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Abstract 

 

Syftet med denna kandidatuppsats var att belysa eventuell partiskhet i svenska mediers 

valbevakning inför riksdagsvalet 2010. Då det är fullt legitimt för tidningarna att vara 

partiska i sitt eget opinionsmaterial valde vi att lägga fokus på dess nyhetssidor. Vi ville 

undersöka om misstanken om en påstådd ”Mosa-Mona-kampanjen” stämde; om partiska 

nyheter, med tillhörande bilder, seglade under falsk flagg. 

 

De teorier vi jobbat utifrån har varit Maxwell McCombs dagordningsteori, medielogiken, 

samt Jesper Strömbäcks tolkning av gestaltningsteorin.  För att göra undersökningen 

genomförbar begränsades undersökningsperioden till den 10-19 september 2010, och 

materialet till tre tidningar: Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. För att 

skapa en empiriskt förankrad bild av hur statsministerkandidater porträtteras i media, 

gjorde vi även en mindre jämförande studie med fokus på moderatledaren Bo Lundgren 

från riksdagsvalet 2002.  Metoden var genomgående kvantitativ innehållsanalys.  

 

Den totala mängden analyserade texter uppgick till 429 (378 för 2010 och 51 för 2002). 

 

Vår slutsats är att partisk bevakning på nyhetsplats förekommer, både i bild och i text, i 

samtliga undersöka medier. Utöver det är den partiska bevakningen ofta, men inte alltid, 

i linje med tidningens egna politiska färg. Vi har även varit medvetna om att partisk 

bevakning inte nödvändigtvis reflekterar skribentens egna åsikter, utan att man också 

måste ta hänsyn till hur verkligheten ser ut. Detta inkluderas dock ej i vår undersökning. 

 

 

 

 

Nyckelord: gestaltningsteorin, partisk valbevakning, riksdagsvalet 2002, riskdagsvalet 

2010, storstadspress, statsministerkandidater 

 

 

Denna uppsats är författarnas egendom och får ej begagnas för publicering utan författarnas  

eller deras rättsinnehavares tillstånd. © Jenny Liljefors Soffel & Sanna Westin, 2010. 
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1. INLEDNING 

 

Riksdagsvalet 2010 skulle bli ett historiskt val, oavsett resultat. Sverigedemokraterna 

såg ut att bli invalda i riksdagen. Socialdemokraterna riskerade att göra sitt sämsta val 

någonsin, medan Nya Moderaterna växte sig allt starkare. Ingen borgerlig regering hade 

suttit vid makten längre än en mandatperiod sedan åren 1976-1982, och aldrig hade en 

kvinna varit statsminister.  

 

Mediebevakningen var minst sagt intensiv och för första gången introducerades svenska 

folket för en planerad blockpolitik: de Rödgröna på vänster sida (Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet) samt Alliansen på höger sida (Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna). Den nya blockpolitiken bidrog till att 

partiledarna - och då särskilt statsministerkandidaterna - snarare än ideologier och 

sakfrågor, fick stå i det främsta rummet.  

 

1.1. Bakgrund 

 

För att lite enklare förstå vad som styr mediernas innehåll, kan det vara intressant att 

kort diskutera beroendeförhållandet mellan medier och publik.  Efter att ha konstaterat 

att politiker är beroende av väljare och vice versa, skriver medieprofessorn Jesper 

Strömbäck 

 

 På samma sätt är folket beroende av medierna för information och under- 

 hållning, samtidigt som medierna är beroende av allmänheten för att kunna 

 sälja annonser och få prenumerationsintäkter. Om människor började kon- 

 sumera andra medier eller andra typer av medieinnehåll än vad de gör i dag, 

 skulle det tvinga medierna att anpassa sig efter det. (…) Människors medie- 

 konsumtion påverkar direkt eller indirekt mediernas utbud, vilket i sin tur 

 påverkar deras nyhetsvärderingar, vilket i sin tur påverkar politikernas 

 strategier för att nå ut till folket via medierna. Cirkeln sluts.1 

 

                                                        
1 Strömbäck, Jesper (2009). Makt, Medier och Samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 1. uppl. 
Stockholm: SNS förlag, s. 35. 
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Mycket av den information en medborgare använder sig av när det gäller politik 

kommer alltså från massmedierna. Framförallt spelar mediernas valbevakning stor roll 

för den enskilde väljarens verklighetsuppfattning.2 I ett samhälle där massmediernas 

innehåll är marknadsanpassad och till stor del styrt av ekonomi och teknologi, blir det 

just i valtider tydligt att fokus ligger mer på politik som spel och form, snarare än på det 

sakliga innehållet.  

 

Mediernas bevakning av riksdagsvalet 2010 anklagades för att vara borgerligt partisk. 

Det talades om en ”Mosa-Mona-kampanj” - en kampanj som medierna påståtts ha fört 

sedan den rödgröna koalitionen bildades 2008. I Aftonbladets ledare den 2:a november 

2008 kan man läsa att ” ”Mosa-Mona-kampanjen” med misstänkliggörande och 

förminskande av personen Mona, inte hennes politik, har inletts.”3 Den 13:e september 

2010 publicerar Aftonbladet en debattartikel signerad ”Den Allierade Journalisten”, som 

med statistik och konkreta exempel vill tydliggöra den påstådda kampanjen. I artikeln 

kan man läsa att ”Mona Sahlin har varit utsatt för en negativ mediekampanj som saknar 

motstycke” samt att ”[t]yckandet om opinionsmätningar på nyhetsplats har utgjort 

grundbulten i att skapa den negativa publiciteten kring Sahlin.”4  

 

Denna anklagelse mot massmedierna, att vara partiska även i det redaktionella 

nyhetsmaterialet, fångade vårt intresse och vi bestämde oss för att undersöka om och i 

vilken utsträckning det skedde parti- eller blockpartisk rapportering tio dagar före valet 

i de rikstäckande stockholmstidningarna Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet (AB) och 

Expressen (EXP).   

 

Vi är medvetna om att negativa och positiva händelser i verkligheten kan få synliga 

återspeglingar i media, men tar i vår undersökning inte hänsyn till händelserna så som 

de skedde i verkligheten. Denna undersökning ägnar sig endast åt tidningarnas 

framtoningar. 

 

 

 

                                                        
2 Asp, Kent (1986). Mäktiga Massmedier, studier i politisk opinionsbildning. Diss. Göteborg :  Univ., s. 352. 
3 Osignerad ledare, ”Kampanj ”Mosa Mona” har börjat”, Aftonbladet, 2008-11-25. 
4 Den Allierade Journalisten, ”Pressen mot Sahlin”, Aftonbladet, 2010-09-13. 



 6 

1.2. Frågeställning och syfte 

  

Syftet med denna c-uppsats är att ta reda på om de ovan nämnda tidningarnas 

valbevakning, mellan den 10 och 19 september 2010, var politiskt partiska eller ej. Vi 

vill även se hur de väljer att gestalta sin valbevakning (läs mer om gestaltningarnas 

definitioner i kommande teorikapitel). Syfte och frågeställningar appliceras i denna 

uppsats på både bild- och textmaterial. 

  

Vi har en hypotes om att resultatet kommer att visa på att viss partisk rapportering har 

förekommit. Om så är fallet vill vi veta i vilken utsträckning . Utöver vår kvantitativa 

undersökning om 2010 års valbevakning, genomför vi även i jämförande syfte, en 

kvantitativ studie i mindre skala. Studien behandlar 2002 års valbevakning i Aftonbladet 

och Expressen och undersöker om det finns några likheter vad gäller partiskhet och 

eventuell smutskastning av statsministerkandidaterna (Bo Lundgren (m)/Göran 

Persson (s) valet 2002, samt Fredrik Reinfeldt (m)/Mona Sahlin (s) valet 2010). 

  

Frågeställningarna lyder som följande: 

 Är SvD, AB och/eller EXP favoriserande gentemot något block eller någon 

statsministerkandidat i sitt material? 

 Är det någon skillnad på graden av opartiskhet/oberoende mellan våra 

undersökta medier? 

 Finns det återkommande tendenser i vårt undersökningsmaterial gällande 

framställningen av statsministerkandidaterna under valbevakningarna 2002 och 

2010? 

 Hur ser fördelningen av gestaltningsformer ut i våra valda tidningar: finns det 

några skillnader mellan morgon- och kvällspress? 

 

1.3. Val av material 

 

Då det i relation till uppsatsens omfång skulle vara alldeles för omfattande att 

undersöka alla nyhetstidningar har vi valt att avgränsa oss till Svenska Dagbladet (SvD), 

Expressen (EXP) och Aftonbladet (AB). Alla tre tidningar är dagstidningar som är 
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Stockholmsbaserade. Svenska Dagbladet är en morgontidning, medan Aftonbladet och 

Expressen är kvällstidningar.   

 

Medvetna om att tidningarnas material ofta uppdateras och förändras på deras 

respektive internetsidor, samt att det även förekommer olika tryckupplagor, valde vi att 

konsekvent använda oss av de papperskopior som fanns tillgängliga på Stockholms 

Stadsbibliotek. De kopior som AB och EXP distribuerar inom Stockholm refereras till 

som ”Stockholmsupplagan”. SvD skickar antingen tredje eller fjärde editionen till 

Stockholms Stadsbibliotek. 

  

Vad gäller deras officiella politiska status är Expressen obundet liberal, Svenska 

Dagbladet obundet moderat och Aftonbladet oberoende socialdemokratiskt. 

Tidningarna ägs av olika koncerner, där svenska Bonnier äger Expressen och norska 

Schibsted äger Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Vi har valt att kvantitativt 

kategorisera allt material (inklusive bilder) i tidningen som rör valbevakningen, förutom 

läsarnas inskickade texter. Vi har även valt att exkludera texter som ursprungligen inte 

publicerades i tidningen, som exempelvis texttyper med rubriken ”bloggat”. Även 

insändare från läsare har exkluderats. Visserligen har de valts ut av redaktionen men då 

de flesta inte var mer än några meningar långa och ibland väldigt otydliga i sitt innehåll 

uteslöt vi dem. Eventuella bilagor har också exkluderats, likaså specialdelar som 

publiceras en gång i veckan. Fokus ligger således på det redaktionella nyhetsmaterialet, 

som enligt pressetiken ska vara opartiskt.  

 

Då vi enbart har varit intresserade av huruvida tidningarnas politiska läggning gällande 

opinionsjournalistiken påverkar nyhetsmaterialet, har de två stockholmsbaserade 

gratistidningarna Metro och City inte varit aktuella som undersökningsmaterial. Dessa 

är nämligen politiskt obundna.  

 

1.4. Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen består av sammanlagt sex kapitel. I kommande kapitel, kapitel två, går vi 

igenom den svenska partipressens historia samt gör en lättare genomgång av mediernas 

bevakning av riksdagsvalen 2002 och 2006. I därpå följande kapitel går vi igenom våra 
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teoretiska utgångspunkter för denna studie, samt vilka metoder vi har valt att använda 

oss av. I uppsatsens största enskilda del, kapitel fem, redovisar och analyserar vi 

undersökningarnas resultat. Vi är medvetna om att resultat och analys oftast skrivs i två 

olika kapitel, dock har det inte varit ett lämpligt tillvägagångssätt för vår uppsats och 

därför har resultat och analys slagits samman. Uppsatsen avslutas med en reflekterande 

diskussion om resultaten, tankar om valbevakningens utveckling och förslag på framtida 

forskning. 

 

 

2. PRESSENS POLITISKA HISTORIA 

 

Vart fjärde år är det riksdagsval i Sverige och politikerna börjar mobilisera sina krafter 

för att övertyga väljarna om att just deras parti är det enda rätta valet. Men utan 

medierna som agerar mellanhand mellan politikerna och folket, skulle politiken inte nå 

ut i alla vardagsrum. I dag är medierna och journalisterna både den kanal som 

politikerna vill mästra, och den röst som medborgarna vill kunna förlita sig på som 

kritiska, granskande budbärare. Det är i det här skedet som journalistens roll som 

opinionsbildare formas.5  

 

Genom public service är befolkningen garanterad en opartisk samhällsbevakning i ljud 

och bild, men på tidningsfronten är situationen en annan.  Där är det istället de ledande 

dagstidningarna som får ansvara för den opartiska bevakningen. De flesta dags- och 

kvällstidningar, samt landsortspress utger sig i dagsläget för att vara neutrala i sitt 

redaktionella nyhetsmaterial, men ur ett historiskt perspektiv är detta fortfarande ett 

relativt nytt förhållningssätt. Backar vi 100-150 år i tiden och tittar närmre på svensk 

press från 1800-talet ser vi hur journalisternas (eller ”publicisternas” enligt 

medieprofessorn Lars Nord) nyhetsbevakning då snarare fokuserade på att bilda 

opinion som gynnade den egna personliga, politiska eller plånboksorienterade 

agendan.6  

 

                                                        
5 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.) (2004). Medierna och demokratin. 1:4 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, s. 270. 
6 Nord, Lars (1997). Spelet om opinionen: Möten mellan makthavare, medier och medborgare. Lund: 
Studentlitteratur, s. 49f. 
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Lars Johan Hierta grundade tidningen Aftonbladet år 1830 och tidningen var vid denna 

period en av de första tidskrifterna som så tydligt hade det kombinerade syftet att både 

bilda opinion och generera pengar till ägaren. Hiertas modell blev framgångsrik och 

Aftonbladet kom att bli en förebild för flera efterföljare runtom i landet. Det är även vid 

denna tidpunkt som pressen börjar bli mer självständig och kan liknas med den tredje 

statsmakt som vi ser den som i dag.7  

 

Vid sekelskiftet 1800/1900 lade arbetarrörelsen och Bondeförbundet (i dag 

Centerpartiet) stor vikt vid att läsaren skulle kunna identifiera sig själva med tidningen 

de läste, deras partipress. De liberala, och till viss mån även de konservativa tidningarna 

däremot visade snarare sin politiska tillhörighet genom toleransen/främjandet av 

marknadsekonomin och näringsfriheten. Något som alla partibundna tidningar hade 

gemensamt var att deras politiska färg fick lysa igenom i hela tidningen,8 alltså inte bara 

på ledarsidorna, så som det är idag.  

