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Abstract 

 

A scene, an audience, a political commentator 

The intention of this essay is to examine how the political commentators from three different 

kinds of media (evening, morning, public service) portray the party leaders after the election 

of 2018 in Sweden. My first specific research task is to analyze how the commentators 

portray the party leaders according to Kenneth Burke´s pentadic analysis. Hereafter, I aim to 

identify the intended audience that the commentator could have in mind. For this question it is 

important to analyze how they use language as a way to depict the political reality. The 

theoretical framework for this essay is based on Burke´s dramatism, terministic screens and 

identification, and Edwin Black´s second persona. The result shows that two of the 

commentators have fairly the same way to present the narrative of the dramatic pentad. They 

frequently highlight the purpose of the way the party leaders handle the situation. The other 

commentator, from the evening paper, strongly emphazises the lack of action from the 

politicians after the election. All commentators use a language that mostly depicts the politics 

as a game or strategy – but the tone differ from accusatory to understanding towards the party 

leaders. The analysis shows that the overall intended audience probably is quite politically 

interested, but from different political parties and ideologies. 

 

Key words: Dramatism, pentadic analysis, terministic screens, second persona, political 

commentator. 
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1. Inledning             

Riksdagsvalet 2018 kommer säkerligen att bli ihågkommet för en lång tid framöver – och  

framförallt dess oförutsebara efterspel. I skrivande stund, vi befinner oss i sluttampen på ett 

kylslaget november, saknas fortfarande en sittande regering. De olika partierna lyckas helt 

enkelt inte hitta någon lösning och det pratas i högst seriösa ordalag om extraval.1 Senaste 

gången Sverige anordnade ett extraval skedde för 50 år sedan vilket ger en uppfattning om 

situationens extraordinära karaktär.2  

        Hur ser då den allmänna rapporteringen, eller rättare sagt retoriken, om 

regeringsbildningen egentligen ut? Vi ser exempelvis hur en tung medieaktör som SVT:s 

Agenda anammar ordval som ”käbbel på sandlådenivå”3, Expressens krönikör Alex Schulman 

menar att Centerpartiets partiledare Annie Lööf ”lamslagit svensk politik”4 och Göran Greider 

på Dala-demokraten tycker sig se ett ”inbördeskrigsliknande tillstånd”5 mellan partierna. 

Johan Croneman på Dagens Nyheter anser att den journalistiska samtalstonen har blivit så 

hårdragen att han känt sig manad att sätta ner foten. Denna typ av ”sandlåderetorik” gynnar 

enbart Jimmie Åkesson, menar han.6  

         I dessa ovissa politiska tider, när till och med journalisterna själva är oense om hur 

rapporteringen och ”tyckandet” ska gå till, har de politiska kommentatorerna en svår men 

samtidigt mycket viktig roll. De har den betydelsefulla uppgiften att beskriva vad som sker i 

den politiska maktens korridorer och göra händelseutvecklingen någorlunda begriplig för 

gemene man.  

         Hur bär de sig åt när de ställs inför en sådan utmaning? Det vill jag som retoriker 

undersöka närmare. Utöver att det alltid är intressant att studera hur viktiga samhällsaktörer 

använder retorik finns det några specifika anledningar till att just denna undersökning är värd 

                                                             
1 Se exempelvis Mats Knutson, ”Analys: Nu är manegen krattad för Stefan Lövfen”, Sveriges Television, 2018-
11-14, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manegen-ar-krattad-for-lofven [hämtad 2018-11-24]. 
2 Riksdagen.se, Val till riksdagen (texten granskades 2018-03-16), http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-
riksdagen/demokrati/val-till-riksdagen/ [hämtad 2018-12-12]. 
3 SVT.se, Agenda (18 november 2018), https://www.svtplay.se/video/19739672/agenda/agenda-18-nov-21-15-
1?start=auto [hämtad 2018-12-12]. 
4 Alex Schulman, ”Lööf har lamslagit svensk politik – och belönas för det”, Expressen, 2018-11-10, 
https://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/annie-loof-behover-inte-ta-ansvar-for-det-kaos-hon-
skapar/ [hämtad 2018-12-14]. 
5 Göran Greider, ”Göran Greider: Man går omkring i konstant ilska! Om regeringsbildning och dum 
sandlåderetorik”, Dala-demokraten, 2018-10-03, https://www.dalademokraten.se/artikel/ledare/goran-
greider-man-gar-omkring-i-konstant-ilska-om-regeringsbildning-och-dum-sandladeretorik [hämtad 2018-12-
15]. 
6 Johan Croneman, ”SVT:s Agenda svalde Jimmie Åkessons megabluff”, Dagens Nyheter, 2018-11-20, 
https://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-svts-agenda-svalde-jimmie-akessons-megabluff/ 
[hämtad 2018-12-14]. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manegen-ar-krattad-for-lofven
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/val-till-riksdagen/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/val-till-riksdagen/
https://www.svtplay.se/video/19739672/agenda/agenda-18-nov-21-15-1?start=auto
https://www.svtplay.se/video/19739672/agenda/agenda-18-nov-21-15-1?start=auto
https://www.dalademokraten.se/artikel/ledare/goran-greider-man-gar-omkring-i-konstant-ilska-om-regeringsbildning-och-dum-sandladeretorik
https://www.dalademokraten.se/artikel/ledare/goran-greider-man-gar-omkring-i-konstant-ilska-om-regeringsbildning-och-dum-sandladeretorik
https://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-svts-agenda-svalde-jimmie-akessons-megabluff/
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att genomföra. Dels så är detta område, alltså efterspelet till riksdagsvalet 2018, tämligen 

outforskat. Ja, vi är ju fortfarande mitt i händelseförloppet (vad detta mer specifikt innebär för 

undersökningen kommer jag gå in på längre fram i uppsatsen). Dels så är det faktiskt ganska 

ovanligt att det överhuvudtaget forskas om retoriken kring regeringsbildningar – fokus ligger 

av förståeliga skäl på vad som händer innan ett val, med politiska kampanjer, 

partiledardebatter et cetera. Själva regeringsbildningen brukar ske ganska friktionsfritt, fram 

till nu, vilket gör att denna period och den retorik som beskriver vad som utspelar sig 

definitivt är värd att studera närmare. Slutligen finns här både samhälleliga och etiska 

perspektiv som förtjänas att lyftas fram.  

         Vad som står på spel är hur medborgarna ser på politiken och på de människor som är 

politiker och som i sin tur har oerhört stor makt över vårt samhälle. Hur dessa personer 

framställs i medierna genom de olika ord- och formuleringsval som journalisterna använder 

visar vad man kan göra med språkets makt. Detta leder oss in på uppsatsens syfte och 

frågeställning där jag kommer att förklara närmare vad denna undersökning kommer att sätta 

fokus på. 

2. Syfte och frågeställning      

Syftet med denna undersökning är att med retoriska verktyg undersöka hur de politiska 

kommentatorerna framställer partiledarna beträffande regeringsbildningen efter riksdagsvalet 

2018.  

         Här vill jag ta reda på hur partiledarna gestaltas som aktörer på den politiska scenen –

hur skildras detta drama ut när de politiska kommentatorerna håller i pennan? Detta är en 

givande metod för att upptäcka de bakomliggande motiven som styr retorns (i detta fall de 

politiska kommentatorernas) beskrivning av verkligheten. 

         Utifrån hur partiledarna gestaltas på den politiska scenen vill jag också undersöka vilken 

den tilltänkta publiken kan vara. Vilka är det egentligen de politiska kommentatorerna riktar 

sig till när de skriver artiklarna? Eller, för att se det ur ett något djupare perspektiv, vilka 

läsare är det som kan tyckas dela kommentatorns politiska och ideologiska verklighetsbild? 

         Min undersökning kommer således (bland annat) att använda sig av Kenneth Burkes 

teori om dramatismen med tillhörande pentadanalys samt Edwin Blacks teori om second 

persona (den tilltänkta publiken). Mer om detta i teori- och metodavsnitten. 

         Jag vill därmed i min undersökning visa att retorikvetenskapliga metoder har något att 

tillföra granskningen och tolkandet av viktiga samhällsskeenden. Dessa metoder kan belysa 
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perspektiv som kan ge värdefulla insikter och ge svar på frågor som ligger utanför andra 

vetenskapers tankeramar.  

         För att kunna fullfölja syftet med undersökningen har två specifika forskningsfrågor 

tagits fram: 

1. Hur framställer de tre politiska kommentatorerna på SVT, Aftonbladet respektive DN 

partiledarnas agerande beträffande regeringsbildningen efter riksdagsvalet 2018 utifrån en 

pentadanalys? 

2. Vilken skulle den tilltänkta publiken för dessa artiklar kunna vara? 

3. Bakgrund      

Här nedan följer en text som tämligen kortfattat beskriver det politiska läget sedan 

riksdagsvalet 2018 framtill idag (i skrivande stund den 24 november 2018). Detta syftar 

främst till att ge en förståelse för undersökningens samtida kontext. Därefter riktas blickarna 

mot de politiska kommentatorernas yrkesroll. Vilka kan vara politisk kommentator? Vilka 

förväntningar har de att leva upp till och vad för utmaningar ställs de inför i detta jobb?  

 

3.1 Det politiska läget  

Valresultatet som kom på söndagsnatten den 9 september visade att varken Alliansen (M-KD-

C-L)7 eller den sittande regeringen (S-MP med V stundtals som stödparti) hade vunnit egen 

majoritet i riksdagen. Mycket beror på att SD hade fått 17,53 % av rösterna vilket ställer dem 

i en så kallad vågmästarposition.8 Den stora stötestenen för de andra partierna är att de uppger 

att de inte vill göra sig beroende av SD, varpå detta kräver samarbete mellan blockgränserna. 

Detta har dock hitintills inte kunnat ske och Sverige styrs i nuläget av en så kallad 

övergångsregering till dess att en ordinarie regering utses.9 Möjliga lösningar på denna 

                                                             
7 Jag kommer i uppsatsen, för kontinuitetens skull, alltid att använda förkortningen på partiernas namn. 
Således blir Moderaterna M, Kristdemokraterna KD, Liberalerna L, Centerpartiet C, Sverigedemokraterna SD, 
Socialdemokraterna S, Miljöpartiet MP och Vänsterpartiet V. 
8 Val.se (valmyndigheten), Valresultat 2018, (texten publiceras 2018-11-22) 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2018/valresultat.html [hämtad 2018-12-12]. 
9 Regeringen.se, Statsministern leder en övergångsregering, (texten publicerades 2018-10-25) 
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/09/statsministern-leder-en-overgangsregering/ [hämtad 2018-12-
12]. 
 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/09/statsministern-leder-en-overgangsregering/
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situation är att de olika riksdagspartierna tillsammans med talmannen självmant hittar en 

lösning alternativt att extraval utlyses, vilket dock är extremt ovanligt.10 

 

3.2 De politiska kommentatorerna  

I grund och botten är de politiska kommentatorerna journalister, och de måste behärska flera 

olika fält inom det journalistiska landskapet. Som de flesta andra inom denna yrkeskår måste 

de klara av att leverera skriftligt material av god kvalitet under tidspress – särskilt under 

valrörelsernas mest hektiska slutperiod. Många av dagens politiska kommentatorer måste 

därutöver kunna föra sig framför kameran, varför det fordras en skicklighet i att verbalt kunna 

uttrycka sig och uppvisa god actio. De måste med andra ord besitta bra retoriska kunskaper. 

En hel del politiska kommentatorer torde ha tämligen välkända ansikten – och framförallt 

röster – för gemene man. De flesta känner nog till exempelvis Mats Knutson, Lena Mellin och 

KG Bergström som är verksamma inom de största medierna och som kontinuerligt syns på väl 

synlig plats. Detta kan bidra till att de tilldelas ett relativt starkt ethos av folket (om än 

givetvis inte från alla) och att deras ord och tankar tillmäts en inte oansenlig tyngd i den 

offentliga politiska debatten.  

         Detta aktualiserar i sin tur den viktiga frågan: Är de politiska kommentatorerna helt 

neutrala? Det är de inte, och det är heller inte syftet. Vad som skiljer vanlig 

nyhetsrapportering från en text författad av en politisk kommentator är att den sistnämnde får 

”tycka till” samt ge ris och ros åt politikernas agerande och därmed vara med och forma 

opinionen.11 Samtidigt får inte den politiska kommentatorn ha en uttalad politisk agenda (till 

exempel att agitera för en liberalare politik) vilket är en ton som ledartexten i en tidning 

förväntas ha. Nu är det heller inte så att det alltid går vattentäta skott mellan en tidnings 

politiska profil och inrikespolitiska kolumn. Här kanske Lena Mellin på Aftonbladet är det 

tydligaste exemplet (en tidning med socialdemokratisk prägel) då hon suttit på höga 

chefspositioner och varit med och format tidningens innehåll på ett större plan. Här är det 

dock intressant att jämföra med SVT, alltså public service, vars hela koncept bygger på just 

                                                             
10 Riksdagen.se, Val till riksdagen. 
11 Elisabeth Stúr, ”Sanningssägarna – De politiska kommentatorernas roll i valkampanjer”, i Snabbtänkt – 
reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, red. Lars Nord, Marie Grusell et al., DEMICOM-rapport nr 38, 
Sundsvall: Mittuniversitetet 2018, https://www.snabbtankt.se/siteassets/snabbtankt2018_3.pdf [hämtad 
2018-12-15], s.106. 

https://www.snabbtankt.se/siteassets/snabbtankt2018_3.pdf
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opartiskheten.12 Mats Knutson torde därmed väga sina ord lite mer noggrant än vad hans 

kolleger inom de kommersiella medieaktörerna måste göra. 

