom mediestudier. Därför kommer inte flera av de aspekter som enligt 

tidigare forskning ligger bakom varför människor röstar som de gör att vidare begrundas, om de inte påverkar 

det som är föremål för denna studie. 

I lokalpolitiken omnämns vissa väljare skämtsamt som hästväljare. Med det menas de trogna väljare som ofta 

har en del av sin identitet kopplad till sympati för just det partiet och som skulle rösta på det även om det 

leddes av en häst.  

Om vi ska måla upp en slags urtyp eller ideal för en så kallad hästväljare är det således en pensionär, arbetare, 

inte storstadsbo, som på något vis har varit del av ”Rörelsen” och som alltid kommer att rösta på 

Socialdemokraterna. Hos dessa är det svårt att se någon större röstdelning. Dessa hästväljare återfinns även 

bland de andra riksdagspartierna, om än i mindre utsträckning än hos Socialdemokraterna. Detta med tanke 

på hur stort S har varit historiskt sett i väljarstöd, hur stort inflytande de har haft i svensk politik och den 

folkrörelsekaraktär partiet har. Men det är inte bara Socialdemokraternas väljarstöd som efter hand har 

krympt. Även medlemskap i partier har minskat över tid, urbaniseringen fortsatt, utbildningsnivån hos 

befolkningen ökat, antalet riksdagspartier blivit fler. Dessa faktorer, bland andra, leder till att dessa så kallade 

hästväljare blir färre och färre. Andelen som röstdelar har blivit större (ibid, s.12-24).  

För att summera vad forskningen säger om de strukturella faktorerna som påverkar benägenheten att 

röstdela: 

 Yngre röstdelar i större utsträckning än äldre. Kvinnor röstdelar oftare än män. De med hög utbildning 

har större benägenhet att röstdela än de med låg utbildning (Erlingsson et. al., 2015, s.370). 

 Vilket parti som man röstar på i riksdagsvalet. Socialdemokratiska väljare är mindre benägna att 

röstdela än vad sverigedemokratiska väljare är exempelvis (ibid, 2015, s.367-368).  

 Väljare röstdelar oftast inom samma politiska block. Enbart var tionde röstdelare väljer ett parti som 

inte tillhör samma block som det som riksdagsrösten tillföll (ibid, 2015, s.370). 

 Att vara medlem i ett politiskt parti eller det som räknas som en partianhängare minskar 

benägenheten att röstdela (Johansson, 2008, s.34). 

 Om väljarna uppfattar partierna som splittrade avseende sammanhållning eller i sakfrågor ökar det 

sannolikheten för att röstdelning uppstår (Burden et. al., 2009, s.4). 
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Man kan alltså säga att de effekter som orsakar röstdelning får genomslag beroende på vilken grogrund som 

finns. Men som sagt, det ovanstående avser i första hand benägenheten att röstdela, inte vad som faktiskt 

åstadkommer röstdelning. Annorlunda uttryckt är dessa strukturella faktorer de som säger om veden är torr 

eller fuktig, inte hur många tändstickor som används för att tända elden. Fokus i denna uppsats är på 

tändstickorna – att i retrospektiv undersöka några av de effekter som kan åstadkomma röstdelning i de två 

kommunerna som undersöks. Men de strukturella faktorerna utgör anledningen till varför det är just de bägge 

kommunerna som ingår i studien – de har så lika förutsättningar som går att åstadkomma utanför ett 

laboratorium. De säger även något om den generella röstdelning i Stockholms län, från vilken positiv eller 

negativ avvikelse signalerar lokala röstdelningseffekter.  

Vilka effekter är det då som gör att väljare väljer att rösta på ett annat parti i kommunvalet än i riksdagsvalet? 

För att använda liknelsen från stycket ovan: vad är det då som antänder veden och får fyr på brasan? 

Enligt litteraturen inom området finns ett balanserat röstdelande. Det är att de röstande försöker balansera 

upp en uppfattad slagsida i opinionen med ett kontrasterande val. Annorlunda formulerat: om det i ett binärt 

politiskt system verkar gå den ena sidans väg i en eller annan nivå att då välja den andra sidan för att inte ge 

den vinnande sidan ett alltför tydligt mandat. Att i ordets ursprungliga betydelse förorda moderata krafter 

inom det vinnande alternativet genom en mindre vinstmarginal. I ett konkret exempel i svensk kontext: om de 

rödgröna verkar ta hem en betryggande vinst i min hemmakommun kommer jag lockas att avvika från mina i 

grunden vänsterkantssympatier för att göra dem mindre morska genom att rösta högerut (Burden et. al., 

1998, s.533). Denna slags balanserande röstdelande uppstår dock i andra politiska system än i det svenska 

proportionella valsystemet. Studier utförda med det amerikanska politiska systemet som utgångspunkt har de 

förutsättningar som gäller för ett annat sammanhang än vad som här skall undersökas – det svenska. I den 

svenska litteraturen inom området saknas dessutom det balanserande röstdelandet. Funktionen 

proteströstning ligger nära tillhands och den är till skillnad omnämnd i svenska vetenskapliga artiklar (Burden 

et. al., 2009, s.4). 

Vad orsakar då röstdelning? Det finns olika sätt att formulera de effekter som ger upphov till val av olika 

partier i respektive val, men fokus landar likväl på uppfattade personliga attribut hos den ledande företrädaren 

och ställningstaganden i sakfrågor för de lokala partierna (Karlsson, 2011, s.22-28).  

Det som kommer att vara utgångspunkt i denna uppsats är det sätt detta formuleras genom tre perspektiv: 

utbudsperspektivet, röstmagnetsperspektivet och proteströstningsperspektivet (Erlingsson et. al., 2015, s.372-

373). Mer om dessa i kapitel 3 och 4. 

1.3. FRÅGESTÄLLNING 

Mot bakgrund av att det finns partier som är aktiva på såväl rikspolitisk nivå som kommunalpolitiskt nivå – på 

vilka sätt kan de tre faktorerna utbudsperspektivet, röstmagnetsperspektivet och proteströstningsperspektivet  

förklara skillnaden i röstetal?   

1.4. AVGRÄNSNINGAR 

Det är röstdelningen mellan riksdagsval och kommunval som undersöks. Därmed ingår inte valet till 

landstinget. 

Röstdelningsfaktorerna identifieras genom studier av nyhetsrapporteringen under den mandatperiod som 

föregick valdagen. Det är enbart traditionella medier som undersöks, vilka i denna kontext är tidningar, TV- 

eller filmklipp och ljudupptagningar i form av radioinslag. Av tidsbegränsningsskäl är det enbart de nyheter 

som finns registrerade i någon form på internet som undersöks. Det ska poängteras att trots att de tidningar 

som ingår i sökningarna finns i fullständiga digitala versioner förekommer det en viss risk att någon nyhet inte 
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fångas upp. Det är enbart de nyheter som rapporterats under mandatperioden 2010 till 2014 som undersöks 

och enbart de politiska partiernas lokalavdelningar i de två kommunerna Sigtuna och Upplands Väsby. För den 

regionala eller nationella medierapporteringen räknas enbart de artiklar/inslag som rör Sigtuna eller Upplands 

Väsby och de partier som är aktiva där.  

Det som inte ingår är därmed sociala medier eller andra eventuella kommunikationskanaler. Detta minskar 

möjligheten att kunna hävda att det enbart var genom det som undersöks som en röstdelning uppstod. Men 

det gör inte denna studie. Enligt en undersökning var det främst genom tidningar eller TV som väljarna bildade 

sig sin uppfattning gällande valet från sociala medier. Vad denna studie inte gör är att uttala sig om alla 

faktorer som spelade in för att göra att väljarna fattade sina beslut så som de gjorde i valen. Det tredje mest 

vanligt förekommande sättet för väljarna att tillskansa sig upplysningar om den aktuella politiken i valrörelsen 

var att diskutera politik (Hagevi, 2015, s.33). 

I efterhand blir det vanskligt att genom en kvantitativ metod liksom den som används i denna studie att 

försöka mäta detta med hänsyn till de källkritiska kriterierna. Närheten i tid och rum till valdagen och tendens 

att vilja efterrationalisera sitt val påverkar särskilt den bristande möjligheten att i efterhand konstruera sätt att 

undersöka detta på sätt som inte är i formen av kvalitativa studier (Teorell, 2007, s.104-106).  

Att det är de mest vanligt förekommande sätten som människor informerar sig om politik som ingår ska 

snarast ses som en bonus, att det talar för att det är dessa faktorer som i mångt och mycket har påverkat 

beslutet. Men det ska inte ses som en ambition att slå fast med säkerhet alla faktorer som har spelat in för att 

förklara den röstdelning som uppstått.  

Tre av de faktorer som litteraturen anger ger upphov till röstdelning mellan riksdagsvalet och kommunvalet – 

utbudsperspektivet, röstmagnetsperspektivet och proteströstningsperspektivet – är de som är föremål för 

undersökningen. 

1.5. BEGREPPSDEFINITIONER 

Definitionen av röstdelning så som den används i den akademiska och samhälleliga diskursen, och så även i 

denna uppsats, är att partivalet skiljer mellan de respektive rösterna till riksdags- och region- eller kommunval.  

Detta benämns även som röstsplittring i vissa texter. I fokus för denna uppsats är röstdelningen mellan 
riksdagsval och kommunval och är därför det som avses framgent. 

Många gånger förekommer de politiska partiernas förkortning eller beteckning i media eller i litteraturen, så 

även i denna uppsats. Dessa är: Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Folkpartiet (FP)*, Kristdemokraterna (KD), 

Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP) och Sverigedemokraterna (SD). 

I de kommunala valen förekommer följande partibeteckningar: Samling för Sigtuna (SfS), Väsbys bästa (VB). 

*Folkpartiet har numera bytt namn och heter Liberalerna. Under mandatperioden 2010-2014 var dock det 

gamla namnet och beteckningen som var aktuell varför dessa används i denna uppsats. 

2. TEORI OCH HYPOTESGENERERING 

2.1. DE FYRA PERSPEKTIVEN 

I fokus för uppsatsen står röstdelningen och dess orsaker. Erlingsson och Oscarsson har angett fyra förklaringar 

kopplade till lokala politiska förutsättningarna varför röstdelning uppkommer (Erlingsson et. al., 2015, s.372-

373).  
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1. Utbudsperspektivet  
Om det finns någon lokal fråga som har engagerat och som har exploaterats av de lokala partierna 

2. Röstmagnetsperspektivet  
Om det finns personer som verkat som röstmagneter på grund av sin personliga 
popularitet/förtroende 

3. Proteströstningsperspektivet  
Om det har funnits ett missnöje med de som styr vilket har resulterat i stöd för den politiska 
oppositionen  

4. Stödröstningsperspektivet  

Om väljare röstar på ett annat parti i riksdagsvalet med hänsyn till fyraprocentsspärren 

Dessa ska inte som tidigare fastslagits ses som en förteckning över samtliga effekter som kan orsaka 

röstdelning. Andra forskare har angett andra faktorer som kan ge upphov till röstdelning. Dessa andra 

förklaringar är inte sällan andra formuleringar eller som till viss del inbegriper andra aspekter, exempelvis den 

ledande företrädarens förtroende hos övriga politiker (Karlsson, 2011, s. 22-28). Men dessa är de faktorer som 

på ett gångbart sätt är möjligt att undersöka inom ramen för en kandidatuppsats samt kan göras mätbara på 

ett för studiens sammanhang lämpligt sätt. 

2.2. DAGORDNINGSTEORI 

Varje dag översköljs vi av sinnesintryck. Som tur var är vår hjärna utarbetad till att vara grindvakt mot detta. 