 

En annan faktor som tvingade svensk partipress att utvecklas var när den allmänna 

rösträtten infördes i samband med riksdagsvalet 1921. Med en demokrati som inte 

längre exkluderade kvinnor, behövde även tidningarna omorientera sig och förnya sitt 

innehåll.9  

 

Separationsprocessen mellan de politiska partierna och pressen påbörjades i Sverige 

efter andra världskrigets slut, år 1945.  Det statliga presstödet infördes senare 1971 och 

syftade till att främja politisk mångfald hos tidningarna så att en ”för stor” tidning inte 

skulle kunna konkurrera ut flera små.10  

 

Trots denna förändring av partipressen så höll den genomgående politiseringen av 

nyhetsmaterialet i sig länge. I en studie från 1958 av Pelle Ahrnstedt och Herbert 

Söderström kom det fram att det fortfarande spelade stor roll vid en eventuell 

anställning om journalistens politiska tillhörighet gick i linje med tidningens. Dessa 

resultat stöds till viss del även längre fram av Kent Asp, journalistikforskare och 

                                                        
7 Nord (1997), s. 50. 
8 Ibid, s. 51. 
9 Ibid. 
10 http://www.ne.se/lang/partipress, Nationalencyklopedin, ”partipress”, 2010-12-02, artikelförfattare: 
Stig Hadenius. 



 10 

professor vid institutionen för journalistik och masskommunikation på Göteborgs 

Universitet. Asp kom fram till att tidningen Arbetet under riksdagsvalen mellan 1979-

1991 var välvilligt inställd till Socialdemokraterna på nyhetsplats; på samma sätt som 

Svenska Dagbladet favoriserade Moderaterna.11  

 

I dagsläget säger sig de flesta tidningar vara antingen ”oberoende” socialdemokratisk, 

borgerlig eller liberal.12 De helt politiskt bundna tidningar som finns kvar i dag, som 

exempelvis Proletären13, Internationalen14 och SD-kuriren15, är tydliga med sin 

tillhörighet.  

 

2.1. Bevakningen 2002 

 

Inför riksdagsvalet 2002 presenterades två statsministerkandidater för svenska folket. 

Sittande regeringschefen Göran Persson för Socialdemokraterna och oppositionsledaren 

Bo Lundgren för Moderaterna. Valbevakningen 2002 förblev fri från personliga och 

politiska skandaler, men i takt med att personifieringen av politiken ökade, räckte det 

inte längre med att vara en fläckfri politiker för att vinna valet. Karisman hos en politisk 

frontfigur blev lika viktig som själva ideologin.16   

 

Bo Lundgrens mediala gestaltning i valbevakningen 2002 var inte lika positiv som Lars 

Leijonborgs. Leijonborg blev så pass populär i medierna att han kallades för 

”Leijonkungen”. Det förvånande, gällande Lundgrens mediegestaltning, var att det inte 

fanns några enskilda, negativa händelser som påverkade hans status, men ändå blev han 

av media stämplad som en förlorare, motpolen till ”Leijonkungen”.17 Lundgren hade, 

innan Folkpartiets opinionsspurt under sommaren, varit den självklara ledaren för de 

borgerliga partierna, men Leijonborgs stora framsteg visade sig få negativa 

                                                        
11 Nord (1997), s. 52. 
12 http://www.ne.se/lang/partipress, Nationalencyklopedin, ”partipress”, 2010-12-02, artikelförfattare: 
Stig Hadenius. 
13 http://www.ne.se/proletären, Nationalencyklopedin, ”proletären”, 2010-12-03. 
14 http://www.internationalen.se/om/, 2010-12-03. 
15 http://www.ne.se/lang/sverigedemokraterna, Nationalencyklopedin, ”Sverigedemokraterna”, 2010-12-
03. 
16 Johansson, Bengt (2006). Efter valstugorna: skandalstrategier och mediemakt. Göteborg: Institutionen 
för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, s. 19ff. 
17 Ibid, s. 20f. 

http://www.internationalen.se/om/
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konsekvenser: delar av Moderaternas väljare gick över till Folkpartiet.18 Detta kan, 

utöver Leijonborgs positiva framtoning i media, även ha berott på Uppdrag Gransknings 

uppmärksammade reportage om valstugorna. I detta avsnitt kom det fram att många 

moderater hade rasistiska åsikter.19 Det är rimligt att anta att ett avslöjande som detta 

kan ha fått negativa konsekvenser för ett väletablerat riksdagsparti, och i förlängningen 

även för dess partiledare.  

 

I kvällstidningen Expressens utgåva den 14 september 2002 gick det att på sida tre till 

fyra läsa om Bo Lundgrens dåliga tittarbetyg efter en tv-debatt i SVT kvällen innan. 

Rubriken i versaler löd ”BU LUNDGREN” och ackompanjerades av en bild på 

moderatledaren där han ser ut att vilja undvika journalister och kameror. På nästa 

uppslag finns en artikel om Göran Persson, som av tv-tittarna utsågs till debattens 

vinnare. På den tillhörande bilden syns en leende statsminister och rubriken, även 

denna med versaler, lyder här ”HAN FIRADE MED LÖJROM”. På sidan tolv i samma 

tidning poserar en glad Lars Leijonborg med en lättöl i handen ovanför rubriken ”Det 

gick vägen”. Tre partiledare och tre artiklar med vitt skilda budskap från media till 

mottagaren. 

 

Utöver den mediala gestaltningen av Bo Lundgren som en förlorare i valrörelsen 2002, 

kan de borgerliga partiernas nederlag gällande deras regeringsalternativ även förklaras 

genom de interna slitningarna. Mitt under pågående valrörelse kom det krav från både 

Folkpartiet och Kristdemokraterna; de ville att Lars Leijonborg, respektive Alf Svensson 

skulle bli statsminister istället för Bo Lundgren om de borgerliga vann.20  

 

2.2. Bevakningen 2006 

 

Riksdagsvalet 2006 var ett väldigt jämnt val, som till slut den borgerliga koalitionen 

Alliansen vann. Det hade gått 12 år sedan Sverige haft en borgerlig regering. Men 

påverkade detta mediernas valbevakning?  

 

                                                        
18 Johansson, Bengt (2006). Efter valstugorna: skandalstrategier och mediemakt. Göteborg: Institutionen 
för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, s. 20. 
19 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=8402&a=128600, 2010-12-21. 
20 Mellin, Lena, ”Bo Lundgren under attack – från Leijonborg”, Aftonbladet, 2002-09-13. 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=8402&a=128600


 12 

Kent Asp konstaterade i sin undersökning Rättvisa nyhetsmedier – Partiskheten under 

2006 års medievalrörelse, att valbevakningen i tv var större 2006 jämfört med 2002.21 

I storstadspressen däremot kunde han se en minskning i valrapporteringen. 

Sammanlagt minskade antalet artiklar som berörde valet med 25 procent, jämfört med 

2002. Asp förklarar att minskningen dels berodde på det nyinförda tabloidformatet och 

på en ändring i redaktionella prioriteringar.22  

 

Övergången till tabloidformat påverkade även redaktionernas inställning till bilder. Det 

är intressant att se att andelen bilder jämfört med valet 2002 hade ökat till att uppnå 

nästan hälften av allt material. Samtidigt minskade andelen textmaterial. Asp kommer i 

sin undersökning fram till att ”valet 2006 uppmärksammades i betydligt mindre 

omfattning än valet 2002.”23 Han skriver vidare: 

 

 /…/ Detta trots valet att 2006 års val enligt alla rimliga nyhetskriterier hade ett 

 större nyhetsvärde än 2002 års val – en kamp om regeringsmakten, med två 

 kandidater till statsministerposten, kantad av skandaler och där valutgången var 

 oviss långt in på valnatten. Den nedbantade valbevakningen i storstadspressen 

 kom på så vis att stå i skarp kontrast till televisionens storsatsning.24 

 

 

3. TEORI & TIDIGARE FORSKNING 

 

Inom medieforskningen finns det många teorier, de flesta av dessa teorier försöker 

bestämma om medierna har makt och i sådana fall i vilken utsträckning. Det kan gälla 

makten över dagordningen, makten över medborgaren, makten över politiken eller 

rentav makten över andra medier. Beroende på tidsepok och tidsanda har forskningen 

betraktat medierna som antingen allsmäktiga (före 1930-talet), maktlösa (mellan 1930 

och 1970), eller mäktiga (efter 1970-talet).25 

 

                                                        
21 Asp, Kent (2006). Rättvisa nyhetsmedier: partiskheten under 2006 års medievalrörelse. Göteborg: 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, s. 15. 
22 Asp, Kent (2006), s. 16. 
23 Ibid, s. 17. 
24  Ibid. 
25 Asp (1986), s. 35f; s. 44. 
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Vi har i vår studie valt att främst utgå från två teorier som båda knyter an till hypotesen 

om de mäktiga medierna: Dagordningsteorin (Agenda Setting) och Gestaltningsteorin 

(Framing). Det är på dessa teorier vi grundar utformningen av våra metoder och 

formuleringen och förståelsen av analysen. Fokus ligger på gestaltningsteorin, men då 

den är sprungen ur dagordningsteorin är det viktigt att ha en förståelse för dess 

principer.  

 

3.1.1. Teoretisk ansats – Dagordningsteorin 

 

När Maxwell McCombs och Donald Shaw formulerade sin teori om Agenda Setting (på 

svenska dagordningsteorin) i en tidskriftsartikel 197226 hade de gett namn åt en teori 

som skulle komma att förändra föreställningen om medierna. Istället för att vara 

maktlösa ansågs medierna i och med dagordningsteorin vara mäktiga.27 Kent Asp 

skriver i sin avhandling Mäktiga massmedier (1986) att ”[m]assmedierna spelar den 

viktigaste rollen i de tidiga stadierna i påverkansprocessen och påverkar i första hand 

väljarnas verklighetsuppfattningar.”28  

 

Dagordning gäller dock inte enbart medierna, utan kan även avse medborgarna och 

politiken.29 För studiens syfte knyter vi enbart an till dagordningsteorin om medierna.  

 

Generellt innebär dagordningsteorin att medierna i stort sett styr över vad människor 

anser vara viktigt; att det finns ett samband mellan mediernas innehåll och vilka frågor 

människor har en åsikt om. Om medierna uppmärksammar en specifik fråga extra 

mycket, så menar dagordningsteorin att de då har ”bestämt” att människor ska ha en 

åsikt om den frågan och tycka att den är viktig. Genom att människor oftast vänder sig 

till medierna för att samla information och för att kunna orientera sig i samhället har 

medierna en dagordningsfunktion. Det är på grund av denna dagordningsfunktion de 

har en dagordningsmakt som innebär att de har inflytande över vad människor tycker.30  

 

                                                        
26 McCombs, Maxwell (2006). Makten över dagordningen: Om medierna, politiken och opinionsbildning. 1. 
uppl. Stockholm: SNS Förlag, s. 10. 
27 Strömbäck (2009), s. 102. 
28 Asp (1986), s. 352. 
29 Strömbäck (2009), s. 103. 
30 Ibid, s. 103f. 
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Utöver makten att bestämma vad människor har en åsikt om, anser dagordningsteorins 

andra nivå (second-level agenda setting) att medierna även har makten att bestämma 

hur människor tänker kring olika frågor som står på dagordningen.31 Jesper Strömbäck 

sammanfattar de två dagordningsnivåerna på följande vis: 

 

 (…) [D]agordningsteorins första nivå handlar om vad medierna uppmärk- 

 sammar och vad medborgarna anser är viktiga frågor, medan dagordnings-

 teorins andra nivå handlar om hur medierna beskriver olika objekt och

 hur dessa objekt uppfattas av medborgarna.32 

 

Även om vi i vår studie valt att enbart fokusera på de utvalda tidningarnas innehåll, är 

det viktigt att kort ta upp en annan aspekt av dagordningen, nämligen agenda-building, 

eller dagordningsbyggande (egen översättning). Dagordningsbyggandet innebär att det 

finns olika aktörer som, medvetna om mediernas makt över dagordningen, vill påverka 

mediernas innehåll för att få ut sina budskap.33  

 

3.1.2. Teoretisk ansats – Gestaltningsteorin 

 

Gestaltningsteorin handlar om hur medierna väljer att gestalta den verklighet de 

rapporterar om och hur dessa gestaltningar påverkar hur människor tolkar denna 

verklighet. Denna teori tar hänsyn till gestaltningar i det enskilda innehållet så som 

vinkling, värdeladdade ord, egenskaper och/eller hur källor och fakta presenteras.34  

 

Beträffande den politiska valjournalistiken kan man särskilja fyra olika gestaltningar: 

sakgestaltningar, spelgestaltningar, skandalgestaltningar och triviagestaltningar.35 Om 

sak- och spelgestaltningarna skriver Strömbäck: 

 

När politik gestaltas som sak handlar journalistiken om innehållet i politiska 

förslag, politiska kandidaters åsikter i sakfrågor eller förhållanden i verkligheten 

med relevans för politikens sakinnehåll. När politik gestaltas som spel handlar den 

                                                        
31 Strömbäck (2009), s. 112. 
32 Ibid. 
33 Strömbäck, Jesper (2004). Den medialiserade demokratin: Om journalistikens ideal, verklighet och makt. 
1. uppl. Stockholm: SNS Förlag, s. 37ff. 
34 Strömbäck (2009), s. 124. 
35 Strömbäck (2004), s. 167f. 
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istället om politiska strategier, vem som vinner eller förlorar kampen om 

opinionen eller väljarna och om hur politik bedrivs.36 

 

Skandalgestaltningar fokuserar på politiska skandaler eller ”moraliskt klandervärda 

beteenden hos politiker”37 medan triviagestaltningar fokuserar på saker som inte är 

relevanta för politiken, men som samtidigt ”handlar om eller inbegriper politiker”38. 

