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Abstract 

 

Denna studie syftar till att undersöka svenska mediers bevakning av det amerikanska presidentvalet 

2012. Frågeställningarna vi vill ha svar på handlar om huruvida medierna varit partiska i rapporteringen, 

det vill säga är rapporteringen positiv eller negativ kring någon av presidentkandidaterna i svenska 

medier? Och vilken syn på mediernas demokratiska uppgift grundar sig rapporteringen på? För att få 

svar använder vi oss av kvantitativ innehållsanalys av artiklar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Expressen och Aftonbladet. Metoden gör det möjligt att undersöka partiskheten med hjälp av 

journalistikforskaren Kent Asps aktörsbehandlingsindex. Normativ medieteori utgår från att medier har 

ett samhällsansvar när det gäller att rapportera om händelser. De ska vara opartiska och 

nyhetsförmedlingen korrekt och allsidig. Vi ska ta reda på om medierna har tagit detta ansvar, eller om 

de har rapporterat positivt eller negativt kring någon part. Teorin tar även upp medieforskaren Denis 

McQuails medieideologier. Studien resonerar sedan kring vilken medieideologi som respektive tidning 

tillhör, för att svara på vilken syn tidningarna har på deras demokratiska uppgift. 

 

Resultatet i undersökningen visar att alla undersökta medier rapporterade mer positivt om Barack 

Obama, Demokraternas presidentkandidat, än de gjorde om Romney, Republikanernas 

presidentkandidat, om än i olika grad. Aftonbladet var den tidning som gav den mest balanserade 

rapporteringen. 

 

Aftonbladets rapportering kan förklaras utifrån den professionella modellen, där medierna informerar 

medborgarna, som i sin tur själva får bilda sig en uppfattning.  

 

Expressens, DN:s och SvD:s rapportering kan förklaras utifrån den sociala ansvarsmodellen, som menar 

att medierna har en moralisk plikt gentemot samhället och ett ansvar för att grundläggande demokratiska 

värden utkristalliserar sig. 

 

Nyckelord: Presidentval, Obama, Romney, Kent Asp, Partiskhet, Medieideologier.  
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Alla älskar Obama – populärvetenskaplig artikel 

 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterade mer positivt om president 

Barack Obama än om hans motståndare Mitt Romney i USA:s presidentval 2012. Obama fick generellt 

sett mer beröm och mindre kritik än Romney. Det visar vår undersökning om svenska mediers partiskhet 

i det amerikanska presidentvalet. 

 

Vi kan konstatera att medier är partiska, och att de är det på olika sätt. Aftonbladet var den tidning som 

var mest balanserad och minst partisk, där fick båda kandidaterna mer beröm än de fick kritik. Övriga 

tidningar var tydligt positivt inställda till Obama men negativt inställda till Romney, då den sistnämnde 

fick övervägande mer kritik. 

 

Studien visar att det finns skillnader mellan hur tidningarna behandlade presidentkandidaterna och kan 

bidra till att öka medvetenheten om att medier är partiska, och även till att medier blir mer självkritiska 

och strävar efter att vara objektiva. 

 

Eftersom medier är den främsta kunskapskällan när människor vill informera sig om politik, spelar de en 

viktig roll för hur människor bildar sina uppfattningar i olika frågor och om de fattar beslut utifrån 

sanningsenlig information. Vi har utgått från normativ teori som handlar om hur medier ska agera i ett 

demokratiskt samhälle där de mest grundläggande principerna är att de ska förmedla korrekt och allsidig 

information samt låta olika röster komma fram.  

 

Bakgrunden till studien är att vi märkte att presidentvalet fick stort utrymme i svenska medier. Det 

massiva stödet för Obama i Sverige var en annan aspekt som vi misstänkte att nyhetsmedierna bidrog 

till. Genom att använda medieforskaren Kent Asps beprövade metod, kunde vi mäta partiskheten i fyra 

utvalda svenska tidningar under en fyraveckorsperiod före valet. Det innebar att vi gick igenom alla 

artiklar som handlade om presidentvalet, och räknade hur ofta respektive presidentkandidat med 

tillhörande parti fick beröm och kritik. Utifrån mätresultaten kunde vi sedan få en bild av hur 

tidningarna bevakat de både presidentkandidaterna och dra slutsatser om huruvida de varit partiska. 
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1. Inledning 

 

Den 6 november 2012 hölls presidentvalet i USA. I svenska medier är detta en av de största 

återkommande utrikespolitiska händelserna. Bara under den sista månaden före valet har det skrivits 

flera hundra artiklar i svensk press om det. Hur skulle det gå? Hur trodde experter att 

presidentkandidaternas uttalanden och ageranden skulle påverka valresultatet? Vem skulle kändisar 

rösta på? Perspektiven och vinklarna har varit många. För trots att det endast är amerikanska 

medborgare som har rätt att rösta i presidentvalet, så är intresset stort även utanför USA.  

 

Valet stod mellan Demokraternas sittande president Barack Obama och Republikanernas 

presidentkandidat Mitt Romney. När Barack Obama vann presidentvalet 2008 mot John McCain var 

entusiasmen stor. Då hade USA halkat ned i en djup ekonomisk kris och förväntningarna på Obama var 

höga. Fyra år senare hade ekonomin knappt börjat återhämta sig, och det hade visat sig vara svårt att 

inom vissa områden genomföra de förändringar som Obama utlovat, medan han lyckats bättre inom 

andra.
1
 Enligt opinionsmätningarna var utgången i presidentvalet 2012 osäker in i det sista. Den 20 

oktober förvånades många när opinionsinstitutet Gallups mätning visade att Romney ledde med 

betryggande sex procentenheter. Sedan 1936 har Gallup förutspått rätt utgång i alla amerikanska 

presidentval utom tre.
2
 Opinionsinstitutet skulle dock ha fel en fjärde gång, Obama tog hem segern. 

 

Till skillnad från de amerikanska väljarna föredrar en majoritet av människor utanför USA Obama 

framför Romney. Enligt en opinionsundersökning från Globescan/PIPA som gjordes på uppdrag av 

BBC, där 21 länder ingick med totalt 21 797 respondenter, svarade i genomsnitt 50 procent att de 

föredrog Obama medan endast nio procent föredrog Romney. Resten av de tillfrågade hade ingen 

preferens.
3
 I Sverige är stödet för Obama ännu större, 79 procent av medborgarna ser hellre Obama som 

president i USA, enligt opinionsföretaget Transatlantic Trends.
4
   

 

Med tanke på det stora stödet för Obama i Sverige, ställer vi oss frågan hur stor betydelse medierna har 

haft för svenskarnas uppfattningar om de båda presidentkandidaterna. Svenska nyhetsmedier utgör den 

                                                 
1
 Jan Joel Andersson, Fredrik Doeser & Tom Lundborg, Världspolitikens dagsfrågor, (Stockholm: Utrikespolitiska institutet, 

2012)  2-3. 
2
Alistair Bell & Jackie Frank. As other polls shows tight race, Gallup stands apart. Reuters. 2012-10-20, 

http://www.reuters.com/article/2012/10/20/us-usa-campaign-gallup-idUSBRE89J02720121020 (Hämtad: 2012-11-29) 
3
 Global Poll: Obama Overwhelmingly Preferred to Romney. World Public Opinion. 2012-10-22. 

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/views_on_countriesregions_bt/728.php (Hämtad: 2012-11-28) 
4
 Country Profiles: Sweden. Transatlantic Trends. 

 http://trends.gmfus.org/transatlantic-trends/country-profiles-2/sweden/ (Hämtad: 2012-11-28) 

http://www.reuters.com/article/2012/10/20/us-usa-campaign-gallup-idUSBRE89J02720121020
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/views_on_countriesregions_bt/728.php
http://trends.gmfus.org/transatlantic-trends/country-profiles-2/sweden/
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huvudsakliga kunskapskällan om politik och i synnerhet amerikansk politik då vi antar att de flesta 

svenskar inte konsumerar amerikanska eller andra utländska medier. Därför vill vi ta reda på om 

svenska medier varit partiska i bevakningen av presidentvalet. I denna studie har vi avgränsat urvalet till 

de fyra största tidningar inom svensk dags- och kvällspress; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Expressen och Aftonbladet. 

 

Vi har till viss del delat upp arbetet mellan oss. Teoriavsnittet har i huvudsak Anna skrivit medan Victor 

skrivit större delen av avsnittet som berör metod och material. Givetvis står vi båda för uppsatsen i sin 

helhet. 

 

Ett stort tack till lektor Christian Andersson för goda råd och vägledning genom uppsatsarbetet. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Presidentvalet 

Den 6 november 2012 valdes Barack Obama återigen till USA:s president. Han är den 44:e i ordningen 

som innehaft posten sedan 1789 då George Washington valdes till första president.
5
 Mandatperioden är 

fyra år och presidenten kan bli omvald en gång.  

 

Varje delstat tilldelas ett antal elektorer i proportion till dess befolkningsmängd. Folkrika delstater som 

Kalifornien och Texas har därmed fler elektorer än exempelvis Alaska med liten befolkning. Presidenten 

utses av ett kollegium som består av dessa elektorer.
6
 Även om den ena presidentkandidaten får flest 

röster av befolkningen, kan denne förlora om motståndaren får fler elektorsröster. Så var fallet år 2000 

när Al Gore vann befolkningens röster men George W Bush vann elektorernas. Då 2012 års presidentval 

såg ut att bli så pass jämnt, utgick presidentkandidaterna från att så kallade vågmästarstater skulle 

avgöra valet och spenderade de sista kampanjdagarna i stater som Ohio och Florida där andelen osäkra 

valdeltagare var hög.
7
  

 

Det sägs att valrörelsen 2012 var ovanligt smutsig då kandidaterna ofta attackerade varandra istället för 

att prata om sin egen politik. Valreklamen var till stor del negativ med fokus på motståndaren.
8
 I flera 

delstater kunde republikanska politiker tack vare sin majoritet införa striktare vallagar som krävde 

hårdare ID-kontroll av valdeltagare för att öka säkerheten kring valet. Något som Demokraterna 

hävdade skulle gynna motståndarpartiet eftersom lagarna stängde ute samhällsgrupper som traditionellt 

röstar på Demokraterna. 
9
 

 

Även om de ideologiska värderingarna inte förändrats nämnvärt så har motsättningarna mellan 

Demokraterna och Republikanerna ökat markant, vilket till stor del kan förklaras med att det politiska 

engagemanget minskat och partierna på så sätt blivit mer ideologiskt renodlade. Det handlar främst om 

att Republikanerna blivit allt mer konservativa. 
10

 

                                                 
5
 Axel Hadenius, USA – det annorlunda landet (Stockholm: Carlsson, 2012), 247-250. 

6
 Ibid., 250-251. 

7
 Daniel Kederstedt. Spända nerver när Florida väljer sida. Svenska Dagbladet. 2012-11-06. 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/spanda-nerver-nar-florida-valjer-sida_7645082.svd (Hämtad: 2012-11-30) 
8
 Frida Bergsten. ”Smutsigaste valrörelsen hittils”. Expressen. 2012-11-06. 

 http://www.expressen.se/nyheter/smutsigaste-valrorelsen-hittills/ (Hämtad: 2012-11-30) 
9
 Analysis: How opponents held back the voter ID tide. Reuters.  

http://www.reuters.com/article/2012/10/02/us-usa-campaign-voterid-idUSBRE8911CQ20121002 (Hämtad: 2012-11-30) 
10

 Andersson, Doeser och Lundborg, Världspolitikens dagsfrågor, 20-21.  