Om vi skulle vara aktivt medvetna om allt vad våra fem sinnen skickade för signaler skulle vi inte kunna hålla 

en fokuserad tanke i huvudet. Som ett exempel går det att föreställa sig hur det är att läsa en bok på ett kafé 

där spädbarn tjuter ideligen – ganska utmanande och koncentrationen bryts ideligen. Säg att detta nu gäller 

hela tiden och för alla yttre stimuli. Så är det lyckligtvis inte, vilket är på grund av att hjärnan fungerar som en 

spärr och ett såll. På samma vis fungerar medierna. Det är genom detta som medier kan utöva den vissa 

gånger stora makt över våra åsikter som de ibland gör (Strömbäck, 2009, s.102-106).  

Verkligheten är obegränsad. Till skillnad från den är vår uppfattningsförmåga liksom medierna begränsade. Till 

sin natur bygger de mediekanaler som finns på att ett urval görs för att vi som konsumenter ska kunna 

orientera oss om vår omvärld. På så vis får det urval av information som medierna väljer ut påverkan i det att 

vi som mottagare förhåller oss till det som förmedlas. Det är svårt att ha en åsikt om sakernas förhållande 

gällande något som vi inte känner till. Om vi inte vet att bostadspriserna i Ulan Bator har ökat eller sjunkit 

under den senaste tiden är det inte troligt att vi har en åsikt om det. Genom detta bestämmer medierna till 

viss del eller till stor del – beroende på orienteringsbehovet hos den individuelle nyhetskonsumenten – vad vi 

ska ha åsikter kring. Det är vad dagordningsteorins första nivå handlar om (McCombs, 2006, s.94-95). 

Medierna kan alltså inte bestämma vad vi ska tycka, men de kan, beroende på hur insatta vi är och hur 

angelägna vi är att veta mer, bestämma vad vi ska ha åsikter om. Om medierna rapporterar löpande om en 

viss sakfråga, låt oss säga flyktingkrisen, så kommer den mediala dagordningen sprida sig till medborgarnas 

dagordning. Gemene man kommer att tycka att flyktingkrisen är en av de viktigaste frågorna och därmed fästa 

större vikt vid denna och bilda sig en åsikt i frågan. Så uppstår dagordningsmakt. 

Vad detta har för inverkan på partier är att de som har ett större förtroende i en viss sakfråga får ett större 

utdelning i form av stöd i opinionen om den sakfrågan är högt på medborgarnas dagordning (Strömbäck, 2009, 

s.118). 

Dagordningsteorins andra nivå handlar om att medierna även kan påverka oss i hur vi ska uppfatta olika frågor, 

vilka attribut som kopplas till de olika nyheterna (ibid, s.112).  

Ett exempel på dagordningsteorins andra nivå är hur företagsnamnet Carema kopplades samman med vad 

som beskrevs i medierna som en vårdskandal. De attribut som sedan kopplades till detta handlade om 
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misskötsel, vanvård, vägning av kissblöjor, välfärdsprivatiseringens avigsidor. Oavsett hur vi som väljare ställer 

oss till fri företagsamhet i välfärden är likväl namnet Carema numera laddad med dessa konnotationer, vilket 

lär vara en stor anledning till varför de sedermera bytte namn till Vardaga. 

Kortfattat betyder alltså detta i denna uppsats sammanhang att för i efterhand kunna undersöka dessa tre 

perspektiv används även Maxwell McCombs dagordningsteori som säger att:  

 Medierna bestämmer i stor grad vilka frågor som väljarna tycker är viktiga, med andra ord, hur den 
politiska dagordningen ska se ut (dagordningsteorins första nivå) 

 Det sätt medierna beskriver verkligheten, med vilka ord, vilka vinklar, påverkar hur väljarna uppfattar 
dem (dagordningsteorins andra nivå) 

Vad dagordningsteorin säger är att det på individnivå går att hitta flera förklaringar till varför människor röstar 
så som de gör, utefter personliga erfarenheter osv. Men som grupp betraktat är det i stor grad efter vad som 
rapporterats i medier som väljare orienterar sig i samhällsdebatten, uppfattar de olika alternativen och 
därmed grundar sina val på (McCombs, 2006, s.97-99). 

 

Figur hämtad från Strömbäck, 2009. 

2.3. KRITIK AV TEORIER 

Så som ovan angett anses valet till riksdagsvalet vara den ideologiska utgångspunkten, och rösten till 

kommunvalet är att se som avvikelsen. Att väljarna röstar på det parti som de uppfattar står dem värderings- 

eller sakfrågemässigt närmast i riksdagsvalet men att det finns andra effekter som kan få väljarna att rösta 

annorlunda i kommunvalet än på det parti som de sympatiserar mest med. Det är dessa effekter som tre av de 

fyra perspektiven handlar om. Detta gäller inte avseende stödröstningsperspektivet. Då är snarare 

kommunvalsrösten att se som den ideologiska utgångspunkten och riksdagsvalet som avvikelsen. 

I vår svenska kontext har de senaste riksdagsvalen stödröstande handlat om att hålla kvar ett parti – 

Kristdemokraterna – i riksdagen. I ett historiskt perspektiv var Vänsterpartiet kommunisterna ett parti som 

genom socialdemokratiska stödröster höll näsan ovanför riksdagsspärren. Denna fyraprocentsgräns passerar 

de numera med råge, varför det alltså handlar enbart om Kristdemokraterna (Valmyndigheten, 2017). 

I och med att denna uppsats handlar om mediebevakningsstudier av lokala partier blir det problematiskt att 

undersöka detta perspektiv. Dels lämpar sig inte de variabler som används i den kvantitativa innehållsanalysen 

för att undersöka de andra perspektiven (se nedan 3.3. ”Kvantitativ innehållsanalys”). Dels blir även ett 

studium av nyhetsrapporteringen av rikspolitiken under fyra år utöver den lokala politiska arenan en smula 

övermaga för vad som ryms i en kandidatuppsats. 
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Grundkritiken mot dagordningsteorin kan sammanfattas som så: människor är inte viljelösa subjekt som 

enbart reagerar på yttre stimuli. Det finns mer än mediers dagordning till att förklara hur vi röstar. Även 

erfarenheter och drivkrafter från vårt verkliga liv inverkar starkt. 

Särskilt uppenbart är detta med en av de två kommuner som studeras, Sigtuna. I ett avsnitt av SVT:s program 

Uppdrag granskning undersöktes kopplingarna mellan Socialdemokraternas dåvarande och nuvarande ledande 

företrädare och den lokala syrianska gruppen. I programmet beskrevs en bild där socialdemokrater genom 

tjänster – i form av rabatterad mark, gratis hyra av kommunala lokaler, uppskjutna avhysningar och liknande – 

och gentjänster – i form av röster – lyckades få en ordentlig lokalpolitisk skjuts avseende valresultat (Sveriges 

television, 2017). 

I valet 2002 gagnades alltså Socialdemokraterna enligt Uppdrag granskning av ett väljarflöde från Moderaterna 

på grund av röstbyteshandel med den syrianska gruppen. Detta skulle enligt TV-programmet ha skett i 

kommundelen Valsta då det är där lejonparten av syrianer är bosatta. Valsta tillhör Sigtunas andra valkrets av 

två befintliga. Vid en första anblick får den utsagan stöd då Socialdemokraternas del av rösterna ökade med 

7,6 % till 49,4 %. Ett starkt resultat således. Men detta är inte hela bilden. Detta är inte hela förklaringen till de 

effekterna som uppkom. Faktum är att Socialdemokraterna fick en större ökning relativt sett i den första 

valkretsen, en ökning om 5,2 % till 29,6 % (Valmyndigheten, 2017).   

Det var med andra ord även annat som talade för Socialdemokraterna i valet 2002 än enbart att de sålde mark 

till ett rabatterat pris till den syrisk-ortodoxa församlingen.  

Det ska påtalas att dagordningsteorin inte är någon ny oprövad och omstridd tanke. Den har under decennier 

studerats i hundratals studier och den har genom detta kommit att åtnjuta brett stöd. Att uttala sig om att det 

finns mycket som tyder på att den dagordningsmakt som den talar om verkligen kan uppstå är därför tämligen 

okontroversiellt (Strömbäck, 2009, s.102). 

Till syvende og sist är det inte enkelt att redogöra för exakt i vilken utsträckning alla reella och eventuella 

faktorer har spelat in för att åstadkomma den röstdelning som till slut blir resultatet av valen på valdagen. 

Denna studie ämnar dock inte till att förklara samtliga möjliga parametrar. Detta är i stor utsträckning en 

undersökning i om man genom mediestudier i efterhand kan identifiera några av de sedan tidigare fastslagna 

orsakerna till att röstdelning uppkommer.  

2.4. HYPOTES 

Uppsatsens hypotes är: dagordningsteorin kan användas för att identifiera tre av de faktorer som orsakar 

röstdelning – de tre perspektiven. 

2.5. SLUTSATSER AV TEORIER OCH HYPOTESGENERERING 

Om man utgår ifrån dagordningsteorins premisser går det att finna i rapporteringen om de olika politiska 

aktörerna olika faktorer som kan ge upphov till röstdelning. Om det exempelvis framkommer många kritiska 

artiklar om de styrande i Upplands Väsby bör det skapa ett större missnöje bland befolkningen med de som 

styr i kommunen och därmed skapa grund för att proteströstningsperspektivet påverkar valutgången. Det är 

genom det hypotesen kan testas. 
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3. METOD 

3.1. KVANTITATIV STUDIE 

Det som undersöks kvantitativt är det som det finns många analysenheter av, vilket är antalet artiklar/inslag 

under mandatperioden. 

Kvantitativ metod handlar till mångt och mycket om att utifrån ett urval av ett flertal analysenheter ur en 

större population dra generella slutsatser om just den populationen. Annorlunda uttryckt krävs många artiklar 

eller nyhetsinslag för att kunna uttala sig om generella trender i nyhetsrapporteringen. Det finns det som tur 

var, vilket är anledningen till varför kvantitativ metod kan användas till just nyhetsrapporteringen (Teorell, 

2007, s.12). 

Däremot lämpar sig en kvantitativ ansats dåligt när urvalet enbart består av två enheter, vilket de bägge 

kommunerna som ingår i uppsatsen är. Alltså blir det desto svårare att säga något generellt om kommuner i 

allmänhet utifrån enbart dessa två.  

Det går därmed att säga att vi finner ett klarlagt stöd för en viss slags medierapportering för en viss aktör i en 

av de bägge kommunerna. Däremot går det enbart att hävda att detta kan tala för att man generellt genom 

mediebevakning kan finna dessa röstdelningsorsaksfaktorer. 

3.2. JÄMFÖRANDE FALLSTUDIE 

Jämförande fallstudier handlar ofta om att undersöka historiska skeenden för ett fall eller ett fåtal fall. Därmed 

passar den metoden väl här då det handlar om att söka orsaksförklaring i efterhand och jämföra mellan två 

fall. Dessa två fall är de bägge kommunerna Sigtuna och Upplands Väsby. 

I denna uppsats får de bägge kommunerna utgöra varandras kontrafaktiska alternativutfall. I Sigtuna har 

Socialdemokraterna genom betydande röstdelning lyckats erhålla många fler röster än partiet gjorde i 

Upplands Väsby. I Upplands Väsby har Kristdemokraterna gjort på motsvarande sätt i jämförelse med partiet i 

Sigtuna. Det som förklarar varför detta har uppstått är röstdelningseffekter, de fyra perspektiven. Uppsatsens 

hypotes anger att dessa går att urskilja genom medierapporteringen på grund av den prioritetsöverföring som 

sker mellan mediernas dagordningar och väljarnas dagordningar. Detta enligt dagordningsteorins första och 

andra nivå. 

Genom att ange kontrafaktiskt utfall, göra förklaringarna och utfall till jämförbara variabler och knyta dessa till 

teorier uppfylles kraven som ställs på förklarande fallstudier (Teorell, 2007, s.236). 

3.3. KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Den metod som används för att undersöka medierapporteringen i de bägge kommunerna är kvantitativ 

innehållsanalys. Där denna metod med fördel används är då förekomsten av olika egenskaper eller attribut i 

ett material ska undersökas. Det är därför en relevant metod för detta ändamål. 