 

I stycket om vår kvantitativa metod går vi närmare in på hur vi har använt oss av 

gestaltningsteorin för att genomföra undersökningen.  

 

3.1.3. Teoretisk ansats – Medielogik 

 

När det gäller kritik mot medierna får oftast nyhetsvärderingen stå i centrum. Varför 

nämns exempelvis en jordbävning i det ena landet mycket mindre än en politikers 

kläder? Flödet av information är nästintill oändligt, men mediernas format är däremot 

begränsade. Avväganden måste göras om vad som ska få plats och vad som passar just 

det egna mediet.  

 

Teorin om medielogiken handlar om hur medierna håller människors intresse uppe 

genom att anpassa nyheten till det egna formatet, och att använda sig av olika 

berättartekniker. Dessa kan vara stereotypisering, tillspetsning, personifiering, förenkling, 

polarisering, intensifiering och konkretion.39 Även om det inte finns tillräckligt med 

omfattande studier på området, har teorin hittills visat sig passa in främst på den 

politiska nyhetsjournalistiken. Bengt Johansson säger om medielogiken att ”[b]ara för 

att en händelse passar nyhetslogiken blir den inte en nyhet, men det underlättar.”40 

 

3.2. Tidigare forskning 

 

Inför författandet av denna uppsats har vi försökt ta del av så mycket tidigare och 

relevant forskning som möjligt. Kent Asp har publicerat många texter och böcker om 

                                                        
36 Strömbäck (2009), s. 128. 
37 Strömbäck (2004), s. 167f. 
38 Ibid. 
39 Strömbäck (2009), s. 177. 
40 Nord & Strömbäck (2004), s.238. 
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mediernas roll som opinionsbildare, bland annat en artikel i Dagens Nyheter den 18:e 

september 2010. I den redovisar Asp några preliminära resultat av hans undersökning 

av 2010 års ”medievalrörelse”. Asp skriver här att kvällstidningen Expressen särskiljer 

sig från de andra undersökta medierna både i mängden publicerat material och i den 

negativa vinklingen av statsministerkandidaten Mona Sahlin. Då resultatet från Asps 

undersökning i skrivande stund inte har publicerats i fullständig form, vill vi påpeka att 

vår undersökning är oberoende av Asps.  

 

Vi har däremot tagit del av Asps tidigare forskning, bland annat avhandlingen Mäktiga 

massmedier (1986). Genom att läsa den blir det uppenbart att det svenska 

medielandskapet och opinionsklimatet har förändrats. Saker som Asp på 80-talet kunde 

kalla för nytänkande, är inte revolutionerande 24 år senare.  Trots detta känner vi att 

Asp med sina väldokumenterade och kontinuerliga studier om svensk valbevakning från 

år 1979 och framåt var viktigt, och för omfattande för att exkludera.  Han skriver i sin 

avhandling från 1986 att: ”Frågan om massmediernas starka fokusering på det yttre 

spelet och det spektakulära inslaget i valrörelserna på bekostnad av det sakliga 

innehållet har fått en stor uppmärksamhet i debatten om massmediernas roll i 

valkampen.”41 Detta knyter an till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Det kan även vara på sin plats att diskutera vad forskningen hittills kommit fram till vad 

gäller partiskheten i mediernas valbevakning.  Kent Asp konstaterar i sin arbetsrapport 

Rättvisa nyhetsmedier – Partiskheten under 2006 års medievalrörelse att hans 

valundersökningar har visat att det nästan alltid finns vissa partier eller block som 

gynnas mer än andra i medierna.42 Forskning har även visat att partiskhet på 

nyhetsplats sällan har att göra med journalisternas eller medieägarnas partisympatier. 

Lars Nord och Jesper Strömbäck skriver att ”[i]stället tyder de flesta undersökningar på 

att den som har makten granskas hårdast oavsett partifärg.”43 Mediernas bild av en 

valrörelse står alltså i relation till det politiska maktspelet – den som har mest makt 

uppmärksammas mest, vilket kan ge ett intryck av att medierna medvetet gynnar eller 

missgynnar ett parti.  

                                                        
41 Asp (1986), s. 109. 
42 Asp (2006), Rättvisa Nyhetsmedier, s. 78. 
43 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2003). Valfeber och nyhetsfrossa: politisk kommunikation i valrörelsen 
2002. Stockholm: Stift. Institutet för mediestudier i samarbete med Sellin & partner, s. 34. 
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I sin undersökning om riksdagsvalet 2006 skriver Asp att man kan urskilja tre mönster i 

mediernas valbevakning. Det första mönstret är att medierna alltid gynnar eller 

missgynnar och att ”rollen som medspelare och motspelare växlar mellan olika partier 

och från val till val.”44 Han skriver vidare att ”rena tillfälligheter eller yttre händelser 

som inträffar under själva valkampanjen kan avgöra om medierna blir medspelare eller 

motspelare till ett visst parti.”45  

 

Det andra mönstret Asp kan urskilja är sambandet mellan mediernas valrapportering 

och det faktiska valresultatet, ett mönster även professorn Bengt Johansson ser (se 

kapitel 2.1). För det tredje och sista menar Asp att det inte är enbart journalisterna som 

bestämmer hur bilden av valet ser ut, utan att den ”bestäms i samspel mellan 

journalister och politiker, men också direkt av partierna själva och deras inbördes kamp 

om väljarnas röster. Men väljarna och mediernas publik är också med och påverkar 

genom att partier och medier anpassar sig till väljarnas och publikens behov och 

intressen.”46 

 

Utöver Asps forskning har vi tittat närmre på två kandidatuppsatser som haft ett 

liknande syfte och undersökningsmetoder som denna uppsats: dels Gestaltningen av det 

amerikanska presidentvalet 2008 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen47 av Fredrik Falk, och Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 2006 – en 

kvantitativ studie av kvällspressens valbevakning48 av Wendy Juntunen och Vinter 

Karlsson.  

 

Falk baserade sin kvantitativa studie på Strömbäcks tolkning av gestaltningsteorin (se 

kapitel 3.2.1.). I sin undersökning valde han att analysera både rubrik, ingress och 

brödtext i artiklar om det amerikanska presidentvalet 2008, allt enligt Strömbäcks 

                                                        
44 Asp (2006), Rättvisa Nyhetsmedier, s. 82. 
45 Ibid. 
46 Ibid, s. 83. 
47 Falk, Fredrik, Gestaltningen av det amerikanska presidentvalet 2008 i Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, (kandidatuppsats 2009), Södertörns högskola. 
48 Juntunen, Wendy & Karlsson, Vinter, Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 2006 – en kvantitativ 
studie av kvällspressens valbevakning, (kandidatuppsats 2007), Örebro universitet. 
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gestaltningsregler. Falk tar även, precis som vi, upp vikten av Maxwell McCombs 

dagordningsteori (Agenda Setting, mer i kapitel 3.1.1.).   

 

Fredrik Falk (som skrev sin kandidatuppsats med betoning på gestaltningen av de 

politiska karaktärerna i det amerikanska presidentvalet 2008) använde sig av 

tidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen som 

undersökningsmaterial.  Värt att notera om Falks resultat var att i den totala 

fördelningen av gestaltningstyper, så stod spelgestaltningen för 52 procent. Skandal- 

och triviagestaltningarna var de näst mest representerade och stod för 28 procent.49 

Sakgestaltningarna, alltså de texter som har direkt anknytning till politiska sakfrågor, 

förslag och händelser upptog 13 procent av materialet, 7 procent klassades som 

oklar/annan.50  

 

Enligt Falks undersökning var morgontidningarna de som skrev mest enligt 

sakgestaltningen och minst om spel och skandal. Kvällstidningarna följde en motsatt 

modell och lade övervägande mest utrymme på just spel- och skandalgestaltningar i 

texten. Expressen stod för den lägsta andelen sakgestaltade texter och den största 

andelen med spel- och skandal. Svenska Dagbladet var Expressens motpol med flest 

sakgestaltningar och lägsta andel spel- och skandal.51  

 

Även Juntunen och Karlsson använde sig av dagordningsteorin och gestaltningsteorin i 

sin uppsats och ställde Aftonbladet och Expressen mot varandra. Vi insåg under 

skapande av vår kodbok att det finns vissa likheter mellan den och Juntunen och 

Karlssons, men det finns trots allt markanta skillnader, då vi valt att studera 

valbevakningen som rör båda blocken och inte enbart material om Alliansen.  

 

Juntunen och Karlsson kommer i sitt resultat fram till att Expressen drog mer på stora 

rubriker än vad Aftonbladet gjorde, och att Aftonbladet i sin tur var mer negativt 

inställda till den borgerliga Alliansen.52 De kommer även fram till att de båda 

                                                        
49 Falk, Fredrik, Gestaltningen av det amerikanska presidentvalet 2008 i Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, (kandidatuppsats 2009), Södertörns högskola, s. 25. 
50 Ibid. 
51 Ibid, s. 26. 
52 Juntunen Wendy & Karlsson Vinter, Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 2006 – en kvantitativ studie 
av kvällspressens valbevakning, (kandidatuppsats 2007), Örebro universitet, s. 50.  
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tidningarna ”fungerar som politiska aktörer i högre grad, än arenor för politik.”53 

Gällande den procentuella andelen av tidningsinnehållet, alltså mängden material, fick 

den borgerliga Alliansen över 50 procent hos både Aftonbladet och Expressen. I 

slutändan kom de fram till att tidningarna följde sina respektive politiska färger och 

vinklade materialet efter den egna politiska linjen54 (Aftonbladet obundet 

socialdemokratisk och Expressen obundet liberal).  

 

 

4. METOD & UTFÖRANDE  

 

För att besvara de frågeställningar vi ställer i denna uppsats krävs det att vi behandlar 

och analyserar undersökningsmaterialet ur flera synvinklar. Vilka medel i pressen kan 

påverka mest: en högfrekvent negativ eller positiv framställning i media, eller en 

djupgående analys på nyhetsplats där partiskhet kan urskiljas? För att kunna svara på 

dessa frågor har vi valt att arbeta med den kvantitativa metoden.  

 

4.1. Kvantitativa metoder 

 

Eftersom vårt syfte är att se om våra utvalda tidningar var politiskt partiska under sin 

valbevakning inför valet 2010, bestämde vi oss för att göra en kvantitativ 

innehållsanalys som undersökningsmetod. Vid denna metod är det viktigt att bestämma 

vad man fokuserar på: frekvensen av en kategori eller utrymmet av innehållet (eller 

båda tillsammans).55  I vår undersökning har vi enbart tittat på frekvensen; vi har alltså 

inte tagit hänsyn till hur stort utrymme exempelvis rubriker och bilder får.  

 

Vårt undersökningsmaterial bestod av 378 texter från SvD, AB och EXP under perioden 

10-19 september 2010, samt tillhörande bilder. Vi valde även att inkludera texter och 

bilder från AB och EXP under perioden 13-14 september 2002 (51 texter) för att kunna 

göra en jämförande studie. Vi gjorde ett strategiskt urval då vi ville undersöka hur 

                                                        
53 Juntunen Wendy & Karlsson Vinter, Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 2006 – en kvantitativ studie 
av kvällspressens valbevakning, (kandidatuppsats 2007), Örebro universitet, s. 50. 
54 Ibid, s. 50f. 
55 Esaiasson, Peter (m.fl.) (2007). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3.: 
[rev.] uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 223. 
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valbevakningen såg ut precis före valet, både 2010 och 2002. Genom denna metod 

förväntar vi oss att få information om hur många gånger de båda blocken och respektive 

statsministerkandidat nämns i vårt undersökningsmaterial, samt om tonen är neutral 

eller värderande.  

 

När man genomför en kvantitativ innehållsanalys vill man dela in sitt material i olika 

kategorier. Först måste man bestämma vad som ska registreras i den kodblankett man 

utformat. Här är det viktigt att skapa variabler och variabelenheter som stämmer 

överens med studiens syfte. Det är även viktigt att skapa tydliga tolkningsregler och 

kodningsprinciper innan man börjar ”koda” innehållet.56  

 

För att en text i vår undersökning ska klassas som positiv, ska det finnas positivt 

värderande ord inbyggda i texten. En text kan även klassas som positiv trots avsaknaden 

av värderande ord, när helhetsintrycket är klart positivt. Exempel på positiva ord som 

har återfunnits i våra analysenheter är: “hyllas”, “tummen upp”, “firar”, “framgång”, med 

flera. Samma metod har applicerats på ord i texter för att avgöra om de ska klassas som 

negativa eller ej. Exempel på negativa ord: “kaos”, “tvingar”, “hån”, “attackera”, 

“anklaga”, “angrepp”, “avskyr”, med flera. 

 

Vi har noterat att negativa texter är lättare att särskilja än de positiva. Skillnaden mellan 

neutralt och positivt värderade texter har varit svårast att särskilja. Vid osäkerhet 

angående våra texters värdering har vi genomgående konsulterat varandra innan 

resultatet har förts in i kodschemat. 