         Utmaningarna de politiska kommentatorerna möter i dagens moderna mediesamhälle 

bygger på en slags paradox. De har aldrig haft så stora möjligheter som nu att synas och nå ut 

(allt från skrivna artiklar till exempelvis deltagande i webb-tv) – men det är å andra sidan 

också fler aktörer som ska dela på rampljuset. Kommunikationsforskaren Magdalena Stúr 

menar bland annat att programledarna för de stora partiledardebatterna har fått mer att säga 

till om och anför ett färskt exempel när de i direktsändning gick ut och tog avstånd från ett av 

Jimmie Åkessons uttalanden.13  

         Att de politiska kommentatorerna möter en allt hårdare konkurrens om publiken kan 

givetvis få en påverkan på deras rapportering. Kanske kan resultatet från min undersökning ge 

oss något spännande att ta fasta på beträffande detta? 

4. Tidigare forskning     

I sökandet efter tidigare forskning har jag försökt finna material som verkligen är relevant för 

min studie, alltså hur medierna gestaltar politikerna. Därtill har det också varit av intresse med 

litteratur som specifikt handlar om de politiska kommentatorerna. Här nedan redogör jag 

närmare för den forskning som jag anser är värdefull för min undersökning. 

 

4.1 Forskning om mediernas gestaltning av politiker 

Om detta har det skrivits en hel del där kommunikations- och medieprofessorn Jesper 

Strömbäck bidragit förtjänstfullt till området. Av extra stort intresse för mig är när Strömbäck 

använder sig av gestaltningsteorin (på engelska framing theory) eftersom även min 

undersökning kommer att anamma ett sådant perspektiv, fast med mer retoriska verktyg (mer 

om det i teoriavsnittet). En intressant undersökning angående gestaltningsteorin är en analys 

författad av nämnde Strömbäck och Lars Nord (professor i politisk kommunikation).14 Denna 

analys i form av en kvantitativ studie handlar om svensk valrörelsejournalistik mellan 2002-

2014 där de visar att nyhetsmedier gestaltar politik på olika sätt. Antingen som spel och 

strategi eller skandal eller som sak. De två förstnämnda kategorierna fokuserar på det 

                                                             
12 Mprt.se (Myndigheten för press, radio och tv), Krav och regler för medierna (senast uppdaterad 2017-01-02), 
https://www.mprt.se/att-sanda/krav-och-regler/ [hämtad 2018-12-15]. 
13 Stúr, 2018, s.106. 
14 Jesper Strömbäck, Lars Nord, Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet, DEMICOM-rapport nr 33, 
Sundsvall: Mittuniversitetet 2017 https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-
institut/demicom/demicomrapporter/33-mest-spelgestaltningar-och-strukturell-partiskhet.pdf [hämtad 2018-
12-16]. 

https://www.mprt.se/att-sanda/krav-och-regler/
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/33-mest-spelgestaltningar-och-strukturell-partiskhet.pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/33-mest-spelgestaltningar-och-strukturell-partiskhet.pdf
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politiska spelet där journalisterna exempelvis använder sport- och krigsmetaforer såsom 

”nederlag”, ”vinst” och ”revansch”. Det handlar även om politikernas strategier vad beträffar 

exempelvis relationen till andra partier och politiker som en del av ett maktspel. Med 

skandalgestaltning menas att journalisterna lyfter fram när politikerna uppträtt juridiskt eller 

moraliskt klandervärt. Sakgestaltning å sin sida innebär, i stora drag, att journalisten skriver 

om politikens innehåll och sakfrågor. Det som framhävs här är att politik används som ett 

medel för att förändra samhället och där politikerna också har en sådan drivkraft.15 Strömbäck 

och Nord påvisar i sin studie att ju närmare ett val man kommer, desto mindre skriver 

journalisterna om politiska sakfrågor och lägger istället mer fokus på det politiska spelet samt 

skandaler. Detta, menar de, är skadligt eftersom medborgarna behöver ett bra och sakligt 

underlag om politiken för att kunna fatta ett välgrundat beslut när de ska rösta.16  

         Annan forskning som har relevans för min undersökning är en rapport från MSB vid 

namn ”Gränsöverskridande kriskommunikation”.17 Här behandlas bland annat hur medierna 

hanterar samhällskriser och hur väl de lyckas upprätthålla sin journalistiska standard under 

dessa perioder. Det specifika som studeras är hur medierna rapporterar från finanskrisen 2008 

och en jämförelse görs med bevakningen av riksdagsvalet 2010. Den intressanta slutsatsen är 

att en ”oförberedd” händelse som finanskrisen fick en tämligen saklig och objektiv 

rapportering, medan journalistiken kring ett riksdagsval präglades av betydligt mer 

spelgestaltning. 18 Den specifika kopplingen till min egen undersökning är att efterspelet till 

riksdagsvalet 2018 innehåller både element av en kris (att det exempelvis riskerar att bli 

extraval) samtidigt som journalisterna torde ha haft på känn vad som tornade upp sig i 

horisonten ju närmare valdagen nalkades. Hur kommer detta spegla sig i de politiska 

kommentatorernas rapportering? Kommer de exempelvis visa förståelse för att de olika 

partierna har hamnat i ett ytterst komplicerat läge eller kommer de mer att hantera denna 

situation som ”vanlig politik” och därmed glida över mer åt spelgestaltning? 

 

4.2 Forskning om de politiska kommentatorerna 

Eftersom min undersökning kommer att centreras kring den politiska kommentatorns roll 

kommer jag nu att belysa intressant forskning inom detta fält. En bok som är användbar för 

                                                             
15 Ibid, s. 34. 
16 Ibid, s. 24-25. 
17 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Gränsöverskridande kriskommunikation, (u.å. men är 
en sammanfattning av ett forskningsprojekt från 2011-2013), red. Eva-Karin Olsson, Jesper Falkheimer, 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:777311/FULLTEXT01.pdf [hämtad 2018-12-16]. 
18 Ibid, s.17-18. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:777311/FULLTEXT01.pdf
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detta syfte är Tyckandets tid som är skriven av Elisabeth Stúr och Lars Nord (båda har nämnts 

tidigare).19 Boken har förvisso runt tio år på nacken, men kommer med några tänkvärda 

slutsatser angående de svenska politiska kommentatorerna som torde vara lika aktuella än 

idag. Precis som de två föregående (och färskare) källorna i min tidigare forskning menar Stúr 

och Nord att rapporteringen om politiken ofta präglas av spelgestaltning under valrörelserna.20 

De lyfter även fram att de politiska kommentatorerna har en viktig roll som tolkare och 

berättare vilket naturligtvis är relevant för min undersökning, även om de inte använder 

någon specifikt retoriskvetenskaplig metod för att undersöka detta.21 Vidare skriver de om hur 

de politiska kommentatorerna blir som ”varumärken” för tidningen – de agerar i rollen som 

sig själva och är angelägna att få en ”folklig framtoning”.22 En del kritik delas också ut. Stúr 

och Nord efterfrågar bland annat en mer nyanserad ton hos de politiska kommentatorerna och 

att de oftare borde lyfta de lite djupare perspektiven av politiken.23 Givetvis kan det här vara 

intressant att se hur de politiska kommentatorerna agerar i ett så färskt material som denna 

undersökning ska studera närmare (alltså runt tio år senare). 

         Låt oss slutligen göra ett nedslag i det amerikanska forskningsfältet på området. Detta 

kan vara en spännande infallsvinkel eftersom Sverige och USA till synes har väldigt olika 

politiska medieklimat. USA har länge haft en stark tendens att blanda politik och 

underhållning (så kallat infotainment24) och åsikterna går isär huruvida detta är bra eller dåligt 

för det demokratiska samhället. En som dock följer utvecklingen med tydlig optimism är den 

amerikanske medieforskaren Jeffrey P. Jones. I sin bok Entertaining Politics ställer han den 

retoriska frågan om underhållande rapportering om politik (exempelvis genom talkshows) 

skapar cyniska och dåligt informerade medborgare och argumenterar för att så inte är fallet. 

Han menar istället att denna typ av journalism kan göra politiken mer engagerande och stärka 

de yngre generationernas politiska medvetenhet.25 

         Den stora knäckfrågan, sett till en svensk kontext, är om det är möjligt att kombinera en 

rapportering om politik som både innehåller inslag av underhållning och som samtidigt inte 

ger avkall på de djupare perspektiven som exempelvis Stúr och Nord efterfrågar. Kommer jag 

kanske hitta något/några exempel i min analys som kan uppvisa detta? 

                                                             
19 Elisabeth Stúr, Lars Nord, Tyckandets tid – journalistik, kommentar, valrörelse, (Mediestudier, 2009). 
20 Ibid, s. 148. 
21 Ibid, s. 141. 
22 Ibid, s.146. 
23 Ibid, s. 151. 
24 Strömbäck & Nord, 2017, s. 13. 
25 Jeffrey P. Jones, Entertaining politics – Satiric Television and Political Engagement, 2 uppl. (Rowman & 
Littlefield 2010), s. 237 och 246 ff. 
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4.3 Mot ett retorikvetenskapligt perspektiv 

Den forskningen som jag har berört ovan har varit av stort värde för att närmare kunna förstå 

relationen mellan medierna och politikerna. Denna forskning har dock varit av huvudsaklig 

kommunikativ och journalistisk prägel vilket inte är konstigt då dessa vetenskaper har en stark 

ställning inom detta fält. Men här finns fler berikande perspektiv som i sin tur 

retorikvetenskapen, och därmed min studie, kan belysa. Låt oss nu gå igenom närmare vilka 

retoriska teorier och metoder som kommer att användas. 

5. Teori     

Här nedan kommer mitt teoretiska ramverk för uppsatsen att läggas fram. Jag börjar med två 

avsnitt som handlar om Burkes begrepp terministic screens samt hans teori om dramatismen. 

Efter detta avhandlas Blacks second persona – den tilltänkta publiken. Allra sist väntar ett 

avsnitt där den röda tråden som löper genom mina valda teorier tydliggörs och lyfts fram.  

 

5.1 Burkes terministic screens – hur språket styr verkligheten 

I förra kapitlet framlades att gestaltningsteorin är viktig för min kommande analys, och denna 

teori har en tydlig koppling till den amerikanske retorikforskaren Burkes tankar om 

terministic screens som jag tänker redogöra närmare för nu. Det är svårt att göra begreppet 

rättvisa med en svensk översättning men ett begrepp som ”färgade glasögon” skulle kunna 

fungera.26 För Burke var språket en form av symboliska handlingar som styr och bestämmer 

hur vi uppfattar världen. Genom språket kan vi ”reflektera”, ”selektera”, och ”avleda” 

verkligheten.27 Detta är själva essensen av vad gestaltningsteorin handlar om då Strömbäck 

skriver att man här, genom och ord och betoningar, ”(re)konstruerar verkligheten”28 i olika 

önskvärda riktningar. 

         Teorin om terministic screens bygger, likt gestaltningsteorin, på socialkonstruktivistiska 

idéer där vi konstruerar verkligheten och vårt sätt att se på den utifrån de ord vi klär den 

med.29 Återigen kan det vara värt att återvända till sandlådemetaforen som togs upp i 

inledningskapitlet. Den beskriver inte bara vad som utspelar sig angående regeringsbildningen 

                                                             
26 Burke själv skriver att begreppet härstammar från när han såg ett fotografi på samma objekt fast med olika 
färgfilter, och därav uppfattade det annorlunda. Se Kenneth Burke, Language as Symbolic Action – Essays on 
Life, Litterature and Method, (University of California Press 1966) s.45. 
27 Burke använder orden ”reflection”, ”selection” samt ”deflection”, se ibid, s.45. 
28 Strömbäck & Nord, 2017, s. 9. 
29 Paul Stob, ”Terministic Screens, Social Constructionism, and the Language of Experience: Kenneth Burke´s 
Utilization of William James”, Philosophy & Rhetoric, volume 41, nr 2, 2008, s. 131. 
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(enligt journalisterna) utan den styr också hur folket känner för denna situation. Burke 

menade, som sagt, att människor uppfattar världen genom språk och språket om 

regeringsbildningen ligger – till en inte oansenlig del – i de politiska kommentatorernas 

händer.  

         Ytterligare en aspekt av terministic screens är att samma begrepp kan ha olika meningar 

för folk.30 De politiska kommentatorernas användning av olika begrepp kan ibland således 

tolkas på mer än ett sätt. Politiken kan exempelvis framställas som ett spel men detta begrepp 

kan ju rymma många olika känslor. Vissa spel är roliga, andra mer våldsamma et cetera. Till 

detta får vi anledning att återkomma i avsnittet som handlar om second persona. Det finns 

dock fler retorikvetenskapliga teorier från Burke att ha med sig inför den kommande 

analysen.  

 

5.2 Burkes dramatism – hur vi betraktar verkligheten 

När Burke betraktade verkligheten drog han paralleller till teaterscenen. Hur vi människor 

agerar mot varandra och hur vi hanterar olika situationer är ungefär som skådespelare på 

teatern som gestaltar ett drama.31 Här finns alla de termer som utgör grunden för ett sådant 

drama: agent (aktör), handling, scen, medel och syfte.32 Dessa element i dramat analyseras för 

att göra en så kallad pentadanalys vilket vi kommer gå in på närmare i metodavsnittet. 

         Den grundläggande tanken med Burkes teori om dramatismen är att den kan avslöja 

mänskliga motiv i hur en situation skildras. I min studie kommer det således handla om hur de 

politiska kommentatorerna i sina artiklar skildrar dramat med regeringsbildningen där 

partiledarna agerar som aktörer. Vi kommer här kunna se hur de politiska kommentatorerna 

därmed ger publiken sin version av verkligheten genom att skildra aktörernas handlingar på 

ett eller annat sätt. 33  

         Att ha ett synsätt där de politiska kommentatorerna försöker skildra regeringsbildningen 

som ett drama vittnar samtidigt om att de såklart vill ha en publik för att bevittna skådespelet. 

Detta ska nästa avsnitt handla om. 