En kvantitativ innehållsanalys undersöker likvärdiga och alltså jämförbara uppgifter från ett flertal 

analysenheter. Många gånger undersöks materialet utifrån frekvens och utrymme av det som är av intresse. 

Hur ofta och hur mycket förekommer det vi vill studera? Det är kvantitativ innehållsanalys en metod för att 

undersöka. Det är även möjligt att undersöka andra parametrar. Det är dessutom en teknik som används 

särskilt ofta avseende politisk nyhetsrapportering och är därmed flitigt förekommande i politisk 

kommunikationsforskning, och då alltså där statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap 
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överlappar. Dessa egenskaper som metoden innehar gör att den passar väl för denna studies syfte (Esaiasson 

et. al., 2012, s.197-201). 

Först och främst definieras vad som är analysenheter och därefter i vilket material dessa ska hämtas ur. För 

denna studie är det redaktionella artiklar eller nyhetsinslag i lokal, regional och nationell media under 

mandatperioden 2010-2014. Därefter bestämmes vad som ska undersökas, vilka variabler som för varje 

analysenhet skall tilldelas värden. Kvantitativ innehållsanalys kräver även tolkningsregler och 

kodningsprinciper. Ofta används kodbok och kodblanketter (ibid, s.201). 

I denna studie är det som används som blankett den mall för varje analysenhet däri variabelvärden anges, se 

nedanstående bild. Ingen kodning kommer däremot att ske då min bedömning är att det inte skulle ge några 

tidsvinster. 

 

Varje analysenhet måste tolkas innan de attribut som den innehar kategoriseras och variabelvärden bestäms. 

Detta sker utifrån tolkningsregler. Denna uppsats har tagit inspiration från det sätt innehållsanalys av 

artiklar/inslag gjorts i studien av medierapporteringen under första halvåret 2014 av TNS Sifo. I den har antalet 

redaktionella artiklar/inslag uppmätts. Varje artikel/inslag har genom innehållsanalys tolkats i en 

tendensbedömning i den redaktionella tonen och kodats i positiv, neutral eller negativ. Detta genom att 

redaktionella värdeord har tagits hänsyn till. Till positiva värdeord räknas ”stark”, ”växande”, ”vinner” och 

liknande. Till negativa värdeord räknas ”svag”, ”i konflikt med” och liknande. (Wennö, 2014, s.48). Det är dessa 

tolkningsregler som gäller för denna studie. 

Artiklarna/inslagen har dessutom kodats efter parti, företrädare, ämnesområde och sakfråga. Företrädare och 

sakfråga ska här ses som underkategorier till parti och ämnesområde. Det är rimligt att även undersöka dessa 

då exempelvis sakfrågan ”skola/utbildning” kan inrymma positiva rapporteringar om betyg å ena sidan 

samtidigt som det kan vara negativt vinklade nyheter om nedläggning av en skola. Varje analysenhet 

undersökes därmed enligt fem variabler, se nedan under 4.1. Operationalisering. 

En förhållningsregel avseende innehållsanalys är att analysenheterna ska hamna i fullständiga och ömsesidigt 

uteslutande kategorier. Det kräver alltså att varje artikel/inslag som tolkas enbart kan sägas ha en huvudaktör. 

För denna uppsats innebär det att det är enbart ett parti, en företrädare, en vinkel, en sakfråga och en specifik 

sakfråga som gäller för varje analysenhet. Vilken som är den huvudsakliga sakfrågan exempelvis i en artikel är 

föremål för tolkning (Esaiasson, 2012, s.204). 

Som påpekat ovan sker tolkningen av analysenheterna och kategoriseringen i positiv, neutral eller negativ 

vinkling genom värdeord, bildutrymme, antal citat mm. Genom att vara tydlig avseende hur tolkningen sker 

minskar godtyckligheten och transparensen ökar (Teorell, 2007, s.101). 

För att ytterligare tydliggöra hur denna slags analys sker för varje analysenhet (artikel/inslag) kommer de 

finnas två exempel bland bilagorna. Där kommer en positiv vinklad artikel eller nyhetsinslag skildras och 

resonemanget kring varför den blev klassad som positiv tydliggöras. På samma vis kommer en negativ vinklad 

artikel/inslag presenteras samt resonemangen bakom dess negativa klassning. 

Analysenhet #

Parti

Företrädare

Vinkling

Ämnesområde

Sakfråga
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3.4. KRITIK AV METOD 

En faktor som inte går att komma ifrån är att jag som uppsatsförfattare är part i målet. Jag är inte bara boende 

i en av de bägge kommuner som studeras eller politiskt aktiv – jag var vid det senaste valet ansvarig för hur 

kommunikationen utformades för att åstadkomma så många röster som möjligt. Att jag därmed skulle kunna 

vara utan känslomässig och värderingsmässig anknytning till den period som studeras är inte rimligt.  

För att motverka eventuell färgning i tolkningen av de olika analysenheterna och därmed säkerställa 

intersubjektivitet brukas ett så kallat reliabilitetstest, se nedan, 3.5. ”Validitet och reliabilitet”.  

3.5. VALIDITET OCH RELIABILITET 

Hur pass väl stämmer de operationaliserade begreppen med det vi avser att mäta? Den frågan besvaras 

genom att reliabiliteten och validiteten för den valda metoden och de operationaliserade definitionerna 

skärskådas. God reliabilitet betyder frånvaro av osystematiska mätfel, en frånvaro av slumpartade och 

godtyckliga mätfel. På motsvarande vis betyder validitet frånvaro av systematiska mätfel (Teorell, 2007, s.57). 

Ett sätt att åstadkomma en studie med god validitet är att kopiera de operationaliseringar etablerade forskare 

har gjort. Om opinionsundersökningsinstitutet TNS Sifo kan anses motsvara en sådan aktör åstadkommes 

alltså en god validitet delvis i och med att analysenheterna undersöks på samma vis (Esaiasson, 2012, s.60). 

Det gäller delvis eftersom det upplägg denna uppsats begagnar är att mäta på samma vis som den studie som 

hänvisade till ovan, men kopplar samman det som de mäter med de teoretiska definitioner som de fyra 

perspektiven är. Denna koppling har inte gjorts tidigare. Det går att hävda att själva mätmetoden är fullt rimlig 

och ger tillförlitliga resultat utan systematiska mätfel, det vill säga att den har god reliabilitet. Men det går inte 

att utifrån det utan vidare mena att en god validitet uppnås per automatik. Kvantitativ innehållsanalys 

inbegriper ofta ett reliabilitetstest, vilket innebär att en mindre del av materialet gås igenom en gång till av 

den som tolkat materialet efter en tid, alternativt att någon annan gör detta. Detta görs för att säkerställa att 

tolkningen utefter tolkningsprinciperna sker med godtagbar intersubjektivitet (ibid, s.207-208).  

Detta gör även denna studie. En utomstående person, med adekvat utbildning för att utifrån de 

tolkningsprinciper anges kunna tolka materialet, har gått igenom en del av materialet och jämfört de 

kategoriseringar hon gjort med de som uppsatsförfattaren gjorde. Resultatet var en 85 %-ig 

överensstämmelse. Detta är enligt de riktvärden som finns att bedöma som en godtagbar reliabilitet (ibid, 

s.208). 

3.6. DATAINSAMLING 

Värt att understryka är att detta handlar om hur aktörerna – partierna – porträtteras i de redaktionella 

artiklarna/inslagen. Anses de vara vinnare eller skyldiga? Eftersom det handlar om redaktionellt material ingår 

insändare eller reklam inte i undersökningen.  

Människor uppfattar insändare eller reklam på ett annat sätt än redaktionellt material. De är mer på sin vakt 

mot den sortens kommunikation och blir i mindre utsträckning påverkade. Man är medveten om att det är 

någon som vill påverka en helt enkelt och därmed hålles de mentala skyddsmurarna uppe. Detta särskilt när 

avsändaren är en politisk företrädare eller ett politiskt parti, när misstroendet mot politiker stadigt ökat 

(Strömbäck, 2009, s. 64). 

Sökningen för att finna artiklar/inslag sker genom mediernas egna hemsidor eller sökningar med 

webbverktyget Retriever. De medier som är av intresse är nationell eller regional media som i artiklar/inslag 
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nämner de två kommuner som är aktuella. Utöver det är de lokala tidningarna och deras digitala upplagor 

samt webbtidningen Märsta.nu de som räknas in.  

Nyhetsinslagen i TV har inte samma grad av dagordningsmaktseffekt än tidningsartiklar. Detta beror dels på TV 

som medium. Det är inte vi som TV-tittare som styr takten på informationsöverföringen, det gör vi vid 

tidningsläsande. Det kan låta som att det skulle tala för att TV vore ett bättre medium, att inte målgruppen kan 

värja sig mot informationen men innebär i själva verket motsatsen. Det är genom aktiv nyhetskonsumtion och 

tid för reflektion och informationsbearbetning som verkliga effekter kan uppnås (ibid, s.109).  

Människor har olika stort förtroende för olika medier. Rimligt är att SVT och Dagens Nyheter åtnjuter större 

folklig tilltro än Fria Tider, Flamman eller Axpixlat. Det som riskerar att upplevas som tendentiös rapportering 

skapar ett mer skeptiskt sinnelag hos mediekonsumenterna. Beroende på detta har de olika medierna större 

eller mindre dagordningsmaktseffekter (ibid, s.109-110). 

Till det ska tilläggas att nyheter röner större uppmärksamhet och därmed större dagordningsmaktseffekter ju 

större utrymme de tar och vilken placering de får. Om en nyhet i tryckt media hamnar på löpsedeln och på 

mittuppslaget på sidorna tre till fyra kommer det ge mer inverkan än om det återfinns på s.12 i halvsides- eller 

kvartssidesformat. Motsvarande går att tillämpa för nyhetsinslag i TV gällande längd, placering tidigt eller i 

slutet av sändningarna. Allt detta talar för att de olika analysenheterna som ingår i den kvantitativa 

innehållsanalysen inte väger lika tungt. Det är en svaghet med denna metod och något som en kvalitativ 

textanalys kunna kasta bättre ljus över (Esaiasson, 2012, s.197). 

En mer ingående tolkning och analys än den som sker i och med variabelvärdenas bestämmande för varje 

analysenhet i den kvantitativa innehållsanalysen är dock inte görbart med ett så omfattande material. Det går 

att resonera kring att det olika medieutrymmet för de enskilda artiklarna/inslagen till viss del tar ut varandra 

på aggregerad nivå. Dessutom är det som är av intresse framförallt mönster och trender snarare än en 

exakthet i uppmätandet av effekterna. Därmed bör det gå att ha en viss fördragsamhet avseende skillnader i 

utrymme, placering och media mellan analysenheterna.  

Sociala medier såsom Facebook, Twitter har inte räknats med. Fysisk marknadsföring i form av affischer, 

flygblad eller annat har inte heller räknats med. De uppräknade kommunikationsformerna bör ha en viss 

inverkan i att stärka en eller flera av de faktorer som orsakar röstdelning, om än inte lika stor som tidningar 

och TV.  

I studien Survey 2014 angav de deltagande att de ägnade ca. 12 dagar i valrörelsen 2014 åt att läsa om politik i 

tidningen, 7,8 dagar ägnades åt att titta på TV-program om politik, 7,5 dagar åt att diskutera politik. Detta bör 

jämföras med de 3 dagar som gick åt till att söka eller läsa om politik på internet och 0,8 dagar åt att 

kommentera politik på internet (Hagevi, 2015, s.33). 

I jämförelse med nyhetsrapportering i traditionell media (tryckt och TV) står sig alltså internet och social media 

slätt avseende påverkanskraft. För denna uppsats räkning är detta inte helt irrelevant då den vill belysa om det 

går att härleda röstdelning ur den dåtida medierapporteringen. Samtidigt som det är enbart de två ovan 

angivna medieformaten som undersöks och resultatet kan sägas vara giltigt avseende dem vill vi ändå kunna få 

en god blick över vad som faktiskt gav orsak till röstdelningen. Det är därför intressant och en styrka för 

uppsatsens upplägg att tidnings- och TV-medierna är så pass förhärskande gällande påverkan. 
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3.7. VAL AV KOMMUNER ATT UNDERSÖKA 

Denna uppsats bygger på att genom en jämförande fallstudie mellan kommunerna Sigtuna och Upplands 

Väsby belysa olika faktorer som kan förklara varför röstdelning förekommit på annorlunda vis i Sigtuna än 

Upplands Väsby.  