 

Efter vissa justeringar, utökningar eller preciseringar av våra kategorier hade vi 27 

variabler med respektive variabelenheter. När alla texter var kategoriserade och 

undersökningen var genomförd, gjorde vi även ett reliabilitetstest. Vi arbetade väldigt 

tätt tillsammans under kategoriseringsprocessen av den kvantitativa metoden och 

delade upp materialet systematiskt.  

 

För att minimera risken för subjektiva tolkningar och undersöka vår studies reliabilitet 

gjorde vi även ett mindre reliabilitetstest. Vid detta test tolkade vi tio texter vardera som 

                                                        
56 Esaiasson (2007), s. 227. 
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den andra personen tidigare hade kategoriserat. Det visade sig att reliabiliteten var hög. 

De smärre differenserna som uppstod var vid tolkningen av vem som agerade 

huvudaktör (politiskt parti/partiledare) samt i värderingen av bild. Av de tjugo 

enheterna, fann vi tre texter där våra tolkningar gick isär. Detta betyder att 

samstämmigheten i kategoriseringen av vårt undersökningsmaterial uppskattningsvis 

når 85 procent.  

 

4.2. Förhållningssätt till bilder 

 

Att tolka en bild är subjektivt. Faktorer så som storlek, färgskala, hur bilden är beskuren 

och motivets gestaltningsform bidrar till att innehållet kan tolkas på ett nytt sätt för 

varje ny person som ser den (se kommentar i bilaga 2). 

 

Huruvida storleken på bilder kan skapa ett större och mer varaktigt intryck hos läsaren 

än själva texten, kan diskuteras. Vi har valt att inte närmare gå in på det, utan har enbart 

kategoriserat bildernas innehåll.  

 

Vi har i vår undersökning stött på flertalet artiklar där bildernas innehåll säger emot den 

tillhörande textens budskap.  I och med de två politiska blocken har det förekommit 

flertalet gruppbilder att tillgå, och när redaktionerna väljer att exempelvis publicera en 

triumferande bild på de Rödgröna bredvid en bekymrad och ensam Fredrik Reinfeldt, så 

sänder det ett visst budskap till läsaren, oavsett vad texten berättat.  

 

Uppsatsen syfte är som vi sa tidigare: att ta reda på om de undersökta tidningarnas 

bevakning av riksdagsvalet 2010 var politiskt partiska eller ej, och således inte att 

genomföra någon djupare analys angående dags- och kvällspressens bildinnehåll. Men vi 

vill ändå belysa det faktum att varje enskild redaktions bildpolicy är en del av den 

mediala opinionsbildningen.   
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5. RESULTATREDOVISNING 

 

Vårt undersökningsmaterial bestod av 378 analysenheter från Aftonbladet, Expressen 

och Svenska Dagbladets papperstidningar under perioden 10-19 september 2010. I 

detta kapitel redovisas de resultat vi har kommit fram till. Vi kommer även att redovisa 

resultaten från den jämförande kvantitativa studien om statsministerkandidaterna 

2002/2010. Vi vill påpeka att den kvantitativa undersökningen om 

statsministerkandidaternas framställning från 2002 endas är baserad på texter ur 

kvällspressen. Kvällspressen och morgonpressen har olika förutsättningar enligt 

medielogiken och utan att göra en djupare studie om just medielogikens inverkan 

begränsar vi oss här till att enbart titta på gestaltningsformerna.  

 

5.1.1. Kategoriseringen av det redaktionella innehållet 

 

Av det totala antalet texter hade Expressen den                           

mest högfrekventa valbevakningen med 155 

texter. Svenska Dagbladet stod för 31 procent av 

undersökningsmaterialet med 116 texter och 

Aftonbladet stod för den minsta delen med 107 

texter totalt.              

 

Den typ av text som var mest högfrekvent i alla medier var nyhetsartikeln, som stod för 

cirka 53 procent av allt material. I kategorin artiklar återfinns både långa och korta 

texter. För att särskilja nyhetsnotisen från kortartikeln har vi låtit skribentens närvaro 

av signatur avgöra. Signerade nyhetstexter har klassats som artiklar och osignerade 

korta texter som notiser.  

 

Den typ av text som hade mest utrymme (i antal) efter artikeln var den kommenterande 

texttypen ”kolumn/krönika”, som stod för 11 procent. Med tanke på att Kent Asp i sin 

studie om 2006 års valbevakning konstaterade att andelen kommenterande innehåll var 

högre jämfört med tidigare mediala valbevakningar,57 är detta en trend vi förväntade 

oss att se. Det är även värt att notera att texttyperna reportage och notis, var de 

                                                        
57 Asp (2006), s. 64. 

n=378 

figur 1 – Analysenheternas andel i procent 
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texttyper som var mest lågfrekventa i nyhetsmaterialet; tillsammans utgjorde de cirka 5 

procent var av alla 378 texter.  

 

Sammanlagt utgjorde nyhetsmaterialet, där vi valt att inkludera artiklar, notiser och 

reportage, 66 procent av undersökningsmaterialet. Det kommenterande innehållet, eller 

som vi kallat det, opinionsmaterialet, stod för de resterande 34 procent.  Till 

opinionsmaterialet räknas ledare, debattartiklar, krönikor/kolumner, politiska 

kommentarer och analyser. Analyserna har vi, trots sin placering på nyhetsplats, valt att 

kategorisera som opinionsmaterial. Detta på grund av att de i vårt undersöknings-

material sällan var politiskt neutrala, utan placerade sig antingen åt vänster eller höger.  

 

Kommande figur (figur 2) visar en jämförelse av hur ofta de olika typerna av text 

förekommer i respektive tidning under undersökningsperioden. Tidningarna har använt 

sitt publiceringsutrymme på relativt liknande sätt, men det vi kan se är att Aftonbladet 

har publicerat fler krönikor/kolumner gentemot Expressen och Svenska Dagbladet, och 

att Expressen i sin tur har ägnat mest utrymme rent procentuellt åt nyhetsartiklarna 

 

figur 2 - Fördelning av texttyper i de olika tidningarna 

 

 

 

n=378 
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Av alla 378 texter hade 296 texter tillhörande bilder (78,3 procent). Av  dessa 296 texter 

med bilder har 83, 8 procent, alltså 248 av dem, förekommit på bildplats ett och två 

(läsordning: uppifrån vänster mot höger).   figur 3 – Antal bilder per text 

Därför har vi valt att bara analysera de två 

första bildplatsernas innehåll.  Diagrammet 

(figur 3) visar procentuellt hur många 

bilder en text vanligtvis får.  Vi har i vår 

undersökning valt att inte ta hänsyn till 

bildernas storlek, utan enbart antalet, då vi 

kartlagt bildernas innehåll.   

 

 

5.1.2. Gestaltningar i text  

 

Värderingar som kan uppstå efter att ha läst en text är inte enbart beroende på om icke 

neutrala adjektiv har använts. Därför har vi valt att belysa hur gestaltningar kan 

användas och tolkas i text. För att genomföra denna aspekt på undersökningen har vi 

använt oss av Jesper Strömbäcks gestaltningsteori. Strömbäck särskiljer fyra 

gestaltningar från varandra och kategoriserade dem som sak, spel, skandal och trivia (se 

kapitel 3.1.2.).  

 

I vårt undersökningsmaterial fann vi att spelgestaltningen var den mest förekommande 

med 122 texter, vilket motsvarar cirka 32 procent. Sakgestaltningen var den näst 

vanligaste och representerades i 107 texter. Triviagestaltningen återfanns i 99 texter, 

skandalgestaltningen i 20 texter och 30 stycken klassades som osäkra. Dessa siffror är 

alltså gällande för alla tidningar och alla texttyper.  

 

Journalistikforskaren Kent Asp menar att en aktör både kan gynnas och missgynnas 

genom den bild som ges av aktörsobjektet, vidare skriver han: ”Som aktör kan man 

missgynnas i medierna genom (1) den uppmärksamhet man får, (2) det sätt på vilket 

man framställs och (3) genom det sätt på vilket man relateras till andra aktörer.”58  För 

                                                        
58 Asp (2006), s. 34. 

 
n=378 

 



 25 

oss betyder detta att vårt valda undersökningsmaterial bidrar till mängden 

uppmärksamhet och gestaltningarna till framställningen.  

 

figur 4 – Textgestaltningar i de olika tidningarnas samtliga texter 

 

 

 

I diagrammet ovan (figur 4) kan man se hur de olika gestaltningarna representerades i 

de olika tidningarna. Svenska Dagbladet skiljer sig från de två kvällstidningarna genom 

att ha flest sakgestaltade texter (och få analysenheter därifrån klassades som oklara). 

Aftonbladet publicerade flest spelgestaltningar och minst sakgestaltningar. Expressen 

placerar sig oftast mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet i diagrammet ovan, 

bortsett från skandalgestaltningarna där Expressen hade flest.  

 

5.1.3. Huvudaktör i text och bild: statsministerkandidat 

 

De två statsministerkandidaterna inför riksdagsvalet 2010 var Mona Sahlin för 

Socialdemokraterna och sittande statsministern Fredrik Reinfeldt för Moderaterna. I 

detta stycke redovisar vi resultaten av hur de båda statsministerkandidaterna 

framställdes (i både text och bild) i AB, EXP och SvD perioden 10-19 september 2010.  

 

 

n=378 
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figur 5 - Sammanslagen värdering av respektive statsministerkandidat i all text 

 

 

Stapeldiagrammet ovan (figur 5), visar hur Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt 

framställdes i de tre tidningarnas samtliga texter (både nyhet och opinion) där de var 

huvudaktörer. Reinfeldt var huvudaktör i 28 texter, alltså i tre texter mer än Sahlin. Som 

man kan se i diagrammet har Reinfeldt sammanlagt framställts både mer positivt och 

mer negativt än Sahlin. Däremot har, som synes i figur 5, värderingen av Sahlin i större 

utsträckning, varit mer neutral än den om Reinfeldt.  

 

Det är intressant att påpeka att det fanns fler positiva framställningar totalt än neutrala.  

När man tittar på dessa siffror måste man vara medveten om att opinionstexterna är 

inräknade, men även på nyhetsplats har det förekommit viss partiskhet. 

 

Diagrammet nedan (figur 6) visar hur de två statsministerkandidaterna framställdes 

enbart i det samtliga nyhetsmaterialet. De olika staplarna följer ungefär samma mönster 

som staplarna i figur 5, trots att det här rör sig om enbart nyhetsmaterial. Exempelvis 

fick Reinfeldt en positiv framtoning i 44 procent (10 texter) av de nyhetstexter där han 

var huvudaktör. Mona Sahlin, huvudaktör i 16 nyhetstexter, fick en positiv värdering i 5 

texter (31 procent).  

   

 

 

 

n=53 
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figur 6 - Värdering av respektive statsministerkandidat i nyhetsmaterialet 

 

 

I figur 6 blir det även tydligt att Fredrik Reinfeldt nämndes oftare i nyhetsmaterialet än i 

opinionsmaterialet jämfört med Mona Sahlin. Reinfeldt var huvudaktör i sammanlagt 28 

texter varav 23 var nyhetstexter, medan Sahlin på nyhetsplats var huvudaktör i 16 

texter av 25 sammanlagt.   

 

figur 7 - Värdering av respektive statsministerkandidat i de olika tidningarnas samtliga texter 
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”Det Reinfeldt vill skapa är ett land där alla jobbar efter ork och förmåga. Mona Sahlin 

vill inte förstå det.” – så löd ett citat från en analys i EXP den 11 september.59 Citatet kan 

användas som symbol för Expressens värderingar av de två statsminister-kandidaterna. 

Tittar man på siffrorna från figur 7 utmärker sig nämligen Expressen med sin 

högfrekvent positiva framtoning av Reinfeldt  - 77 procent av tidningens texter där 

Reinfeldt var huvudaktör var positivt vinklade. Expressen står även för den minsta 

andelen texter där Reinfeldt värderas negativt (8 procent). Vår undersökning visade 

dock även att det var Expressen som framställde Mona Sahlin mest positivt.  

SvD var den tidning som gav Sahlin minst utrymme, med enbart två texter där hon agerade 

huvudaktör, varav en var negativt vinklad och den andra var neutral. Överlag så ägnade SvD 

minst utrymme åt de enskilda statsministerkandidaterna jämfört med EXP och AB – Sahlin 

var, som redan nämnts, huvudaktör i två av SvD:s texter och Reinfeldt i tre texter (varav två 

var negativa och en var positiv). I den negativa texten om Sahlin, som var en kolumn, fanns 

det ett citat som var starkt riktat emot Sahlin: ”Aldrig tidigare har en socialdemokratisk 

ledare på detta sätt tvingats nedlåta sig att öppet vända sig till sina Alte Kameraden 

(tyska för Gamla Kompisar) för att få stöd. Det är faktiskt en bild av förnedring och 

förvirring.”60 Visserligen är detta en kommenterande text där skribenten får vara tydlig 

med sina åsikter, men samtidigt måste man betänka att SvD medvetet valt att publicera 

texten. I detta sammanhang vill vi återkoppla till diskussionen om mediernas makt över 

publiken och att media i rollen som informationskälla har makten över dagordningen 

och påverkar en väljares politiska åsikter: ”Massmedierna har effekter på hur människor 

uppfattar, värderar och handlar gentemot den politiska världen.”61  

Av våra analysenheter var Aftonbladet den tidning som höll sig mest neutral, både mot 

Sahlin och Reinfeldt. 71 procent av texterna med Sahlin, respektive 33 procent av 

texterna med Reinfeldt som huvudaktör, var neutrala i AB. Allt detta indikerar att 

tidningarna följer sina respektive politiskt ”obundna” linjer relativt väl, både gällande 

opinions- och nyhetsmaterial. Dock finns det ett tydligt undantag här, SvD skriver 

nämligen emot sin politiska tillhörighet (obunden moderat). I 67 procent av texterna där 

                                                        
59 Söderqvist, Marie, ”Sahlin vill inte tro på Reinfeldt”, Expressen, 2010-09-11. 
60 Skytte, Göran, ”Sahlin söker stöd hos Alte Kameraden”, Svenska Dagbladet, 2010-09-11. 
61 Asp (1986), s. 352. 
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Reinfeldt var huvudaktör framställdes han negativt i SvD, 33 procent var positivt och 0 

procent neutralt.   