                                                             
30 Burke, 1966, s.45. 
31 Kenneth Burke, A Grammar of Motives, Berkeley: University of California Press: 1969, s.xxii.  
32 Burke använder termerna ”agent”, ”act”, ”scene”, ”agency” och ”purpose”. Se ibid, s.xv. 
33 Ibid, s. xv. 
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5.3 Blacks second persona – vilka som delar ens verklighetssyn 

Denna teori, utformad av den amerikanske retorikforskaren Edwin Black, fokuserar på en 

retors tilltänkta publik. Precis som talaren själv har en persona kan också den tilltänkta 

publiken tillskrivas en.34 Talaren i detta fall är de politiska kommentatorerna och även om 

deras texter givetvis kan läsas av allmänheten så kan man se (åtminstone anta) vilka de 

egentligen kan tänkas rikta sig till och vilka som kan tänkas dela den politiska kommentatorns 

verklighetsbild. Detta ser man genom den typ av retorik de använder där exempelvis tokens i 

form av stilistiska kännetecken – elocutio – spelar en stor roll.35 Detta gör att denna teori har 

tydliga kopplingar till de övriga teorierna jag använder, som ju också fokuserar på de politiska 

kommentatorernas retorik.  

         Black menar vidare att retorns språkbruk indikerar en viss typ av ideologi.36 Han anför 

här bland annat ett exempel där en retor som talar om skolintegration också använder en 

nedsättande term om mörkhyade – vilket kan vittna om att denne riktar sig till sådana med 

främlingsfientliga åsikter – eller kan få publiken att börja hysa sådana åsikter. Om de blir 

övertygade av retorns tal så blir de på samma gång övertygade av den ideologiska grund som 

talet vilar på.37 Blacks syn på begreppet ideologi var marxistiskt, vilket betyder att ideologi 

inte enbart sträcker sig till olika politiska partier utan är mer allomfattande. Han skriver att 

ideologi formar både människans identitet och världsbild samt att västvärlden sedan 

reformationen har haft olika ideologier som konkurrerat mot varandra.38 Blacks synsätt på den 

tilltänkta publikens ideologi är viktig för den kommande analysen eftersom jag här kan få en 

djupare och mer nyanserad bild av vilka de politiska kommentatorerna riktar sig till – en bild 

som också sträcker sig längre än att endast dela in publiken i olika partipolitiska fack. Här kan 

man givetvis dra paralleller till Burkes tankar om vikten av identifikation.39 För att övertyga 

en publik måste den kunna identifiera sig med talets innehåll och dela retorns verklighetssyn. 

Om retorn och publiken kan hitta en slags gemensam grund så uppstår, enligt Burke, ett 

konsubstantiellt förhållande. Med det menas att de lyckas hitta en grund där de delar 

                                                             
34 Edwin Black, ”The Second Persona”, (publicerades ursprungligen 1970), i Porrovecchio & Condit, 2016, s.297. 
35 Ibid. 297. 
36 Ibid. 297. 
37 Ibid. 298. 
38 Ibid. 297. 
39 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, Berkeley: University of California Press, 1969, 
https://books.google.se/books?id=y44o7549eC8C&pg=PA55&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&
f=false [hämtad 2018-12-22], s.55.  

https://books.google.se/books?id=y44o7549eC8C&pg=PA55&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/books?id=y44o7549eC8C&pg=PA55&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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exempelvis idéer, attityder och känslor.40 Identifikation mellan två parter går att finna även 

om de i övrigt är ganska olika, så länge de hittar ett ämne där deras intressen kan förenas.41  

Med allt detta sammantaget beträffande Burkes identifikation kan man härmed dra en 

koppling till Blacks teori om den tilltänkta publikens ideologi. Den tilltänkta publiken måste 

helt enkelt finna en identifikation i retorns ideologiska språkbruk – kan de inte känna någon 

form av identifikation så kommer de inte heller bli övertygade av retorns ideologiska budskap 

och då är de heller inte en del av den tilltänkta publiken. 

         Här är det viktigt att nämna, beträffande de artiklar jag ska undersöka, att den tilltänkta 

publiken och den faktiska publiken – alla som faktiskt läser artikeln eller åtminstone lockas att 

klicka på länken – inte nödvändigtvis är samma sak. Givetvis kan det vara så att läsare av 

artikeln inte finner någon identifikation eller delar de politiska kommentatorernas ideologiska 

verklighetsbild men ändå finner det värt att läsa texten. Kanske är de bara allmänt politiskt 

intresserade! Vad man däremot kan se med hjälp av Blacks teori om second persona är en 

”projicerad bild” av en människa som texten kan appellera till, eller som Black själv 

formulerar det: ”What the critic can find projected by the discourse is the image of a man [jag 

utgår från att Black menar ”människa”], and though that man may never find actual 

embodiment, it is still a man that the image is of.”42 

         I metodavsnittet kommer jag närmare gå igenom min metod för att identifiera den 

politiska kommentatorns tilltänka publik – vad är det för ”människor” som träder fram vid 

granskandet av artiklarna? 

5.4 Teoriernas röda tråd 

Här ovan har jag beskrivit mitt teoretiska ramverk som kommer att utgöra grunden för hela 

min undersökning. Här finns en röd tråd som är värd att lyfta fram. Den börjar med de 

politiska kommentatorernas språkbruk som visar hur de tolkar och uppfattar sin omvärld – 

som Burkes terministic screens handlar om. Språkbruket blir sedan grunden för narrativet i 

det drama som de politiska kommentatorerna målar upp (Burkes dramatism). Slutligen har vi 

en tilltänkt publik som skådespelet särskilt riktar sig och appellerar till (Blacks second 

persona). 

         Hur går det då till när dramat och dess publik ska analyseras? Det leder oss in på nästa 

avsnitt som tar upp undersökningens metoder. 

                                                             
40 Ibid, s. 21. 
41 Ibid. s. 20, se också gärna Burkes finurliga dikt om att det nästan alltid går att skapa en form av identifikation 
med sin motpart, Roderick P., Hart, David, Payne (1997), ”Dramatistic Criticism”, I: Roderick P Hart (red.), 
Modern Rhetorical Criticism. 2:a uppl. Needham Height: Allyn and Bacon, se Kjeldsen 2008, s. 249.  
42 Black, 2016, s. 298. 
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6. Metod      

Här nedan kommer jag att redogöra för undersökningens metoder. Detta är en undersökning 

som kommer vara kvalitativ i sitt utförande. Först ut är pentadanalysen där jag närmare 

kommer att beskriva hur en sådan utförs. Därefter förklaras hur identifieringen av den 

tilltänkta publiken görs i det material som ska granskas. Efter detta följer ett avsnitt om 

undersökningens hermeneutiska utgångsgångspunkt. Slutligen väntar ett avsnitt med en 

reflektion över metodernas utmaningar.  

 

6.1 Pentadanalys  

I teoriavsnittet avhandlades Burkes teori om dramatismen och metoden för denna teori är 

pentadanalysen där fem element analyseras (penta är siffran fem på grekiska). Här finns; 

Aktör (vem gjorde det?), handling (vad gjordes?), scen (när eller var?), medel (hur?) och syfte 

(varför?).43 Detta följer en logik i och med att Burkes dramatism för tankarna till teatervärlden 

där samtliga av pentadens element är naturliga komponenter. Värt att betona är att retorn 

(alltså den politiska kommentatorn) inte ska förväxlas med aktören, precis som att regissören 

för en film inte ska förväxlas med huvudrollsinnehavaren. I mina analysobjekt (de artiklar jag 

granskar) finns det ju flera aktörer men här tänker jag lyfta fram de som är drivande i 

handlingen och fyller en central roll i texten. 

           Det finns olika sätt för att presentera en pentadanalys. I min analys kommer jag 

presentera den i löptext där jag lyfter fram det som är centralt i de politiska kommentatorernas 

narrativ – detta leder oss in på ännu en viktig dimension av Burkes pentad. Nämligen 

pentadiska kvoter. 

           När de politiska kommentatorerna rapporterar om regeringsbildningen kommer de 

naturligtvis att välja vilka element i pentaden de vill fokusera närmare på och därmed påverka 

den bild som läsaren får av situationen. Här kan pentadiska kvoter (ratio) urskönjas ur 

materialet vilket är intressant för en analytiker att ta fasta på.44 Olika pentadiska kvoter ger 

därmed olika slags narrativ till dramat och därmed olika alternativ att se på verkligheten. 

Detta avslöjar i sin tur retorns motiv.45 I min analys kommer jag därför studera vilka element 

                                                             
43 Märk väl att Burke använder termerna ”agent”, ”act”, ”scene”, ”agency” och ”purpose”. Se Burkes (Grammar 
of Motives) 1969, s.xv. Förklaring till begreppen är från min egen översättning. 
 
44 Se ibid, s.15 ff, eller Jon Viklund, ”Kenneth Burke och dramatismen”, I: Retorisk kritik – teori och metod i 
retorisk analys, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund (Ödåkra: Retorikförlaget, 2014), s. 187. 
45 Burke, ibid, s. xv, och Viklund, ibid, s.182. 
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som den politiska kommentatorn lägger extra vikt vid (och därmed vilka element som 

förbises) och hur detta skildras i artikeln. 

 

6.2 Publikanalys 

Att analysera den tilltänkta publiken – second persona – är egentligen ett ganska naturligt steg 

efter en pentadanalys. En scen och dess publik är ju två faktorer som hör ihop och som ger 

varandra mening. 

         Att identifiera den tilltänkta publiken blir således mitt naturliga andra steg i analysen, 

där jag kommer att utgå från vad jag får fram i pentadanalysen. I min publikanalys kommer 

Burkes teori om terministic screens vara mycket användbar som går hand i hand med 

gestaltningsteorin och med hjälp av dessa kan jag upptäcka hur de politiska kommentatorerna 

väljer att gestalta politiken och partiledarnas handlingar. Detta är även värdefull information 

för att se vilka ideologier som texten bär spår av. Jag kommer förvisso också att notera när de 

politiska kommentatorerna lyfter fram enskilda partier och partiledare vilket kan skapa en 

identifikation hos väljare av partiet ifråga, men det är viktigt att klargöra att ideologi i Blacks 

mening handlar om större värden än vilket enskilt parti som folk röstar på.46 För denna 

undersökning anser jag dock att det partipolitiska perspektivet kan vara av intresse eftersom 

att riksdagspartierna fyller en så central roll i artiklarna.  

          För att analysera terministic screens och olika sätt att gestalta politiska handlingar 

måste jag genom närläsning studera språket i artikeln. Hur väljer den politiska kommentatorn 

att utforma sin text? Ord- och formuleringsval (elocutio) blir viktiga i denna process samt ha 

en medvetenhet om att begrepp, enligt Burke, kan tolkas på olika sätt.47  

         Som nämnts ovan kommer Burkes teori om identifikation fylla en viktig roll.48 Sett till 

hur partiledarnas agerande skildras genom den politiska kommentatorns språkbruk – vilken 

typ av publik kan detta appellera till? 

 

6.3 Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt 

I kommande analys kommer ett hermeneutiskt tillvägagångssätt att tillämpas. Med detta 

menas att jag kommer läsa materialet och sedan tolka det. Här blir ett begrepp som 

förförståelse mycket viktigt, som betyder att jag tolkar materialet utefter mina egna 

förmeningar och fördomar. Denna subjektivitet går inte att komma ifrån och är rent av 

                                                             
46 Black, 2016, s.297. 
47 Burke, 1966, s.45. 
48 Burke, (A Rhetoric of Motives) 1969, s.55. 
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nödvändig för tolkningsprocessen.49 Här kommer jag också i läsandet av artiklarna växelvis 

gå från del till helhet. Detta kan tolkas som att jag specifikt ”frågar” texten och därefter får 

svar.50 När jag exempelvis utför min pentadanalys kommer jag därmed specifikt se vad texten 

har att säga om de olika elementen, och därefter tolka och skriva ut vad jag anser mig få fram. 

Kontentan med en hermeneutisk metod är att den tolkning som jag gör inte nödvändigtvis är 

den tolkning en annan retoriker hade gjort. Vad detta innebär ur ett vetenskapligt perspektiv 

kommer nästa avsnitt, bland annat, att handla om. 

 

6.4 Metodutmaningar – en reflektion 

Precis som jag skrev i föregående avsnitt så kommer min undersökning till stor del handla om 

en tolkning av materialet. Här är jag medveten om att jag således inte kommer att kunna 

uppnå strikt vetenskaplig empiri utan mer antaganden om verkligheten (vilket givetvis får 

konsekvenser för mitt forskningsanspråk).51 Detta är dock signifikativt för i princip samtliga 

av retorikens metoder och därutöver kan ju antaganden vara välgrundade och välmotiverade, 

vilket jag har för avsikt att uppvisa i min analys.  

         Vad beträffar mina specifika metoder kan det vara sunt att se både fördelar såväl som 

brister med dem. Pentadanalysen är en metod som bjuder på ett intressant och tänkvärt 

perspektiv, att se på mänsklig interaktion som en form av drama är en spännande tanke. Men 

denna metod har också fått kritik för att vara en form av ”kakformskritik”.52 Här blir det 

således viktigt för mig som utövare av denna metod att inte pressa in information i pentadens 

element på ett okänsligt sätt och att inte försöka hitta pentadiska kvoter för att gynna mitt 

narrativ. Det är alltid de politiska kommentatorernas narrativ som ska vara i centrum. Kanske 

kommer jag under analysens gång granska artiklar som är svåra att bryta ned i en 

pentadanalys och då måste detta tydligt framgå. 

         Att utföra en publikanalys skiljer sig från pentadanalysen i och med att jag närläser 

texten efter olika stilistiska kännetecken. Men vad jag sedan väljer att dra för slutsatser av 

informationen är helt och hållet upp till mig (begrepp kan, som sagt, tolkas olika enligt Burkes 

tankar om terministic screens). Den tilltänkta publiken är en abstrakt skapelse – scenen är 

                                                             
49 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys, (Lund: Studentlitteratur, 2001), s.160-161. 
50 Kjeldsen, 2008, s. 321. 
51 David Zarefsky, ”Knowledge Claims in Rhetorical Criticism”, Journal of Communication, vol. 58 (2008). s 631. 
52 Den amerikanska kommunikationsforskaren Star A. Muir använder termen ”cookie-cutter trap”, se ”Toward 
an Ecology of Language” I: Kenneth Burke and the Twenty-first century, red. Bernard Brock, (SUNY Press, 1999), 
s. 43, 
https://books.google.se/books?id=CcD9wYsIy1kC&pg=PA35&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f
=false [hämtad 2018-12-12].   

https://books.google.se/books?id=CcD9wYsIy1kC&pg=PA35&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/books?id=CcD9wYsIy1kC&pg=PA35&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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upplyst men publiken finns där i mörkret bland bänkraderna. Här är det återigen antaganden 

jag får göra – såvida inte den tilltänkta publikens ideologi uttrycks explicit i texten. 