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/spanda-nerver-nar-florida-valjer-sida_7645082.svd
http://www.expressen.se/nyheter/smutsigaste-valrorelsen-hittills/
http://www.reuters.com/article/2012/10/02/us-usa-campaign-voterid-idUSBRE8911CQ20121002
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Mitt Romney kritiserades för att han vacklat i flera konservativt laddade frågor såsom abort och 

samkönade äktenskap, att han är mormon samt hans bristande erfarenhet av utrikespolitik.
11

 En rad 

fadäser har gett Romney mycket negativ publicitet, särskilt den när han under ett samtal som spelades in 

i smyg sa att 47 procent av amerikanerna var bidragsberoende, något han senare tog tillbaka.
12

 Hans 

styrka var istället hans förflutna som affärsman och VD inom näringslivet, något som hans parti 

marknadsförde hårt då man menade att Romney hade bättre förutsättningar att få ordning på ekonomin 

än Obama.
13

 Att Obama kunde bli vald till president i ytterligare fyra år, den höga arbetslösheten och 

det massiva budgetunderskottet till trots, kan delvis bero på att många ansåg att det var George W Bush 

som orsakade den ekonomiska krisen långt innan Obama tillträtt.
14

 Stormen Sandy som orsakade stor 

förödelse på östkusten strax före valet var en annan händelse som gynnade Obama, eftersom han som 

sittande president då fick chans att framhäva sitt ledarskap.
15

 

 

Sedan Obama blev president 2008 har vissa påstått att han inte är född i USA, däribland miljardären 

Donald Trump.
16

 USA:s president måste vara infödd amerikan.
17

 Obamas meningsmotståndare har 

spridit en rad andra rykten om presidenten, att han skulle vara allt från fascist till kommunist
18

. Det är 

dock inte ovanligt att en sittande president får utså kritik för både det ena och andra. Men kanske har 

hans, för amerikanska presidenter, ovanliga bakgrund bidragit till de många konspirationsteorierna. Före 

valet 2008 bedömdes det osannolikt att en utmanare som är afroamerikan, och därmed tillhör en av de 

mest försummade minoriteterna som för fyrtio år sedan inte hade rösträtt, skulle kunna bli president. 
19

  

 

 

 

                                                 
11

 Frans af Schmidt & Rikard Svartvik. Mitt Romney. 2012. Nationalencyklopedin. 

 http://www.ne.se/mitt-romney (Hämtad: 2012-12-06) 
12

 Anders Bolling. Romney gör en pudel. Dagens Nyheter. 2012-10-05. http://www.dn.se/nyheter/usa-valet-2012/romney-

gor-en-pudel (Hämtad 2012-12-29) 
13

 Frans af Schmidt & Rikard Svartvik. Mitt Romney. 2012. Nationalencyklopedin. 

 http://www.ne.se/mitt-romney (Hämtad: 2012-12-06) 
14

Freja Salö. Därför föll Mitt Romney. Sveriges Television. 2012-11-07 http://www.svt.se/nyheter/usa-valet/det-har-fallde-

mitt-romney (Hämtad 2012-12-29) 
15

 Karin Henriksson. Presidenter gynnas av katastrofer. Svenska Dagbladet. 2012-10-31 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/USA-valet/presidenter-gynnas-av-katastrofer_7626130.svd (Hämtad 2012-12-29) 
16

 Martin Ekelund. Obama hotad – Som Palme. Aftonbladet.2012-11-08. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet2012/article15742193.ab (Hämtad: 2012-12-12). 
17

 Leif Eliasson. USA: Statsskick och politik. 2012. Nationalencyklopedin. 

 http://www.ne.se/lang/usa/statsskick-och-politik (Hämtad: 2012-11-20) 
18

 Eva Johansson. Samhällets fiende nummer ett. Svenska Dagbladet. (2012-10-22)  

 http://www.svd.se/kultur/president-barack-obama-samhallets-fiende-nummer-ett_7601264.svd (Hämtad: 2012-11-30). 
19

 Hadenius, USA – det annorlunda landet, 226. 

http://www.ne.se/mitt-romney
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet-2012/romney-gor-en-pudel
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet-2012/romney-gor-en-pudel
http://www.ne.se/mitt-romney
http://www.svt.se/nyheter/usa-valet/det-har-fallde-mitt-romney
http://www.svt.se/nyheter/usa-valet/det-har-fallde-mitt-romney
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/USA-valet/presidenter-gynnas-av-katastrofer_7626130.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet2012/article15742193.ab
http://www.ne.se/lang/usa/statsskick-och-politik
http://www.svd.se/kultur/president-barack-obama-samhallets-fiende-nummer-ett_7601264.svd
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2.2 Diskussionen om partiska medier 

Att bevakningen av presidentvalet i USA är så pass omfattande kan förklaras med att presidentvalet 

passar medielogiken. Journalistikforskare har formulerat kriterier för vad som blir en stor nyhet, och 

presidentvalet uppfyller många av dem; det är personinriktat, det är en tydlig konflikt mellan Obama och 

Romney, det berör elitpersoner och elitnationer, det ligger inom vår kultursfär och skeendet är tacksamt 

för uppföljning.
20

  

 

Det har diskuterats flitigt kring svenska mediers partiskhet i presidentvalet. I en krönika i facktidningen 

Journalisten är Andreas Ekström kritisk till 2012 års presidentvalsbevakning. Han menar att svenska 

medier har gestaltat alla som röstar på Romney som ”inskränkta dumskallar”. Han tycker att medierna 

borde anstränga sig mer och låta intellektuella republikaner få komma till tals i bevakningen av nästa 

presidentval.
21

 Fredrik Virtanen har i en annan krönika i Aftonbladet kritiserat medierna för att ha 

överdrivit hur jämnt valet var, när det i själva verket nästan var avgjort från början till Obamas fördel.
22

 

 

Även den svenska bevakningen av tidigare amerikanska val har varit uppe på agendan och ifrågasatts. 

Under presidentvalet 2004 blev Cecilia Uddén, då Sveriges Radios korrespondent i USA, avstängd från 

presidentvalsbevakningen efter att ha ifrågasatt vikten av att vara opartisk i denna rapportering. Kerstin 

Brunnberg, Sveriges Radios dåvarande programdirektör, förklarade avstängningen: 

 

”Vår uppgift är inte att göra den sortens uttalande, vi ska lyfta fram olika faktorer, röster och olika 

vinklar för att sedan låta lyssnarna själva fatta sina beslut”. 
23

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Deidre O’Neill & Tony Hardcup, “News Values and Selectivity”, Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch (red.), The 

Handbook of Journalism Studies (London: Routledge, 2009), 164-168. 
21

 Andreas Ekström. Skev bild av verkligheten. Journalisten. (2012-11-13)  

http://www.journalisten.se/kronika/skev-bild-av-verkligheten (Hämtad: 2012-11-18) 
22

 Fredrik Virtanen. USA-valet – mediekalas med bullshit på toppen. Aftonbladet. 2012-11-10. 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article15753645.ab (Hämtad: 2012-11-29) 
23

 Cecilia Roos & Mari Forsblad. Karantän efter kontroversiellt uttalande. Sveriges Radio. 2004-10-27. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=494179 (Hämtad: 2012-11-27) 

http://www.journalisten.se/kronika/skev-bild-av-verkligheten
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article15753645.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=494179
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3. Teori 

 
Medieforskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck skriver att ”Journalistik och medier är inte, och har 

aldrig varit, synonymer”.
24

 Mediers innehåll är givetvis inte uteslutande journalistiskt, men när vi 

skriver medierna i följande avsnitt syftar vi på de medier som bedriver journalistisk verksamhet.  

 

3.1 Normativ teori – mediernas samhällsfunktion 

Att sprida information, att låta olika röster och åsikter få komma fram och att vara ett forum för 

opinionsbildning och debatt. Det är några av de krav som medierna förväntas leva upp till, skriver 

medieforskaren Denis McQuail.
25

 Den normativa teorin utgår från att medierna har ett särskilt ansvar 

gentemot samhälle och medborgare. Hur medierna bör agera råder det delade meningar om, och det är 

inte helt enkelt att leva upp till kraven som samhället ställer på medierna eftersom kraven varierar 

mellan privatpersoner och företag såväl som mellan institutioner och politiker. Bland så kallade 

normativa förväntningar på hur medier ska förmedla nyheter, är förmodligen de som handlar om hur 

medierna historiskt har formats och därmed bör agera, de mest fundamentala. I demokratiska länder 

innebär detta att den politiska sfären ofta har en stark koppling till mediernas roll som nyhetsförmedlare 

och debattforum, även om medierna är fristående från staten och rent formellt inte har större 

samhällsansvar än privatpersoner eller andra organisationer.
26

 Undantaget är public service-medier. 