 

figur 8 - Sammanslagen bildvärdering (bild 1+2) av respektive statsministerkandidat 

 

 

Detta diagram (figur 8) visar hur respektive statsministerkandidat har värderats i 

bilder. Som vi förklarat tidigare har vi valt att slå ihop bild ett och två, då majoriteten av 

alla texter har haft antingen en eller två bilder. Alla bilder där respektive statsminister-

kandidat har funnits med har vi kategoriserat som ”statsministerkandidat i bild”, med 

krav på att ansiktet måste synas tydligt.  

 

Trots Asps tes om att den som har makten är den som syns mest i medierna, har Mona 

Sahlin förekommit i fler bilder än Fredrik Reinfeldt. Men till skillnad från den 

sammanlagda värderingen i text får Sahlin en mer negativ framtoning i bild än Reinfeldt. 

Utöver detta följer även detta diagram ungefär samma mönster som figur 5 och figur 6. 

Reinfeldt, som syns på totalt 57 bilder, får generellt en mer positiv framtoning i bilderna 

(46 procent), medan Sahlin, huvudaktör i 63 bilder, blir positivt framställd i 29 procent 

av dem.  

 

Den största andelen bilder med Sahlin som huvudaktör är dock neutral och sträcker sig 

upp till cirka 60 procent, medan Reinfeldt får fler positiva än neutrala bilder.  

n=110 
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5.1.4. Huvudaktör i text och bild: blocken 

 

Diagrammet nedan (figur 9) redovisar för hur de två blocken, Alliansen och de 

Rödgröna, har värderats i text. Diagrammet gäller för hela undersökningsmaterialet, 

alltså både opinionstext- samt nyhetsmaterial och inkluderar även texter som inte 

handlar om blocken (framgår ej/nämns ej). Vi vill dock påminna läsaren om att vår 

undersökning endast har behandlat frekvensen i materialet och inte dess fysiska 

utrymme. 

 
figur 9 - Sammanslagen värdering av respektive block i alla texter 

 

Vad vi kan se är att både Alliansen och de Rödgröna fick lika mycket neutral publicitet 

(34 procent). Däremot fanns det skillnader gällande positiv och negativ rapportering. I 

hela undersökningsmaterialet var 16 procent negativ bevakning för de Rödgröna, 

jämfört med 13 procent för Alliansen. Den positiva bevakningen för de Rödgröna 

uppgick till 10 procent och till 12 procent för Alliansen. De båda blocken ligger 

förhållandevis nära varandra men det visar ändå på att Alliansen fick mer positiv 

publicitet än de Rödgröna, och att de Rödgröna fick mer negativ.  

 

Den sista veckan innan valet publicerades det nya opinionsmätningar varje dag och det 

spekulerades om huruvida den uppmärksammade exponeringen av opinions-

mätningarna kunde påverka det kommande valresultat, speciellt till fördel för Alliansen. 

I en artikel ur Aftonbladet den 11 september 2010 säger Carl Melin, opinionschef på 

n=378 
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United Minds, att det blir ett katastrofval för de Rödgröna, även om de skulle vinna.62 

Artikelns författare, journalisten Eva Buskas, skriver vidare:  

 

Anmärkningsvärt är även att antalet osäkra väljare fortsätter att minska. - Det innebär 

att det blir svårare för de Rödgröna att jobba ikapp gapet till alliansen. Händer inget 

dramatiskt i det närmaste så kommer det borgerliga blocket att bli störst.63 

 

Uttalanden som dessa på nyhetsplats visar att tidningarna inte alltid är objektiva i sin 

valbevakning och att de även går emot sin egen politiska färg vid tillfällen.  

 

figur 10 - Värdering av respektive block i de olika tidningarnas nyhetsmaterial 
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I diagrammet ovan (figur 10) kan vi se hur de två blocken framställdes i de olika 

tidningarnas nyhetsmaterial. Alltså: artiklar, notiser, kolumner/krönikor och reportage.  

Vi ser att SvD, som enda morgontidning, är de som rapporterar mest neutralt på 

nyhetsplats (95 procent för Rödgröna och 86 procent för Alliansen). Vi ser också att 

                                                        
62 Buskas, Eva, ”Panikpengar till S”, Aftonbladet, 2010-09-11. 
63 Ibid. 

n=254 (AB 67 texter, EXP 103 texter, SvD 84 texter) 
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Expressen framställer de Rödgröna negativt i 29 procent av nyhetsmaterialet och att 

Aftonbladet gör samma sak fast med 33 procent för Alliansen.  

 

I detta diagram framgår det även att AB och EXP följer sina politiska linjer och 

framhäver ”sin politiska färg” på ett positivt vis i text. Aftonbladet ger de Rödgröna 22 

procent positiv värdering på nyhetsplats och Expressen ger Alliansen 26 procent. 

Svenska Dagbladet höll sig som sagt mest neutral, men det är intressant att notera att de 

har publicerat fler negativa texter om Alliansen (12 procent) än om de Rödgröna (2 

procent).  

 

figur 11 - Sammanslagen bildvärdering (bild 1+2) av respektive block 

 

 

Diagrammet ovan (figur 11) behandlar inga enskilda bilder utan enbart den 

sammanslagna bildvärderingen till de texter (24 stycken) där något av de två blocken 

agerade huvudaktör. I den sammanslagna bildvärderingen har vi tittat på de två första 

bilderna till varje text, urvalet har återigen ingenting med storleken på materialet att 

göra. Av figuren kan vi se att Alliansen och de Rödgröna fick lika mycket positiv 

bildpublicitet, 50 procent. Däremot skiljer de sig åt angående det negativa och det 

neutrala. Alliansen fick 50 procent neutral bildvärdering jämfört med de Rödgröna som 

fick 33 procent neutralt och 17 procent negativt (två texter).  

 

 

n=24 
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5.2. Jämförande studie – valbevakningen 2002 

 

Under valrörelsen gjorde Folkpartiet i ledning av Lars Leijonborg ett kraftigt uppsving i 

opinionsmätningarna. I april 2002 balanserade partiet på fyra procentspärren, men på 

valdagen den 15 september fick partiet 13,3 procent av folkets röster.64 Bengt 

Johansson, professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid 

Göteborgs universitet, menar att framgång i media, det som nyhetsbilden visar, i sin tur 

föder framgång i opinionen. Detta skulle i så fall vara förklaringen till att bilden av Lars 

Leijonborg som ”Leijonkungen” etablerades.65  Detta kan även förklaras med hjälp av 

medielogiken, teorin som främst passar in på den politiska nyhetsjournalistiken. 

(Medielogiken innebär att media anpassar nyheterna till det egna formatet, samt 

använder sig av olika berättartekniker). Detta, tillsammans med gestaltningsteorin, kan 

bidra till att en bild av vinnare och förlorare projiceras till mottagaren. 

 

I detta stycke redovisar vi för den kvantitativa studien vi gjorde i jämförande syfte om 

AB:s och EXP:s valbevakning inför riksdagsvalet 2002. Valdagen inföll den 15 

september, och vi valde att ta med de nämnda tidningarnas texter om valet från den 13 

och 14 september, alltså två dagar före valet. Med misstanken om att 2010 års 

eventuella partiska bevakning skedde i kvällspressen (som den så kallade ”Mosa-Mona-

kampanjen”), låg det i vårt intresse att se om kvällspressen förde någon motsvarande 

”kampanj” även inför valet 2002. Detta är anledningen till att vi valde bort SvD i denna 

jämförande studie. Syftet med denna del av undersökningen var att se om vi kunde 

konstatera likheter eller skillnader i framförallt framtoningen och bevakningen av de 

respektive statsministerkandidaterna. Valet 2002 var dessa Bo Lundgren (m) mot Göran 

Persson (s); valet 2010 stod Fredrik Reinfeldt (m) mot Mona Sahlin (s).  

 

Vi är medvetna om att vi inte kan ställa båda  figur 12 - Fördelning av redaktionellt innehåll     

 undersökningsresultaten likvärdigt mot 

varandra, då mängden material är cirka sju 

gånger större i vår huvudsakliga studie om 2010 

års valbevakning . Den jämförande studiens 

                                                        
64 Johansson (2006), s. 18.  
65 Ibid, s. 19. 

n=51 
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undersökningsmaterial bestod av 51 texter totalt från AB och EXP, där AB:s material 

utgjorde 55 procent av den totala andelen texter och EXP stod för resterande 45 

procent. Som man kan se i figur 12, kategoriserades 73 procent, alltså 37 texter totalt, 

som nyhetsmaterial medan 27 procent, 14 texter, var opinionsmaterial. 

 

Även om fokus i denna ”ministudie” inte låg på gestaltningarna, kan det ändå vara 

intressant att kort redovisa för de gestaltningstendenser vi såg baserat på 

undersökningen. Medan det var spelgestaltningarna som dominerade 2010 med en 

förekomst i 32 procent av samtliga texter, var det istället sak- och triviagestaltningarna 

som representerades mest i vårt undersökta material från 2002. Spelgestaltningarna 

utgjorde förvisso fortfarande en stor del, med 28 procent, men det bör tas i åtanke att 

det var precis före valet och att vi enbart inkluderade kvällspress.  

 

Diagrammet nedan (figur 13) visar hur de två blocken värderades i text den 13-14 

september 2010 i Expressen och Aftonbladet. Det är viktigt att klargöra att de Rödgröna 

och Alliansen, så som de presenterat sig själv inför valet 2010, inte existerade inför valet 

2002. Då talades det om minoritetsregeringar med stödpartier. De röda/gröna bestod av 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De borgerliga partierna var 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.  

 

figur 13 – Sammanslagen värdering för respektive block i alla texter 

  

n=51 
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Med Aftonbladets och Expressens texter sammanslagna ser vi att majoriteten av 

rapporteringen var neutral, med 63 procent för de borgerliga och 51 procent för de 

röda/gröna. För de röda/gröna var 14 procent av texterna positiva i värderingen, för de 

borgerliga partierna var den värderingen 4 procent. Det är intressant att notera att 

bevakningen om de borgerliga var den mest neutrala, men också den mest negativa. 17 

procent av texterna för de borgerliga vinklades negativt, jämfört med 10 procent för de 

röda/gröna.  

 

Det bör också påpekas att en viss del av materialet (25 procent för de röda/gröna och 16 

procent för de borgerliga) inte nämnde de två blockalternativen över huvud taget. 

Sammanlagt ser vi alltså att de borgerliga nämns mer i media än de röda/gröna, men då 

även på ett negativt vis.  

 

figur 14 - Värdering av respektive statsministerkandidat i de olika tidningarnas samtliga texter 

  

       

Ovan ser vi ett diagram (figur 14) som visar statsministerkandidaternas framtoning för 

de sex texter (nyheter samt opinion) där de tillsammans har agerat huvudaktör. Vi ser 

att Persson (s) får mer medialt utrymme än Lundgren (m), och att Lundgren enbart 

omskrivs på ett negativ vis. Persson framställdes positivt i en text vardera från EXP och 

AB, sen en negativ från Expressen och de resterande (enbart EXP) var neutrala.  

 

 Den 14 september 2002 skrev Cecilia Garme i Expressen (obundet liberal) efter en 

partiledardebatt i tv, att: ”Bo Lundgren blev kvällens Jumbo. Han behövde bara ta plats i 

n=6 
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rutan för att kurvorna skulle vända tvärt neråt.”66 I samma text framställdes Göran 

Persson som ”immun mot angrepp” och skrattframkallande. Ingvar Hedlund skriver i 

samma tidning att ”[m]oderaterna har nu hamnat i en tydlig och svår ledarkris.”67 

 

Även i Aftonbladets gjordes det uttalanden och då var det den politiska kommentatorn 

Lena Mellin som skrev detta: ”Bo Lundgren är det synd om. Först utmanad om 

statsministerposten av Alf Svensson (kd) och Leijonborg. Sedan sämsta betyget av 

samtliga partiledare i Aftonbladet/Sifo i går kväll.”68 Det Mellin syftar på är den 

komplicerade situationen inom de borgerliga blocken, om vem som ska få rollen som 

statsminister efter eventuell valseger (läs mer i tidigare kapitel 2.1.).  

 

Här kan vi se en pågående ”Mosa-Bo-kampanj” i samma anda som den påstådda ”Mosa-

Mona-kampanjen” från valet 2010.  

 

figur 15 - Sammanslagen bildvärdering (bild 1+2) av respektive statsministerkandidat 

 

Av hela undersökningsmaterialet, som bestod av 51 texter, hade 29 texter 1 tillhörande 

bild och 7 texter hade 2 tillhörande bilder. Sammanlagt har alltså 71 procent av alla 

texter en eller två bilder. På 13 av bilderna var någon av statsministerkandidaterna 

huvudaktör, och framtoningen på dessa bilder framgår ur diagrammet ovan (figur 15).   

 

Aftonbladet publicerade två positiva bilder på Göran Persson, vilket motsvarade 100 

procent. Av de tre bilder AB publicerade på Bo Lundgren, var en av dem positiv. 
                                                        
66 Garme, Cecilia, ”Persson stal poängerna”, Expressen, 2002-09-14. 
67 Hedlund, Ingvar, ”Jag fick fram mitt budskap”, Expressen, 2002-09-14. 
68 Mellin, Lena, ”Jättegrälet i tv-debatten”, Aftonbladet, 2002-09-14. 

n=13 
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Lundgren fick alltså mindre positiv bildvärdering i tidningen än Persson. De resterande 

två bilderna med Lundgren som huvudaktör var neutrala. Det fanns inga negativt 

framtonade bilder på varken Persson eller Lundgren i Aftonbladet. 