         Slutligen kan det vara värt att reflektera över alternativa metoder. De metoder som jag 

har valt för att granska mitt material lyfter ju fram vissa perspektiv men missar andra (att välja 

en metod är därmed en typ av gestaltning i sig själv). En spännande infallsvinkel som jag inte 

riktigt kan fånga upp med mina metoder är själva argumentationen de politiska 

kommentatorerna bedriver. Givetvis är exempelvis Burkes teori om identifikation ett sätt att 

studera hur en retor försöker övertyga sin publik, men nu menar jag argumentation på ett mer 

tekniskt plan som man kan undersöka med till exempel ett toulmin-schema.53 

         Jag anser dock att mina valda metoder är väl passande för undersökningens syfte och att 

de forskningsfrågor jag ämnar besvara – med hjälp av dessa metoder – kommer att ge en god 

inblick i hur de politiska kommentatorerna hanterar ett komplicerat politiskt läge.  

7. Material - urval och avgränsning   

Materialet för min undersökning är allt som allt nio artiklar. Tre artiklar från Aftonbladets 

politiska kommentator Lena Mellin, tre från Mats Knutson på SVT och tre från Ewa Stenberg 

på Dagens Nyheter. Varför jag har valt just dessa kommentatorer beror på att de dels är från 

olika typer av medier (kvällstidning, public service och morgontidning) med olika roller i det 

mediala landskapet, dels för att de är störst inom sina branscher och därav når många läsare.54 

Artiklarna jag har valt är de som uteslutande handlar om regeringsbildningen varför jag aktivt 

sållat bort de som handlat om exempelvis utrikespolitiska ämnen. 

         Anledningen till att jag har valt tre artiklar beror på att jag inte har utrymme att 

analysera fler, samtidigt anser jag att tre är ett någorlunda rimligt antal. Studien ska ha ett 

kvalitativt fokus och tre artiklar borde vara ett rimligt omfång för detta. 

         Vad beträffar tidsfaktorn är jag medveten om att det finns olika tillvägagångssätt för att 

få ett representativt urval. Jag har valt att utgå från den 1 november och tagit de tre senaste 

artiklarna från detta datum. Det finns en del anledningar till detta. Till att börja med så ”lever” 

mitt material i den bemärkelsen att det skriva nya artiklar varje vecka – jag var tvungen att 

välja ett startdatum och den 1 november låg närmast i tiden som ett ”jämnt datum”. Här hade 

jag således ett riktmärke att sedan utgå sökningen ifrån. Ett alternativt materialurval hade 

                                                             
53 Se exempelvis Stephen Toulmin, The Uses of Argument, (Cambridge University Press, 1958), eller Kjeldsen, 
2008, s. 188-195. 
54 Mediekompass.se, ”Fakta & statitik kring dagstidningar”, 2018-01-01, 
http://www.mediekompass.se/lektionstips/fakta-statistik-kring-dagstidningar/ [hämtad 2018-12-27]. 

http://www.mediekompass.se/lektionstips/fakta-statistik-kring-dagstidningar/
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dock kunnat vara att ta granska artiklar med exempelvis en månads mellanrum – och därmed 

kunnat se en möjlig förändring i de politiska kommentatorernas narrativ. Det har dock inte 

hänt så mycket efter valet som skulle kunna ses som en ”vattendelare” inom 

regeringsbildningen, en händelse som exempel flyktingkrisen 2015 har varit för politiken där 

det finns ett tydligt före och efter. Hade jag sålunda valt att granska tre artiklar från 

exempelvis den 1 oktober-november-december hade nog inte skillnaden varit alltför stor. Att 

välja tre artiklar på rad från samma politiska kommentator rymmer vidare en fördel i form av 

att man här kan urskönja en form av stil och mönster hos personen ifråga. Samtidigt ger man 

också denna en chans att uppvisa en variation i narrativet. 

         Sammanfattningsvis vill jag att mitt valda material ska ses som ett någorlunda fylligt 

”stickprov” på hur de politiska kommentatorerna väljer att skildra partiledarna efter valet 

2018 – vilket också är förenligt med mitt syfte för undersökningen. 

8. Analys 

8.1 Analys av tre artiklar skrivna av Mats Knutson, politisk kommentator på Sveriges 

television55 

 

8.1.1 Analysobjekt – Mats Knutsons artikel från 26 oktober med rubriken ”Löfven kommer 

kasta in handduken – ingen ny regering i sikte” 

Pentadanalys: Knutson väljer i denna artikel att lägga stor tonvikt på pentadens medel och 

syfte. Det handlar till stora delar om hur partiledarna förhandlar med varandra (alltså utnyttjar 

sitt medel) där Löfven och Lööf är centrala aktörer i texten – Knutson använder också just 

denna term då Lööf tilldelas rollen som ”nyckelaktör”. Även talman Norlén tilldelas en större 

roll i texten som ju är en aktör som partiledarna måste förhålla sig till. Någon vidare handling 

sker dock inte då parterna inte kommer någonvart (därav anledningen till att Löfven ser sig 

tvungen att ”kasta in handduken”). Handlingen står, så att säga, still i detta drama och 

Knutson menar att detta har lett till en alltmer pressad situation i riksdagen. Svenska folket 

förväntar sig helt enkelt att något ska hända. Talmannens medel framställer han som en 

lösning på denna problematik. Talmannen kan nämligen, med stöd av grundlagen, skynda på 

processen vilket i slutändan kan leda till extraval. Därigenom lägger också Knutson fokus på 

aktörernas syften. Även om handlingen står still kan aktörerna, främst talmannen och Lööf, få 

                                                             
55 För utförlig källhänvisning till samtliga artiklar samt instruktion om hur det går att få tag i papperstidningen 
för Aftonbladet och DN, se Källförteckning s. 42 ff i denna uppsats. 
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den att ta fart. Men då krävs det vågade beslut (som att samarbeta över blockgränsen eller att 

inleda en process som kan leda till extraval). Knutson väljer att lyfta fram dessa syften med de 

olika dilemman samt kolliderande intressen som dessa aktörer har att tampas med i denna 

situation. Genom detta kan man utläsa hans motiv med skildringen av detta drama. 

Partiledarna befinner sig således i ett svårt läge där varje val kan få tuffa konsekvenser. 

 

Publikanalys: Med utgångspunkt från pentadanalysen kan följande slutsatser dras; Knutson 

väljer att gestalta politiken och partiledarnas agerande i termer som huvudsakligen för 

tankarna iväg mot det politiska spelet. Inte mindre än tre gånger framkommer det att Löfven 

kommer att ”kasta in handduken” – vilket är den gängse termen för när en boxare ger upp i 

ringen. Detta är dock ett begrepp som inte enbart framställer politik som ett spel utan också 

som en kamp. Detta är således på allvar (jämför exempelvis med Knutsons tidigare 

formulering ”manegen är krattad” där tonen är mer lättsam). För att koppla detta till Blacks 

syn på ideologi så ger Knutson bilden av en politisk arena som visserligen är demokratisk, 

men tuff att verka i. Här kan man vinna men också förlora och politiken blir som en tävling 

mellan de olika partierna och dess ledare. Detta kan rikta sig till en tilltänkt publik som redan 

har detta synsätt på politik, eller, i enlighet med Blacks teori om second persona – påverka 

och övertyga publiken att anamma ett sådant synsätt.  

         Den tilltänkta publiken, på en snävare partinivå, kan man delvis skönja i artikelns rubrik. 

Här blir läsaren informerad om Löfvens nederlag (handduken kastas in) och att det – i nuläget 

– inte ser ut att bli en S-ledd regering. Detta kan givetvis appellera till en publik som finner en 

tillfredställelse i att se personen/socialdemokraten/statsministern Löfven misslyckas. 

Partitillhörigheten hos denna publik kan man spekulera i, men här skulle nog både borgare 

och SD-väljare kunna rymmas. Detta är ett exempel på när Knutson, enligt Burkes sätt att se 

på det, kan skapa ett band av identifikation mellan sig själv och publiken. De förenas, trots 

deras övriga olikheter, i bilden av Löfven som den slagne boxaren som vacklar ut ur ringen 

som en förlorare. Därutöver har själva rubriken också en viss form av attentus över sig och 

kanske kan fånga intresse från en och annan som mer lockas av ”dramat” med 

regeringsbildningen (drama sätts här inom citationstecken för att markera att det är gemene 

mans syn på ordet drama som åsyftas). Vad beträffar innehållet i artikeln torde detta kunna 

tilltala anhängare till C då de, enligt Knutson, är en ”nyckelaktör” i regeringsförhandlingarna 

vilket ju både är en smickrande och viktig roll. Här blir således den politiska 

partitillhörigheten hos den tilltänkta publiken tydlig. Värt att notera är även att Knutson lyfter 
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fram det allmänna missnöjet med att regeringsförhandlingarna gått i stå, se bland annat 

formuleringen; ”Kritik har redan ventilerats om att regeringsbildningen tar alltför lång tid och 

att regeringsfrågan måste lösas”. Detta kan givetvis appellera till en ganska stor publik som 

kan identifiera sig med detta missnöje. 

 

8.1.2 Analysobjekt – Mats Knutsons artikel från 28 oktober med rubriken ”Analys: Dags 

att diskutera nytt valsystem” 

Pentadanalys: Det finns inte någon tydlig aktör i form av en person i denna artikel. Den 

handlar mer om själva valsystemet i stort och hur det skulle kunna förändras för att undvika 

att kommande regeringsbildningar blir lika låsta som denna. Knutson skriver i allmänna 

ordalag om ”politiker” och ”partier” och nämner då och då specifika riksdagspartier men 

fokuserar inte på något enskilt. Inte en enda gång i artikeln nämns någon partiledare vid 

namn. Kanske kan man säga att alla riksdagspartier och partiledare har en liten roll i detta 

drama, men även landets röstberättigade medborgare.  

         Vad Knutson lyfter fram är element som scen, medel och syfte. Han skriver om hur det 

går till i riksdagen idag, vilket kan tolkas som den scen som politikerna agerar inom. 

Därutöver skriver han hur vårt valsystem fungerar, där han till exempel diskuterar huruvida vi 

ska höja riksdagsspärren eller inte. Detta kan kopplas till det medel som medborgarna har för 

att utöva sin demokratiska rösträtt. Om riksdagsspärren höjs måste följaktligen de mindre 

partierna vinna fler röster från folket. 

         När Knutson skriver om sina olika förslag fyller partiernas syften en central roll i dramat 

– Knutson ser ganska krasst på det hela och ställer frågan om det verkligen finns en ”uppriktig 

vilja” att underlätta kommande regeringsbildningar. Han förklarar syftet till att partierna 

hellre vill bevara valsystemet som det är nu – att till exempel höja riksdagsspärren skulle ju 

innebära att flera partier skulle riskera att åka ur. 

         Knutsons motiv för denna artikel skulle kunna vara att flytta fokus från aktörerna i form 

av specifika partier och partiledare och istället lyfta fram det valsystem som de har att verka 

inom. Det är således inte någon specifik partiledares fel att regeringsförhandlingarna gått i 

stöpet, utan det beror på valsystemet i stort. Knutson menar förvisso att partierna kan 

genomföra ändringar (vilket aktualiserar elementet handling) men så kommer inte ske om de 

riskerar att själva drabbas negativt i form av tappad makt, inflytande eller rent av sin 

riksdagsplats. 
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Publikanalys: Detta är en artikel som har sin utgångspunkt i en sakpolitisk gestaltning. Som 

framgår i pentadanalysen väljer Knutson att lyfta fram det större perspektivet när han 

beskriver vårt valsystem. Här jämför han också historiskt samt med andra länder och texten i 

stort kan ses som väldigt informativ – ungefär som en liten lektion i statskunskap. Med 

utgångspunkt från sakpolitiken går han sedan över till att gestalta politiken som spel och 

strategi. Det politiska systemet innefattar politiker och även politiker leds av högst mänskliga 

motiv. Knutson visar därmed en medvetenhet över att politikerna inte frivilligt vill genomföra 

reformer som skulle kunna äventyra deras egen position. Här använder han uttryck som 

”maktspel”, ”vinnaren tar allt” samt att politikerna ”kommer slåss med näbbar och klor” för 

att undvika att åka ur riksdagen. Det sistnämna uttrycket kan, likt citatet om att ”kasta in 

handduken”, tolkas som att politiken inte enbart är ett spel utan en kamp. Ytterligare bevis för 

det är när han exempelvis skriver att politikerna ”fruktar” ett eventuellt extraval. Detta gör att 

denna artikel är tämligen likartad med den förra sett till den ideologi som gestaltningen bär 

spår av. Här finns en demokratisk grund för partiledarna att verka inom, men den är knappast 

trygg och stabil för dem. Det är, enligt Knutsons sätt att betrakta politik, en del av 

partiledarnas yrkesmässiga vardag att få kämpa om makten. 

         Jag uppfattar detta som en text som är skriven för en tämligen politiskt intresserad 

publik i och med att den rymmer så mycket sakpolitisk information. Artikeln är dock skriven i 

en uppmanande ton som eftersträvar förändring av Sveriges valsystem. Härmed kan man säga 

att texten är driven av en vilja att göra landets demokratiska process snabbare och smidigare. 

Knutson konstaterar hur läget ser ut idag och ger därefter, väl underbyggda, förslag på 

förbättringsåtgärder – exempelvis höjd riksdagsspärr och en tidsgräns för hur lång tid en 

regeringsbildning får ta. Detta kan naturligtvis appellera till en publik som vill undvika att 

kommande regeringsförhandlingar blir lika låsta som denna vilket de allra flesta av 

riksdagspartiernas väljare skulle kunna finna identifikation i. Folk må rösta på olika partier 

som i sin tur står för olika ideologier, men den gemensamma grunden man torde kunna enas 

kring är att regeringsbildningen inte tar onödigt lång tid. 