Begreppet public service omfattar specifika etermedieföretag som har ett samhällsansvar då de på 

uppdrag av staten ska förmedla ett innehåll som är politiskt och kommersiellt oberoende och därmed 

icke vinstgivande.
27

 I Sverige kallas public service för ”radio och tv i allmänhetens tjänst”.
28

  

 

Vitt skilda intressen som kan vara allt ifrån ekonomiska, kulturella till sociala, påverkas av medierna 

och är sårbara inför nyhetsrapporteringen. Exempelvis kan ett företag både skadas av nyhetsrapportering 

samt gynnas av den. Därför följs medierna av en mängd olika intressen som tillsammans bidrar till 

normativa förväntningar och dessa har en slags kumulativ påverkan på den normativa medieteorin.
29

 

Men oftast etableras inte medier för att tillgodose allmänhetens intressen först och främst, utan för att nå 

egna uppsatta mål. Mål som kan vara både politiska, kulturella eller ekonomiska, det sistnämnda är dock 

                                                 
24

 Lars Nord & Jesper Strömbäck, ”Demokrati, medier och journalistik”, Lars Nord och Jesper Strömbäck (red), Medierna 

och demokratin, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2012), 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
25

 Denis McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, 6 uppl, (London: Sage, 2010) 162. 
26

 Ibid. 
27

 Mats Sjölin. Public service. 2012. Nationalencyklopedin.  

http://www.ne.se/lang/public-service (Hämtad: 2012-11-20) 
28

 Nord och Strömbäck, Medierna och demokratin, 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
29

 McQuail, Mass Communication Theory, 163. 

http://www.ne.se/lang/public-service
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vanligast då medieföretag oftast är kommersiella och strävar efter att vara vinstgivande. Uppfattningarna 

om vad publiken har intresse av att ta del av kan därmed gå stick i stäv med varandra. McQuail menar 

att det finns stöd för att den normativa teorin inte behöver efterlevas av medierna överhuvudtaget, 

istället bör de vara fria att göra som de vill så länge de inte bryter mot lagen.
30

 

 

3.1.1 De undersökta tidningarnas åtaganden 

I vår studie undersöks tryckta tidningar som inte ingår i public service och således inte har ett avtalat 

samhällsansvar. Däremot står det att läsa på samtliga fyra tidningars hemsidor att de på ett eller annat 

sätt lever upp till normativa förväntningar. Dagstidningen Dagens Nyheter (DN) som är oberoende 

liberal ”verkar i en upplysningstradition som ska bidra till att svenskarna förblir ett läsande och 

tänkande folk”. Man säger sig stå fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer och värnar 

om objektiviteten.
31

 Expressen, den liberala kvällstidningen, ägs liksom DN av Bonnier AB och ser 

läsarna som de främsta uppdragsgivarna. Tidningen anser att dramatiska nyhetshändelser och människor 

som berörs av beslut är ”viktigare är redovisningsplikten”. Samtidigt är det den enda tidningen som inte 

uttryckligen endast tar politisk ställning på opinionssidor. 
32

 Schibsted-ägda Svenska Dagbladet (SvD) 

är en oberoende moderat dagstidning och på hemsidan står det att den levererar ”de sammanhang och 

perspektiv som hotar att försvinna i den allmänna snuttifieringen av nyhetsflödet”. Man säger sig inte 

bara informera om nyheter utan även ta reda på orsaken bakom och vad som kan hända därnäst.
33

 

Aftonbladet ingår också i Schibsted-koncernen men är oberoende socialdemokrat, och denna 

kvällstidnings koncept är att underhålla men också granska samhälle och makthavare, ”allt för att 

förbättra samhället”.
34

 Kvällstidningar har som mål att sälja lösnummer genom sensationella nyheter. 

Därför är förväntningarna kring seriös journalistik lägre ställda jämfört med morgontidningarna.
35

 I 

diskussionsdelen jämför vi de undersökta tidningarnas uttalade policys med studiens resultat.  

 

3.1.2 Mediernas demokratiska uppgift 

Även om det många gånger råder pressfrihet och yttrandefrihet så finns det inget land i världen som ger 

medierna fullständigt fria tyglar.
36

1975 slog Sveriges Riksdag fast massmediernas uppgifter i ”den 

demokratiska processen”; de bör informera medborgarna i viktiga samhällsfrågor, de bör oberoende 

                                                 
30

 McQuail, Mass Communication Theory, 164. 
31

 Gunilla Herlitz. Om oss. Dagens Nyheter.  http://info.dn.se/info/om-oss/ (Hämtad: 2012-11-22) 
32

 Om Expressen. Expressen. 2012-03-09. http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/ (Hämtad: 2012-11-22) 
33

 Välkommen till SvD – du också. Svenska Dagbladet. 2007-09-28. http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-

information-och-kontaktadresser_275057.svd (Hämtad: 2012-11-22) 
34

 Från Lars Johan Hierta till våra dagar. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/amc/stefan/hist.html (Hämtad: 2012-11-22) 
35

 Kvällstidning. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/kvällstidning (Hämtad 2013-01-18)  
36

 John Street, Mass Media, Politics and Democracy, 2 uppl, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011) 304. 

http://info.dn.se/info/om-oss/
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kommentera samhälleliga skeenden och granska de inflytelserika, samt främja kommunikation mellan 

politiska, fackliga och andra grupper i samhället.
37

 Journalistikprofessorn Kent Asp menar att det i ett 

demokratiskt samhälle råder två grundläggande värden som är beroende av varandra; 

folksuveränitetstanken och fri åsiktsbildning. Mediernas uppgift är att tillgodose det sistnämnda.
38

 I ett 

normativt perspektiv är mediernas demokratiska uppgifter att informera folket samt granska de 

styrande.
39

 

 

Majoriteten av alla medborgare vill hålla sig uppdaterade och följa med i nyhetsflödet, och medierna är 

det viktigaste verktyget för att tillgodose dessa behov. Därmed har medierna en demokratisk uppgift och 

eftersom både medborgare, politiker och journalister har förväntningar på medierna är det viktigt att 

dessa uppfylls.
40

 Då medierna nuförtiden är den huvudsakliga källan när människor ska ta ställning i 

politiska frågor, använder medieforskaren Jesper Strömbäck termen ”medierad politik”.
41

 Journalisterna 

avgör vad som ska uppmärksammas, i och med att verkligheten inte går att rapportera i sin helhet då det 

mediala utrymmet trots allt är begränsat. I och med att det görs ett urval, har journalister stor makt över 

kommunikationen mellan medborgare, politiker och medierna själva.
42

  

 

Framförallt valjournalistiken har stor betydelse i mediernas demokratiska uppgift då det är i det politiska 

valet som människor verkligen har makt, och de bildar sina åsikter främst utifrån mediernas 

rapportering.
43

 Journalistiken ska vara sann, relevant och allsidig för att människor självständigt ska 

kunna ta ställning i samhällsfrågor.
44

 I verkligheten är journalistiken mer komplex, och det är inte alltid 

den lever upp till dessa krav.
45

 Dessutom är valjournalistiken än mer komplex, bevakningen är 

omfattande och medierna rapporterar i detalj om allt från det rådande opinionsläget till hur väl 

politikerna klarar debatter. Det finns få aspekter som medierna inte tar upp när det närmar sig val.
46

 

 

 

                                     

                                                 
37

 Ulla Carlsson (red.), Forskning om journalistik – en antologi (Göteborg : NORDICOM, 1988) , 5. 
38

 Kent Asp, Mediernas prestationer och betydelse – Valet 2010, (Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation, 2011), 159. 
39

 Ibid., 160. 
40

 Jesper Strömbäck, ”Journalistiken och politiken”, Lars Nord & Jesper Strömbäck (red), Medierna och demokratin (Lund: 

Studentlitteratur, 2012), 266-267.  
41

 Ibid., 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
42

 Ibid., 13. 
43

 Ibid., 264-265. 
44

 Ibid., 268. 
45

 Ibid., 270. 
46

 Street, Mass Media, Politics and Democracy, 304. 
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3.1.3 Medieideologier 

Samhället påverkar medierna politiskt, ekonomiskt och tekniskt, samtidigt som medierna påverkar 

samhällsutvecklingen.
47

 Förhållandet mellan massmedier och politiska institutioner ser olika ut i olika 

samhällen. I en amerikansk studie gjord 1947 urskiljdes fyra olika massmedieideologier som kan råda i 

ett samhälle: Den auktoritära ideologin, den frihetliga ideologin, den sociala ansvarsideologin och den 

marxistiska medieideologin.
48

  Denna indelning har fått kritik. Kritikerna menar att den är utdaterad, 

särskilt som den marxistiska medieideologin har gått under sedan undersökningen på 40-talet.
49

 

 

Istället för att förkasta dessa ideologier för att de inte gäller längre har vissa forskare, bland dem den 

amerikanske medieforskaren Denis McQuail, försökt utvecklat nya modeller av ideologierna så att de 

passar dagens samhälle. Nedan är hans utvecklade modeller av ideologierna, vilka borde passa för en 

studie av dagens svenska medier: 

 

1. Marknadsmodellen 

Denna modell baseras på den frihetliga ideologin. Mediemarknaden ska fungera som vilken 

marknad som helst, utan inblandning från staten. Medierna ska utöva minimal självregulation.  

Allmänintresse är det som intresserar allmänheten, inte det som allmänheten bör veta eller få 

information om. Den publika sfären ska vara en marknadsplats för idéer och åsikter och föra fram 

individens åsikter och behov. 

 

2. Sociala marknadsmodellen 

Denna modell baseras på den sociala ansvarsideologin. Frihet ses som något bra, men måste följas 

av en grad av ansvar. Publiceringsfriheten följs av skyldigheter gentemot resten av samhället, 

medierna har ett ansvar för publiken. Medierna ses som ansvarsfulla och självreglerande, men 

statlig inblandning är inte förbjuden om det behövs. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring, 10 uppl, Massmedier – Press, radio och TV i den digitala tidsåldern 

(Stockholm: Ekerlid, 2011), 23. 
48

 Hadenius, Weibull och Wadbring, Massmedier – Press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 23-25. 
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3. Professionella modellen 

Denna modell baserar sig på att pressen är en profession och institution, vars roll i samhället ytterst 

bestäms av pressen själva. Pressen har till uppgift att bidra med information och kommentarer till 

publiken, samt erbjuda en plattform för att utrycka åsikter.  Genom journalistikens institutionella 

och professionella självständighet garanteras att makthavare granskas.
 50

 

 

McQuail tar även upp en alternativmediemodell, som representerar ickekonventionella medier. Dessa 

kan ha olika mål, men främst handlar det om små gräsrotsorganisationer där producenter och publik har 

samma mål. Då vi undersöker några av Sveriges största tidningar, som står för huvudfåran inom svensk 

journalistik, kommer denna modell inte vara relevant för oss.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.1.4 Objektivitet och partiskhet 

Enligt de pressetiska reglerna ska mediernas nyhetsförmedling vara korrekt och allsidig.
51