 

Expressen hade en mer nyanserad bildvärdering av de två statsministerkandidaterna. 

Tidningen hade även lika många bilder på både Lundgren och Persson, nämligen fyra 

var. Fördelningen var jämnare för Persson, där 50 procent av bilderna var positiva och 

50 procent var neutrala. Lundgren å andra sidan fick negativ publicitet i en av 

Expressens bilder, motsvarande 25 procent, och resterande 75 procent var neutrala.  

 

Detta visar att det överlag var en mer positiv framtoning i bild av Göran Persson än av 

Bo Lundgren, som fick den enda negativt värderade bilden. Om detta är en indikator på 

huruvida det skedde en kampanj mot Lundgren är svårt att avgöra. Jämför man detta 

diagram med samma diagram för statsministerkandidaterna 2010 (figur 8), ser man att 

de båda ”utsatta” statsministerkandidaterna (Lundgren – Sahlin) får en mer neutral 

framtoning i bild än deras motståndare som å andra sidan får mer positiv publicitet.  

 

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår slutdiskussion, våra reflektioner om arbetet 

och söka utreda huruvida våra frågeställningar har besvarats.  Begränsningarna 

gällande val av material och tidsperiod för undersökningen skall alltid hållas i åtanke. 

 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på om våra undersökta tidningars 

valbevakning var politiskt partisk eller ej. Undersökningen baserades på material från 

Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet mellan den 10-19 september 2010.  

Utöver politisk partiskhet ville vi även se hur de valde att gestalta sin valbevakning. Det 

är väl värt att påpeka för läsaren att resultatet från vår undersökning inte på något sätt 

kan antas gälla för hela svenska dagspressen.  

 

Baserat på vår undersökning har vi kommit fram till att tidningarna, bortsett från 

Expressen, inte var direkt favoriserande gentemot någon statsministerkandidat. 
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Expressen utmärker sig med sin negativa inställning till Sahlin, och vårt resultat 

beträffande just Expressen går att jämföra med Asps preliminära resultat från artikeln i 

Dagens Nyheter, 18 september 2010. Även Svenska Dagbladet hade en negativ 

rapportering av Sahlin, den stora skillnaden mellan de två tidningarna var att Expressen 

förstärkte intrycket av Mona Sahlin som en förlorare i samband med deras frekventa 

positiva framställning av Fredrik Reinfeldt.  

 

Alla tre tidningar var mestadels neutrala i sin bevakning på nyhetsplats, men det 

förekom trots allt viss partisk rapportering. Ett resultat som förvånade oss var att 

Aftonbladet, som obunden socialdemokratisk tidning, tog del i den negativa 

framställningen av Mona Sahlin som person. Vi kom fram till att ”Mosa-Mona-

kampanjen” kan jämföras med den negativa mediegestaltningen som Bo Lundgren (m) 

utsattes för inför riksdagsvalet 2002. 

 

Expressen särskilde sig återigen med att tydligt favorisera Alliansen och skriva negativt 

om de Rödgröna mer än de andra tidningarna. Svenska Dagbladet, som obunden 

moderat tidning, gick emot sin partipolitiska linje och skrev mer negativt om Alliansen 

än om de Rödgröna. Dock kan detta bero på att vi kategoriserade de analytiska texterna 

som opinionsmaterial. Hade vi valt att inkludera analyserna i nyhetsmaterialet skulle 

resultatet ha blivit ett annat, då de analytiska texterna oftast var negativt inställda till 

både Mona Sahlin som person och det rödgröna blocket. 

 

6.1. Tankar om medielogik och gestaltning i press 

 

Vår hypotes om att partisk rapportering förekom visade sig stämma. ”Mosa-Mona-

kampanjen” existerade i viss utsträckning på nyhetsplats i våra valda tidningar. Dock 

kan vi inte efter vår begränsade studie avgöra om denna kampanj är en produkt av 

medveten partiskhet, medielogiken eller viljan att skapa vinnare och förlorare via 

gestaltningsformerna.   

 

I vårt resultat såg vi en tendens till att den politiska nyhetsrapporteringen blivit alltmer 

spelgestaltad – en trend som även stöds av tidigare forskning. Detta förklaras delvis av 

att en stor del av materialet, såväl kommenterande texter som nyhetstexter, handlade 
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om opinionsmätningar. Detta är troligen en konsekvens av att undersökningsperioden 

låg så tätt inpå valet, men bör ändå påpekas. (En längre undersökningsperiod hade 

kanske visat ett annat, inte fullt så spelgestaltat, resultat.) Med hjälp av opinions-

mätningar gestaltar media ofta vinnare och förlorare. Detta leder till att texter som 

stöder sig på opinionsmätningar oftast klassas som spelgestaltade då mätningarna enligt 

Nord och Strömbäck är ”(…)lätta att sätta in i den journalistiska berättelsen.”69 

 

Vår undersökning har visat att morgon- och kvällspressen skiljer sig åt i sitt användande 

av de olika gestaltningarna. Vår undersökta kvällspress (AB och EXP) hade fler 

spelgestaltade texter än vad Svenska Dagbladet hade. SvD hade flest sakgestaltningar 

och de var väldigt få texter med oklar gestaltning till skillnad från kvällspressen. Vi ser 

alltså fortfarande skillnader mellan kvälls- och morgonpress i den skriftliga 

bevakningen, trots att de närmat sig varandra i format och det utrymme de avsätter för 

bilder.   

 

Intressant att notera om valet 2002 var att Expressen stod för majoriteten av den 

negativa bevakningen av moderatledaren, Bo Lundgren. De följde sin politiskt liberala 

linje och stöttade Folkpartiets partiledare, Lars Leijonborg. Till valet 2010 bytte de inte 

block, men favoriseringsobjekt, och hyllade istället den efterträdande moderatledaren, 

Fredrik Reinfeldt. Vi kan anta att detta stämmer överens med medielogiken på grund av 

att Expressen tillhör kategorin kvällspress, har tabloidformat och är ekonomiskt 

beroende av att sälja lösnummer. De behöver locka läsare och tar hjälp av stilistiska 

metoder som exempelvis tillspetsning, personifiering, intensifiering och polarisering.   

 

För att återkoppla till vår frågeställning om tendenser i bevakningen av 

statsministerkandidater, ser vi alltså att medierna till stor del anpassar sig efter 

medielogikens regler. Vår undersökning stöttar även de teser Asp har kommit fram till 

vad gäller mediernas valbevakning.70 I stora drag stämmer det att medierna gärna 

skapar roller som vinnare och förlorare, men också att det snarare är en slumpfaktor 

som är beroende av enstaka händelser, än ett medvetet val som avgör vilka 

politiker/block/ partier som får ta på sig rollen som vinnare eller förlorare.  

                                                        
69 Nord & Strömbäck (2003), s. 123. 
70 Asp (2006), s. 82f. 
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6.2. Tankar om bildens makt 

 

Även om ”Mosa-Mona-kampanjen” påstods vara tydlig har vi vid tillfällen haft 

svårigheter med att avgöra en journalists eventuella subjektivitet. Asp påpekar att:  

”(…) den partiskhet, som trots allt existerar även i den moderna professionella 

nyhetsjournalistiken, blir allt svårare att upptäcka för publiken”71 – vi instämmer.  

 

Blockpolitiken har, som vi skrev i inledningen, bidragit till att politiken personifierats. 

Detta i samband med tidningarnas tabloidformat, det expanderande bildutrymmet, och 

kvällspressens fokus på spelgestaltningar skapar ett politiskt medieklimat som i allt 

mindre utsträckning är sakrelaterat. Bilderna blir ytterligare en metod för medierna att 

påverka mottagaren utan att bokstavera sin agenda. Exempelvis var bara ungefär 

hälften av bilderna i undersökningsmaterialet politiskt neutrala. Det fanns inga negativa 

bildinslag (på de två första bildplaceringarna) gällande Alliansen, men samma siffra för 

de Rödgröna var 17 procent. Man kan dra slutsatsen, att om denna modell var gällande i 

alla medier för en hel rikstäckande valbevakning, så skulle mottagaren rimligtvis 

påverkas till viss mån. 

 

6.3. Tankar om valbevakningens framtid & förslag på fortsatt forskning 

 

Kent Asp skrev redan 1986 att ”[f]rågan om massmediernas starka fokusering på det 

yttre spelet och det spektakulära inslaget i valrörelserna på bekostnad av det sakliga 

innehållet har fått en stor uppmärksamhet i debatten om massmediernas roll i 

valkampen.”72 Denna fråga är lika aktuell i dagsläget.  

 

Mediernas valbevakning har under de senaste valrörelserna blivit mer fokuserad på spel 

och skandal. Politiken har blivit mer personifierad och handlar mer om de enskilda 

ledarnas mediala roll (gestaltningarna vinnare/förlorare). Vi kan tänka oss att 

spelgestaltningarna kommer att fortsätta öka även i framtiden. Det mediala klimatet har 

förändrats och tidningarna konkurrerar, framförallt i valtider, om vem som kan komma 

                                                        
71 Asp (1986), s. 68. 
72 Asp (1986), s. 109. 
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ut med samma nyhet först. Situationen försvåras även av nya mediekanaler (Internet) 

och den växande medborgarjournalisten. Formatet på Internet tillåter direkta och 

oändliga publiceringar av all slags information.  

 

För att hålla läsarens intresse uppe tror vi att tidningarna i allt större utsträckning kan 

komma att använda sig av fler spel- och skandalgestaltningar. För en väljare kan det då i 

valtider bli svårare att skapa sig en åsikt baserat på en politiskt opartisk och saklig 

nyhetsrapportering.  Asp skrev redan 1986 att det i det moderna samhället är ”(…) i det 

närmaste omöjligt för en individ att omge sig med en politiskt åsiktshomogen 

mediemiljö.”73 Frågan vi ställer oss då är: hur sker åsiktsskapandet i ett postmodernt 

samhälle?  

 

För att återigen anknyta till Maxwell McCombs dagordningsteori, kan man i samband 

med resonemanget ovan undra om pressen kommer att förbli mäktig, eller om det finns 

skäl till ett maktskifte? Dessa frågor är för oss inte möjliga att besvara inom ramen för 

denna kandidatuppsats, men kan ses som förslag för framtida forskning. Hade vi haft 

mer tid hade vi även velat undersöka effekterna av blockpolitiken inom medierna. 

Bidrar de olika koalitionerna till en ökad spelgestaltning, eller är det politikernas 

personligheter som avgör?  

 

Vi kan aldrig med säkerhet veta om de svenska mediernas valbevakning påverkade 

valresultatet eller inte, och hur mycket befolkningen i så fall lät sig påverkas. Men då 

denna uppsats skrevs efter att riksdagsvalet var avgjort vet vi att Socialdemokraterna 

gjorde sitt historiskt sämsta val, och att en borgerlig regering vann makten för en andra 

mandatperiod för första gången på över 30 år. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
73 Asp (1986), s. 68. 
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KÄLLFÖRTECKNING & KÄLLKRITIK 

 

De tre tidningar vi har valt att basera vår undersökning på har alla stora läsarkretsar 

och olika politiska inriktningar. Därför är det viktigt att bibehålla en kritisk och neutral 

hållning genom hela undersökningen – en ståndpunkt vi medvetet försökt upprätthålla. 

Allt undersökt källmaterial finns tillgängligt vid förfrågan hos författarna.  

 

Tryckta källor: 

 Asp, Kent (1986). Mäktiga Massmedier, studier i politisk opinionsbildning. Diss. 
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universitet. 

 Juntunen, Wendy & Karlsson, Vinter, Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 

2006 – en kvantitativ studie av kvällspressens valbevakning, (kandidatuppsats 

2007), Örebro universitet. 
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 Nord, Lars (1997). Spelet om opinionen: Möten mellan makthavare, medier och 

medborgare. Lund: Studentlitteratur. 

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2003). Valfeber och nyhetsfrossa: politisk 

kommunikation i valrörelsen 2002. Stockholm: Stift. Institutet för mediestudier i 

samarbete med Sellin & partner. 

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.) (2004). Medierna och demokratin. 1:4 uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 
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 Strömbäck, Jesper (2004). Den medialiserade demokratin: Om journalistikens 

ideal, verklighet och makt. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
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 Mellin, Lena, ”Bo Lundgren under attack – från Leijonborg”, Aftonbladet, 2002-

09-13. 
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 Osignerad ledare, ” Kampanj ”Mosa-Mona” har börjat”, Aftonbladet, 2010-11-25.  

 Skytte, Göran, ”Sahlin söker stöd hos Alte Kameraden”, Svenska Dagbladet, 2010-

09-11. 

 Söderqvist, Marie, ”Sahlin vill inte tro på Reinfeldt”, Expressen, 2010-09-11. 
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BILAGA 1 

Problem med metoden/undersökningen 

De svenska journalisternas arbetsvillkor bygger till stor del på den öppenhet som 

genomsyrar vårt samhälle genom offentlighetsprincipen. Eftersom de enskilda 

tidningarnas överlevnad rent ekonomiskt bygger på att nå ut till så många mottagare 

som möjligt, antog vi att insamlingen av material skulle vara den lättaste delen av 

undersökningen. Vi insåg snart att vi misstagit oss. 