 

8.1.3 Analysobjekt: Mats Knutsons artikel från 30 oktober med rubriken: ”ANALYS: Hur 

mycket kallt stål tål politikerna?” 

Pentadanalys: Huvudaktören för detta drama skulle kunna sägas vara talmannen Andreas 

Norlén. Knutson menar att det är han som har den verkliga makten, det vill säga sitter inne 

med effektiva medel för att ”dyrka upp låsningarna” mellan partierna. Annie Lööf målas 

därefter upp som en ”nyckelaktör” eftersom hennes parti antingen kan släppa fram en S- eller 
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M-ledd regering. Lööf har dock sagt nej till båda alternativen. Därutöver har hon en viktig roll 

då hon potentiellt skulle kunna utses som en ny sonderingsperson för att testa olika 

regeringsalternativ. Knutson menar dock att hon skulle ha svårt att lyckas med detta. I överlag 

framställs elementet handling i pentaden som en slags bromskloss. De olika partiledarna är 

inte beredda att kompromissa och därmed kan inte handlingen röra sig framåt. Talmannen 

sitter dock, som sagt, inne med medel som skulle kunna tvinga partiledarna att agera, där 

extraval är den sista utvägen.  

         Knutson lägger också vikt vid elementet syfte i sin artikel. Han är noga med att skriva 

hur de olika partierna (han talar ofta om riksdagspartierna och inte partiledarna) kan tänkas 

resonera kring sina beslut. Även om förhandlingarna är i ett låst läge har de olika partierna 

begripliga skäl för sina ageranden. De vill exempelvis inte samarbeta med partier som står för 

långt ifrån deras egna ideologi och därigenom svika sina väljare. Likaväl har givetvis 

talmannen också skäl och syfte för sitt agerande i att hitta en lösning på läget (det är ju hans 

jobb). 

         Knutsons motiv skulle således kunna vara att lyfta fram en aktör i form av talmannen 

och därigenom flytta fokuset bort från partiledarna – härmed sätts också en viss press på 

denna aktör. Det är talmannen som med hjälp av sina medel kan få fart på handlingen i dramat 

nu när partiledarna själva fått den att gå i stå.  

 

Publikanalys: Knutson gestaltar här politiken och partiledarnas agerande mestadels som spel 

och strategi. Knutson går inte närmare in på sakpolitik i denna artikel. Anledningen till att 

regeringsförhandlingarna inte tar fart beror på att partierna är kallt kalkylerande kring läget – 

de har inte för avsikt att få handlingen att ta fart om de själva riskerar att förlora på det. 

Knutson använder formuleringar som ”ingen har rört sig en tum”, ”dyrka upp låsningarna” 

och ”bryta dödläget” för att beskriva situationen. Knutson har i de tidigare artiklarna även 

använt uttryck för att beskriva politiken som en slags kamp och det gör han också denna gång. 

Det syns tydligast i rubriken – men den sätter å andra sidan en slags ton för hela artikeln. Han 

frågar sig hur mycket ”kallt stål” partierna tål – vilket kan kopplas till talmannens medel för 

att i slutändan tvinga fram ett extraval. Detta uttryck har krigiska anor och stålet kan kopplas 

till blankvapen av olika slag (såsom svärd och liknande).56 Talmannen framställs således som 

en mäktig aktör gentemot partiledarna och en person de verkligen måste förhålla sig till. 

Gestaltningen av politiken och partiledarna har därmed ungefär samma ideologiska grund, 

                                                             
56 Runeberg.org (digital ordbok) (u.å) http://runeberg.org/ordforord/0326.html [hämtad 2018-12-21]. 

http://runeberg.org/ordforord/0326.html
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och därmed ungefär samma tilltänkta publik, som Knutsons övriga två artiklar, där han målar 

upp politiken som en demokratisk men tuff och hård arena att verka inom. Den tilltänkta 

publiken, sett till de samtliga tre artiklarna, torde således tilltalas av att läsa om en politisk 

verklighet där partiledarna och dess partier måste verka under dessa krävande förhållanden.  

         På partinivå är det inte helt enkelt att identifiera den tilltänkta publiken för denna artikel. 

Knutson lyfter förvisso fram Lööf som en slags nyckelaktör vilket skulle kunna appellera till 

läsare med denna partitillhörighet – men allra störst fokus läggs på talmannen (som ju ska 

agera politiskt neutralt). Återigen kan man tolka det som att Knutson väljer att fånga upp det 

folkliga missnöjet med att Sverige inte har en regering, han poängterar bland annat att hela sju 

veckor har gått sedan valdagen men partiledarnas besked fortfarande är desamma. Detta gör 

att den tilltänkta publiken borde finnas i de flesta partipolitiska lägren – här kan många helt 

enkelt känna identifikation. Det behöver för den delen inte heller handla om en publik med ett 

större politikerförakt. Knutson använder inte några nedsättande stilistiska språkmarkörer mot 

partiledarna (det som Black som bekant kallar för tokens) utan visar en förståelse för deras 

ageranden. Detta kommer huvudsakligen till uttryck när han presenterar deras syften som jag 

redogjort för i pentadanalysen. Han är nog sålunda inte ute efter att riva upp några hetare 

känslor hos publiken även om rubriken givetvis kan ge lite laddning till det politiska 

”dramat”. Det verkar huvudsakligen som att han vill få publiken att förstå varför situationen 

ser ut som den gör och informera om vad som händer – eller kan hända – härnäst. 

 

8.2 Analys av tre artiklar skrivna av Lena Mellin, politisk kommentator på Aftonbladet 

 

8.2.1 Analysobjekt - Lena Mellins artikel från 25 oktober med webbrubriken ”Nu är 

anarkin i riksdagen total”, samt ”Oansvarigt av Alliansen” i papperstidningen 

Pentadanalys: Här centrerar Mellin en stor del av dramat till aktören Kristerssons handling 

(Kristerssons personnamn förekommer relativt ofta i artikeln). Att M, med Kristersson som 

huvudansvarig, förbereder att lägga fram en egen budget är mycket oansvarigt, menar hon. 

Hon kan heller inte finna någon rimlig förklaring till Kristerssons syfte mer än att han vill 

”fucka upp” (Mellins ordval, se ingressen) och beter sig väldigt barnsligt. Här har säkerligen 

Mellin och Kristersson diametralt motsatta uppfattningar och det framstår som att Mellin inte 

riktigt tar M:s syfte på allvar. De själva hade säkerligen lyft fram ett helt annat och ädlare 

syfte i denna situation (exempelvis att Sverige behöver en borgerlig politik et cetera). 

Intressant är även hur hon målar upp scenen, vilket i denna artikel kan tolkas som den 
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plattform Alliansen står på. Det är en scen som håller på att krackelera och splittra Alliansen 

som högerblock – allt detta är dock på grund av M:s, och till viss del även KD:s, oansvariga 

handlingar. Denna prekära situation för Alliansen hade alltså kunnat undvikas om de hade 

handlat annorlunda. Detta visar tydligt Mellins motiv med dramat som gestaltas – aktörens 

handling, och därmed dennes makt att faktiskt kunna påverka situationen (till det bättre eller 

sämre) är centralt i narrativet. Mellins beskrivning av L och C (Björklunds och Lööfs 

personnamn nämns endast en gång) agerande är betydligt mildare. De har handlat med 

tålamod och förnuft samt – till synes förgäves – försökt få Kristerssons parti att hantera läget 

på ett bättre sätt. Vad beträffar partierna och partiledarna på vänsterflanken får de en ganska 

undanskymd roll som aktörer i detta drama. Mellin menar dock att de har sträckt ut en hand 

mot Alliansen (i form av blocköverskridande samtal angående den ekonomiska politiken) men 

detta har inte burit frukt. 

Publikanalys: Pentadanalysen visar hur Mellin målar upp en scen där M, med Kristersson 

som huvudansvarig, framställs mycket negativt. Politiken beskrivs inte bara som ett 

spel/strategi utan också som ett väldigt smutsigt sådant – här kan man givetvis också se 

tydliga inslag av skandalgestaltning. Kristersson porträtteras som en man utan moral som gör 

allt han kan för att vinna makten. Här finns dock också nyanser av sakpolitik då Melin kort 

berör den ekonomiska politiken och den samsyn som ändå råder på detta område.  

         Mellins ord och formuleringar är osedvanligt raka och lämnar inget att skönja mellan 

raderna. Hennes språk är rätt aggressivt – och därmed hennes sätt att tolka läget. Hon 

använder begrepp som ”regeringskaos”, ”fucka upp”, ”rena rama sandlådan”, ”Anarki tycks 

råda” et cetera. Bilden hon delar med läsarna är därmed oerhört mörk och de begrepp hon 

använder är tydliga stilistiska språkmarkörer (tokens) som uppvisar en stark misstro mot 

dagens politiker. Här är givetvis begreppet ”anarki” särskilt intressant då det specifikt 

anspelar på ideologi och är en drastisk kontrast till det demokratiska system som ska råda i 

riksdag och regering och som partiledarna är tillsatta att värna om. Detta står i såväl 

grundlagen som i samtliga av partiernas partiprogram. Detta är således en mycket hård 

anklagelse Mellin riktar mot partiledarna och som hon delar med sin tilltänkta publik. Här kan 

definitivt sådana med ett mer eller mindre tydligt politikförakt rymmas och som kan känna 

identifikation med Mellins syn på läget – trots att de kanske annars har en misstro även mot 

etablerad media. Det hårda tonläget mot politikerna blir här den grund som de kan finna en 

gemenskap i och där deras intressen kan mötas. 
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          Vad beträffar den tilltänkta publiken för denna artikel, sett till partitillhörighet, kan den 

exempelvis vara sådana som röstar på vänsterblocket och inte gillar Alliansen – och i 

synnerhet inte M-ledaren Kristersson – av den anledningen. Här kan Mellin således skapa en 

grund för identifikation med publiken. 

         Artikeln är vidare skriven i en sådan dramatisk ton att den skulle kunna locka läsare som 

inte är så intresserade av politik men som blir nyfikna av Mellins hårda tonläge. En 

anmärkning jag har gjort angående detta: i papperstidningen är rubriken ”Oansvarigt av 

alliansen” medan den på nätet ändrades om till ”Nu är anarkin i riksdagen total”.  

         Att Mellin vidare använder en sådan uppseendeväckande formulering som ”fucka upp” 

kan vittna om att hon vill appellera till en lite yngre publik och visa att hon kan behärska 

deras typ av vardagsspråk. Här kan det möjligen uppstå en form av språklig identifiering 

mellan Mellin och den mer ungdomliga målgruppen ur den tilltänkta publiken.  

 

8.2.2 Analysobjekt – Lena Mellins artikel från 26 oktober med webbrubriken: ”M-ledarens 

misstag som gjort honom till förlorare” och ”M-ledarens fyra värsta misstag” i 

papperstidningen 

Pentadanalys: Denna artikel är inte helt lätt att utföra en pentadanalys på eftersom Mellin har 

delat in den i fyra avsnitt där var och en beskriver Kristerssons misslyckanden (det är som 

fyra små artiklar i en). Vad som dock står klart är att nämnde Kristersson är den huvudsaklige 

aktören i detta drama och den som artikeln handlar om. Hans personnamn förekommer också 

relativt frekvent i texten. Värt att belysa är Mellins fokus på scenen i artikelns inledning. 

Detta är en scen i form av det parti Kristersson fick ta över efter Kinberg Batra. Här menar 

Mellin att Kristersson fick en svår uppgift redan från start i och med Kinberg Batras 

misslyckade ledarskap – Mellin nämner bland annat den tidigare moderatledarens velande 

hållning till SD. Detta kan därmed ses som en förmildrande omständighet för Kristersson – 

han fick ta över en scen som redan från början var instabil. 

         Efter detta räknas Kristerssons fyra stora misstag upp och Mellin väljer mestadels att 

lyfta fram elementen handling och medel. Kristersson tillsammans med Alliansen röstar 

exempelvis bort Löfven (handling) med hjälp av en statsministeromröstning (medel). 

Kristersson ingår sedan förhandlingar (medel) för att bilda en egen regering men ser sig 

tvungen att ge upp (handling). Kristersson är förvisso företagsam men misslyckas på punkt 

efter punkt. Mellin lägger därutöver mycket lite fokus på syftet – varför Kristersson agerar 

som han gör. Hon konstaterar mer vad han gör och hur fel det blir. Mellins motiv kan således 



24 
 

vara att skildra ett drama där aktören i form av Kristersson aktivt utför handlingar med olika 

medel och i högsta grad är delaktig till att ha ”klyvt Alliansen i två delar”. Han är förvisso inte 

ensamt ansvarig för denna prekära situation – det är även Kinberg Batra – men han har inte på 

något sätt lyckats förbättra läget. 

 

Publikanalys: Pentadanalysen visar att Mellin lägger stor tonvikt på politiken som ett spel 

och strategi. Samtliga av Kristerssons fyra misslyckanden är egentligen resultatet av 

misslyckade strategier, eller ”manövrar” som Mellin formulerar det. Han spelar ett politiskt 

spel där han hela tiden får se sig som ”förlorare” och detta är också ett begrepp som Mellin 

tilldelar honom. Hon går inte in närmare på sakpolitiska frågor annat än att då och då 

konstatera att de olika riksdagspartierna exempelvis är oeniga när det handlar om SD. 