 Medierna ska 

återspegla de åsikter och värderingar som finns i samhället. De ska även representera de kulturella 

skillnader som finns mellan människor, deras levnadssätt och deras olika sätt att tänka. Om medierna 

misslyckas med detta finns risken att vissa samhällsgrupper eller individer inte får tillräckligt med 

inflytande i samhället, de blir marginaliserade. Om journalistiken blir missvisande kan 

nyhetskonsumenter fatta beslut som de kanske annars inte skulle ha gjort om informationen varit 

opartisk. Alltså är opartiska medier en förutsättning i ett demokratiskt samhälle både i fråga om 

representation och information.
52

 

 

I realiteten är det dock så att exempelvis politiska partier alltid gynnas eller missgynnas. Kent Asps 

medievalsundersökningar har visat att flera stora svenska medier, däribland public service, gynnat och 

missgynnat olika partier vid olika val.
53

 Men även om det i slutändan är medierna som har makt över 

hur partier framställs, så har även såväl politiska aktörer som medborgare ett finger med i spelet. Jesper 

Strömbäck exemplifierar genom att nämna Socialdemokraternas och Moderaternas allt mer 

ogynnsamma uppmärksamhet de senaste 30 åren jämfört med andra svenska partier, men menar att detta 
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52
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kan förklaras med att dessa partier är varandras största fiender och därmed själva bidrar till negativiteten 

genom att kritisera varandra öppet.
54 

 
Man bör även skilja mellan skälig och oskälig partiskhet, att medier faktiskt är partiska kan vara befogat 

om partiskheten varit rättvis. Kent Asp redogör för detta i sina medievalsundersökningar, där han menar 

att när partierna själva orsakar partiskhet så är den inte är oskälig (orättvis). I undersökningen av valet 

2010 fann Asp att Alliansen fick en mer gynnsam behandling än oppositionen.
55

 Till skillnad från övriga 

riksdagspartier fick inte Socialdemokraterna synas i samband med sakfrågor i lika stor uträckning utan 

förknippades mer med splittringen inom de rödgröna samt motsättningarna inom partiet. Denna 

snedvridna rapportering var dock inte oskälig, menar Asp, eftersom Socialdemokraterna stod vid ett 

politiskt vägval och dessutom framträdde partiledaren Mona Sahlin oftare i egenskap av talesperson för 

det rödgröna samarbetet än som Socialdemokraternas partiledare, vilket stal fokus från partiets egen 

agenda. Detta orsakades av Socialdemokraterna själva och därmed var denna ogynnsamma rapportering 

självförvållad. De två andra rödgröna partierna gynnades tvärtom av den ökade rapporteringen av 

samarbetet, eftersom det inte skedde på bekostnad av exponeringen av dem som enskilda partier.
56

 

 

På samma sätt kan man inte dra slutsatsen att all partisk rapportering kring det amerikanska 

presidentvalet varit oskälig. Exempelvis fick Obama utstå mycket kritik i medierna efter den första 

valdebatten mot Romney. Obama är känd för sin proffsiga retorik och många förväntade sig att han i 

den första ronden skulle vara mer offensiv, men istället bedömdes hans insats som ett stort 

misslyckande.
57

 Efteråt skämtade han till och med om detta genom att säga att han under debatten ”tagit 

en lång tupplur”.
58

 Att medierna i det här fallet tydligt missgynnade Obama kan därför sägas ha varit 

rättvist. Obamas gjorde inte bra i från sig och kritiken var således rättfärdigad. 
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3.2 Tidigare forskning  

Mediernas partiskhet under bevakningen av de svenska riksdagsvalen och folkomröstningarna har sedan 

1979 undersökts av Kent Asp. Med en normativ utgångspunkt studerar han omfattande delar av den 

svenska nyhetsrapporteringen om valen där både storstadspress, radio och tv ingår.
59

  

 

”Att en aktör de facto har fått en gynnsam uppmärksamhet innebär inte med nödvändighet att aktören 

därmed oskäligt har gynnats.” 60  Ur ett normativt perspektiv är alltså frågan om aktören oskäligt 

gynnats eller missgynnats. För att kunna dra slutsatser om huruvida medierna varit rättvisa, krävs att 

partiskheten först undersöks.
61

  

 

För att undersöka om medierna varit partiska i bevakningen utgår Asp från tre huvudpunkter:  

 Den bild som förmedlas av aktören kan vara gynnsam eller missgynnsam genom (1) 

den uppmärksamhet den får, (2) hur den framställs och (3) hur aktören relateras till andra 

aktörer. 
62

 

 Mediernas bild av sakfrågorna kan gynna eller missgynna aktören beroende på (1) 

vilken uppmärksamhet sakfrågor får, (2) hur dessa framställs och (3) hur sakfrågorna 

relateras till varandra.
63

 

 Hur aktören relateras till olika sakfrågeobjekt, företeelser och sammanhang påverkar 

partiskhet. Om aktören framträder i sammanhang den själv önskar så blir publiciteten 

gynnsam. På samma sätt missgynnas aktören om den framträder i oönskade sakfrågor, 

företeelser och sammanhang.
64

 

 

I C-uppsatsen Good guys or bad guys? – En studie av Dagens Nyheters och Sydsvenska 

Dagbladets behandling av Sverigedemokraterna jämfört med behandlingen av andra småpartier från 

2010 har Fanny Palm använt sig av Kent Asps metod för att jämföra hur medier behandlar 

Sverigedemokraterna jämfört med hur de behandlar Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Med 

utgångspunkt i olika medieideologier som härstammar från den normativa teorin om hur medierna 

förväntas agera i ett demokratiskt samhälle, har Palm gjort en kvantitativ innehållsanalys med hjälp av 
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journalistik, medier och kommunikation, 2011), 12. 
60

 Ibid., 39. 
61

 Ibid., 40. 
62

 Ibid. 
63

 Ibid. 
64

 Ibid., 40-41. 



   18 

 

Kent Asps AB-index.
65

 Vi kommer att använda oss av samma metod men applicerar den istället på det 

amerikanska presidentvalet och vårt urval samt val av tidningar skiljer sig från Palms studie.  

 

Vissa delar av de resultat vår studie genererar kommer vi dock att kunna jämföra med Palms resultat, 

främst när det gäller DN:s partiskhet. Hon kom fram till att DN:s rapportering om Sverigedemokraterna 

missgynnade partiet, alltså var DN partisk. De andra partierna rapporterades det mer positivt kring. Palm 

menar att DN:s rapportering följde den sociala ansvarsmodellen. I hennes studie fick 

Sverigedemokraterna ett AB-indexvärde på -13, att jämföra med Kristdemokraternas 14 och 

Vänsterpartiets värde på 56.
66

 Ett värde på över 10 visar på en klart gynnande rapportering, ett värde 

under -10 visar på en klart missgynnande rapportering. För utförligare förklaring kring AB-index, se 

kapitel 5.1.2 – Så mäter vi partiskhet. Jämförelsen med Palms resultat presenteras under 7.2 – 

Jämförelse med tidigare C-uppsatser.  

 

Palm analyserade även Sydsvenskan. Sydsvenskan hade en mer balanserad rapportering. Där fick 

Sverigedemokraterna ett AB-indexvärde på 33, att jämföra med Kristdemokraternas 66 och 

Vänsterpartiets 33.
67

 Då vi inte undersöker Sydsvenskan kommer vi inte att kunna göra en direkt 

jämförelse. Däremot kommer vi kunna se om någon av tidningarna följer samma mönster som 

Sydsvenskan, det vill säga att alla aktörer får en positiv rapportering. 

 

Vi har även hämtat viss inspiration från en C-uppsats som skrevs 2009 av Fredrik Falk, Gestaltningen 

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

Expressen.
68

 Här utgår författaren från gestaltningsteorier och det finns inga direkt jämförbara aspekter 

för vår uppsats, men även Falk har använt sig av Kent Asps medievalsundersökning som källa då Asp 

utöver partiskheten även redogör för mediernas gestaltning av det svenska valet. Vi har främst 

inspirerats av Falks uppsats i fråga om källor till bakgrundsinformation om presidentvalet. Vi kan dock 

jämföra Falks resultat när det gäller uppmärksamheten kring Obama jämfört med hans motståndare, med 

det resultat vi får fram. Falks resultat visar att Obama förekom mer än dubbelt så ofta jämfört med hans 

motståndare i valet 2008, John McCain.
69
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4. Vetenskaplig frågeställning 

 

4.1 Frågeställning och syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om de svenska mediernas bevakning av presidentvalet 2012 är 

partisk till någon kandidats fördel, samt vilken syn på mediernas demokratiska uppgift som ligger till 

grund för denna bevakning. Då utgår vi från vilken medieideologi som bevakningen grundar sig på. Vi 

har valt fyra av de största svenska tidningarna som representanter för och exempel på svenska medier. 

Eftersom majoriten av läsarna av de undersökta tidningarna inte är amerikanska medborgare, och därför 

inte får rösta i presidentvalet, kan inte presidentkandidaterna direkt gynnas eller missgynnas av 

rapporteringen. Däremot vill vi undersöka om rapporteringen är positiv eller negativ kring kandidaterna. 

Utifrån studiens syfte har vi formulerat nedanstående huvudfrågeställning, med tillhörande 

delfrågeställningar: 

 

Är den svenska mediebevakningen av presidentvalet i USA 2012 partisk? 

 Är rapporteringen kring Barack Obama/Demokraterna positiv eller negativ jämfört med 

rapporteringen kring Mitt Romney/Republikanerna?  

 Vilken medieideologi tycks ligga till grund för tidningarnas bevakning av presidentvalet? 

 

4.2 Definitioner 

När vi i kommande kapitel nämner Obama syftar vi på både Barack Obama och hans parti Demokratiska 

partiet. På samma sätt syftar vi på Mitt Romney och Republikanska partiet när vi enbart nämner 

Romney.  
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5. Metod och material   

 
5.1 Metod 

5.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi kommer att använda oss av kvantitativ innehållsanalys som metod. Det är ett verktyg som 

systematiskt analyserar frekvensen av företeelser i ett material.
70

 Genom att vi analyserar vårt material 

kvantitativt kan vi blottlägga generella mönster för materialet som helhet och få statistiskt säkerställda 

svar på våra frågeställningar.
 71

 Kvantitativ innehållsanalys analyserar textens manifesta innebörd, det 

vill säga det som skrivs rakt ut; textens omedelbara betydelse.
72

 Genom att granska det manifesta går det 

att komma åt sådant som inte är fullt utsagt.
73

 

 

Kvantitativ innehållsanalys är en lämplig metod för att finna mönster i stora material, den är väl 

beprövad inom masskommunikationsforskning för att undersöka huruvida medierapporteringen kring ett 

ämne är opartisk.
74

 En kvantitativ innehållsanalys kan utföras både manuellt och med datorns hjälp. Vi 

utför vår kodning manuellt: för att bedöma om en text är partisk måste vi göra mer komplicerade 

bedömningar än vad en maskin klarar av.
75

 

 

5.1.2 Hur undersöker vi partiskhet? 

Att kvantitativt mäta partiskheten kan göras genom att tillämpa Kent Asps metod. Måttet han använder 

sig av kallar han för aktörsbehandlingsindex (AB-index), vilket ger en helhetsbild av hur olika aktörer 

uppmärksammas i medierna. Indexet anger förhållandet mellan hur ofta en aktör får komma till tals, det 

vill säga är agerande aktör, och hur ofta aktören blir positivt respektive negativt omtalad, det vill säga är 

omtalad aktör. Genom AB-indexet kan man jämföra hur olika aktörer behandlas i olika medier.  