Sigtuna och Upplands Väsby är grannkommuner i Stockholms län, av samma befolkningsstorlek, med liknande 

befolkningssammansättning, kommunikationer, näringslivsförutsättningar och där den politiska makten lokalt 

har skiftat fram och tillbaka mellan socialdemokratiskt lett styre och moderatlett styre. Därmed är de i den 

mån den går att göra jämförelser mellan två kommuner så liknande som kan önskas. Därför är det intressant 

att röstdelning i på vissa sätt har förekommit i högre grad i Sigtuna än i Upplands Väsby och vice versa på 

andra sätt, vilket föranleder frågorna ”varför” och ”hur”. Vi vet alltså redan att det har skett röstdelning, och vi 

vet vilka som är vinnare och vilka som är förlorare.  

4. EMPIRI, RESULTAT OCH ANALYS 

4.1. OPERATIONALISERING 

Så som angett ovan är rösten i riksdagsvalet den som kan ses som en ideologisk utgångspunkt för väljarna. Det 

är rösten i kommunvalet som därmed är avvikelsen och det som gör att de väljer något annat än det 

ideologiska förstahandsvalet är enligt de tre perspektiven. 

Operationaliseringen har skett enligt ett liknande mönster som använts i TNS Sifos studie över 

medierapporteringen under första halvåret 2014, se ovan 3.3. ”Kvantitativ innehållsanalys”. 

Varje analysenhet tilldelas variabelvärden enligt nedanstående mall. Kategorierna företrädare och sakfråga ska 

ses som underkategorier till parti respektive ämnesområde. 

 

4.2. TOLKNINGSPRINCIPER 

VARIABELN ”PARTI” 

Kan för varje enskild analysenhet anta en och endast en av följande värden: Moderaterna (M), Centerpartiet 

(C), Folkpartiet (FP), Kristdemokraterna (KD), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP), 

Sverigedemokraterna (SD), Samling för Sigtuna (SfS) eller Väsbys bästa (VB). 

Om det i den enskilda artikeln/inslaget förekommer flera partier som är omnämnda räknas det parti som är i 

fokus. Det är det som får mest utrymme i form av tillhörande bild, antalet citat, i vilken ordning namnet på 

partiet eller partiets företrädare kommer i texten – ju tidigare, desto större fokus. 

Analysenhet #

Parti

Företrädare

Vinkling

Ämnesområde

Sakfråga
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VARIABELN ”FÖRETRÄDARE” 

Handlar om de ledande företrädarna i respektive parti i respektive kommun – de lokala partiernas 

gruppledare. 

Om det i den enskilda artikeln/inslaget förekommer flera ledande företrädare som är omnämnda räknas den 

företrädare som är i fokus. Det är den som får mest utrymme i form av tillhörande bild, antalet citat, i vilken 

ordning namnet på partiet eller partiets företrädare kommer i texten – ju tidigare, desto större fokus. 

I SIGTUNA 

Kan för varje enskild analysenhet anta en och endast en av följande värden: Olov Holst (M), Mårten Fintling 

(C), Dan Rosenholm (FP), Karsten Bjärbo (KD), Lars Bryntesson (S), Petri Perälä (V), Pierre Cengiz-Edstrand 

(MP), Sören Sundh (SD), Lars Björling (SfS). 

I UPPLANDS VÄSBY  

Kan för varje enskild analysenhet anta en och endast en av följande värden: Per-Erik Kanström (M), Ann-

Christin Larsson Frickner(C), Kristina Klempt (FP), Maria Fälth (KD), Mathias Bohman (S), Ulla Blücher (V), Lars 

Valtersson (MP), Jörgen Danielsson (SD). 

VARIABELN ”VINKLING”  

Kan för varje enskild analysenhet anta en och endast en av följande värden: positiv, neutral eller negativ. 

På samma vis som i TNS Sifos studie tolkas varje artikel/inslag medelst innehållsanalys. Detta genom 

redaktionella värdeord som ”stark”, ”växande”, ”vinner” (positiva) eller ”svag”, ”i konflikt med” (negativa) eller 

liknande. (Wennö, 2014, s.48). 

Det som undersöks är hur partiet eller partiföreträdarna porträtteras medialt och om partiet eller företrädaren 

avger eller mottar kritik. Om fokus i nyheten är att företrädare A från B-partiet kritiseras för någonting tilldelas 

analysenheten variabelvärdet negativ för variabeln vinkling. Om fokus istället är att företrädare X från Y-partiet 

kritiserar någonting är variabelvärdet för den analysenheten å andra sidan positiv.  

Då företrädare A är föremål för kritiken och därmed är nyheten negativ för denne. För företrädare X, som då 

får vara den aktiva parten och kritisera kommer detta däremot vara till dennes förtjänst. Därmed är nyheten 

positiv i det fallet. 

En nyhet med en sakligt sett negativ ton kan alltså innebära att den har en positiv vinkling. Det beror på vem 

som är i fokus – den kritiserade eller den kritiserande. 

VARIABELN ”ÄMNESOMRÅDE” 

Varje analysenhet kan endast tillhöra ett ämnesområde. Dessa är:  

 Politikens former 

 Samhällsplanering 

 Skola 

 Kultur- och fritidsfrågor 

 Social- och omsorgsfrågor 

 Miljö 
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 Kommunens organisation 

 Arbetsmarknadsfrågor/näringsliv 

 Kommunikation och infrastruktur 

 Jämställdhet 

 Trygghet 

VARIABELN ”SAKFRÅGA”  

Det är enbart ett värde som varje analysenhet kan tilldelas avseende variabeln sakfråga. De sakfrågor med 

samma innebörd under samma begrepp, t.ex. ”missnöje över dåliga betyg” och ”bristande kunskapsresultat i 

skolan” räknas som samma. För en summering av alla sakfrågor som förekommit, se nedan: 

Politikens former 

Almedalen, De politiska kandidaterna, Dålig närvaro i debatten, Dörrknackning, Ekonomi, 

Europaparlamentsvalet, Facebookforum, Folkomröstning, Höjd skatt, Kommunranking, Medborgarbudget, 

Motioner, Ny politiker, Nystartat parti, Om hur debatten förs, Opinionsundersökning, Partidagar, Partistämma, 

Politikens former, Politikerarvode, Politikerrollen, Politikers boendeort, Ungdomars medbestämmande, 

Vallista, Vallöfte, Valstugor, Ändring av kommunnamn 

Samhällsplanering 

Attefallshus, Befolkningsökning, Bolagsklyvning, Bostadsbrist, Bostadsbyggande, Bostadsförsäljning, 

Bostadskö, Bostadsmässa, Elledning, Flygbuller, Fyrklövern, Ombildningar, Ordningsfrågor, Renovering av hus, 

Rivning, Studentlägenheter, Väsby entré, Väsby sjöstad 

Skola 

Avskedad skolpersonal, Barngruppernas storlek, Betygskaos, Friskola, Lokalhyra, Lärarbrist, Mer resurser till 

skolan, Mindre barngrupper, Nattis, Nekad skolplats, Ny skola, Platsbrist, Prisbelönt lärare, Skolans 

arbetsformer, Skolidrott, Skolk, Skolmat, Skolnedläggning, Skolresultat, Språkstudier för nyanlända, 

Studiebesök på skola, Städning av lokaler, Öppning av ny förskola 

Kultur- och fritidsfrågor 

Avgifter till kulturskolan, Badhus, Bangolfinvigning, Bibliotek, Biograf, Camping, Fristadsförfattare, 

Föreningsbidrag, Gunnes gård, Hemspråkscafé, Högtidsdag, Ishall, Kulturhus, Kulturskola, Minigolfbana, 

Minoritetsfrågor, Nationaldagsfirande, Offentlig konst, Parkourbana, Pengainsamling, Pride, Ridhus, Skatepark, 

Torginvnigning, Ungdomsgård, Utomhusbad, Vilundaparken, Öppnande av Ekebobadet 

Social- och omsorgsfrågor 

Aktiviteter för äldre, Barn som blir vräkta, Barnfattigdom, Flyktingar, Folkhälsa, Funktionsnedsatta, 

Försörjningsstöd, Hedersvåld, Hemlösa, Julbord till fattiga, Kvinnojour, Utförsäkring, Vräkning, Äldrevård, 

Övergrepp på barn 

Miljö 

Avfallstaxa, Bevarande av skog, Cykling, Earth Hour, För få miljöinspektörer, Miljöföreläsning, Miljögifter, 

Miljömål, Miljöpris, Naturreservat, Vattenrening, Vindkraft 

Kommunens organisation 

Befolkningsökning, Hundförbud, Kommunhus, Kommunhusombyggnad, Kommunranking, Medborgarkontakt, 

Ny kommundirektör, Offentliga måltider, Revisionsuttalande 

Arbetsmarknad/näringsliv 

Arbetsmarknadsinsatser, Företagsetablering, Företagspris, Kommunala visstidsanställningar, Kommunranking, 

Testkörning av bilar, Ungdomsjobb, Sommarjobb, Arlanda som arbetsplats, Näringslivsklimatsranking 
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Kommunikation och infrastruktur 

Brobygge, Farthinder, Pendeltågsstation, Pendeltågstrafik, Roslagsbanans förlängning, Spårbil, Vägbygge, 

Broreparation, Bilåkande, Vägarnas skick, Vägbygge, Parkeringsplatser 

Jämställdhet 

Jämställda löner, Jämställdhet, Jämställdhetsstrategi 

Trygghet 

Nattvandring, Belysning, Samverkansavtal med polisen Trygghet, Brottsofferjouren, Grannstödsbilen 

4.3. UTBUDSPERSPEKTIVET 

Vad utbudsperspektivet handlar om är att ett lokalt parti har kunnat locka väljare från sitt huvudsakliga 

partival genom sin inställning i en sakfråga som det finns en lokal opinion av relativ styrka. De har med andra 

ord lyckats slå mynt av en lokal opinion för eller emot någonting. Det kan exempelvis röra sig om motstånd 

mot nedläggandet av en skola, motviljan mot byggandet av en ny väg över jungfrulig mark eller rentav ett löfte 

om en satsning på fler fotbollsplaner för knattefotbollen (Erlingsson et. al., 2015, s.372). 

Dagordningsteorin anger att mediernas rapportering bestämmer agendan för vad människor anser är viktiga 

frågor. Med andra ord ligger därför de sakfrågor som rapporteras om till grund för vad som upprör eller berör 

den lokala opinionen. Det är utifrån vilka sakfrågor om rapporteras om och på vilket sätt de rapporterats om 

som det går att se vilka sakfrågor som skapat röstdelning – för de partier som fört en linje i enlighet med 

opinionens krav (Strömbäck, 2009, s.118). 

Den form av innehållsanalys som används i denna uppsats undersöker med vilken redaktionell vinkel en aktör 

har blivit porträtterad avseende en sakfråga. Genom att använda de fem variabler som angetts ovan, se 3.3. 

”Kvantitativ innehållsanalys”, så går det efter analys och kodning av varje analysenhet med dagordningsteorin 

därefter uttala sig om tendenser. 

För utbudsperspektivet är variablerna parti, vinkling, ämnesområde och sakfråga relevanta. Eftersom det är 

det lokala partiet, inte företrädaren, som lyckats få ökat stöd för sin position i en sakfråga är därmed variabeln 

företrädare ointressant. Variabeln ämnesområde undersöks för säkerhets skull. Om resultatet av 

undersökningen med hänsyn till variabeln sakfråga skulle ge märkliga resultat som går stick i stäv med 

teorierna så går det att undersöka om ämnesområde är mer relevant att undersöka. 