Värt att notera är att denna text publiceras redan dagen efter Mellins förra (och bitvis väldigt 

hätska) artikel från den 25 oktober. Tonläget är mildare nu, men fortfarande hårt. Det finns 

dock inte alls lika många uppseendeväckande formuleringar att finna som tidigare. Bland de 

starkare ordvalen kan vi hitta meningar som ”Alliansen var på väg att rämna efter 

Kristerssons piruetter” och att han ”drivit in en kil mellan partierna i Alliansen”. Överst på 

sidan står det också ”Regeringskaoset” som får ”rama in” artikeln vilket naturligtvis kan 

påverka läsarnas attityder innan de ens börjat läsa själva artikeln (oklart dock om det är Mellin 

personligen som skrivit detta då det mer hör till layouten). Begreppet ”Regeringskaoset” kan 

även sägas ha kopplingar till förra artikeln där Mellin bland annat drog ideologiska paralleller 

mellan regeringsbildningen och ”anarki”. Denna gång är det dock, som sagt, inte lika tydligt 

att den tilltänkta publiken skulle drivas en stark misstro mot politiker. De stilistiska 

språkmarkörerna finns förvisso där – begreppet ”Regeringskaoset” rymmer inget annat än 

kraftigt negativa konnotationer – men de är inte alls lika många. 

         Vilken skulle då den tilltänkta publiken kunna vara sett till partitillhörighet? Eftersom 

artikeln är så specifikt inriktad på just Kristersson och M där Mellin utfört en form av analys 

av läget så känns just moderater som en trolig målgrupp för artikeln. Dessa kan givetvis ha ett 

intresse att sätta sig in i Mellins tankar om varför deras parti är i en dålig sits just nu och en 

del kan kanske identifiera sig med hennes resonemang. Angående läsare med politiska 

vänstersympatier kan de givetvis finna ett nöje i att läsa om en moderatledare som gestaltas 

som en förlorare – detta är något som Mellin och denna del av den tilltänkta publiken kan 

finna identifikation i. Vad beträffar läsare som inte är så politiskt intresserade kanske någon 

kan lockas av det politiska ”dramat” där partiledare framstår som ”förlorare”. Denna gång var 

det dock inte så stor skillnad mellan rubrikerna i papperstidningen och webben – tidigare har 
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vi ju sett att rubriken på webben kan spetsas till för att dra till sig klick. Det har som sagt inte 

skett nu. 

 

8.2.3 Analysobjekt – Lena Mellins artikel från den 30 oktober med webbrubriken ”Alliansen 

verkar inte fatta att den inte längre finns” samt ”Det är uppenbart för alla att Alliansen 

inte kommer att kunna regera ihop” i papperstidningen 

Pentadanalys: Aktörerna gestaltas denna gång inte av partiledarna utan av de borgerliga 

partierna där hela Alliansen är huvudaktören. Det är relativt få gånger partiledarnas 

personnamn nämns. Mellin lyfter i denna artikel fram elementen handling och medel och 

fokuserar mycket på vad Alliansen borde göra. Just nu händer inget konkret men Alliansen 

borde handla, och handlingen borde utföras via ett medel i form av blocköverskridande 

förhandlingar.  

         Aktörerna inom vänsterblocket får en mer undanskymd roll i denna artikel, dock skriver 

Mellin i början av artikeln hur Löfven förgäves har försökt bilda regering via 

blocköverskridande förhandlingar men varit tvungen att ”kasta in handduken”. Detta beror, 

enligt Mellin, på Alliansens envishet att upprätthålla en enad fasad. 

         Mellins motiv skulle kunna vara att gestalta en aktör som enligt henne saknar 

handlingskraft och förnuft och därtill en rimlig orsak till sitt passiva agerande. Hon kan inte se 

något syfte i att Alliansen fortfarande vill hålla ihop som högerblock. Hon menar att Alliansen 

som scen är splittrad i två delar och det är en ”verklighet” partierna måste acceptera.  

 

Publikanalys: Som framkommer i pentadanalysen bär Mellins artikel tydliga spår av en syn 

på politik som spel/strategi. Redan i artikelns inledning framkommer att Löfven fått ”kasta in 

handduken” – exakt samma ordval som Knutson använde några dagar innan. Alliansen har 

därutöver, enligt Mellin, en strategi som saknar verklighetsförankring och som därmed är 

skadlig för regeringsbildningen och i slutändan också för Sverige. Artikeln innehåller väldigt 

lite sakpolitik, det framkommer dock på ett ställe att M och S skulle ha svårt att regera ihop på 

grund av skattepolitiken. 

         Språkbruket i artikeln är inte lika laddat som den från 25 oktober, men Mellins ord och 

formuleringar trycker understundom ganska hårt på hur poänglöst det är för Alliansen att 

försöka upprätthålla en enad fasad utåt. Hon liknar Alliansen vid en ”envis papegoja” och 

skriver även att: ”Läget är helt låst och det börjar bli riktigt pinsamt för de inblandade 

partierna”. Hon använder vidare ordformuleringen att Alliansen visar upp en ”bedövande 

enighet”. Ordet ”bedövande” skulle här kunna tolkas som att Alliansen har en verklighetssyn 
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som är avtrubbad och som saknar klarsynt förnuft. Precis som i den förra artikeln står det 

”Regeringskaoset” allra överst på sidan, vilket ju är en mycket tydlig vinkling av situationen 

och en slags stilistisk markör hur läsaren bör se på resultatet av de borgerliga partiledarnas 

agerande. Härmed kan man konstatera att denna artikel går i ungefär samma ideologiska spår 

som den förra. Den tilltänkta publiken skulle kunna drivas av en misstro mot hur politikerna 

sköter sitt jobb och därmed känna en identifikation med Mellins syn på läget. Det ska dock 

klargöras att denna artikel inte innehåller en lika fientlig retorik som den första. 

         Den tilltänka publiken beträffande partinivå är nog ganska bred för denna artikel. Med 

tanke på att Mellin medvetet valt att lyfta fram de borgerliga partierna framför partiledarna 

samt fokuserat på hela Alliansen som en slags huvudaktör skulle detta kunna tyda på att 

artikeln riktar sig till Alliansen-väljare i största allmänhet (jämför med tidigare artiklar som 

mer handlat om M-ledaren Kristersson). Låt vara dock att själva budskapet knappast är 

upplyftande för Alliansen-väljare att läsa. Mellin skriver således inte för att blidka dem, utan 

snarare att ge sin syn på läget.  

         Texten är också skriven i en uppmanande ton där Mellin söker förmå partiledarna inom 

Alliansen att ta sitt förnuft tillfånga och börja leva i ”verkligheten”. Detta kan nog många 

medborgare som är oförstående till det låsta regeringsläget identifiera sig med – oavsett 

partitillhörighet.  Slutligen kan det vara värt att betona att artiklarnas rubriker i 

papperstidningen och webben inte skiljer så mycket (precis som hennes andra artikel). 

Sensationsrubriken som kännetecknade den första artikeln (”nu är anarkin i riksdagen total”) 

gör sig sålunda inte påmind här. Detta kan vittna om att Mellin och Aftonbladet inte haft för 

avsikt att locka de mindre politiskt intresserade läsarna med en extra tilldragande rubrik.   

 

8.3 Analys av tre artiklar skrivna av Ewa Stenberg, politisk kommentator på Dagens 

Nyheter 

 

8.3.1 Analysobjekt  -  Ewa Stenbergs artikel från 20 oktober med webbrubriken ”Grönblå 

kartell vilar på procent och personer” och ”Vill Annie Lööf bli riksdagens Daniel 

Helldén?” i papperstidningen 

Pentadanalys: En stor del av denna artikel handlar om en återblick när M:s Reinfeldt var 

Sveriges statsminister och samarbetade med MP angående migrationspolitiken. Det finns flera 

aktörer i detta drama, bland annat nämnde Reinfeldt (Kristersson nämns aldrig), de tidigare 

språkrören för MP samt Löfven. Huvudaktören kan dock sägas vara Annie Lööf – trots att 

hennes namn och parti nämns först i slutet av artikeln. Det är nämligen Lööf och C som målas 



27 
 

upp som de som har ”nyckeln” för att lösa regeringsfrågan. Detta parti har, till skillnad från 

MP, tillräckligt många procent för att kunna vara en avgörande pusselbit i en eventuell 

grönblå regering. Därav drar Stenberg parallellen till miljöpartisten Daniel Helldén, som var 

en drivande aktör till att samarbeta med Alliansen när det begav sig, och frågar sig om Lööf är 

redo att göra motsvarande med en S-ledd regering. 

         Stenbergs artikel är uppdelad i dåtid och nutid vilket gör att även motivet kan delas upp i 

två delar. Dåtidens händelser innehåller stora inslag av elementen handling, medel och syfte.       

Här beskrivs hur Reinfeldtregeringen och MP inleder samarbete, vilket är en tydlig handling 

med regeringsförhandling som medel, och syftet görs explicit i form av att ett citat från 

Reinfeldt. Han förklarar att överenskommelsen bland annat handlar om att ”värna ett öppet 

Sverige”. 

         När det handlar om nutiden, och Lööfs dilemma huruvida hon ska hålla fast vid 

Alliansen eller samarbeta med en S-ledd regering, är elementet syfte klart dominerande (ingen 

handling har skett än). Här skriver Stenberg hur Lööf kan tänkas resonera inför detta svåra 

val. Hon riskerar bland annat en svekdebatt om hon lämnar Alliansen och det är heller inte 

säkert att ”personkemin” kommer att stämma mellan henne och Löfven. Motivet kan här alltså 

vara att lyfta fram de komplicerade val som partiledarna står inför i denna regeringsbildning. 

 

Publikanalys: I pentadanalysen har vi sett att Stenbergs artikel innehåller inslag av både spel- 

och sakgestaltning. Den förstnämnda kategorin gestaltas här i form av vilka partiledare och 

partier som ska samarbeta med varandra i ett slags spel om makten.  

         Vad beträffar sakpolitik så finns det en del inslag av detta i texten. Detta visas när 

Stenberg skriver närmare om de olika partiledarnas och partiernas politik. Hon gör också 

något som varken Knutson eller Mellin har gjort i sina artiklar; hon använder citat från de 

berörda politikerna (denna gång ett citat från Reinfeldt), vilket kan främja en sakpolitisk 

gestaltning om de ges tillfälle att berätta om sin politik. 

         Språkbruket i själva artikeln är sakligt och innehåller inte några anmärkningsvärda 

formuleringar. Rubriken på webben sticker dock ut, där Stenberg använder begreppet 

”kartell” för att beskriva ett eventuellt grönblått samarbete. Detta är ett begrepp som publiken 

nog uteslutande tolkar negativt och vi kan här se hur Stenberg kopplar ihop politik med 

näringslivets smutsigare (och även olagliga) strategier. Den ideologiska kopplingen i 

begreppet ”kartell” ska heller inte förringas eftersom den kan skapa en identifikation hos de 

med en stark misstro mot dagens politiker. Särskilt inom högerextrema kretsar används en 
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retorik som talar om att politikerna ”säljer ut Sverige”57 vilket kan sägas ha en förbindelse 

med begreppet ”kartell”. Sverige, och det politiska systemet, blir här något man kan köpslå 

med och behandla som vilken vara som helst för att tillskansa sig makt.  

         Nu menar jag inte att Stenberg medvetet vill att artikeln ska rikta sig till denna målgrupp 

men här ser man ett exempel på kraften hos de stilistiska språkmarkörerna som Black skriver 

om beträffande second persona. Vissa begrepp har i vissa sammanhang helt enkelt en extra 

laddning över sig. Begreppet ”kartell” förekommer förövrigt enbart i rubriken och nämns 

aldrig i själva texten, men en rubrik sätter dock en slags ton för resten av artikeln (i dagens allt 

snabbare medieklimat kan det ju också finnas läsare som enbart läser rubriken). Rubriken i 

papperstidningen är dock betydligt mindre känslomässigt laddad – alla läsare kanske inte ens 

vet vem Daniel Helldén är. 

         Det är inte helt enkelt att ringa in den tilltänkta publiken på partinivå för denna artikel. 

Givetvis är den retoriskt tillspetsade rubriken på webben en stark språklig markör som kan 

väcka identifikation hos de som inte gillar att borgerliga partier samarbetar med en 

vänsterregering. Detta kan nog röra sig om väljare från flera olika partier, allt från moderater 

som kan känna sig svikna till väljare hos vänsterblocket som inte vill ha borgerliga influenser 

i politiken. Bortsett från rubriken är själva innehållet i artikeln dock betydligt mer sansat och 

innehåller inte någon anklagande ton mot partiledarna eller dess partier.  

         Att Lööf vidare lyfts fram som en nyckelaktör som har en verklig chans att påverka 

regeringsbildningen kan givetvis appellera till väljare till detta parti.  

 

8.3.2 Analysobjekt – Ewa Stenbergs artikel från 23 oktober med webbrubriken ”Centern 

och Liberalerna får välja mellan två offerter” och ”De får välja mellan två offerter” i 

papperstidningen 

Pentadanalys: Artikeln har fyra huvudsakliga aktörer där C och L fyller den största rollen. 

Lööf och Björklunds namn nämns dock aldrig i artikeln – däremot nämns Löfvens och 

Kristerssons namn flera gånger som utgör de övriga två aktörerna. Dramat handlar om ett 

svårt val som C och L står inför. De har två alternativ framför sig i form av att stödja en 

regering ledd av Löfven alternativt en regering ledd av Kristersson. Det är sålunda Löfven och 

Kristersson som gett dem ”offerterna”. Själva handlingen står still och är på så sätt inget 

dominerande element i pentaden – än har ju C och L inte valt sida.  

                                                             
57 Hannes Delling, ”Högerextrema i Facebook-annonser”, SVD, publicerad 2013-02-23, 
https://www.svd.se/hogerextrema-i-facebookannonser [hämtad 2019-01-28]. 

https://www.svd.se/hogerextrema-i-facebookannonser
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         Det största fokuset lägger Stenberg uteslutande på scen, medel och syfte. Scenen kan här 

tolkas som de potentiella ”regeringsplattformar” C och L har att ta ställning till och förhandla 

om (därmed utnyttja sitt medel). Dessa plattformar ser annorlunda ut beroende på om de 

väljer att stödja Löfven eller Kristersson – vilket i sin tur gör att aktörernas syften spelar en 

avgörande roll. Varför tar det så lång tid för dem att komma fram till ett beslut? Här lyfter hon 

fram att C och L, i deras synvinkel, står mellan ”två onda ting”. Stödjer de Kristersson kan de 

komma att göra sig beroende av SD, vilket de har lovat att avstå ifrån och som går stick i stäv 

med deras politiska ideologier, och stödjer de Löfven så bryter de också ett vallöfte. De gick 

ju till val på att byta ut honom.  