 

Mätmetoden bygger på fyra faktorer; (1) antalet gånger aktören får komma till tals, (2) antal gånger 

aktören får beröm, (3) antal gånger aktören får kritik, och (4) antal gånger den blir omtalad neutralt. De 
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två första faktorerna bedöms som positiva för aktören ifråga, den tredje är negativ medan den fjärde 

faktorn står för en neutral behandling.
76

 

 

AB-index beräknas genom att skillnaden mellan antalet gånger aktören får positiv behandling (1+2) och 

antalet gånger den får negativ behandling (3), divideras med det totala antalet gånger aktören exponeras 

(1+2+3+4) multiplicerat med 100. Index får en siffra på skalan -100 och +100.
77

 Värden som överstiger 

+10 bedöms som klart gynnsamma medan värden under -10 bedöms som klart ogynnsamma. 
78

 

 

Kent Asps ursprungliga undersökningar och kodscheman är mycket omfattande. I hans 

medievalsundersökning från 1998 ingick nästan hundra variabler.
79

 På grund av tidsbrist kan vi inte 

använda oss av alla dessa aspekter, utan vi har använt oss av Fanny Palms förenklade och nedbantade 

variant av Asps metod. 
80

 Hennes version av Kent Asps undersökningsmetod är bättre lämpad till den 

tidsram vi har att röra oss med. Vi har dock anpassat variablernas underalternativ till presidentvalets 

förhållanden. För kodschema och kodinstruktioner, se bilaga 1 och 2. 

 

5.2 Material 

Det material vi utgår ifrån är artiklar ur papperstidningsversionerna av morgontidningarna Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet. Vi har valt just 

dessa tidningar av flera olika anledningar. Dels är de några av landets största tidningar.
81

 De når således 

en stor del av Sveriges befolkning.  Dels rapporterar alla dessa tidningar kontinuerligt om 

utrikespolitiska händelser. Tidningarna kan därför sägas spela en stor roll för många svenskars bild av 

omvärlden, däribland USA.  

 

Den tidsperiod som studeras är fyra veckor före valet fram till valet den 6 november 2012. Det är under 

denna period som de flesta nyhetskonsumenterna läser in sig på valet och då är bevakningen som mest 

aktuell. Ju närmare valdagen man kommer desto mer skrivs det om presidentvalet.  
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Vi har valt att inkludera både huvudtidningar och bilagor för att få ett heltäckande perspektiv över 

bevakningen. Såväl ledarsidor och nyhetsartiklar som artiklar i kultur- och  

sportsidor ingår alltså i materialet. I kodningen använder vi en variabel som anger typ av text för att 

kunna skilja materialet åt i analysen, eftersom nyhetsartiklar förväntas vara opartiska medan exempelvis 

ledarsidor är opinionsmaterial och därmed tar ställning politiskt. 

 

Analysenheterna är framtagna via databasen Mediearkivet (Retriever Research). Vi använder oss av 

sökfrasen ”Obama” OR ”Romney” OR ”demokrat*” OR ”republikan*” för att få fram allt material som 

nämner någon av presidentkandidaterna eller något av partierna de tillhör. Mediearkivet sorterar 

automatiskt bort en del material som databasen bedömer som alltför likt annat. Då detta sker automatiskt 

kan vi inte inverka i denna bortsortering. Vi kan inte heller bedöma om denna bortsortering påverkar 

resultatet av studien. 

 

En del material som uppenbart inte rör valet eller presidentkandidaterna på något sätt, har vi sorterat 

bort. Bland annat har vi sorterat bort en artikel om hårstylister. Anledningen till att artikeln kom med i 

materialet var att det nämndes vilken hårstylist som friserar Michelle Obamas hår. Andra artiklar som 

sorterats bort är sådana som nämner Barack Obama enbart som president, exempelvis en del artiklar om 

följderna av orkanen Sandy. Även material som frågesporter och korsord har sorterats bort, då vi 

bedömer att de inte är relevanta för våra frågeställningar.  

 

Vi har även valt att utesluta exempelvis insändare då det inte är redaktionellt material, eftersom vi vill 

veta hur man från tidningarnas sida behandlar valet och inte hur privatpersoner tänker kring det. Vi 

kommer inte heller att göra någon bildanalys, utan kommer koncentrera oss på texter. Detta på grund av 

tidsramen vi har att röra oss med. Totalt ingår 337 analysenheter i materialet. Vi har kodat ungefär 

hälften var. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Den kvantitativa innehållsanalysen har genom åren fått kritik för att metoden enbart skrapar på ytan och 

inte på djupet kan tolka och förstå ett innehålls betydelse, och det stämmer att allt inte är meningsfullt 

att kvantifiera.
82

 Tanken bakom att kvantifiera ett fenomen är att sådant med högre frekvens är mer 

dominerande i ett sammanhang, och detta stämmer inte alltid. Ibland kan ett enda politikeruttalande få 
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vittgående konsekvenser, trots eller på grund av att det avviker starkt från vanliga uttalanden.
83

 Att vi 

trots dessa invändningar valt kvantitativ innehållsanalys som metod beror på att vi att vi tycker att det är 

den absolut bästa metoden för få svar på våra frågeställningar. Vi är inte ute efter enskilda uttalanden. 

Vi vill kunna skilja ut mönster genom att generalisera från vårt stora material – något som inte skulle gå 

att se vid en kvalitativ analys. 

 

Metoden är väl beprövad inom journalistikvetenskap, redan i slutet av 1800-talet bedrevs kvantitativ 

tidningsanalys i USA.
84

 Genom att utgå från Asps undersökningar har vi dessutom en metod som 

fungerar för att mäta partiskhet kvantitativt, samt ett sätt att operationalisera begreppet partiskhet; 

aktörsbehandlingsindexet. Vi har använt Asps definitioner för vad som ska räknas som positiv 

respektive negativ behandling i vår studie. Se kodinstruktioner i bilaga 2 för utförligare beskrivningar 

och exempel på olika omdömen. 

 

God forskning ska uppnå en hög reliabilitet, vilket betyder frånvaron av osystematiska eller 

slumpmässiga fel. Exempel på sådana fel är slarv vid kodning och bearbetning av materialet.
85

 

De problem som finns inom vår tillämpning av kvantitativ innehållsanalys, exempelvis svårigheten att 

på ett neutralt sätt bedöma om presidentkandidaterna eller partierna får beröm eller kritik, har vi försökt 

lösa genom tydliga kodinstruktioner. Vi har gjort flera testkodningar och uppdaterat kodinstruktionerna 

när vi märkt att instruktionerna varit otydliga kring hur det ska kodas, för att minimera 

tolkningsutrymmet. (För kodinstruktioner och exempel på positiva och negativa omdömen kandidaterna 

fått i tidningarna, se bilaga 2.) På så vis har vi försökt minimera risken för att våra egna tolkningar och 

vår dagsform påverkar kodningen. Vi har kodat varandras material för att testa 

interbedömarreliabiliteten. På det stora hela har vi kodat likvärdigt, men vi fann några fall där 

kodningen inte överensstämde. Vi bedömer dock att detta inte påverkar undersökningens resultat i större 

grad, då skillnaderna var marginella.  

 

Ett annat problem är att vi analyserar betydligt färre enheter än vad Asp gör i sina undersökningar.  

Det gör att värdet på AB-indexet kan bli missvisande. En aktör som nämns få gånger, men benämns 

positivt de gångerna, får ett högt värde på indexet, även om den inte får särskilt mycket publicitet. Det 

gör att aktören inte får någon positiv rapportering, då denne trots allt inte får komma ut med sitt 

budskap. Vi kommer ta detta i beaktande vid analysen. En aktör som nämns få gånger och nämns på ett 
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negativt sätt blir dubbelt missgynnad: Dels får denne inte komma fram med sitt budskap, dels får den 

kritik när den väl syns i medierna.  

 

God forskning ska även uppnå en hög validitet, vilket betyder att det som sägs mätas är det som 

verkligen har mätts i undersökningen. Genom att utgå från Asps och Palms beprövade definitioner och 

metoder arbetar vi kumulativt. Det ökar frånvaron av systematiska fel, vilket är ett sätt att öka 

validiteten i undersökningen.
86
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6. Resultat 

 
Nedan redovisas resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen i form av diagram. Vi ber läsaren att 

vara uppmärksam på att skalan i diagrammen varierar. Detta beror på att det är stor skillnad mellan hur 

många analysenheter som ingår i varje diagram.   

 

Första diagrammet visar hur ofta presidentkandidaterna varit agerande aktörer. Med agerande aktör 

menas den som uttalar sig eller gör något konkret. Nästkommande diagram visar hur ofta 

presidentkandidaterna varit omtalade aktörer. Det handlar i princip om att aktören nämns i tredje person. 

Den omtalade aktören är den aktör som den agerande aktören eller skribenten uttalar sig om. Därpå 

följer diagram som visar vilken värdering som gjorts om den omtalade aktören, dessa är uppdelade per 

tidning. För utförligare beskrivningar av agerande respektive omtalad aktör, se kodinstruktionerna i 

bilaga 2. Kapitlet avslutas med att redovisa AB-index för varje tidning. 