 

Att i efterhand få tag på fysiska exemplar av Aftonbladet, Expressen och Svenska 

Dagbladet visade sig vara problematiskt. Enligt lagen är redaktionerna skyldiga att 

skicka en kopia av varje tidning till Kungliga Biblioteket i Stockholm, men när vi började 

vår undersökning hade allt material ännu inte förts över till mikrofilm och de fysiska 

exemplaren var inte tillgängliga. Inte heller kunde de olika redaktionerna bistå oss med 

hjälp och hänvisade oss enbart till olika efterhandsprenumerationer på internet eller 

enstaka liggare där sökfunktionerna skulle vara kraftigt begränsade.  

 

Slutligen fann och fotograferade vi alla de 30 papperskopior vi behövde på Stockholms 

Stadsbibliotek. Dock inte innan vi tillät oss att ironisera över faktumet att medierna - 

som själva vill ha tillträde till varje skrymsle och vrå i samhället - gjorde sig så 

svåråtkomliga.  

 

Nästa steg i processen var att finna artiklarna vi hade valt i databasen och mediearkivet 

Retriever. På Retrievers hemsida står att läsa: 

Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv innehållande tryckta 

dagstidningar, tidskrifter och affärspress. I Mediearkivet kan du söka artiklar på ett 

och samma ställe från alla stora dagstidningar, landsortstidningar och hundratals 

tidskrifter.  

 

Artiklarna går sedan att läsa precis som de som ut i original med bild, grafik och 

sammanhang. Oavsett om du är journalist, informationschef, konsult, bibliotekarie 
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eller student så är Mediearkivet det arkiv som lämpar sig bäst när du vill söka tryckt 

tidningsmaterial bakåt i tiden.74  

Samt: 

Vi levererar över 350 svenska tidningar digitalt. Ni kan enkelt i en pdf se hela artikeln, 

exakt så som den såg ut i tidningen, med eventuella bilder och placering. (…) Retrievers 

egna specialister bygger dina bevakningsprofiler vilket säkerställer en hög kvalitet på 

nyhetsleveranserna. 75 

 

Retrievers syfte är alltså att samla in alla tryckta dokument i dess digitala format och 

göra dem lättillgängliga för forskare, studenter, företag och andra intresserade parter. 

Tjänsten är något kunden betalar för och därför bör denne även kunna ställa höga krav 

på kvalitet och företagets reliabilitet. Dock fann vi att en stor del av vårt undersöknings-

material inte fanns med i arkivet. Särskilt svåra att hitta var Aftonbladets artiklar och vi 

fick leta genom databasen Presstext och tidningens egen hemsida, 

http://www.aftonbladet.se.  

 

Svenska Dagbladets material gick oftast att hitta, däremot inte under textens respektive 

rubrik. I stället fick sökfrasen “ingen tillgänglig rubrik” svara för en stor del av träffarna. 

Det var även flera artiklar som dök upp i databasen men sedan visade sig vara en annan 

när pdf-filen öppnades. Dessa antar vi kom från senare upplagor än de vi fotograferat på 

Stadsbiblioteket. Trots detta anser vi att artikel- och filnamnen borde ha uppdateras så 

att de stämmer överens. Vi valde för övrigt att enbart hålla oss till det material vi hade 

fotograferat på Stadsbiblioteket.  

 

Expressens texter var lättast att hitta men svårast att tolka då väldigt många pdf-filer 

verkade vara flera olika texter sammanslagna i en. Om exempelvis ett uppslag innehöll 

en artikel, en krönika, två kommentarer och blandad grafik så var allt sammanslaget till 

en enda löpande text utan tydliga gränser och uppdelningar.  

 

Om det är tidningarna själva eller Retriever som ansvarar för dessa fel kan vi tyvärr inte 

                                                        
74 http://retriever.se/tjaenster/research.html, 2010-11-26. 
75 http://retriever.se/tjaenster/monitor.html, 2010-11-26. 

http://retriever.se/tjaenster/research.html
http://retriever.se/tjaenster/monitor.html
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svara på, men klart är att policyn om att “… enkelt i en pdf se hela artikeln, exakt så som 

den såg ut i tidningen, med eventuella bilder och placering.” (se stycket ovan) inte följs.  

 

Vi lyckades slutligen samla allt material men har på grund av pdf-filernas brister även 

till stor del fått använda oss av våra egna fotografier, speciellt när det gäller 

bedömningen av bilder då dessa väldigt ofta saknades hos Retriever. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

BILAGA 2 

 

KODSCHEMA 2010 

Detta kodschema har stått som grund för den kvantitativa studien om valbevakningen i 

delar av svensk dagspress (Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet) 2010. 

Kodschemat är framtaget för att tydliggöra eventuella politiskt värderande tendenser de 

olika medierna har i sin valbevakning. Undersökningsperioden var satt till den 10-19 

september och den totala mängden analysenheter uppgick till 378. 

 

Vissa variabler och variabelenheter är märkta med stjärnor (*), detta betyder att de 

kommer att förklaras mer detaljerat nedanför. 

 

Medium 

A = Aftonbladet (107 texter) 

B = Expressen (155 texter) 

C = Svenska Dagbladet (116 texter) 

 

V1. Datum 

10-19 

 

V2. Typ av text 

1.  Artikel 

2. Notis 

3. Ledare 

4. Reportage 

5. Debatt 

6. Analys 

7. Krönika 

8. Kommentar 

 

V3. Huvudämne 

1. Sakfrågor * 

2. Ideologi 

3. Tidigare valrörelser ** 

4. Politisk skandal 

5. Personlig skandal 

6. Stridigheter mellan enskilda politiker 

7. Stridigheter inom blocken 

8. Stridigheter mellan blocken 
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9. Stridigheter mellan block och övriga partier 

10. Politikers utsagor och kommentarer 

11. Allmän diskussion om valet och/eller valresultatet *** 

99. Övrigt 

 

* Exempel på sakfrågor är: arbetslöshet, skola, vård och omsorg, med mera…. 

** “Tidigare valrörelser” syftar här på valrörelser innan den 2010..  

*** Det bör nämnas att alla texter som till största del handlar om, och bygger på 

opinionsmätningar, inkluderas här. Då opinionsmätningarna var en stor del av valbevakningen 

2010 har detta bidragit till att många texter har kategoriserats här. Detta är den enda 

variabelenheten vi i efterhand känner borde ha delats upp i två för en mer rättvis representation.  

 

V4. Blocken som huvudtemat  

1. Rödgröna * 

2. Alliansen ** 

3. Blandat/Flera 

4. Nämns ej/ ej huvudaktör 

 

* De Rödgröna: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. 

** Alliansen: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.  

   

V5. Enskilda partier som huvudaktörer 

1. Vänsterpartiet 

2. Socialdemokraterna 

3. Miljöpartiet 

4. Centerpartiet 

5. Moderaterna 

6. Folkpartiet 

7. Kristdemokraterna 

8. Sverigedemokraterna 

9. Blandat/Flera 

10. Nämns ej/ej huvudaktör 

 

V6. Partiledare/språkrör eller enskilda politiker som huvudaktör 

1. Mona Sahlin 

2. Lars Ohly 

3. Maria Wetterstrand 

4. Peter Eriksson 

5. Maud Olofsson 

6. Göran Hägglund 
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7. Jan Björklund 

8. Fredrik Reinfeldt 

9. Jimmie Åkesson 

10. Blandat/Flera 

11. Framträder ej/ ej huvudaktör 

12. Enskild/Enskilda politiker 

 

V7. Partiledarnas framtoning 

1. Positiv * 

2. Negativ ** 

3. Neutral  

4. Ingen  

 

* För att en text ska klassas som positiv ska det finnas positivt värderande ord inbyggda i texten. En 

text kan även klassas som positiv trots avsaknaden av värderande ord, men när helhetsintrycket är 

klart positivt. Exempel på positiva ord: “Hyllas”, “Tummen upp”, “Firar”, “Framgång”, etc. 

** För att en text ska klassas som negativ ska det finnas negativt värderande ord i texten. En text 

kan även klassas som negativ trots avsaknaden av värderande ord, men när helhetsintrycket är 

klart negativt. Exempel på negativa ord: “Kaos”, “Tvingar”, “Hån”, “Attackera”, “Anklaga”, 

“Angrepp”, “Avskyr”, etc. 

 

V8. Bildantal 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5< 

6. Ingen 

 

V9. Bildinnehåll 1 * 

1. Enskild politiker 

2. Flera politiker 

3. Alliansen 

4. Rödgröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 

 

* För att en bild ska klassas som V.9.3 eller V.9.4 krävs det att två eller fler politiker från respektive 
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block är med i bilden som huvudkaraktärer. Övrigt (V.9.9) innefattar civila personer, publikhav, 

reportrar, o.s.v... 

 

V10. Bildinnehåll 2 * 

1. Enskild politiker 

2. Flera politiker 

3. Alliansen 

4. Rödgröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 

 

* Se kommentar på V.9. 

 

V11. Bildinnehåll 3 * 

1. Enskilda politiker 

2. Flera politiker 

3. Alliansen 

4. Rödgröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 

 

* Se kommentar på V.9. 

 

V12. Bildinnehåll 4 * 

1. Enskilda politiker 

2. Flera politiker 

3. Alliansen 

4. Rödgröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 

 

* Se kommentar på V.9. 

 

V13. Bildinnehåll 5 * 

1. Enskilda politiker 

2. Flera politiker 

3. Alliansen 



 51 

4. Rödgröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 

 

* Se kommentar på V.9. 

 

V14. Statsministerkandidat i bild 1 * 

1. Sahlin positivt ** 

2. Sahlin negativt *** 

3. Sahlin neutralt 

4. Reinfeldt positivt ** 

5. Reinfeldt negativt *** 

6. Reinfeldt neutralt 

7. Både Sahlin och Reinfeldt på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 

 

* De två blocken gick till val med varsitt gemensamt valmanifest och varsin gemensam 

statsministerkandidat. På grund av våra frågeställningar har vi därför valt bort att titta närmre 

på de andra partiledarnas bildvärdering.  

** För att kunna avgöra bildvärderingen för en statsministerkandidat i bild, har vi valt att titta på 

kroppsspråk, mimik och aktivitet. Vi har klassat en bild som positiv om statsministerkandidaten 

har en glad min och öppet kroppsspråk, om han/hon är segrarposition, håller i föremål som skapar 

positiva associationer (ex. blommor) samtidigt som han/hon ler, eller visas som en “god” människa 

(som omhändertagande för andra personer, ex. barn/äldre). 

*** Vi har klassat en bild som negativ om statsministerkandidaten har en ledsen eller arg min, 

stängt kroppsspråk, eller porträtteras som ensam och avskild. 

 

V15. Statsministerkandidat i bild 2 * 

1. Sahlin positivt ** 

2. Sahlin negativt *** 

3. Sahlin neutralt 

4. Reinfeldt positivt ** 

5. Reinfeldt negativt*** 

6. Reinfeldt neutralt 

7. Både Sahlin och Reinfeldt på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 
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* Se kommentar på V.14. 

** Se kommentar på V.14. 

*** Se kommentar på V.14. 

 

V16. Statsministerkandidat i bild 3 * 

1. Sahlin positivt ** 

2. Sahlin negativt *** 

3. Sahlin neutralt 

4. Reinfeldt positivt ** 

5. Reinfeldt negativt*** 

6. Reinfeldt neutralt 

7. Både Sahlin och Reinfeldt på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 

 

* Se kommentar på V.14. 

** Se kommentar på V.14. 

*** Se kommentar på V.14. 

 

V17. Statsministerkandidat i bild 4 * 

1. Sahlin positivt ** 

2. Sahlin negativt *** 

3. Sahlin neutralt 

4. Reinfeldt positivt ** 

5. Reinfeldt negativt *** 

6. Reinfeldt neutralt 

7. Både Sahlin och Reinfeldt på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 

 

* Se kommentar på V.14. 

** Se kommentar på V.14. 

*** Se kommentar på V.14. 

 

V18. Statsministerkandidat i bild 5 * 

1. Sahlin positivt ** 

2. Sahlin negativt *** 

3. Sahlin neutralt 

4. Reinfeldt positivt ** 

5. Reinfeldt negativt *** 
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6. Reinfeldt neutralt 

7. Både Sahlin och Reinfeldt på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 

 

* Se kommentar på V.14. 

** Se kommentar på V.14. 

*** Se kommentar på V.14. 

 

V19. Sammanslagen bildvärdering * 

1. Positiv 

2. Negativ 

3. Neutral  

4. Ingen bild 

 

* Värdering baserad på störst antal positiva/negativa bilder. 

 

V20. Infographics * 

1. Ja 

2. Nej 

 

* Kompletterande grafik med exempelvis opinionsmätningar, tidigare artiklar o.s.v... 

 

V21. Rubrikgestaltning * 

1. Sak 

2. Spel 

3. Skandal 

4. Trivia 

5. Oklar 

 

*Sakgestaltning - innebär att i texter som handlar om politik så ligger nyhetens fokus på det 

politiska innehållet och/eller sakliga problem från verkligheten, samt konkreta förslag på hur de 

kan lösas. Sakgestaltningar ska vara fria från spekulationer. Exempelvis lagförslag om utökad 

trängselskatt eller kostnadstak på tandvård.  

Spelgestaltningar - i dessa politiska texter ligger nyhetsfokus på spel, strategi och taktik. Texten 

skapar gärna tydliga roller för vinnare och förlorare. Det är ett tillvägagångssätt i kampen om 

makt. Vanligt med opinionsmätningar. De tydligaste exemplen återfinns i ledartexter som försöka 

sänka eller höja olika politiska aktörer med värderande ord/tävlingstermer.  
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Skandalgestaltningar – innebär att nyheterna fokuserar på händelser av politiker som kan anses 

vara omoraliska eller strida mot juridiska regler/lagar. Exempel på passande skandaler skulle vara 

en parkeringsbot eller svart städhjälp hos en minister. 