 

Genom sökningen i artiklar/inslag går det att summera vilka sakfrågor som förekommit flest gånger. Därefter 

undersöks porträtteringen av varje parti inom de tre mest förekommande sakfrågorna, vilka genom 

dagordningsteorin bör signalera att det är de som är de viktigaste. 

Sett genom dagordningsteorins linser kommer utbudsperspektivet innebära att de partier som figurer ofta i 

nyhetsrapporteringen och i ett positivt sammanhang bör öka sin röstandel. Det är de som medierna säger har 

”rätt svar på de viktigaste frågorna”. 

Utbudsperspektivet Analysenhet #

Parti

Företrädare

Vinkling

Ämnesområde

Sakfråga
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4.4. RÖSTMAGNETSPERSPEKTIVET 

Här är det intressant hur de politiska företrädarna porträtteras. Leds det lokala partiet av en person som 

människor uppskattar mer än vad de uppskattar partiet och därmed leder till att de kan tänka sig att lägga sin 

röst annorstädes än på sitt favoritparti? Detta undersöker röstmagnetsperspektivet (Erlingsson et. al., 2015, 

s.372-373). 

Den operationella definitionen är att mäta frekvensen och nettovinklingen för de ledande företrädarna för 

partierna. 

 

4.5. PROTESTRÖSTNINGSPERSPEKTIVET 

Som ovan angett är valet till riksdagen att ses som det ideologiska utgångspunktsvalet. Anser man sig ha 

moderata värderingar eller sympatier röstar man på Moderaterna i riksdagsvalet. Om man anser att partiet på 

det lokala planet har misskött sig ”röstar man med fötterna” och väljer ett annat parti än det som är 

förstahandsvalet (ibid, s.373). 

 

4.6. VALRESULTAT 2014 

Alla partier har olika trender i röstdelning. Vissa partier är överpresterare i kommunval, andra i riksdagsval. 

Vilka de är går att se genom röstdelningskvoten mellan riksdagsval i kommunerna och kommunvalen. 

Nedanstående tabell visar dessa röstdelningskvoter (Valmyndigheten, 2017).   

 

Tabell 4A 

Röstmagnetsperspektivet Analysenhet #

Parti

Företrädare

Vinkling

Ämnesområde

Sakfråga

Proteströstningsperspektivet Analysenhet #

Parti

Företrädare

Vinkling

Ämnesområde

Sakfråga

Kvot mellan riksdagsvalsresultat och kommunvalsresultat

M C FP/L KD S V MP SD Övr

2014 0,92 1,28 1,20 0,87 1,01 1,12 1,13 0,72 1,29

2010 0,87 1,15 1,11 0,79 1,06 1,00 0,97 0,86 2,86
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Den röstdelning som här går att urskilja bör bero på andra, strukturella faktorer än de effekter, de tre 

perspektiv, som denna uppsats undersöker. Detta i och med att dessa effekter som åstadkommer röstdelning 

genom lokala förutsättningar rimligen bör jämnas ut till stor del överlag. Därför bör dessa effekter i stort 

neutralisera varandra mellan partierna och bli mindre påtagliga sett över hela landet. Om exempelvis den 

vänsterpartistiska gruppledaren i Fagersta är omåttligt populär vägs det upp med att den lokala 

kristdemokraten i Markaryd är det i sin kommun. Kvar bör då som sagt finnas andra strukturella faktorer som 

ligger bakom, som ålder, kön, akademisk, etnisk och socioekonomisk bakgrund som förklarar partiernas 

generella röstdelningskvoter. Se ovan för beskrivning av tidigare forskning. 

Men dessa generella kvoter beskriver inte vad som orsakat röstdelning i en viss kommun. Om vi ska undersöka 

vilka effekter som orsakade röstdelning i Sigtuna bör vi utgå ifrån de förutsättningar som finns i Sigtuna och se 

vad som sticker ut. Det som är av intresse är därför avvikelsen, positiv eller negativ, från den generella 

röstdelningskvoten. Det är i denna som de lokala röstdelningseffekterna går att spåra. 

En snabb jämförelse mellan röstdelningskvoterna för partierna i Sigtuna och Upplands Väsby visar att det finns 

uppenbara skevheter för Centerpartiet och Miljöpartiet. Det kan förklaras genom att C är traditionellt betydligt 

starkare på landsbygden och Miljöpartiet i storstadsregionerna. Det går att tänka sig att andra strukturella 

faktorer ligger bakom. Därför är inte röstdelningskvoten för riket en lämplig utgångspunkt. Istället låter vi 

röstdelningskvoten för Stockholms län vara denna utgångspunkt (Valmyndigheten, 2017).   

 

Tabell 4B 

RÖSTRESULTAT OCH RÖSTDELNINGSKVOTER SIGTUNA 

 

 

Tabell 4C 

RÖSTRESULTAT OCH RÖSTDELNINGSKVOTER UPPLANDS VÄSBY 

 

 

Tabell 4D 

Källa: Valmyndigheten, 2017.   

* Kvot mellan Sthlms läns riksdagsvalsresultat och Sthlms läns kommunvalsresultat

M C FP/L KD S V MP SD Övr

2014 0,87 1,04 1,21 0,70 1,00 1,42 1,45 0,62 1,64

2010 0,87 0,80 1,23 0,61 1,09 1,24 1,37 0,73 2,57

Sigtuna

M C FP/L KD
Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot*

2014 30,20% 29,00% 0,96 1,04 1,10 4,30% 4,01% 0,93 0,73 0,90 5,04% 5,58% 1,11 0,92 0,92 5,15% 3,28% 0,64 0,73 0,91

2010 38,24% 28,17% 0,74 0,85 0,85 4,45% 3,92% 0,88 0,77 1,10 7,09% 6,06% 0,85 0,77 0,70 5,94% 2,98% 0,50 0,64 0,82

S V MP SD
Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot*

2014 28,26% 34,74% 1,23 1,22 1,23 4,61% 4,19% 0,91 0,81 0,64 6,52% 5,89% 0,90 0,80 0,62 12,79% 8,67% 0,68 0,94 1,09

2010 27,91% 42,35% 1,52 1,43 1,40 3,84% 2,53% 0,66 0,66 0,53 6,28% 4,55% 0,72 0,75 0,53 5,02% 3,24% 0,65 0,75 0,88

Upplands Väsby

M C FP/L KD
Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot*

2014 28,43% 26,17% 0,92 1,00 1,06 3,75% 3,20% 0,85 0,67 0,82 6,12% 6,95% 1,14 0,95 0,94 4,46% 4,45% 1,00 1,15 1,43

2010 36,67% 32,81% 0,89 1,03 1,03 4,01% 3,03% 0,76 0,66 0,94 8,25% 11,03% 1,34 1,20 1,09 5,52% 5,17% 0,94 1,19 1,53

S V MP SD
Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot* Riksdag Kommun Kvot Kvot/kvot Kvot/kvot*

2014 30,28% 31,36% 1,04 1,03 1,04 5,83% 6,62% 1,14 1,01 0,80 6,85% 9,92% 1,45 1,28 1,00 10,92% 6,31% 0,58 0,80 0,93

2010 27,18% 28,92% 1,06 1,00 0,98 5,17% 5,19% 1,00 1,00 0,81 7,03% 9,96% 1,42 1,46 1,03 4,82% 3,70% 0,77 0,89 1,05
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FÖRKLARING AV OVANSTÅENDE TABELLER 

Kvot 

Valresultatet i kommunvalet dividerat med valresultatet i riksdagsvalet. Exempel: M i Sigtuna 2014, 29,00 % / 

30,20 % = 0,96. 

Kvot/kvot 

Det lokala partiets röstdelningskvot dividerat med den generella röstdelningskvoten för Sverige, se tabell 1. 

Exempel: M i Sigtuna 2014, 0,96 / 0,92 = 1,04. 

Kvot/kvot*  

Det lokala partiets röstdelningskvot dividerat med den generella röstdelningskvoten för Stockholms län, se 

tabell 2. Exempel: M i Sigtuna 2014, 0,96 / 0,87 = 1,10. 

De fält som är markerade med blått signalerar att det lokala partiet har en positiv avvikelse gentemot 

riksröstdelningskvoten eller mot länsröstdelningskvoten (Valmyndigheten, 2017). 

SUMMERING AV RÖSTDELNINGSKVOTER 

I Sigtuna har följande partier åstadkommit en större röstdelning gentemot länssnittet, alltså en positiv 

avvikelse gentemot denna: 

 Moderaterna: 1,10 

 Socialdemokraterna: 1,23 

 Sverigedemokraterna: 1,09 

I Upplands Väsby har följande partier åstadkommit en större röstdelning gentemot länssnittet, alltså en positiv 

avvikelse gentemot denna: 

 Moderaterna: 1,06 

 Kristdemokraterna: 1,43 

 Socialdemokraterna: 1,04 

4.7. RESULTAT 

Genom kvantitativ innehållsanalys har 375 artiklar avseende Sigtuna analyserats, tolkats och kategoriserats. 

För Upplands Väsby var motsvarande siffra 619. Skillnaderna i antal beror på de olika mediernas format och 

utrymme. Där Vi i Väsby, Mitt i Väsby och Sigtunabygden är att betrakta som traditionell tryckt media med 

digitala utgåvor, är Märsta.nu en renodlad internetprodukt utan fysisk distribution att tala om. I jämförelse 

mellan kommunerna är det förhållandena internt mellan positiv, neutral och negativ vinkling som är av 

intresse, inte jämförelser i absoluta tal. 

I denna del, ”Resultat” återges de statistiska resultaten. Analyserna och diskussionen om de tre perspektiven 

och hypotesprövningen kommer längre ned. 

RESULTAT, SIGTUNA 

Företrädare 

Det två största partiernas toppnamn står för den större delen av mediebevakningen. Lars Bryntesson (S) och 

Olov Holst (M) är i huvudfokus för 43,5 % respektive 23,0 % av de artiklar där politiska företrädare figurerar. I 
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jämförelse har tredjeplaceringen, MP:s Pierre Cengiz Edstrand huvudrollen i  endast 8,9 % av artiklarna, och 

de övriga gruppledarna färre artiklar.  

Nettovinklingen för samtliga partiers ledande företrädare är balanserad och är positiv för alla utom Mårten 

Fintling (C) och Sören Sundh (SD). Med balanserad menas här att nettovinklingen ligger ganska nära noll och 

därmed väger positiva nyhetsvinklingar upp negativa i stor utsträckning. 

Värt att notera är att kommunstyrelsens ordförande, Lars Bryntesson har en större andel både positiva och 

negativa vinklingar i jämförelse med Olov Holst, som har en mediebevakning med tonvikt på neutrala 

vinklingar. En tolkning är att Lars Bryntesson har som ledare för det största partiet ansvarig för kommunen har 

fått stå till svars för rådande missförhållanden – vilket föranleder negativ rapportering. Men han har även haft 

möjlighet att vara goda gåvors givare och i dessa reportage porträtterats positivt. Olov Holst har inte haft 

möjlighet till varken eller. 

Se bilaga 1, tabell S1, stapeldiagram S1 och S2. 

Parti 

Sett till porträtteringen av partierna, det vill säga de artiklar som rör partiet (det vill säga både de där 

toppnamnen är med och där de inte är med), är fördelningen väldigt likartad den för variabeln ”Företrädare”. 

S och M förekommer som huvudrollsinnehavare i 46,1 % och 20,3 % av artiklarna. Tredjeplatsens FP är i 

huvudfokus i 6,4 % av fallen och de övriga nästan lika sällan eller ännu mer sällan. 

Balansen tippar däremot i större utsträckning över till mer positiva skildringar än för variabeln ”Företrädare”. 

Det ledande partiet S har en nettovinkling om 33 artiklar av 173 analyserade. Det betyder en övervikt med 

19,1 % av de artiklar som handlar om partiet. FP har å sin sida 12 positiva skildringar, 12 neutrala skildringar 

och ingen negativ. Fullt lika positivt bildsatt har inte M blivit med en nettovinkling av 7 artiklar av det totala 

antalet 76 st. Även här har tonvikten legat på neutrala artiklar. 