 

6.1 Agerande aktör 

 

Diagram 1: Agerande aktör per tidning 

 

I Aftonbladet, DN och Expressen förekommer Obama mer frekvent som agerande aktör än Romney. I 

Aftonbladet är Obama agerande aktör tolv gånger och Romney åtta gånger, i DN elva gånger respektive 

sju gånger och i Expressen tretton gånger respektive nio gånger. Svenska Dagbladet däremot har en 

jämn fördelning mellan Obama och Romney. 

n = 76 

n = 76 
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6.2 Omtalad aktör 

 

Diagram 2: Omtalad aktör per tidning 

 

Båda aktörerna blir omtalade betydligt oftare än de får komma till tals, vilket syns i jämförelse med 

första diagrammet. När det gäller vem som förekommer som omtalad aktör oftast är det klar övervikt för 

Obama. I DN är avståndet minst trots att Obama även där är omtalad aktör nästan dubbelt så många 

gånger som Romney (47 för Obama, 24 för Romney). Största skillnaden är i Expressen, där nämns 

Obama nästan tre gånger så många gånger som Romney (61 för Obama, 21 för Romney). 

Alla undersökta tidningar ger mer uppmärksamhet till Obama jämfört med Romney.  

 

6.3 Omtalad aktör som får beröm 

6.3.1 Aftonbladet 

 

n = 314 

n = 27 
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Diagram 3: Omtalad aktör som får beröm i Aftonbladet 

 

I Aftonbladet får Obama får dubbelt så mycket beröm i nyhetstexter jämfört med Romney, tolv för 

Obama, sex för Romney. Även när det gäller analyserande och kommenterande texter är det övervikt för 

Obama, fem mot två. 

 

6.3.2 Dagens Nyheter 

 

Diagram 4: Omtalad aktör som får beröm i Dagens Nyheter 

 

I DN är det ännu större skillnad mellan hur ofta Obama får beröm kontra Romney. Obama får beröm i 

16 nyhetstexter, Romney bara i en nyhetstext. Totalt får Obama beröm nästan tio gånger så ofta som 

Romney. 

 

6.3.3 Expressen 

 

Diagram 5: Omtalad aktör som får beröm i Expressen 

n = 21 

n = 42 

n = 28 
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I Expressen får båda aktörerna mer beröm än i Dagens Nyheter, men skillnaden mellan aktörerna är 

även här väldigt stor. Obama får beröm 38 gånger, Romney fyra gånger. I nyhetstexter får Obama 

beröm 24 gånger, Romney enbart 2 gånger.  

 

6.3.4 Svenska Dagbladet 

 

Diagram 6: Omtalad aktör som får beröm i Svenska Dagbladet 

 

I Svenska Dagbladet får Obama beröm 15 gånger och Romney en gång, en dramatisk skillnad. Värt att 

notera är att Romney inte får beröm i en enda nyhetsartikel eller analys/kommentar, utan endast i 

opinionsmaterial. Obama får beröm i 11 nyhetsartiklar. 

 

6.4 Omtalad aktör som får kritik 

6.4.1Aftonbladet 

 

Diagram 7: Omtalad aktör som får kritik i Aftonbladet 

 

n= 24 
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I Aftonbladet får Obama totalt sett mer kritik än Romney. Obama får kritik 13 gånger och Romney elva, 

så det är ganska jämnt beträffande kritiken. Däremot får Romney mer kritik i nyhetstexter, sju gånger 

jämfört med Obama fyra.  

 

6.4.2 Dagens Nyheter 

 
Diagram 8: Omtalad aktör som får kritik i Dagens Nyheter 

I Dagens Nyheter är kritikförhållandet nästan det motsatta mot Aftonbladets. Här får Romney mer kritik 

totalt, men färre gånger i nyhetstext.  

 

6.4.3 Expressen 

 

Diagram 9: Omtalad aktör som får kritik i Expressen 

 

I Expressen får Romney mer kritik än Obama. Obama får kritik nio gånger jämfört med Romneys 13 

gånger. Däremot får de båda lika mycket kritik i nyhetsartiklar, fyra gånger vardera. Det är främst i 

opinionsmaterialet som Romney får mer kritik, fem gånger mot två för Obama. 

n = 26 

n = 22 
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6.4.4 Svenska Dagbladet 

 

Diagram 10: Omtalad aktör som får kritik i Svenska Dagbladet 

 

I Svenska Dagbladet får Romney något mer kritik än Obama, 15 mot Obamas 14 gånger. I nyhetstext får 

Romney kritik tio gånger, Obama bara sju. Generellt sett är det ganska jämnt, båda parterna får sin 

beskärda del. 

 

6.5 Omtalad aktör utan värdering 

6.5.1 Aftonbladet 

 
Diagram 11: Omtalad aktör som utan värdering i Aftonbladet 

 

Här nämns Obama betydligt fler gånger än Romney, mer än tre gånger så ofta. I nyhetstexter är Obama 

dubbelt så vanlig i denna kategori. Inga neutrala analys- eller kommentarstexter förekom Romney i, 

medan Obama förekom i fyra.  

 

n = 34 



   31 

 

6.5.2 Dagens Nyheter 

 

Diagram 12: Omtalad aktör som utan värdering i Dagens Nyheter 

 

I Dagens Nyheter förekommer Obama som omtalad aktör utan värdering dubbelt så ofta jämfört med 

Romney, 16 mot åtta. Samma förhållande gäller om enbart nyhetstexter räknas, tio mot fem. Även här 

finns det analys- eller kommentarstexter om Obama (tre stycken). Det finns inga om Romney. 

 

6.5.3 Expressen 

 

Diagram 13: Omtalad aktör som utan värdering i Expressen 

 

I Expressen är Obama mer än dubbelt så vanligt förekommande som omtalad aktör utan värdering 

jämfört med Romney, 13 mot sex. I nyhetstexter är skillnaden sju mot ett.  

 

 

 

n = 24 

n = 19 
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6.5.4 Svenska Dagbladet 

 

Diagram 14: Omtalad aktör som utan värdering i Svenska Dagbladet 

 

I Svenska Dagbladet förekommer Obama som omtalad aktör utan värdering mer än tre gånger så ofta 

som Romney, oavsett om man ser till hela materialet eller enbart nyhetstexterna.  

 

6.6 AB-index 

AB-index är ett mått på hur olika aktörer behandlas i medier. Indexet får en siffra på skalan -100 och 

100. Värden som överstiger 10 bedöms som klart gynnsamma medan värden under -10 bedöms som 

klart ogynnsamma. För utförligare förklaring om AB-index samt hur det räknas ut, se kapitel 5.1.2. 

 

6.6.1 Allt material inräknat 

 

Diagram 15: AB-index – alla artikeltyper inräknade 

n = 32 
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När allt material är inräknat får Obama ett värde som är överstiger tio i alla tidningar, vilket räknas som 

en klart gynnsam behandling. I Expressen får Obama en extremt gynnsam behandling, ett värde på 57,5. 

I alla tidningar får Romney en sämre behandling än Obama. I de två morgontidningarna får Romney 

under -10, en klart ogynnsam behandling. I Dagens Nyheter får Romney -16,1, i Svenska Dagbladet får 

han -19,1. Aftonbladet är den enda tidning som ger båda aktörerna positiv behandling. Obama får värdet 

25,7 och Romney får 14,3. Expressens behandling av Romney är neutral då hans AB-index värde är 

noll.  

 

6.6.2 Redaktionellt material 

 

Diagram 16: AB-index – Redaktionellt material 

 

Redaktionellt material är allt material förutom opinionsmaterialet. När det redaktionella materialet 

räknas är det tydligt att Obama får en mer gynnsam behandling i alla tidningar jämfört med Romney. I 

alla tidningar får Obama ett värde på över tio. Det lägsta värdet Obama får är 21,2 i Svenska Dagbladet.  

Allt detta är sammantaget en väldigt gynnsam behandling av Obama. De båda morgontidningarna 

skriver negativt om Romney, Svenska Dagbladet mer än Dagens Nyheter.  De båda kvällstidningarna å 

andra sidan rapporterar positivt om Romney, även om han inte får lika mycket positiv uppmärksamhet 

som Obama. 
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6.6.3 Opinionsmaterial 

 

Diagram 17: AB-index - Opinionsmaterial 

 

Det är endast ett fåtal artiklar som analyseras här eftersom det inte förekom särskilt många 

opinionsartiklar. Detta gör att AB-index i det här fallet blir ett missvisande mått (se utförligare 

förklaring under 5.1.2 Så undersöker vi partiskhet). Däremot går det att se vissa mönster. Obama får en 

mer gynnsam behandling i alla tidningar förutom Svenska Dagbladet. I både Aftonbladet och Expressen 

får Romney det lägsta måttet som går att få (-100), men vi måste som sagt ta i beaktande att få artiklar 

analyserats och alla dessa är negativa. 

 

Däremot är det intressant att notera att det här finns tidningar där Obama får en ogynnsam behandling. 

Både Svenska Dagbladet med sitt index på -20 och Aftonbladet med -33,3 ger en klart ogynnsam 

behandling av honom på opinionssidorna. 
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7. Diskussion 

 
Vi ville veta om de undersökta tidningarnas bevakning av presidentvalet varit partisk, och har utgått från 

den normativa teorins syn på mediernas demokratiska uppgifter. Att låta olika röster och åsikter komma 

fram, sprida information samt att vara ett forum för debatt, tillhör de mest fundamentala uppgifterna 

liksom att oberoende kommentera samhälleliga skeenden och granska maktinnehavare. Inom ramen för 

vårt ämnesområde är den viktigaste aspekten att släppa fram olika röster och åsikter, samt den om att 

oberoende kommentera.  

 

På ledarsidorna driver de olika tidningarna olika politik, och där förväntas skribenterna ta ställning. Att 

opinionssidorna är partiska är därmed inget konstigt eller problematiskt. Det redaktionella materialet är 

emellertid mer intressant eftersom det är där som tidningarna förväntas vara opartiska, i enlighet med 

deras egna policys och de demokratiska uppgifter de är ålagda. Den politik de för på ledarsidan ska 

således inte påverka deras redaktionella material. 

 

Det faktum att Obama redan var president innan valet kan troligtvis spela roll för hur ofta han och hans 

parti får uppmärksamhet, då han i egenskap av president blir aktuell inom fler ämnesområden än just 

presidentvalet. Även om vi uteslutit texter som inte berört presidentvalet så har de undersökta texterna 

inte alltid primärt handlat om just valet, även om det nämnts. Obama hade givetvis har då en fördel som 

sittande president eftersom han då automatiskt får mer uppmärksamhet. Men eftersom vårt material för 

det allra mesta har handlat uteslutande om valet, så tar vi inte direkt hänsyn till denna aspekt. 