         Stenbergs motiv skulle här kunna vara att lyfta fram de många gånger komplicerade 

omständigheter (i form av hur scenen ser ut) som partiledarna måste hantera. Att det därför tar 

tid för dramats handling att komma igång framstår på detta sätt som mer förståeligt. 

 

Publikanalys: Artikeln bär tydliga spår av spel- och strategigestaltning där paralleller dras till 

affärslivets arena. I pentadanalysen framgår att Löfven och Kristersson lägger bud om att få 

C:s och L:s stöd vilket verkligen tydliggörs i och med begreppet ”offert”. Denna term används 

ofta inom näringslivet (som synonym för ordet ”anbud”) vilket gör att läsarna kan tolka 

politiken som något man kan köpslå med. Detta kan i sin tur förta en del av dess mer 

samhälleliga betydelse. Ytterligare bevis för att artikeln innehåller spelgestaltning (med 

paralleller till näringslivet) är när Stenberg skriver om hur C och L kan lägga buden bredvid 

varandra och jämföra dem; ”med vetskapen att de är förhandlingsbud och inte slutbud”. Ur ett 

ideologiskt perspektiv kan man här skönja en slags liberalkapitalistiska drag.58 Politiken blir, 

som nämnts, något man kan köpslå med men till skillnad från en ”kartell” så råder här en 

betydligt friare marknad. Den som vill vinna makten måste vara beredd att ge bra bud och 

därmed kompromissa. En affärsuppgörelse kan bara slutas om alla parter känner sig nöjda och 

respekterade, det vill säga att C och L känner att de får igenom tillräckligt stora delar av sin 

politik gentemot de betydligt större partierna S och M. 

         Här finns förvisso också spår av ett tyngre allvar i förhandlingen – Stenberg menar att C 

och L inte är beredda att gå med på vad som helst för att vinna makten – de kommer inte att 

acceptera att regera landet med stöd av SD. Detta skulle nämligen resultera i en ”apokalyptisk 

svekdebatt” om så skulle ske. Här är således Stenberg tydlig med att framhäva att politikerna 

                                                             
58 NE (u.å) ”liberalism” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/liberalism, och NE (u.å) 
”kapitalism” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kapitalism [båda källor hämtade 2019-
02-01]. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/liberalism
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kapitalism
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inte bara är ute efter den korta vägen till makten utan att det finns andra värden som går före, 

som att värna väljarnas förtroende och stå upp för sin ideologi. 

         Artikeln bär sedermera även på en del sakpolitiska inslag. Offerterna är ju i sig bärare av 

sakpolitiskt innehåll där Stenberg redogör en del för detta innehåll i sin text. Det är inte mer 

än några rader men ger i alla fall läsarna en liten inblick i vad C och L har att ta ställning till – 

och därmed kanske också en glimt av en kommande regeringspolitik. 

         Det allmänna språkbruket i artikeln är precis som i den förra rätt sakligt och sansat. 

Utöver de citat jag nämnt tidigare finns inte något annat av det mer anmärkningsvärda slaget.  

         Den tilltänkta publiken sett till partibeteckning kan nog vara ganska bred för denna 

artikel. Givetvis kan texten vara intressant för anhängare av C och L i och med att de målas 

upp som nyckelaktörer och som har makt att avgöra regeringsbildningen. Detta är en roll som 

C och Annie Lööf ofta har tilldelats, men nu får även L vara med vilket kan vara särskilt 

smickrande för deras väljare. Här kan för övrigt identifikationen hos läsarna tillhörande dessa 

partier vara stark i och med att Stenberg skriver om det kraftiga avståndstagandet mot SD. 

Detta kan nog vara en stabil grund att finna gemenskap i och där deras intressen kan mötas. 

         Artikeln berör som nämnt även S och M, i rollen som anbudsgivare, vilket gör att 

väljare från dessa partier kanske kan se det värt att ta sig tiden att läsa denna text. Som 

framgått målar Stenberg upp situationen som en förhandling – och förhandlingar kan man ju 

vinna. Sålunda kan det vara givande för dessa väljare att läsa för att få en bättre inblick i hur 

det går i förhandlingarna och vad för bud ”deras” partier är beredda att ge – och därmed 

”offra” av sin egen sakpolitik. 

         Avslutningsvis innehåller språket i artikeln inte några större uppseendeväckande 

formuleringar och blåser inte upp något politiskt ”drama”. De två rubrikerna för webben och 

papperstidningen är också i stort sett desamma vilket tyder på att den tilltänkta publiken både 

för papperstidningen och webben nog är åtminstone relativt politiskt intresserad. 

         

8.3.3 Analysobjekt – Ewa Stenbergs artikel från 25 oktober med rubriken ”Moderaterna 

har hittat ett nytt sätt att pressa C och L”. Rubriken är densamma både på webbsidan och i 

papperstidningen 

Pentadanalys: Denna pentad innehåller ett flertal aktörer. Å ena sidan finns M och KD som 

vill ha stöd från C och L för att kunna bilda regering, å andra sidan finns SD som är den stora 

stötestenen. C och L vill inte vara med om att bilda en regering som är beroende av stöd från 

detta parti. Värt att påpeka är att Kristerssons namn förekommer då och då, samt Jimmie 

Åkessons, medan varken Annie Lööfs, Jan Björklunds eller Ebba Busch-Thors namn nämns. 
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De representeras enbart via sina partier. De aktörer som får mest plats är Kristerssons M samt 

Åkessons SD eftersom dessa aktörer har en central funktion för handlingen. 

         I denna artikel lägger Stenberg mycket fokus på elementen scen, medel och syfte. Vad 

beträffar scenen lägger hon mycket utrymme på att måla upp den scen eller plattform som 

rymmer SD:s politik och som de andra borgerliga partierna måste ta ställning till. Hur ser 

egentligen deras politik ut? Här citeras bland annat SD:s gruppledare Mattias Karlsson när 

han med tämligen radikala termer berättar om SD:s syn på verkligheten (vi återkommer till 

detta i publikanalysen). Elementet medel aktiveras i och med att de borgerliga partierna 

förhandlar sinsemellan. Elementet syfte får utrymme i form av att Stenberg går in på varför 

politikerna agerar som de gör. Här får man bland annat läsa att det finns moderater som anser 

att man ska samarbeta med SD eftersom det är ett ”svek mot väljarna att inte vilja driva 

igenom sin politik”. 

         Stenbergs motiv med denna artikel skulle kunna vara att ge läsarna en större förståelse 

och inblick i partiledarnas (i detta fall de borgerliga) komplicerade läge där olika intressen 

och värderingar skaver mot varandra. Regeringsmakten är inom räckhåll, men synen på SD 

har skapat splittringar inom Alliansen vilket har lett till att regeringsförhandlingarna har låst 

sig – och därför tar tid. 

 

Publikanalys: I pentadanalysen har vi sett att Stenberg fokuserar mycket kring politiken som 

en förhandling mellan olika aktörer vilket i sin tur hör till spel- och strategigestaltning. Detta 

ser man tydligt redan i början av artikeln där M sägs ”gå från ord till handling” och ”pressa” 

C och L. Denna förhandling framställs vidare som relativt tuff när det från vissa moderater 

talas om att man ”sviker väljarna” om man inte griper tillfället att ta regeringsmakten. Detta 

ger politiken och partiledarnas verklighet en hel del inslag av allvar och att det är mycket som 

står på spel.  

         I artikeln förekommer också sakpolitisk gestaltning när Stenberg beskriver SD:s politik. 

Det är två sidor av SD som framkommer, en mer polerad sådan samtidigt som hon också 

citerar Mattias Karlssons ”radikalnationalistiska retorik”. I dessa citat är språket tämligen 

hätskt. Karlsson menar bland annat att det handlar om en ”existentiell kamp” om kulturens 

och nationens överlevnad samt att det bara finns två val; ”seger eller död”. Detta ger läsarna 

en inblick i SD:s mindre rumsrena värderingar vilket i sig bidrar till textens informativa värde. 

Här tolkar således inte Stenberg utan återger vad Karlsson har skrivit. Här menar hon nog att 

Karlssons ord är så radikala att de helt enkelt får stå för sig själv. 
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         Eftersom en hel del av artikeln centreras kring SD – och framförallt Karlssons hårda 

språkbruk – kan man nog finna en del av den tilltänkta publiken hos läsare som kan ha 

främlingsfientliga värderingar. Återigen är det värt att betona att Stenberg säkerligen inte har 

för avsikt att skriva en artikel som appellerar till en främlingsfientlig publik. Men i och med 

att Karlssons citat får relativt stort spelrum i artikeln, som i sig är fyllda med högerextrema 

stilistiska språkmarkörer, så blir det ofrånkomligen så att en främlingsfientlig publik kan finna 

ett värde i att läsa den. Stenbergs egna ord kan de måhända finna ointressanta, men Karlssons 

citerade ord och formuleringar kan möjligen fånga deras uppmärksamhet. Kanske kan vissa 

av dem sedan identifiera sig med hans väldigt mörka syn på läget, medan andra kanske tycker 

att tonläget är i det hårdaste laget. 

         Självfallet kan även väljare till de borgerliga partierna finna ett intresse av att läsa om ett 

parti som utmålas som en eventuell stöttepelare till att Alliansen får regeringsmakten. Dessa 

kan kanske i sin tur finna en identifikation i exempelvis C:s och L:s avståndstagande mot SD, 

som framkommer i artikeln. Detta visar i sin tur givetvis också upp en antirasistisk ideologi 

som Stenberg låter träda fram i texten. Eller så kanske de håller med de moderater som ser en 

chans i att hamna i en regeringsposition, med stöd av SD, och börja bedriva borgerlig politik. 

         Sett till Stenbergs språkbruk tolkar jag det som att hon inte vänder sig till sådana med 

svalt politiskt intresse. Rubriken är har förvisso en form av spänning över sig men texten i 

stort innehåller inte några uppseendeväckande formuleringar och ordval. Denna artikel verkar 

vara skriven för de som vill veta mer om läget med regeringsbildningen snarare än att bjudas 

på ett politiskt ”drama”. 

9. Resultat och diskussion 

Nedan sammanfattas resultatet från analysen där jag kommer att återgå till mina två ställda 

forskningsfrågor i början av denna uppsats. Därefter väntar en diskussionsdel med en 

reflektion över resultatet i ljuset av tidigare forskning, samt en återkoppling till de värden med 

undersökningen som jag lyfter fram i uppsatsens inledning. Slutligen en metareflektion - vad 

har utförandet av analysen, med hjälp av de valda teorierna och metoderna, gett mig för 

insikter som retoriker? 

         

9.1 Resultat – en sammanfattning 
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Min första forskningsfråga: Hur framställer de tre politiska kommentatorerna på SVT, 

Aftonbladet och DN partiledarnas agerande beträffande regeringsbildningen efter 

riksdagsvalet 2018 utifrån en pentadanalys? 

Sammanfattat svar: I analysen ovan kan vi se att dessa nio artiklar givetvis har sina alldeles 

egna narrativ, men här finns också vissa övergripande slutsatser att ta fasta på.  

         Mats Knutson och Ewa Stenberg lyfter i samtliga artiklar fram elementet syfte. De 

försöker således sätta sig in i varför partiledarna agerar som de gör och därmed kanske skapa 

en slags förståelse hos publiken beträffande detta. Detta står i kontrast till Lena Mellin som 

återkommande väljer att bortse från syftet och istället fokuserar på andra element i pentaden. 

Här får elementet handling ofta en framskjuten position – antingen i form vad partiledarna gör 

eller vad de, enligt Mellin, borde göra. Det senare tar sig inte uttryck som förslag från hennes 

sida, såsom Knutson ger i sin artikel om hur dagens valsystem kan förbättras, utan mer som 

skarpa uppmaningar. I Knutsons och Stenbergs artiklar står aktörernas handlingar allt som 

oftast stilla – dessa handlar för det mesta om vad som kan komma att hända härnäst och vilka 

alternativ aktörerna har att välja på. 

         Scenen är vidare ett element i pentaden som Knutson och Stenberg kontinuerligt lyfter 

fram. Ofta är den beskrivna scenen – alltså den komplicerade politiska verkligheten som 

partiledarna har hamnat i efter valet – något som kan ses som en förmildrande omständighet 

för det låsta regeringsläget. Här får vi således en rimlig anledning till dröjsmålet med 

regeringsbildningen. Svåra beslut tar tid att fatta. Även Mellin lägger en hel del tyngdpunkt på 

hur scenen ser ut, men hon ser den ur ett annat perspektiv. Ofta är hon ganska krass och 

konstaterar exempelvis att Alliansen inte finns längre och partiledarna måste agera utifrån det. 

Men som vi ser i analysen (artikeln från 26 oktober) använder hon också just den politiska 

scenen för att visa en förståelse för M-ledaren Kristerssons tuffa situation – en förståelse som 

Mellin annars är ytterst sparsmakad med i det granskade materialet. 

         Elementet medel får en ganska stor roll i Knutsons artiklar – detta framställs ofta som en 

form av ”nyckel” för att lösa regeringsfrågan, och denna nyckel är talmannen i besittning av. 

Han har medel och därav makt att exempelvis inleda en process som kan leda till extraval. 

Mellin lyfter också då och då fram detta element men inte som något konstruktivt, utan som 

politikernas (oftast Kristerssons) tillvägagångssätt för sina misslyckade politiska strategier. 

Stenberg skildrar aktörerna ur ett perspektiv där de förhandlar mycket med varandra. De 

utnyttjar då sitt medel men detta pentadelement får ingen avgörande betydelse för handlingen 

då förhandlingarna ännu inte utmynnat i något resultat. 
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         Vilka är då aktörerna i dessa texter? Inte alltid partiledarna! Genomgående för samtliga 

politiska kommentatorer jag har granskat är att de ibland skriver ut partiledarens namn, ibland 

enbart partiets namn. Vad beträffar de två största partierna, alltså M och S, så nämns dock 

partiledarnas namn flertalet gånger. De mindre partiernas partiledare får oftast se sig 

representeras av partibeteckningen, förutom när personen Annie Lööf flertalet gånger målas 

upp som nyckelaktör. Vad som också är värt att notera, som nämnts ovan, är Knutsons 

fokusförflyttning till talmannens roll i två av hans artiklar. Mellin och Stenberg nämner 

förvisso också talmannen i sina texter men här är hans betydelse inte lika stor.  