Se bilaga 1, tabell S2, stapeldiagram S3 och S4. 

Sakfråga 

Efter genomgången datainsamling blev det tydligt att variabeln sakfråga inte innehöll nog många 

analysenheter för att kunna ge nog tillförlitliga svar.  

För Upplands Väsby, med 619 analysenheter fanns det ca. 50 st av den oftast förekommande sakfrågan, 

därefter färre och färre. Med så få analysenheter av varje sakfråga är det inte rimligt att uttala sig. För Sigtunas 

räkning, med 375 analysenheter skulle det vara än mindre. Det ledde till att variabeln ämnesområde får vara 

den som används för att kasta ljus över utbudsperspektivet istället. 

Ämnesområde 

Även i den grövre indelningen i ämnesområden är det inte övermåttan många analysenheter för Sigtunas del. 

Det leder därför till att en viss försiktighet ska vidtas avseende slutsatser utifrån dessa siffror.  

Se bilaga 1, tabell S3. 

Politikens former 

Här liksom för Upplands Väsbys del avseende ämnesområdet ”Politikens former” är medierapporteringen mer 

utspridd på fler partier än enbart de två största gentemot variablerna ”Parti” och ”Företrädare”. 

Nettovinklingen landar även på en minussiffra för det största majoritetspartiet, S. Även SD och C porträtteras 

sammanlagt i en sämre dager än övriga partier. M är här det parti som får en fördelaktig medievinkling. 

Förklaringar kan vara att den dåvarande majoriteten bestående av S, MP och C i Sigtuna upplöstes i och med 

att C lämnade samarbetet, och att C därmed hamnade i den mediala skottgluggen. Att S fick en sämre notering 



26 
 

avseende detta är inte särdeles förvånande eftersom det är i dessa sakfrågor, om den politiska debattens 

former, politikerrollen mm. som en kritiskt granskande vinkel gärna anläggs av journalister. 

Se bilaga 1, tabell S4, stapeldiagram S5 och S6. 

Samhällsplanering 

Med en 70,9 % andel av medierapporteringen dominerar det styrande partiet S de artiklar som kategoriseras 

under ämnesområdet ”Samhällsplanering”. I jämförelse får M 12,7 % och de andra ännu mindre andel. S 

nettovinkling blir däremot noll, i och med att det förekommit lika många positiva som negativa artiklar (13 

vardera), vilket är lika många som neutrala, dvs. 13 st. S verkar ha väckt känslor i bägge riktningar, i vilket fall 

hos de journalister som återgivit händelserna. 

Se bilaga 1, tabell S5, stapeldiagram S7 och S8. 

Kultur- och fritidsfrågor 

Även här är S i ensamt majestät med en andel av 68,4 % av artiklarna som huvudfokus. Här kan noteras en 

övervikt för positiva artiklar med en nettovinkling på 6 av totalt 26 artiklar. 

Se bilaga 1, tabell S6, stapeldiagram S9 och S10. 

RESULTAT, UPPLANDS VÄSBY 

Företrädare 

Liksom med medierapporteringen för Sigtunas främsta företrädare är kommunstyrelsens ordförande, det 

moderata kommunalrådet Per-Erik Kanström, den som återfanns oftast medialt, 46,6 % av fallen står han i 

fokus för artiklarna. Han skildrades även i huvudsak positivt, med en nettovinkling på 20 artiklar. Till skillnad 

från grannkommunen är det dock en sorglig läsning för den socialdemokratiska utmanaren Mathias Bohman 

som får vara i fokus i enbart 4,9 % av artiklarna. Denne övertog dock oppositionsledarrollen först i april 2014 

och kunde därmed inte hinna komma ikapp. I jämförelse med Sigtuna tog det tredje minsta partiets 

toppnamn, KD:s Maria Fälth, en andraplacering avseende andel av artiklar i fokus med 15,0 %. Dock med en 

liten negativ nettovinkling om 3 utan 58 artiklar. 

Se bilaga 1, tabell UV1, stapeldiagram UV1 och UV2. 

Parti 

Det ledande majoritetspartiet M var fokus i 43,1 % av de analyserade artiklarna. Ungefär i lika stor 

utsträckning som majoritetsmotsvarigheten i Sigtuna. Till skillnad från i Sigtuna var däremot S inte lika flitigt 

förekommande med enbart 13,5 % av andelen artiklar, till skillnad från 20,3 % för det största 

oppositionspartiet i Sigtuna. Det betyder alltså att de andra oppositionspartierna har tagit större del av kakan 

gällande den mediala uppmärksamheten. Om det är att de övriga oppositionspartierna varit flitigare på att 

kommunicera, att journalisterna varit mer intresserade av att ta kontakt med ”lillasyskonen” bland 

oppositionen eller vad som ligger bakom detta är oklart. 

Anmärkningsvärt är den starka övervikt för positiv rapportering för de dåvarande oppositionspartierna, 

förutom SD, som förekom. De tre rödgröna partierna hade alla tydligt positiva nettovinklingar och få, om en 

någon negativ artikel överhuvudtaget. Avseende de borgerliga majoritetspartierna landar de på blygsamma 

positiva nettovinklingar eller ett nollresultat som för KD. 

Se bilaga 1, tabell UV2, stapeldiagram UV3 och UV4. 

Ämnesområde 

Se bilaga 1, tabell UV3. 
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Politikens former 

Utifrån datainsamlingen kan noteras blygsamma positiva nettovinklingar för samtliga partier utom C (-1) och 

SD (-4). I övrigt en balanserad rapportering avseende positiva och negativa vinklingar och som ger de andra 

partierna än det största majoritetspartiet M ett större utrymme än vid de två andra ämnesområdena 

”Samhällsplanering” och ”Skola”. 

Se bilaga 1, tabell UV4, stapeldiagram UV5 och UV6. 

Samhällsplanering 

M äger rapporteringen genom 63,2 % av andelen artiklar. De har även en övervikt av positiva vinklingar och en 

nettovinkling av 8 artiklar, av 79 totalt. Tvåa på bollen är här MP, vilka även de skildras positivt, men vid enbart 

en andel av 12,0 % av artiklarna och S vid 9,6 % av dem. 

Se bilaga 1, tabell UV5, stapeldiagram UV7 och UV8. 

Skola 

Avseende ämnesområdet ”Skola” har dock inte M någonting av yvas över gällande den mediala bevakningen. 

Visserligen är bevakningen god – partiet förekommer i 62,0 % av artiklarna som huvudaktör, men i ungefär 

hälften av fallen, 36 artiklar av 67, är skildringen negativ. Här delas nära på all annan uppmärksamhet av S på 

20,4 % av artiklarna och MP på 11,1 % av dem.  I bägge fallen är de bägge oppositionspartierna positivt 

vinklade. 

Se bilaga 1, tabell UV6, stapeldiagram UV9 och UV10. 

4.8. ANALYS 

Intressant är att se hur stor del av de analyserade artiklarna som går under ämnesområdet ”Politikens former” 

i såväl Upplands Väsby som Sigtuna. Om inte väljarna har väldigt stort intresse för hur den politiska debatten 

förs kan detta tala för att dagordningsmakten inte är allenarådande avseende vad gemene man tycker är 

angelägna frågor. 

Det är uppenbart att de olika partierna bildsätts olika beroende på om de ingick i en styrande majoritet eller 

inte, eller råkar vara SD. I bägge kommunerna är det egentligen bara det största oppositionspartiet, M i 

Sigtuna och S i Upplands Väsby, som får någon kritisk vinkling i ett reportage. I övrigt får de mindre 

oppositionspartierna positiva eller neutrala vinklingar, förutom SD vilka får en omildare behandling. 

En förklaring till detta skulle kunna vara att nyhetsjournalistiken i stor grad bygger på att granska och kritisera 

de som innehar makt. När dessa mindre tronpretendenter inte sitter i en direkt maktposition blir det därför 

mindre angeläget att skärskåda dem.  

UTBUDSPERSPEKTIVET 

Utbudsperspektivet har som ovan angett att göra med om något parti lyckats få vind i seglen genom att 

utnyttja en lokal opinion i någon fråga. Mer om det och hur begreppet är operationaliserat i kapitel 4, 

”Metod”. I och med att det är för få analysenheter används variabeln ämnesområde till att undersöka 

utbudsperspektivet. Hur har då de respektive partierna bildsatts avseende de tre viktigaste frågorna i varje 

kommun? Särskilt gällande de tre överpresterarna från bägge kommunerna? Dessa var: 

I Sigtuna 

 Socialdemokraterna 

 Moderaterna 
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 Sverigedemokraterna 

I Upplands Väsby 

 Moderaterna 

 Socialdemokraterna 

 Kristdemokraterna 

I Sigtuna är de tre viktigaste ämnesområdena ”Politikens former”, ”Samhällsplanering” och ”Kultur- och 

fritidsfrågor”. I samtliga är det ledande majoritetspartiet S oftast förekommande. För de två förstnämnda 

ämnesområdena är bevakningen balanserad och till och med en smula negativ. Men avseende det sistnämnda 

ämnesområdet har partiet såväl en fullständigt dominant medieporträttering och en positiv rapportering. Det 

talar för att en röstdelningseffekt kan ha uppstått utifrån utbudsperspektivet – S i Sigtuna har kunnat dra nytta 

av det lokala intresset för dessa frågor på för dem ett fördelaktigt sätt röstmässigt. 

För M:s del som ledande oppositionsparti förhåller de sig relativt sett starka i jämförelse med S i Upplands 

Väsby avseende ”Politikens former”. Relativt sett är även M:s nettovinkel starkare (positiv nettovinkel på 9 

utifrån totalt 33 artiklar) jämfört med S i Upplands Väsby (motsvarande positiv nettovinkel om 9 av 37 artiklar 

med dem i fokus). Därmed kan det sägas att M i Sigtuna i rollen som oppositionsparti, med den begränsade 

uppmärksamhet oppositionspartier visas i kontrast till det största majoritetspartiet, har lyckats åstadkomma 

förhållandevis starka resultat inom ämnesområdet ”Politikens former” och därmed kan det tala för att en 

röstdelning skulle kunna ha uppnåtts utifrån utbudsperspektivet för partiet. 

Sverigedemokraterna presterade inte särdeles bra i någon av de tre flitigast förekommande ämnesområdena. 

Det har därför inte funnits stöd för att de utifrån utbudsperspektivet skulle ha åstadkommit röstdelning. 

Detta leder till nedanstående schema: 

 

I Upplands Väsby är de tre oftast förekommande ämnesområdena ”Politikens former”, ”Samhällsplanering” 

och ”Skola”. På samma vis som i Sigtuna är det största majoritetspartiet M oftast förekommande i 

medierapporteringen. Gällande ”Politikens former” och ”Samhällsplanering” kan det sägas att M är ohotad 

etta och med en positiv nettovinkling. Därmed kan det finnas stöd för att säga att M i Upplands Väsby kan ha 

åstadkommit en röstdelning utifrån utbudsperspektivet.  

Däremot sticker den negativa rapporteringen för M avseende ämnesområdet ”Skolan”. De ligger på en 

nettovinkling om -24 och en frekvens om 67 artiklar. Samtidigt har S i Väsby en klar nettovinkling med 16 av 22 

artiklar. Detta bör rimligen ha åstadkommit en ”pull”-effekt för S och åstadkommit positiv röstdelning utifrån 

utbudsperspektivet. På samma vis fast åt motsatt håll lär det ha inverkat för M även om missnöje är menat att 

undersökas i proteströstningsperspektivet. Mer om bristerna i denna uppsats konstruktion av 

operationaliseringar längre ned. 