 

I samtliga undersökta tidningar får båda presidentkandidaterna med sitt respektive parti komma till tals, 

då båda i varierande utsträckning är agerande aktör. Obama får komma till tals mer än Romney i DN, 

Expressen och Aftonbladet medan de två kandidaterna får komma till tals lika många gånger i SvD. 

Således har SvD varit balanserad medan övriga tidningar gett Obama mer utrymme när det gäller vem 

som får föra fram sin politik. Kanske har SvD politiska etikett bidragit till den mer jämlika 

rapporteringen då det är den tidning som är mest konservativ och förväntas sympatisera med Romney i 

större utsträckning, i alla fall på ledarsidan. Det kan också ses som att SvD har ansträngt sig för att de 

båda kandidaterna ska få framträda lika ofta, medan de andra tidningarna har låtit Obama komma fram 

mer, kanske enbart för att han är sittande president.  
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Alla tidningar omnämner Obama klart fler gånger än Romney, och Expressen sticker ut då Obama blir 

omtalad nästan tre gånger så ofta där. Romney är den som får mest kritik och Obama är den som får 

övervägande mest beröm i DN, Expressen och Svenska Dagbladet. Totalt sett har Aftonbladet den mest 

balanserade bevakningen med avseende på beröm och kritik mot båda kandidaterna. Aftonbladet som 

själv säger sig vilja förbättra samhället bland annat genom att granska makthavare, har även uppfyllt sitt 

eget mål då tidningen till skillnad från de övriga ger Obama mer kritik än Romney. Den sistnämnde har 

inte lika hög maktposition som Obama och därför skulle man kunna säga att det är befogat att Obama 

får mer kritik. Det faktum att Aftonbladet är en kvällstidning gör att man mer eller mindre förväntar sig 

en mer sensationsinriktad rapportering vilket i sin tur möjligen kan generera en mer partisk hållning. 

Men resultaten visar tvärtom att tidningarnas olika inriktningar (morgon-/kvällstidning) inte förefaller 

påverka partiskheten i presidentvalsbevakningen. Expressen som ju också är en kvällstidning har en 

partisk bevakning. Men även SvD och DN har en partisk bevakning, trots att morgontidningar har ett 

rykte om sig som mer sakliga medier. Dessutom är DN den tidning som uttryckligen värnar om 

objektiviteten, men våra resultat visar att så inte är fallet gällande presidentvalet 2012.  

 

7.1 AB-index och medieideologier 

För att få en sammantagen bild av hur Romney och Obama blir behandlade är det AB-indexet som 

förmedlar denna allra tydligast. Vi har redan fastställt att Aftonbladet är mest balanserad, båda 

kandidaterna skildras övervägande positivt, Obama mer så än Romney.  

 

Expressen är den tidning som är allra mest partisk där Obama får den överlägset mest gynnsamma 

behandlingen. Romney får index noll om man ser till alla materialtyper vilket är en neutral behandling. 

Opinionsmaterialet drar ner Romney då han får hela -100 i indexvärde i denna kategori vilket betyder att 

han får enbart kritik. Med tanke på Expressens liberala hållning är resultatet i opinionsmaterialet föga 

förvånande då även Obama är liberal.  

 

I Expressens policy står det visserligen att dramatik prioriteras framför redovisningsplikten, således bör 

man kanske inte förvänta sig att Expressen helt och hållet faktiskt låter olika röster och åsiktsriktningar 

komma fram. Samma sak gäller analyser och kommentarer om presidentvalet, de kanske inte kan vara 

helt opartiska om man samtidigt vill leverera dramatik och sensation. Om vi anknyter till de rådande 

medieideologierna så kan man tänka sig att Expressen följer marknadsmodellen, det främsta målet är att 

sälja lösnummer och det gör man genom att prioritera sådant som allmänheten intresseras av, snarare än 

sådant som allmänheten bör få veta.  
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Men Obama får så pass mycket beröm att vi tycker att Expressen även kan sägas följa den sociala 

marknadsmodellen. Tidningen tar ansvar för att informera läsarna om sådant som är viktigt, tidningen 

lyfter fram de demokratiska värden som Obama står för genom sitt övervägande beröm till honom. 

 

Det naturliga är att först jämföra resultaten för Expressen med resultaten för Aftonbladet eftersom de 

båda är kvällstidningar. Därför är det överraskande att Aftonbladet visat sig lyckats bäst av alla tidningar 

med att leverera en opartisk journalistik, i det redaktionella materialet behandlas Obama och Romney 

nästintill likadant. Ett av målen är att ”förbättra samhället”, säger Aftonbladets policy. På vilket sätt man 

ska göra detta förklaras inte närmare mer än att makthavare ska granskas. Som vi redan nämnt så var 

Aftonbladet den tidning som kritiserade Obama mer än Romney, på den punkten har de alltså på sätt och 

vis uppnått sitt mål om att granska makten. Trots förväntningarna om en mer sensationsinriktad 

journalistik, skiljer sig Aftonbladets rapportering från Expressens. Aftonbladet lever liksom Expressen 

på lösnummerförsäljning, men tar i högre grad ansvar för att informera allmänheten på ett balanserat och 

sakligt sätt. På så sätt är den professionella modellen den som stämmer bäst överens med Aftonladets 

vision. Tidningen ska informera medborgarna, som i sin tur själva får bilda sig en uppfattning, utan att 

färgas av tidningens politiska hållning på ledarsidan. Om Aftonbladet lever upp till de normativa 

förväntningarna beror på vilket perspektiv man utgår från. Fri åsiktsbildning råder då läsarna själva får 

ta ställning utifrån en objektiv framställan. Samtidigt ska medierna återspegla de åsikter och värderingar 

som finns i samhället. När det gäller demokratiska värden som är självklara i Sverige men som Romney 

inte står för misslyckas Aftonbladet. Vissa av Romneys åsikter och värderingar har svag förankring i det 

svenska samhället. Enligt detta synsätt bör därför inte Romneys åsikter återspeglas i samma utsträckning 

som Obamas mer liberala hållning.  

 

SvD och DN behandlar Obama och Romney nästintill likadant sett till det totala materialet. 

I opinionsmaterialet behandlas Romney neutralt i DN medan Obama får kritik. SvD är den mest 

balanserade tidningen sett till opinionsmaterialet då kandidaterna där får exakt samma behandling med 

ett indexvärde på -20, alltså får båda kritik. Att AB-index visar att DN är den enda tidningen som 

behandlar Romney neutralt på opinionssidor är förvånande med tanke på den liberala inriktningen. Det 

hade kanske varit mer väntat att SvD som är den mest konservativa tidningen i och med dess moderata 

inriktning på ledarsidan, favoriserat eller behandlat Romney neutralt på opinionssidorna men han får 

faktiskt mer kritik än Obama där. Men att Obama får mer kritik i tre av fyra tidningar i 

opinionsmaterialet, kan bero på att han är den som totalt sett får mest uppmärksamhet och därmed även 

får mer kritik.  

 



   38 

 

De två morgontidningarna har hur som helst inte varit lika opartiska som Aftonbladet, även om de varit 

mer opartiska än Expressen. DN och SvD är de tidningar som ställer högst krav på sig själva vad gäller 

objektivitet och att bredda perspektiven, men resultaten vittnar om att de i realiteten inte lever upp till 

dessa krav. Istället verkar de på samma sätt som Expressen prioritera material som återspeglar rådande 

värderingar i det svenska samhället. Den sociala ansvarsmodellen tycks därmed även ligga till grund för 

DN:s och SvD:s bevakning medan marknadsmodellen tycks ligga till grund om man enbart läser deras 

policys. De går alltså på tvärs mot de policys de själva satt upp. 

 

Ur ett normativt perspektiv måste man dock skilja på om rapporteringen om en part varit skäligt eller 

oskäligt positiv eller negativ, det handlar således om rapporteringen varit rättvis.  Olika skeenden i 

valkampanjen har bidragit till både beröm och kritik för presidentkandidaterna. Ett exempel är att 

Obama fick mycket kritik för sin svaga insats i den första valdebatten. Men kanske har den övervägande 

kritiken mot Romney varit befogad eftersom skandalerna kring honom har varit många fler. Han bytte 

åsikt i flera frågor och framställde 47 procent av amerikanerna som bidragsberoende.  Samtidigt är det 

medierna som väljer hur stor uppmärksamhet sådana händelser ska få. I denna aspekt har de undersökta 

tidningarna gjort olika bedömningar. Aftonbladet fokuserade mindre på Romneys snedsteg än övriga 

tidningar, eller i allafall lika mycket på de snedsteg som Obama gjorde. De andra tidningarna lyfte fram 

Romneys svagheter mer än Obamas, eftersom Romney begick fler misstag. De svenska normerna tycks 

ha bidragit till att Romney totalt sett fått mer kritik medan Obama fått mest beröm. Eftersom våra 

resultat tyder på att tre av fyra undersökta tidningar följer den sociala ansvarsmodellen blir dessa resultat 

mer förståeliga. 
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7.2 Jämförelse med tidigare C-uppsatser 

I sin studie kommer Palm fram till att DN missgynnade Sverigedemokraterna genom en negativt präglad 

rapportering, DN var partisk. I studien fick Sverigedemokraterna ett AB-indexvärde på -13, att jämföra 

med Kristdemokraternas 14 och Vänsterpartiets värde på 56. Palm menar att DN:s rapportering följde 

den sociala ansvarsmodellen. Genom om att ta ansvar för demokratiska värden, som alla människors 

lika värde, kan det i denna ideologi rättfärdigas att missgynna ett främlingsfientligt parti som 

Sverigedemokraterna. Däremot kan det ifrågasättas om denna rapportering låter människor fritt och 

självständigt bilda sig en uppfattning om det politiska skeendet.   

 

Även i vår studie märks partiskheten i DN:s rapportering. På AB-indexet gällande redaktionellt material 

får Obama ett värde på 34,6, medan Romney får - 9,1. Det är inte lika stora skillnader som de Palm 

uppmätte mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, men det är ändå en betydande skillnad. Vi 

kan därmed konstatera att DN var partiska både i det svenska valet 2010 och det amerikanska 

presidentvalet 2012. 

 

Palm analyserar även Sydsvenskans rapportering. Då vi inte analyserar Sydsvenskan kan vi inte göra en 

direkt jämförelse mellan studierna. Däremot går det att se likheterna mellan Sydsvenskans rapportering i 

det svenska valet 2010 och Aftonbladets rapportering i presidentvalet 2012. Båda dessa tidningar gav 

beröm åt samtliga aktörer och lät båda sidor komma fram. 