          Det bör förtydligas att mitt övergripande forskningssyfte var att undersöka hur de 

politiska kommentatorerna framställer partiledarna, varpå talmannen och de politiska 

partierna är andra aktörer i dramat. Detta är en åtskillnad som är viktig att göra men dessa 

aktörer är likväl viktiga att ha med i analysen. Om de får en framträdande roll i narrativet 

betyder det ju samtidigt att partiledarna som personer får mindre fokus. Det säger i sin tur 

också något om graden av uppmärksamhet som de politiska kommentatorerna riktar till 

partiledarna som personer. 

          Avslutningsvis; beträffande de politiska kommentatorernas motiv kan slutsatsen bäst 

beskrivas som att Knutson och Stenberg de flesta gånger väljer att se det politiska dramat ur 

likartade perspektiv. De har inte en anklagande ton gentemot partiledarna i sina texter och 

menar att den politiska verkligheten många gånger är komplex och innefattar tidskrävande 

beslut. Mellin, å andra sida, är mer ivrig att se att handlingen tar fart. Det låsta regeringsläget 

är mycket partiledarnas och partiernas eget fel och detta är en situation de måste lösa snarast.  

 

Min andra forskningsfråga: Vilken skulle den tilltänkta publiken för dessa artiklar kunna 

vara? 

Sammanfattat svar: I detta sammanfattade svar kommer jag, precis som i svaret ovan, se om 

det går att dra några generella slutsatser i vad jag har fått fram i min analys.  

         En mycket tydlig slutsats är att samtliga artiklar innehåller drag av spelgestaltning. Som 

framkommer i min analys har dessa gestaltningar en bakomliggande ideologisk grund som 

vittnar om hur de politiska kommentatorerna betraktar den politiska verkligheten och därmed 

vilken publik som kan finna identifikation i innehållet. Den gemensamma grunden i 

spelgestaltningen hos samtliga av de granskade politiska kommentatorerna kan huvudsakligen 

sägas bygga på demokratiska värderingar med de ideologier som ryms inom dessa ramar. 

Men de gestaltar ett demokratiskt system som är – eller rättare sagt görs - spännande att läsa 

om. Här har de politiska kommentatorerna återkommande dragit paralleller till arenor som 
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anspelar till bland annat idrott, kamp och förhandlingar i ett politiskt maktspel. I mitt 

granskade material skulle ett övergripande mönster kunna sägas vara följande; Knutson 

kopplar politiken till idrott och kamp, Mellin kopplar den till misslyckade strategier i ett 

tröttsamt maktspel och Stenberg kopplar den till affärsvärldens mer seriösa men köpslående 

arena. Detta ger sammanfattningsvis en bild av en väldigt ”levande” och liberalt sinnad 

demokrati som en publik kan finna en spänning i att läsa om.  

          Vad beträffar skandalgestaltning anser jag att endast en av artiklarna, Mellins från 25 

oktober, bär spår av detta. Givetvis går det att diskutera om inte hennes övriga artiklar också 

bär spår av skandalgestaltning, men jag anser att hon här beskriver mer hur politikerna 

misslyckas snarare än att de brister moraliskt eller juridiskt. 

          Vad beträffar sakpolitisk gestaltning sticker Stenberg ut då hon har med relativt mycket 

inslag av detta i alla hennes tre artiklar. Hon är också, som nämnts, den enda av de politiska 

kommentatorerna som har med citat i sina texter vilket kan främja en sådan gestaltning. 

Knutsons artikel från 28 oktober (om valsystemet) innehåller dock mest sakpolitik av alla 

granskade artiklar – de övriga av hans artiklar innehåller sedermera inte mycket av denna 

vara. Mellin i sin tur har med inslag av sakpolitisk gestaltning i alla tre artiklarna, men det rör 

sig oftast bara om någon rad. 

         Går vi närmare in på de politiska kommentatorernas språkbruk – hur de med ord- och 

formuleringsval målar upp verkligheten – har analysen visat en del faktorer som förtjänas att 

lyftas fram. Mellin är den som har använt det mest uppseendeväckande språket. Hennes 

retoriska tillvägagångssätt för att beskriva partiledarnas ageranden är ofta väldigt hårt.  

Knutsons tonläge är betydligt lugnare, men som framgår i analysen kan även han ibland 

uttrycka sig rätt livfullt. Stenberg är den som skriver mest behärskat och seriöst. Här har det 

varit svårt att hitta några uppseendeväckande formuleringar – förutom den första artikelns 

rubrik samt Karlssons citat som ju dock inte är hennes egna ord. Hennes politiska 

verklighetsbild som hon delar med läsarna framställs således som den mest sakliga och 

informativa. 

         Med allt detta sammantaget – går det att dra några generella slutsatser om den tilltänkta 

publiken? I princip samtliga av de undersökta artiklarna verkar vara skrivna för en någorlunda 

politiskt intresserad publik. Förutom Mellins artikeln från 25 oktober anser jag inte att 

artiklarnas språkbruk varit så pass uppseendeväckande att de kan locka politiskt ointresserade 

läsare. Här vill jag betona att detta baseras på min tolkning av artiklarna – jag har dock svårt 

att se vad en politiskt ointresserad läsare skulle få ut av att läsa dessa texter med tanke på att 

det övriga mediala utbudet är så stort. Här kan det dock återigen vara värt att påminna om att 
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samma artiklar ofta tilldelas olika rubriker på webbsidan och papperstidningen – den på 

webbsidan är många gånger mest retoriskt laddad. Ibland har den spetsats med begrepp som 

”kartell” och ”anarki” som kan appellera till en publik med politikerförakt – deras 

fördomsfulla politiska verklighetsbild får här bekräftelse vilket leder till den så viktiga 

identifikationen. Här har det också funnits tydliga ideologiska undertoner som jag redogjort 

för i analysen. Vidare lyfter Knutson och Stenberg ofta fram Annie Lööf, alternativt hennes 

parti, som en nyckelaktör vilket ger den tilltänkta publiken en tydlig partibeteckning. Mellin 

fokuserar inte på Lööf eller C men samtliga av hennes artiklar handlar likväl om Alliansen 

förehavanden, vilket naturligtvis kan dra till sig läsare från det politiska högerblocket. Som 

framgår i analysen kan också läsare med en mer vänstervriden politisk identitet appelleras till 

Mellins hårda tonläge mot Alliansen. Här kan de finna en medryckande identifikation i de 

politiska spelgestaltningarna där Alliansen misslyckas och Kristersson är en ”förlorare”. 

Dessa nio artiklar torde sammanfattningsvis kunna hitta sin tilltänkta publik hos 

riksdagspartier både till vänster och höger. Vad som också bör betonas är de gånger de 

politiska kommentatorerna, huvudsakligen Knutson och Mellin, lyfter fram det folkliga 

missnöjet med att regeringsförhandlingarna inte rör sig framåt. Detta budskap kan nog en 

ganska stor publik, ur flera olika politiska läger, identifiera sig med. Här finns också en 

underliggande ideologi i form av en skepsis antingen mot det politiska systemet i sig 

(Knutson vill att det ska bli smidigare) eller de aktörer som verkar inom det (Mellin anser att 

partiledarna borde agera med mer förnuft). 

 

9.2 Diskussion 

Med hjälp av den tidigare forskningen kan jag lyfta fram mina resultat för undersökningen i 

en större kontext. Här blir således en jämförelse intressant för att se vad som stämmer överens 

med den tidigare forskningen och vad som kanske sticker ut hos de slutsatser som jag har 

dragit från mitt granskade material. 

         Till att börja med använder sig oftast de politiska kommentatorerna av spelgestaltning 

och det är väldigt sällan (bara i en artikel) som politiken som partiledarna står för verkligen 

avhandlas på djupet. Här fick den tidigare forskningen verkligen rätt. Vad som också är 

intressant är att de politiska kommentatorerna uppträder som ”varumärken” för sina medier, 

precis det som Stúr och Nord skrev för runt tio år sedan. De politiska kommentatorerna har 

ofta en personlig och folklig ton vilket tydligt visas när de lyfter fram medborgarnas missnöje 
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med att regeringsbildningen drar ut på tiden. Här kan läsarna finna identifikation och de 

politiska kommentatorerna blir som talespersoner för folket.  

        Beträffande företeelser som tas upp i den amerikanska forskningen kan vi se att det även 

förekommer underhållande inslag i de svenska artiklarna, som främst kommer till uttryck i ett 

spelgestaltande språkbruk. Här är jag inte lika övertygad som Jones om att underhållning och 

politik fungerar ihop – det är om inte annat en svår balansgång. De politiska 

kommentatorernas texter blir förvisso mer engagerande att läsa, vilket i sig ingalunda ska 

förringas, men det kommer oftast med ett pris där man har en tendens att tumma på politikens 

seriositet och samhälleliga roll. Här kan det också bli etiskt problematiskt om de politiska 

kommentatorerna skriver underhållande och spänningshöjande på partiledarnas bekostnad. 

I mitt granskade material sticker verkligen rubrikerna ut. Här blir det tydligt att webbsidornas 

rubriker ofta har formulerats på ett sätt för att locka läsare. Sedan kanske inte det alltid är den 

politiska kommentatorn som sätter rubriken – men här får man utgå från att det åtminstone 

finns ett medgivande. Detta berör ”paradoxen” som jag tog upp i mitt bakgrundskapitel. De 

politiska kommentatorerna har i dagens medielandskap stora möjligheter att nå ut men 

konkurrensen har också blivit högre likaväl som den ekonomiska faktorn inte ska förringas. 

Dagens kommersiella medieaktörer – som är arbetsgivare åt många politiska kommentatorer – 

måste dra läsare (klick) för att få in intäkter. Dagens publik kan också vara mer flyktig och 

mindre lojal i och med att utbudet blivit så mycket större. Denna verklighet måste de politiska 

kommentatorerna, som analysen har visat, finna sig i och anpassa sig efter.  

          Jag vill också nyansera bilden. De politiska kommentatorerna har inte en lätt uppgift i 

att skriva om ett skeende som i princip står stilla. I min inledning nämnde jag specifikt om att 

det är ovanligt att det forskas om retoriken kring regeringsbildningar – för valrörelsen är ju 

över. Det är i valrörelsen som partiledarna exempelvis debatterar om sakpolitiska frågor 

varför det blir lättare för de politiska kommentatorerna, åtminstone i teorin, att skriva artiklar 

med sakpolitisk gestaltning. Jag skulle vilja hävda att det är väldigt svårt att skriva om 

nuvarande regeringsbildning utan att glida över i spel- och strategi-gestaltning. Detta är ju en 

period av återkommande förhandlingar mellan de olika partiledarna och partierna. Jag tycker 

även att Knutson och Stenberg har visat att det går att dels gestalta partiledarnas ageranden 

som för tankarna till andra arenor än den rent politiska, dels lyfta fram de svåra dilemman 

som de står inför och därav bidra till en förståelse hos folket snarare än att underblåsa ett 

politikerförakt. Den svåra balansgången som jag nämnde innan är således inte omöjlig att 

klara av. Det är sedermera också viktigt att klara av den. Här kan tydliga kopplingar dras till 

de samhälleliga och etiska värden som jag lyfter fram i min inledning. De politiska 
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kommentatorernas texter är betydelsefulla då de både beskriver ett extraordinärt politiskt läge 

samtidigt som de skildrar aktörerna i händelsernas centrum i form av, bland annat, 

partiledarna. Många medborgare baserar sin syn på den politiska verkligheten utefter hur de 

politiska kommentatorerna skildrar den och detta kan ses både som en möjlighet och ansvar 

hos de sistnämnda. Kanske är det då inte avgörande, sett i ljuset av mina egna insikter från 

undersökningen, huruvida politiken gestaltas i form av exempelvis spel eller sak. Det 

betydelsefulla är att det görs med hänsyn till de människor man skriver om och en någorlunda 

respekt till den politiska processen. 

         Vad beträffar mitt eget perspektiv har utförandet av denna analys understundom varit 

prövande. Det har varit en hel del artiklar att undersöka – samtidigt som jag gärna hade velat 

ha några till på varje politisk kommentator – och metoderna har som nämnts sina egna 

utmaningar. Ibland har det varit svårt att se vilka pentadelement som artiklarna centrerar 

kring, detta gäller särskilt när aktörerna har varit många eller det har funnits parallella 

handlingar. Vidare har det funnits tillfällen då det inte har gått att hitta så många ord och 

formuleringar att bygga publikanalysen på.  

         Här anser jag att det är bättre att vara ärlig och öppen med detta i analysen än att försöka 

hitta saker som det inte finns någon täckning för. I grund och botten är det naturligtvis en 

etisk fråga, men det blir självfallet också svårt för mig som retoriker att efterfråga respekt hos 

de politiska kommentatorerna om jag själv inte undersöker deras artiklar på ett ärligt sätt. 

         En annan, måhända lite speciell, insikt jag har fått när jag har utfört min analys är att de 

teorier och metoder jag tillämpar med stor sannolikhet är tämligen okända hos de politiska 

kommentatorerna. Jag betraktar deras skrivna artiklar säkerligen helt annorlunda än vad de 

själva gjorde när de producerade dem. Jag kan svårligen se att de exempelvis har resonerat i 

Burkes banor om den dramatiska pentaden eller att de alltid varit medvetna om vilken den 

tilltänkta publiken är. Här anser jag att det är en stor förtjänst att retoriken, på ett 

vetenskapligt plan, kan lyfta fram dessa aspekter och således bjuda på fler tänkvärda 

perspektiv att se på ett material.  

         På detta sätt kan det övergripande forskningsområdet för min studie – hur medierna 

granskar politikerna – berikas med ny och värdefull kunskap. 
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