Triviagestaltning – när texten handlar om någonting som saknar politisk relevans. Dock så har 

den ändå en väsentlig roll till en eller flera politiker. Exempelvis så skulle en enkät som frågar hur 

10 ministrar firar jul och nyår klassas som trivial.  

Oklar/annan – ”annan” gestaltning kan förekomma då det inte säkert går att bestämma textens 

korrekta placering enligt ovan nämna beskrivningar. Det finns även tillfällen då en text inte enbart 

passar in på en gestaltningsform och då kategoriseras den som oklar.   

För vidare förståelse om Jesper Strömbäcks gestaltningskategorier, läs kapitel 3.1. 

 

V22. Värdering i text för Rödgröna(ingress+brödtext) * 

1. Positivt Rödgröna 

2. Negativt Rödgröna 

3. Neutralt Rödgröna 

4. Framgår ej/ Rödgröna nämns ej 

 

* Se kommentar på V.7. 

 

V23. Värdering i text för Alliansen (ingress+brödtext) * 

1. Positivt Alliansen 

2. Negativt Alliansen 

3. Neutralt Alliansen  

4. Framgår ej/ Alliansen nämns ej 

 

* Se kommentar på V.7. 

 

V24. Värdering i text för andra partier (ingress+brödtext) * 

1. Positivt 

2. Negativt 

3. Neutralt  

4. Framgår ej/ andra partier nämns ej 

 

* Se kommentar på V.7. 

 

V25. Textgestaltning (ingress+brödtext) * 

1. Sak 

2. Spel 

3. Skandal 

4. Trivia 
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5. Oklar 

 

* Se kommentar på V.21. 

 

V26. Skribent – namn 

Här skriver vi skribentens signatur, eller: 

1. Osignerad/Okänd 

 

V27. Skribentens kön 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Oklart 

4. Flera (mer en än skribent) 
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BILAGA 3 
 

KODSCHEMA 2002 

Detta kodschema har stått som grund för den mindre kvantitativa studien om 

valbevakningen i kvällspress (Aftonbladet och Expressen) 2002. Kodschemat är baserat 

på den ursprungliga modellen för den kvantitativa studien 2010, men har modifierats på 

vissa variabler och tillhörande variabelenheter för att bättre lämpas till valbevakningen 

2002. Undersökningsperioden var satt till den 13-14 september och den totala mängden 

analysenheter uppgick till 51. 

 

Vissa variabler och variabelenheter är märkta med stjärnor (*), detta betyder att de 

kommer att förklaras mer detaljerat nedanför. 

 

Medium: 

A = Aftonbladet (28 texter) 

B = Expressen (23 texter) 

 

V1. Datum 

13-14 

 

V2. Typ av text 

1. Artikel 

2. Notis 

3. Ledare 

4. Reportage 

5. Debatt 

6. Analys 

7. Krönika/kolumn 

8. Kommentar 

 

V3. Huvudämne 

1. Sakfrågor * 

2. Ideologi 

3. Tidigare valrörelser ** 

4. Politisk skandal 

5. Personlig skandal 

6. Stridigheter mellan enskilda politiker 

7. Stridigheter inom blocken 

8. Stridigheter mellan blocken 

9. Stridigheter mellan block och övriga partier  

10. Politikers utsagor och kommentarer 

11. Allmän diskussion om valet och/eller valresultatet *** 

99. Övrigt 
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* Exempel på sakfrågor är: arbetslöshet, skola, vård och omsorg, med mera…. 

** “Tidigare valrörelser” syftar här på valrörelser innan den 2002.  

*** Det bör nämnas att alla texter som till största del handlar om, och bygger på 

opinionsmätningar, inkluderas här.  

 

V4. Blocken som huvudtemat * 

1. Röda/ gröna 

2. Borgerliga 

3. Blandat/Flera 

4. Nämns ej/ej huvudaktör 

 

* Här har alla artiklar från AB + EXP 2002 kategoriserats under V.4.4. då de två ”blocken” till 

riksdagsvalet 2002 inte gick till val på gemensamma valmanifest i uppgjorda koalitioner som de 

gjorde till valet 2010. Därför ska inget värde/resultat tolkas in i detta 

 

V5. Enskilda partier som huvudaktörer 

1. Vänsterpartiet 

2. Socialdemokraterna 

3. Miljöpartiet 

4. Centerpartiet 

5. Moderaterna 

6. Folkpartiet 

7. Kristdemokraterna 

8. Sverigedemokraterna 

9. Blandat/Flera 

10. Nämns ej / ej huvudaktör 

 

V6. Partiledare/språkrör eller enskilda politiker som huvudaktör 

1. Göran Persson 

2. Gudrun Schyman 

3. Maria Wetterstrand 

4. Peter Eriksson 

5. Maud Olofsson 

6. Alf Svensson 

7. Lars Leijonborg  

8. Bo Lundgren  

9. Jimmie Åkesson 

10. Blandat/Flera 

11. Framträder ej/ej huvudaktör 

12. Enskild/Enskilda politiker 
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V7. Partiledarnas framtoning 

1. Positiv * 

2. Negativ ** 

3. Neutral 

4. Ingen 

 

* För att en text ska klassas som positiv ska det finnas positivt värderande ord inbyggda i texten. En 

text kan även klassas som positiv trots avsaknaden av värderande ord, men när helhetsintrycket är 

klart positivt. Exempel på positiva ord: “Hyllas”, “Tummen upp”, “Firar”, “Framgång”, etc. 

** För att en text ska klassas som negativ ska det finnas negativt värderande ord i texten. En text 

kan även klassas som negativ trots avsaknaden av värderande ord, men när helhetsintrycket är 

klart negativt. Exempel på negativa ord: “Kaos”, “Tvingar”, “Hån”, “Attackera”, “Anklaga”, 

“Angrepp”, “Avskyr”, etc. 

 

V8. Bildantal 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5< 

6. Ingen 

 

V9. Bildinnehåll 1 * 

1. Enskild politiker 

2. Flera politiker 

3. Borgerliga 

4. Röda/gröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 

 

* För att en bild ska klassas som V.9.3 eller V.9.4 krävs det att två eller fler politiker från respektive 

block är med i bilden som huvudkaraktärer. Övrigt (V.9.9) innefattar civila personer, publikhav, 

reportrar, o.s.v... 

 

V10. Bildinnehåll 2 * 

1. Enskild politiker 

2. Flera politiker 

3. Borgerliga 

4. Röda/gröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 
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* Se kommentar på V.9. 

 

V11. Bildinnehåll 3 * 

1. Enskild politiker 

2. Flera politiker 

3. Borgerliga 

4. Röda/gröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 

 

* Se kommentar på V.9. 

 

V12. Bildinnehåll 4 * 

1. Enskild politiker 

2. Flera politiker 

3. Borgerliga 

4. Röda/gröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 

 

* Se kommentar på V.9. 

 

V13. Bildinnehåll 5 * 

1. Enskild politiker 

2. Flera politiker 

3. Borgerliga 

4. Röda/gröna 

5. SD 

6. Ingen bild 

9. Övrigt 

 

* Se kommentar på V.9. 

 

V14. Statsministerkandidat i bild 1 * 

1. Persson positivt  

2. Persson negativt 

3. Persson neutralt 

4. Lundgren positivt ** 

5. Lundgren negativt *** 

6. Lundgren neutralt 
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7. Både Persson och Lundgren på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 

 

* Trots diskussion de borgerliga partierna emellan om vem som skulle bli statsminister efter en 

eventuell valseger har vi valt att enbart registrera Bo Lundgren som statsminister-kandidat i den 

här undersökningen. Detta på grund av att vi enbart är intresserade av att jämföra en eventuell 

”Mosa-Bo-kampanj” med den påstådda ”Mosa-Mona-kampanjen” under 2010. Spekulationerna om 

att Alf Svensson (kd) och Lars Leijonborg (fp) var aktuella för statsministerposten dök inte upp förr 

ens valrörelsen hade börjat.   

** För att kunna avgöra bildvärderingen för Bo Lundgren i bild, har vi valt att titta på kroppsspråk, 

mimik och aktivitet. Vi har klassat en bild som positiv om Lundgren har en glad min och öppet 

kroppsspråk, om han är segrarposition, håller i föremål som skapar positiva associationer (ex. 

blommor) samtidigt som han ler, eller visas som en “god” människa (som omhändertagande för 

andra personer, ex. barn/äldre). 

*** Vi har klassat en bild som negativ om statsministerkandidaten har en ledsen eller arg min, 

stängt kroppsspråk, eller porträtteras som ensam och avskild. 

 

V15. Statsministerkandidat i bild 2 * 

1. Persson positivt 

2. Persson negativt 

3. Persson neutralt 

4. Lundgren positivt ** 

5. Lundgren negativt *** 

6. Lundgren neutralt 

7. Både Persson och Lundgren på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 

 

* Se kommentar på V.14. 

** Se kommentar på V.14. 

*** Se kommentar på V.14. 

 

V16. Statsministerkandidat i bild 3 

1. Persson positivt 

2. Persson negativt 

3. Persson neutralt 

4. Lundgren positivt ** 

5. Lundgren negativt *** 

6. Lundgren neutralt 

7. Både Persson och Lundgren på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 
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* Se kommentar på V.14. 

** Se kommentar på V.14. 

*** Se kommentar på V.14. 

 

V17. Statsministerkandidat i bild 4 * 

1. Persson positivt 

2. Persson negativt 

3. Persson neutralt 

4. Lundgren positivt ** 

5. Lundgren negativt *** 

6. Lundgren neutralt 

7. Både Persson och Lundgren på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 

 

* Se kommentar på V.14. 

** Se kommentar på V.14. 

*** Se kommentar på V.14. 

 

 

V18. Statsministerkandidat i bild 5 

1. Persson positivt 

2. Persson negativt 

3. Persson neutralt 

4. Lundgren positivt ** 

5. Lundgren negativt *** 

6. Lundgren neutralt 

7. Både Persson och Lundgren på bild 

8. Ingen statsministerkandidat på bild 

9. Ingen bild 

 

* Se kommentar på V.14. 

** Se kommentar på V.14. 

*** Se kommentar på V.14. 

 

V19. Sammanslagen bildvärdering * 

1. Positiv 

2. Negativ 

3. Neutral  

4. Ingen bild 
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* Värdering baserad på störst antal positiva/negativa bilder. 

 

V20. Infographics * 

1. Ja 

2. Nej 

 

* Kompletterande grafik med exempelvis opinionsmätningar, tidigare artiklar o.s.v... 

 

V21. Rubrikgestaltning * 

1. Sak 

2. Spel 

3. Skandal 

4. Trivia 

5. Oklar 

 

*Sakgestaltning - innebär att i texter som handlar om politik så ligger nyhetens fokus på det 

politiska innehållet och/eller sakliga problem från verkligheten, samt konkreta förslag på hur de 

kan lösas. Sakgestaltningar ska vara fria från spekulationer. Exempelvis lagförslag om utökad 

trängselskatt eller kostnadstak på tandvård.  

Spelgestaltningar - i dessa politiska texter ligger nyhetsfokus på spel, strategi och taktik. Texten 

skapar gärna tydliga roller för vinnare och förlorare. Det är ett tillvägagångssätt i kampen om 

makt. Vanligt med opinionsmätningar. De tydligaste exemplen återfinns i ledartexter som försöka 

sänka eller höja olika politiska aktörer med värderande ord/tävlingstermer.  

Skandalgestaltningar – innebär att nyheterna fokuserar på händelser av politiker som kan anses 

vara omoraliska eller strida mot juridiska regler/lagar. Exempel på passande skandaler skulle vara 

en parkeringsbot eller svart städhjälp hos en minister. 

Triviagestaltning – när texten handlar om någonting som saknar politisk relevans. Dock så har 

den ändå en väsentlig roll till en eller flera politiker. Exempelvis så skulle en enkät som frågar hur 

10 ministrar firar jul och nyår klassas som trivial.  

Oklar/annan – ”annan” gestaltning kan förekomma då det inte säkert går att bestämma textens 

korrekta placering enligt ovan nämna beskrivningar. Det finns även tillfällen då en text inte enbart 

passar in på en gestaltningsform och då kategoriseras den som oklar.   

För vidare förståelse om Jesper Strömbäcks gestaltningskategorier, läs kapitel 3.1. 

 

V22. Värdering i text för RÖDA/GRÖNA (ingress+brödtext) * 

1. Positivt röda/gröna ** 

2. Negativt röda/gröna *** 

3. Neutralt röda/gröna 

4. Framgår ej/nämns ej 

 

* Röda/gröna innefattar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  

** Se kommentar på V.7. 

*** Se kommentar på V.7. 



 63 

 

V23. Värdering i text för BORGERLIGA (ingress+brödtext) * 

1. Positivt borgerliga ** 

2. Negativt borgerliga *** 

3. Neutralt borgerliga  

4. Framgår ej/ nämns ej 

 

* Borgerliga innefattar Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

** Se kommentar på V.7. 

*** Se kommentar på V.7. 

 

V24. Värdering i text för andra partier (ingress+brödtext)* 

1. Positivt 

2. Negativt 

3. Neutralt  

4. Framgår ej/nämns ej 

 

* Se kommentar på V.7. 

 

 

V25. Textgestaltning (ingress+brödtext) * 

1. Sak 

2. Spel 

3. Skandal 

4. Trivia 

5. Oklar 

 

* Se kommentar på V.21. 

 

V26. Skribent – namn 

Här skriver vi skribentens signatur, eller: 

1. Osignerad/Okänd 

 

V27. Skribentens kön 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Oklart 

4. Flera/blandat 

 
 