 

I Falks studie av presidentvalet 2008 fick Obama dubbelt så mycket uppmärksamhet jämfört med hans 

motståndare McCain, trots att han då inte var sittande president. Obama och McCain tävlade på mer lika 

villkor om uppmärksamheten då. Därför är det inte särskilt överraskande att Obama även i vår studie får 

långt mer uppmärksamhet än Romney. 
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8. Slutsats 

 
Tidningarnas politiska etiketter påverkar inte i särskilt stor utsträckning behandlingen av 

presidentkandidaterna i opinionsmaterialet, där tidningarna faktiskt kan ta politisk ställning. Tvärtom 

visar studien att deras behandling av kandidaterna på opinionssidorna inte alltid stämmer överens med 

den egna politiska riktningen. Det redaktionella materialet som ska vara opartiskt, är istället partiskt i 

samtliga undersökta tidningar. Aftonbladet är den tidning som varit mest balanserad och minst partisk i 

bevakningen av presidentvalet och därmed lyckas bäst med att leva upp till normativa förväntningar.  

 

Varken DN, Expressen eller SvD kan sägas ha levt upp till normativa förväntningar. Dessa tre medier 

har inte levererat en opartisk bild av USA-valet. Om vi utgår från den sociala ansvarsmodellen har dessa 

tidningar tagit ett ansvar för publiken genom att rapportera utifrån svenska normer. Däremot kan det 

ifrågasättas huruvida de bidragit till en fri åsiktsbildning när det gäller hur svenskarna ska ställa sig till 

de två presidentkandidaterna, då dessa tidningar genom sin partiska bevakning har förmedlat bilden av 

att det finns en bra och en dålig kandidat. Om detta varit rättvist eller orättvist kan inte denna uppsats ge 

svar på. 

 

Vad som är rätt eller fel rapportering är svårt att avgöra. Däremot vet vi att Obama skulle vinna 

överlägset om enbart svenskarna skulle fått rösta i valet. Vi kan anta att den fördelaktiga rapporteringen 

kring Obama i svenska medier har bidragit till detta. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har flera idéer till vidare forskning som kan utgå från vår uppsats. Det naturliga är att vid nästa 

presidentval 2016 göra en uppföljning av denna studie för att ta reda på hur samma tidningar behandlar 

de nya kandidaterna. En annan studie som vore intressant är att historiskt jämföra om den demokratiska 

kandidaten alltid får mer uppmärksamhet än den republikanska, med tanke på att så var fallet i både vår 

och Falks studie. För att få en bild av hur svenska tidningars presidentvalsbevakning skiljer sig från 

amerikanska tidningars, kan man även applicera vår studiemetod på jämförbar press i USA. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1, Kodschema 

V1 = ID 

 

V2 = Kodar-ID 

 

1 = Anna Hedelin 

2 = Victor Holm 

 

V3 = Kodardatum 

 

V4 = Publiceringsdatum 

 

V5 = Tidning 

1 = Aftonbladet 

2 = Dagens Nyheter 

3 = Expressen 

4 = Svenska Dagbladet 

 

V6 = Typ av text 

1 = Nyhetstext 

2 = Analys/kommentar 

3 = Opinionsmaterial 

4 = Övrigt 

 

V7 = Agerande aktör 

1 = Barack Obama/Demokraterna 

2 = Mitt Romney/Republikanerna 

3 = Ingen/annan 

 

V8 = Omtalad aktör 

1 = Barack Obama/Demokraterna 

2 = Mitt Romney/Republikanerna 

3 = Ingen/annan 

 

V9 = Omtalad aktör som får beröm 

1 = Barack Obama/Demokraterna 

2 = Mitt Romney/Republikanerna 

3 = Ingen/annan 

 

V10 = Omtalad aktör som får kritik 

1 = Barack Obama/Demokraterna 

2 = Mitt Romney/Republikanerna 

3 = Ingen/annan 

 

V11 = Omtalad aktör utan värdering 

1 = Barack Obama/Demokraterna 

2 = Mitt Romney/Republikerna 

3 = Ingen/annan 
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Bilaga 2, Kodinstruktioner 

Variabel 6 – Typ av text 

1 = Nyhetstext; Texter som förekommer på redaktionell plats i tidningen, det kan röra sig om 

nyhetsartiklar och notiser såväl som längre reportage.  

 

2 = Analys/kommentar; Kommenterande texter, exempelvis krönikor och politiska analyser.  

 

3= Opinionsmaterial; Texter på ledar- och debattsidor samt andra typer av opinionskapande material. 

 

4 = Övrigt; Texter som inte passar in under någon av de andra kategorierna. Här har vi bland annat 

sorterat tv-recensioner, nöjesartiklar, etcetera. 

 

Variabel 7 – Agerande aktör 

Med aktör menas i vår undersökning, i enlighet med Kent Asps definition, den som uttalar sig eller gör 

något. Det rör sig alltså om uttalanden eller konkreta handlingar.  

Exempel: ”Republikanske presidentkandidaten Mitt Romney har filmhjälten Clint Eastwood på sin sida, 

och president Barack Obama har rocklegendaren Bruce Springsteen. Springsteen ska uppträda när 

Obamakampanjen på torsdag inleder en storsatsning för att vinna röster i Ohio och Iowa. 

”Iowabor förstår sig på hårt arbete, rättvisa och integritet, samma värden som Bruce Springsteen, 

presidenten och vicepresidenten står för”, sade Obamakampanjens Jim Messina i ett uttalande.” 

(DN 2012-10-15) 

 

I den här notisen kodas Obama som agerande aktör, eftersom det är en demokrat som uttalar sig. Om 

flera agerande aktörer förekommer i en artikel, kodas den aktör som får störst utrymme som agerande 

aktör. Om flera aktörer bedöms få lika stort utrymme, kodas den aktör som nämns först som agerande 

aktör.
87

 

 

Variabel 8 – Omtalad aktör 

I princip handlar detta om att aktören nämns i tredje person. Den omtalade aktören är den aktör som den 

agerande aktören eller journalisten uttalar sig om. Vi ger större vikt åt uttalade omdömen (pratminus) 

som gäller den omtalade aktören, än omdömen som förekommer i den löpande texten. Dock väger 
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omdömen i den löpande texten tyngre om de är fler än två i förhållande till ett uttalande. Om flera 

omtalade aktörer förekommer i en text, kodas den aktör som får störst utrymme som omtalad aktör. Om 

flera omtalade aktörer bedöms få lika stort utrymme, kodas den aktör som nämns först som omtalad 

aktör 
88

. Agerande aktör och omtalad aktör kan få samma värde i en och samma text, eftersom 

variablerna innefattar både presidentkandidaterna och partiernas företrädare. För att ge ett 

kodningsexempel anknyter vi till exemplet ovan. Omtalad aktör i notisen är Obama eftersom det är han 

och Demokraterna som blir omtalade flest gånger. 

 

Variabel 9,10 och 11 – Värdering omtalad aktör 

Dessa variabler avser vilket omdöme som den omtalade aktören får. Det kan lätt bli en subjektiv 

bedömning av vad som ska räknas som positiva, negativa och neutrala omdömen. Vi har därför utgått 

från Asps definitioner för vad som är beröm och kritik, för att på bästa sätt kunna följa hans modell för 

beräkning av AB-index. Enligt Asp kan aktören få ett allmänt positivt eller ett allmänt negativt omdöme, 

genom anföringsverb och värdeladdade ord. 

 

Ett omdöme kan vara allmänt positivt, till exempel: 

”– Obama är för alla. Rika, fattiga, goda, dåliga, gays, heterosexuella - och vi är alla Guds barn, säger 

Paulette Hudson.” (SvD 2012-11-04) 

 

Eller allmänt negativt, till exempel: 

”Om Obama vinner riskerar USA att följa samma spår som länder i Sydeuropa där man ser att ökade 

utgifter för staten blivit ohållbara och fått ekonomin att kollapsa.” (Expressen 2012-11-05)  

 

Asp kompletterar även med följande kategorier för att bestämma vad som är beröm och kritik. 

 

Trovärdig: Aktören går att lita på, ger sanna uppgifter och klara besked, är realistisk och står vid sitt ord. 

Exempel: ”Man litar på Obama, att han gjort vad han kunnat. Och efter att ha fått så lite under så långt 

tid är många helt enkelt glada över att ha någon i Vita huset att identifiera sig med, även om han inte 

lyckats förändra deras situation.” (Aftonbladet 2012-11-06) 

 

Ej trovärdig: Aktören går ej att lita på, oklart vad aktören vill, är bara intresserad av folks röster, håller 

inte vad den lovar. 
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Exempel: ”Och i första tv-debatten med Obama påstod Romney att han hade lagt fram förslag om att 

försäkringsbolag inte ska få neka någon till följd av sjukdom. Experter har inte hittat några sådana 

detaljer i Romneys plattform.” (SvD 2012-10-21) 

 

Responsiv: Aktören lyssnar på folket, är demokratisk, lyhörd för folkets åsikter. 

Exempel: ”När Barack Obama senare står i talarstolen och förklarar att USA är som bäst när alla får 

vara med och bestämma jublar 25 000 människor” (Expressen 2012-11-06) 

Ej responsiv: Aktören bryr sig inte om folkets åsikter, tillhör maktetablissemanget. 

Exempel: ”I Wisconsin har det republikanska ledarskapet systematiskt stängt vallokaler i områden där 

fattiga bor, medan nya vallokaler i välbärgade, konservativa områden har öppnats.” (DN 2012-11-06) 

 

Kapabel och kompetent: Aktören är stark, enig och handlingskraftig. Kababel att genomföra sitt 

program. Har en stark parlamentarisk förankring. 

Exempel: ”Nu kan det nästan se ut som om rollerna är omvända: Romney har hamnat i skuggan av 

katastrofhanteringen, och det är Obama som får framstå som en handlingskraftig om än landsfaderligt 

bekymrad statschef. Att han dessutom får oväntat stöd från andra sidan av den partipolitiska klyftan ger 

honom extra trovärdighet som en enande gestalt.”(Aftonbladet 2012-11-01) 

 

Ej kapabel eller kompetent: Aktören är svag, splittrad, har svag parlamentarisk förankring och är 

handlingsförlamad när det verkligen gäller. 
89

 

Exempel: ”Romney beskriver sig som en ekonomisk manager av rang, men ”vi kan bättre” är ingen 

strategi hur många skattesänkningar han än lägger in. Han byter åsikt när det passar; kanske är han en 

sann pragmatiker, kanske vet han inte vad han vill.” (DN 2012-10-20) 
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