Utöver de goda resultaten för S avseende mediebilden gällande ”Skolan” går det varken att säga att något 

starkare intryck har getts via medierna avseende ”Politikens former” eller ”Samhällsplanering”. För det 

sistanämnda ämnesområdet har till och med MP en bättre track-record än S. 
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För KD är partiet som mest huvudfokus i 7,3 % av artiklarna som sorterar under ”Politikens former”, då 

visserligen med en positiv tonvikt, men likväl en undanskymd roll. Partiet är i huvudfokus i 3,2 % av 

”Samhällsplanering”-artiklarna och i ingen(!) av de som handlar om ”Skola”. Det kan därmed inte sägas att 

någon röstdelningseffekt utifrån utbudsperspektivet har hittats i analysen av medierapporteringen. 

Detta leder till nedanstående schema: 

 

RÖSTMAGNETSPERSPEKTIVET 

Så som angett ovan i kapitel 4, ”Metod” är röstmagnetsperspektivet operationaliserat genom att 

toppföreträdarnas frekvens och nettovinkel undersökes. 

I Sigtuna är det kommunstyrelens ordförande Lars Bryntesson som förekommer oftast (43,5 %) och med en 

positiv nettovinkel (6 utifrån en totalt av 83 artiklar). Detta skulle kunna tala för att en röstdelningseffekt 

utifrån röstmagnetsperspektivet skulle kunna ha uppnåtts. 

Avseende det största oppositionspartiet M i Sigtuna är toppföreträdaren Olov Holst en tydligt flitigare 

förekommande figur i sigtunamedierna än vad motsvarigheten är i Upplands Väsby. Det ska dock inte dras för 

stora växlar på detta eftersom dåvarande oppositionsrådet Mathias Bohman tillträdde i april valåret och hade 

därigenom inte jämförbara förutsättningar. Det går därför inte att säga att M i Sigtuna kan ha uppnått någon 

röstdelning utifrån röstmagnetsperspektivet. 

SD:s Sören Sundh har enbart varit huvudfokus i 5,2 % av de genomgångna artiklarna med namngivna 

toppnamn. Det kan inte sägas vara något som resulterar i en röstdelningseffekt genom 

röstmagnetsperspektivet. 

Detta leder till nedanstående schema: 

 

I Upplands Väsby är den flitigast förekommande toppföreträdaren inte överraskande kommunstyrelsens 

ordförande Per-Erik Kanström (M). Med 46,6 % som huvudfokus i artiklarna och en positiv nettovinkling bör 

det går att säga att det finns det som talar för att en röstdelningseffekt utifrån röstmagnetsperspektivet kan ha 

förekommit. 
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För S del är så inte fallet i och med att Mathias Bohman först förekommer på femte plats i medias 

uppmärksamhet. 

För KD:s del och dess företrädare Maria Fälth är saken en annan. Med tanke på att partiet var det tredje 

minsta partiet efter valet 2010 är den uppmärksamhet som riktas henne ojämförlig. Visserligen är 

uppmärksamheten utifrån nettovinklingen att se som negativ, men likväl bör det ändå gå att säga att hon har 

förekommit nog flitigt för att det kan tala för att en röstdelning kan ha uppstått utifrån 

röstmagnetperspektivet.  

Detta leder till nedanstående schema: 

 

PROTESTRÖSTNINGSPERSPEKTIVET 

Det sätt detta perspektiv är operationaliserat är att mäta missnöje med ett parti generellt. Mer om detta i 

kapitel 4, ”Metod”. 

I Sigtuna har enbart C en liten negativ nettovinkling. I Upplands Väsby har inget parti en negativ nettovinkling 

förutom SD. Visserligen gjorde de ett dåligt kommunvalsresultat, men nettovinklingen förklarar likväl inte 

resultaten. Enligt detta har KD en nettovinkling om 0 och M en positiv nettovinkling. Det går stick i stäv mot 

KD:s kvot/kvot*.  

Detta, samt rapporteringen avseende ämnesområdet ”Skolan” talar för att proteströstningsperspektivet är 

felaktigt operationaliserat. Därmed bör proteströstningsperspektivet bortses ifrån.  

Om man likväl ställer upp det enligt samma schema som ovan är detta resultatet: 
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AVSLUTANDE ANALYS 

Som en summering belyser nedanstående schema då medierapportering har förekommit på ett sätt som enligt 

de operationaliserade begreppen anger kan ge upphov till röstdelning utifrån de tre perspektiven. Som synes 

finns det ingenting utifrån de mått och det sätt som denna uppsats är uppbyggd som talar för SD i Sigtunas 

positiva valresultat med hänsyn till röstdelningskvot i jämförelse med länsröstdelningskvoten.  

Målet med denna uppsats var inte att ge en fullständigt uttömmande redogörelse över alla möjliga effekter 

som kan ge upphov till röstdelning och undersöka vilken av faktorerna som vilket framgångsrikt parti lyckades 

pejla in. Det var som bekant att undersöka om det genom mediestudier gick att urskilja tre av de faktorer som 

enligt tidigare forskning anger kan orsaka röstdelning. Iakttagelsen att SD i Sigtuna inte lyckas i någon av de tre 

perspektiven understryker detta på ett tydligt sätt då de likväl lyckas göra ett bättre resultat avseende 

röstdelning än länssnittet. Det finns annat som förklarar röstdelning än det som nu undersökts. 

 

4.9. PRÖVNING AV HYPOTES 

Hypotesen är: ”dagordningsteorin kan användas för att identifiera tre av de faktorer som orsakar röstdelning – 

de tre perspektiven”. 

Om det ska tolkas som att alla förklaringar till röstdelning skulle utgått ifrån de tre perspektiven skulle 

hypotesen fallera eftersom SD:s i Sigtunas positiva röstdelningskvot inte förklaras. Men det har som ovan 

angett inte varit syftet.  

De tre perspektiven som handlar om att ett parti kan få ökat stöd på grund av ställningstaganden i en sakfråga, 

att en lokal partiföreträdare kan vara ett dragplåster och att det finns sådant som leder till att väljare väljer 

bort ifrån partiet har genom denna kvantitativa innehållsanalys kunnat identifieras. Detta oavsett om 

operationaliseringarna har haft sina brister eller ej. 

Hypotesen kan därmed beläggas. 
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4.10. DISKUSSION OCH STUDIENS FORSKNINGSBIDRAG 

Utifrån resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen och datans jämförelse med de operationaliserade 

begreppen framkommer vissa brister i hur de är utformade med tanke på vad det är tänkt att de ska mäta. 

Ett exempel på det är att det är tydligt att M i Upplands Väsby har blivit negativt porträtterade avseende 

frågor rörande skolan. Samtidigt är operationaliseringen som brukas i denna uppsats byggd på att partiets 

porträttering generellt är i fokus då missnöje ska undersökas, gällande proteströstningsperspektivet. På det 

sätt operationaliseringarna av de teoretiska definitionerna är gjorda undersöks detta i utbudsperspektivet, 

vilket ska fokusera på hur vissa partier har lyckats få medvind i sakfrågor – inte som i detta fall motvind i 

sakfrågor. Det perspektiv som ska undersöka missnöje – proteströstningsperspektivet – ser på partiernas 

sammanlagda nyhetsrapportering. Där är M i Upplands Väsby betydligt jämnare porträtterat, ja till och med en 

positiv nettovinkling.  

Det är uppenbart att M i Upplands Väsby påverkades negativt av rapporteringen i skolfrågan, det leder alltså 

till slutsatsen att operationaliseringarna bör modifieras om liknande arbetssätt ska användas igen i en större 

skala. Grundtanken med proteströstningsperspektivet – att fly ifrån de som uppfattas som agerat dåligt eller 

står för något dåligt borde vara tillämplig i fallet med M i Upplands Väsby och skolfrågorna. Det är således inte 

där bristen ligger utan i operationaliseringen av begreppet. 

Oaktat den mindre välanpassade operationaliseringen kastade denna studie ljus över att hur M i Upplands 

Väsby blev negativt porträtterade i skolfrågan. Då skolfrågan var viktig för väsbyväljarna är det rimligt att 

förutsätta att detta bör ha inverkat i hur väsbyborna röstade. Detta inte enbart av medierapporteringens 

frekvens att döma, utan även av den så kallade exit-poll som SVT i samarbete med Sören Holmberg 

genomförde i samband med valet 2014, VALU. I den var skolfrågan den viktigaste sakfrågan enligt väljarna 

(Sveriges television, 2014). 

Från det valresultat och röstdelningskvot KD i Upplands Väsby registrerar finns det anledning att tro att det 

inte alltid är av lika tungt vägande betydelse hur de politiska företrädarna porträtteras, så länge de 

porträtteras. Med andra ord, att det skulle snarast vara frekvens än nettovinkling som påverkar starkare.  

I bägge kommunerna är det med god marginal kommunalrådet för det största majoritetspartiet, 

kommunstyrelsens ordförande, som förekommer flitigast. En analys skulle kunna vara att det alltid är en fördel 

att få vara den som inviger, klipper band, representerar kommunen, uttalar sig om aktuella förhållanden osv. 

Det ger gemene man en kännedom om vem denne är. När det ofta är många ur allmänheten som inte känner 

till vem som är deras kommunpolitiker bör detta med kännedomen vara en nyckel till framgång.  

I grund och botten kan det anses att ambitionen och grundtanken bakom denna uppsats kan sägas vara god 

och görbar – att kunna urskilja faktorer som kan ha åstadkommit röstdelning genom studier av 

medierapporteringen under tiden före valdagen. Att de operationaliserade begreppen till viss del varit felaktigt 

konstruerade talar inte för att detta inte går att göra utan handlar om att bättre sätt att mäta och undersöka 

bör användas för att kunna göra goda efterhandsanalyser. 

Denna uppsats forskningsbidrag består delvis i att ha undersökt hur de teoretiska begreppen, de tre 

perspektiven, kan och inte kan operationaliseras. Delvis finns forskningsbidraget i att det finns det som talar 

för att det går att göra orsaksanalyser till valresultat utifrån medierapportering.  
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4.11. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

För att bättre kunna belysa effekter som kan åstadkomma röstdelning kan en liknande undersökning med fler 

och större kommuner för att möjliggöra generella slutsatser. Detta då två av de praktiska hinder som bör 

kunna rättas till vid en större och mer omfattande studie är antalet kommuner och kommunernas storlek. 

Antalet kommuner i och med att det är svårt att dra kvantitativa och generella slutsatser utifrån enbart två 

analysenheter. Större kommuner, då det analysenheternas antal till trots (619 respektive 375 st) inte har varit 

nog många för att kunna göra ordentliga statistiska slutsatser ifrån. 

Utifrån SD:s framgångar, järnrörsskandaler eller inte, och Väsby KD:s Maria Fälths framgångar vore en djupare 

undersökning när en negativ vinkel faktiskt även påverkar negativt, och när det är av underordnad betydelse. 

Påståendet att ”all publicity is good publicity” gäller inte. Men när gör det det och när gör det det inte?  

5. TACK TILL 

Olle Folke, Sanna Fernlund, Anna Svensson, Jonatan Klum Stelander 

6. REFERENSER 

6.1. BÖCKER 

McCombs, Maxwell (2006). Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen. 1. 

uppl. Stockholm: SNS förlag 

Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007). Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

Strömbäck, Jesper (2009). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 1. uppl. 

Stockholm: SNS förlag 

Strömbäck, Jesper & Nord, Lars (red.) (2013). Kampen om opinionen: politisk kommunikation under svenska 

valrörelser. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag 

Hagevi, Magnus (2015). Den svenska väljaren 2014. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (2013). Nya svenska väljare. 1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

6.2. ARTIKLAR 

Nilsson, Lennart & Johansson, Susanne (red.) (2008). Regionen och flernivådemokratin: Västsverige 2006. 

Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet 

Karlsson, David (2011). Gåtan Fagersta: Om partier som lokalt har större framgång i kommunvalet än i 

riksdagsvalet. Göteborg: Förvaltningshögskolan. 

Johansson, Bengt, Oskarson, Maria, Oscarsson, Henrik & Bergström, Annika (red.) (2015). Fragment: SOM-

undersökningen 2014. Göteborg: SOM-institutet 



34 
 

Shugart, Matthew, Melody Valdini & Kati Suominen (2005). ”Looking for locals: Voter information demands 
and personal vote-earning attributes of legislators under proportional representation”, American Journal of 
Political Science 49(2), 437-449. 

C. Burden, Barry, C. Kimball, David (1998). ”A New Approach to the Study of Ticket Splitting” American Political 

Science Review 92(3), 533-544.  

C. Burden, Barry, Helmke, Gretchen (2009). “The comparative study of split-ticket voting” Electoral Studies 28, 

1-7. 

Wennö, Jonathan (2014). Medierna och riksdagsvalet. TNS Sifo 

6.3. DIGITALA KÄLLOR 

Valmyndigheten. Val 2014. Val till riksdagen - Röster - Sigtuna. 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/kommun/01/91/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Valmyndigheten. Val 2014. Val till riksdagen - Röster – Upplands Väsby. 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/kommun/01/14/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Valmyndigheten. Val 2014. Val till riksdagen - Röster – Stockholms län. 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rvalkrets/02/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Valmyndigheten. Val 2014. Val till riksdagen - Röster. 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Valmyndigheten. Val 2014. Val till kommunfullmäktige - Röster. 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/rike/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Valmyndigheten. Val 2010. Val till riksdagen - Röster - Sigtuna. 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/kommun/01/91/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Valmyndigheten. Val 2010. Val till riksdagen - Röster – Upplands Väsby. 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/kommun/01/14/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Valmyndigheten. Val 2010. Val till riksdagen - Röster – Stockholms län. 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rvalkrets/02/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Valmyndigheten. Val 2010. Val till riksdagen - Röster. 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Valmyndigheten. Val 2010. Val till kommunfullmäktige - Röster. 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/rike/index.html (Hämtad 2017-02-02) 

Retriever. Sökning efter samtliga toppnamn och lokala partier i bägge kommunerna. https://www.retriever.se/ 

(Hämtad 2017-05-10 till 2017-05-14) 

Vi i Väsby. Nummer 1126-1437. http://www.stockholmdirekt.se/viivasby/tidningsarkiv/ (Hämtade 2017-05-11 

till 2017-05-14) 

Mitt i Väsby. Alla nummer mellan 09-09-2014 och 04-01-2011. 

http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_miuv# (Hämtad 2017-05-11 till 2017-05-14) 

Sigtunabygden. Sökning efter samtliga toppnamn och lokala partier i Sigtuna kommun. 

http://www.unt.se/untarkiv1/ (Hämtad 2017-05-10 till 2017-05-14) 



35 
 

Märsta.nu. Sökning efter samtliga toppnamn och lokala partier i Sigtuna kommun. http://www.marsta.nu/ 

(Hämtad 2017-05-10 till 2017-05-14) 

Sveriges television. SVT:s vallokalsundersökning, Riksdagsvalet 2014. 

https://www.svt.se/svts/article2323667.svt/binary/SVT_ValuResultat_riksdagsval_2014_PK_0914.pdf 

(Hämtad 2017-04-28)  

Sveriges television. Säsong 17 – kommungranskarna: Sigtuna.  

https://www.svtplay.se/video/13357956/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-16-avsnitt-

16?start=auto&tab=senaste (Hämtad 2017-05-09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

7. BILAGOR 

 

BILAGA 1, RESULTAT 

RESULTAT, SIGTUNA 

VARIABELN FÖRETRÄDARE 

 

Företrädare  Totalt Positiv Neutral Negativ Nettovinkling Procentandel 

Lars Bryntesson  83 28 33 22 6 43,5% 

Olov Holst  44 10 27 7 3 23,0% 

Pierre Cengiz Edstrand  17 9 7 1 8 8,9% 

Dan Rosenholm  10 4 6 0 4 5,2% 

Mårten Fintling  10 1 7 2 -1 5,2% 

Sören Sundh  10 2 4 4 -2 5,2% 

Karsten Bjärbo  6 3 3 0 3 3,1% 

Lars Björling  6 3 3 0 3 3,1% 

Petri Perälä  5 3 2 0 3 2,6% 

Tabell S1 

Uttryckt grafiskt i staplar: 

 

Stapeldiagram S1 

Relativt uttryckt i staplar: 
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Stapeldiagram S2 

VARIABELN PARTI 

 

Parti  Totalt Positiv Neutral Negativ Nettovinkling Procentandel 

S  173 67 72 34 33 46,1% 

M  76 20 43 13 7 20,3% 

FP  24 12 12 0 12 6,4% 

KD  24 5 19 0 5 6,4% 

MP  23 11 9 3 8 6,1% 

C  18 3 11 4 -1 4,8% 

SfS  17 5 12 0 5 4,5% 

SD  15 5 5 5 0 4,0% 

V  5 3 2 0 3 1,3% 

Tabell S2 

Uttryckt grafiskt i staplar: 
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Stapeldiagram S3 

Relativt uttryckt i staplar: 

 

Stapeldiagram S4 

VARIABELN ÄMNESOMRÅDE 

 

Ämnesområde   

Politikens former  140 

Samhällsplanering  55 

Kultur- och fritidsfrågor  38 

Arbetsmarknadsfrågor/näringsliv  29 

Kommunens organisation  29 

Kommunikation och infrastruktur  21 
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Skola  21 

Social- och omsorgsfrågor  20 

Miljö  15 

Trygghet  7 

Tabell S3 

POLITIKENS FORMER 

 

Politikens former Totalt Positiv Neutral Negati
v 

Nettovinkling Procentandel 

S 39 5 26 8 -3 28,1% 

M 33 12 18 3 9 23,7% 

KD 18 1 17 0 1 12,9% 

SD 11 3 3 5 -2 7,9% 

C 10 0 6 4 -4 7,2% 

MP 10 3 6 1 2 7,2% 

SfS 8 2 6 0 2 5,8% 

FP 6 0 6 0 0 4,3% 

V 4 2 2 0 2 2,9% 

Tabell S4 

Uttryckt grafiskt i staplar: 

 

Stapeldiagram S5 

Relativt uttryckt i staplar: 
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Stapeldiagram S6 

SAMHÄLLSPLANERING 

 

Samhällsplanering Totalt Positiv Neutral Negativ Nettovinkling Procentandel 

S 39 13 13 13 0 70,9% 

M 7 0 7 0 0 12,7% 

C 4 2 2 0 2 7,3% 

FP 3 3 0 0 3 5,5% 

MP 1 0 1 0 0 1,8% 

SfS 1 1 0 0 1 1,8% 

V 0 0 0 0 0 0,0% 

KD 0 0 0 0 0 0,0% 

SD 0 0 0 0 0 0,0% 

Tabell S5 

Uttryckt grafiskt i staplar: 
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Stapeldiagram S7 

Relativt uttryckt i staplar: 

 

Stapeldiagram S8 

KULTUR- OCH FRITIDSFRÅGOR 

 

Kultur- och fritidsfrågor Totalt Positiv Neutral Negativ Nettovinkling Procentandel 

S 26 12 8 6 6 68,4% 

FP 4 2 2 0 2 10,5% 

M 3 0 3 0 0 7,9% 

KD 2 2 0 0 2 5,3% 

MP 2 2 0 0 2 5,3% 

SfS 1 0 1 0 0 2,6% 
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V 0 0 0 0 0 0,0% 

SD 0 0 0 0 0 0,0% 

C 0 0 0 0 0 0,0% 

Tabell S6 

Uttryckt grafiskt i staplar: 

 

Stapeldiagram S9 

Relativt uttryckt i staplar: 

 

Stapeldiagram S10 

RESULTAT, UPPLANDS VÄSBY 

VARIABELN FÖRETRÄDARE 
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Företrädare Totalt Positiv Neutra
l 

Negativ Nettovinklin
g 

Procentandel 

Per-Erik Kanström 180 60 80 40 20 46,6% 

Maria Fälth 58 21 13 24 -3 15,0% 

Kristina Klempt 53 15 24 14 1 13,7% 

Lars Valtersson 30 19 11 0 19 7,8% 

Mathias Bohman 19 10 6 3 7 4,9% 

Ulla Blücher 17 9 8 0 9 4,4% 

Roland Storm 16 5 10 1 4 4,1% 

Ann-Christin Larsson 
Frickner 

11 6 5 0 6 2,8% 

Jörgen Danielsson 2 0 0 2 -2 0,5% 

Tabell UV1 

Uttryckt grafiskt i staplar: 

 

Stapeldiagram UV1 

Relativt uttryckt i staplar: 
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Stapeldiagram UV2 

VARIABELN PARTI 

 

Parti  Totalt Positiv Neutral Negativ Nettovinkling Procentandel 

Moderaterna 271 82 115 74 8 43,1% 

Socialdemokraterna 85 43 36 6 37 13,5% 

Folkpartiet 64 21 29 14 7 10,2% 

Kristdemokraterna 61 24 13 24 0 9,7% 

Miljöpartiet 56 30 26 0 30 8,9% 

Centerpartiet 40 14 21 5 9 6,4% 

Vänsterpartiet 26 14 12 0 14 4,1% 

Väsbys bästa 20 6 13 1 5 3,2% 

Sverigedemokraterna 6 0 1 5 -5 1,0% 

Tabell UV2 

Uttryckt grafiskt i staplar: 
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Stapeldiagram UV3 

Relativt uttryckt i staplar: 

 

Stapeldiagram UV4 

VARIABELN ÄMNESOMRÅDE 
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Politikens former   205 
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Skola    108 
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Kultur- och fritidsfrågor  65 

Social- och omsorgsfrågor  52 

Miljö    22 

Kommunens organisation  16 

Arbetsmarknadsfrågor/näringsliv 11 

Kommunikation och infrastruktur 7 

Jämställdhet   6 

Tabell UV3 

POLITIKENS FORMER 

 

Politikens former Totalt Positiv Neutral Negativ Nettovinklin
g 

Procentandel 

M 70 23 30 17 6 34,1% 

S 37 13 20 4 9 18,0% 

C 23 3 16 4 -1 11,2% 

MP 21 6 15 0 6 10,2% 

KD 15 9 5 1 8 7,3% 

VB 13 3 9 1 2 6,3% 

FP 12 6 5 1 5 5,9% 

V 9 7 2 0 7 4,4% 

SD 5 0 1 4 -4 2,4% 

Tabell UV4 

Uttryckt grafiskt i staplar: 

 

Stapeldiagram UV5 

Relativt uttryckt i staplar: 
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Stapeldiagram UV6 

SAMHÄLLSPLANERING 

 

Samhällsplanering Totalt Positiv Neutral Negativ Nettovinklin
g 

Procentandel 

M 79 24 39 16 8 63,2% 

MP 15 8 7 0 8 12,0% 

S 12 6 5 1 5 9,6% 

V 6 5 1 0 5 4,8% 

KD 4 2 1 1 1 3,2% 

VB 4 2 2 0 2 3,2% 

C 3 2 1 0 2 2,4% 

FP 3 2 1 0 2 2,4% 

SD 1 0 0 1 -1 0,8% 

Tabell UV5 

Uttryckt grafiskt i staplar: 
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Stapeldiagram UV7 

Relativt uttryckt i staplar: 

 

Stapeldiagram UV8 

SKOLA 

Skola Totalt Positiv Neutral Negativ Nettovinklin
g 

Procentandel 

M 67 12 19 36 -24 62,0% 

S 22 17 4 1 16 20,4% 

MP 12 9 3 0 9 11,1% 

V 4 2 2 0 2 3,7% 

FP 2 2 0 0 2 1,9% 

VB 1 0 1 0 0 0,9% 

C 0 0 0 0 0 0,0% 
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KD 0 0 0 0 0 0,0% 

SD 0 0 0 0 0 0,0% 

Tabell UV6 

Uttryckt grafiskt i staplar: 

 

Stapeldiagram UV9 

Relativt uttryckt i staplar: 

 

Stapeldiagram UV10 
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BILAGA 2, EXEMPEL PÅ HUR EN ARTIKEL TOLKATS 

 


