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Abstrakt 

Den här studiens syfte var att undersöka hur den sista TV-sända partiledardebatten innan 

valdagen gestaltades i Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Vi har undersökt om politiken 

gestaltades som spel eller sakfråga, hur gestaltningen förändrats över tid och vilka faktorer 

som avgjort vilken gestaltningsform som dominerat. En slutdebatt per decennium från 70-talet 

och framåt har genomgått en kvalitativ textanalys. Åren är 1976, 1982, 1991, 2002 och 2010. 

   Den kvalitativa textanalysen kompletterades med dels en kvantitativ studie som redovisar 

hur många gånger olika karaktäristiska drag från spelgestaltning förekommer i tidningarna, 

och dels en tillbakablick på de olika valrörelserna för att sätta analysen i en historisk kontext. 

   Studiens slutsats var att vilken gestaltning som dominerar i tidningarna beror på flera olika 

saker. En jämnare valrörelse skapar mer artiklar om vinnare och förlorare och ger mer 

spelgestaltning. Om slutdebatten är lugn och saklig kommer tidningarnas bevakning också 

vara det. Gestaltningen av politiken som spel har inte ökat med tiden. För Aftonbladet har den 

varierat kraftigt från år till år och för Svenska Dagbladet har den snarare minskat. 

 

Nyckelord: Kvalitativ textanalys, journalistik, partiledardebatt, svt, sakgestaltning, 

spelgestaltning, politisk bevakning. 
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1. Inledning 

De svenska väljarnas röstbeteende har förändrats. Allt fler byter parti och allt fler bestämmer 

sig sent för vad de ska rösta på, ofta tätt inpå valdagen. Mitt under denna mest intensiva del av 

valrörelsen, när de osäkra väljarna söker svar på vilket parti som ska få deras röst, äger den så 

kallade slutdebatten i TV rum. När dessa medborgare behöver hjälp att orientera sig i 

valfrågorna är mediernas makt som störst, och intresset för debatten är därför starkt.  

   Studier har visat att gestaltning av politiken som ett spel, snarare än att sakligt gestalta den, 

leder till ökad cynism bland medborgarna. Därför kan det vara intressant att se vilken 

gestaltning som dominerar under ett av valrörelsens enskilt mest intensiva och avgörande 

skeenden. 

 

1.1 Problembakgrund 

Det har gjorts åtskilliga studier av både valrörelser och sak- och spelgestaltning i medierna i 

Sverige, men oftast genom kvantitativa studier där man tittat på hela bevakningen av 

valrörelsen. Mindre utforskat är att genom en kvalitativ studie undersöka hur tidningarna 

gestaltar politiken i ett specifikt skede i valrörelsen. Tidigare forskning har till exempel visat 

att det med åren blivit vanligare att tidningar gestaltar politiken som spel, snarare än sak 

(Nord och Strömbäck 2012, sid. 273). Varför det är så är inte studerat. Den generella trenden 

är att spelgestaltningen ökat, men det kan fortfarande variera stort från val till val. Vad detta 

beror på är en av luckorna i forskningen den här studien ämnar belysa. 

   De flesta människors källa till information om politiken i Sverige är svenska medier. Få 

känner eller har tillgång till politiker, och väljare är därför i mångt och mycket beroende av 

medierna för att kunna bilda sig en uppfattning. Detta har gjort, menar Cappella och 

Jamieson, att människors bild av politiken är en “medialiserad verklighet” (Capella och 

Jamieson 1997, sid. 31). Det kan därför vara intressant att se hur denna verklighet gestaltas i 

valrörelsens slutskede.   

 

I “Valfeber och nyhetsfrossa” av Lars Nord och Jesper Strömbäck kan man läsa om hur 

många nyhetsredaktioner i början av en valrörelse anser sig ha lätt för att inrikta bevakningen 

på de frågor de anser vara extra viktiga. Men att det blir svårare ju närmare valdagen man 

kommer att ligga kvar i dessa frågor, som EMU och Europapolitiken, när valrörelsen 

intensifieras och drar igång på allvar. Att hålla engagemanget uppe hos läsarna med enskilda 

sakfrågor menar Expressens reporter Per Wendel är väldigt svårt. I slutändan är det endast 
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kampen om regeringsmakten som engagerar medborgare (Nord och Strömbäck 2002, sid. 76). 

 

På en slutdebatt i TV, där partiledarna i olika utsträckning debatterar valfrågor och politiska 

förslag, finns ett tillfälle för tidningar att gestalta politiken som sak (i och med att det är då 

parternas olika ståndpunkter i sakfrågor debatteras), samtidigt som debatten äger rum bara en 

eller ett par dagar innan valdagen, precis när valrörelsen är som mest intensiv.  

 

Forskning har visat att antalet partitrogna väljare i Sverige minskar och att fler byter parti från 

val till val (Nord 2008, sid. 231). Det har medfört att de tv-sända debatterna i valrörelsens 

slutskede har fått ökad betydelse för valutgången, i och med att osäkra väljare har en tendens 

att övertalas sent. Osäkra väljare som inte såg debatten i TV kan läsa om den i tidningen och 

påverkas av hur den refereras. Om tidningen dessutom utser ”vinnare” och ”förlorare” kan det 

ha betydelse för dem som bestämmer sig sent, även om de såg debatten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur politiken gestaltas i tidningen dagen efter 

partiledardebatterna i TV, och hur gestaltningen utvecklats över tid.  

 

Närmare bestämt vill vi se hur gestaltningen av politik som sak eller spel skett genom åren 

och vad som avgör vilken gestaltning som dominerar.  

 

Utifrån undersökningens syfte tas följande frågeställningar upp: 

 

1. I vilken utsträckning gestaltades politiken som sak respektive spel i de undersökta 

tidningarna? 

2. Har spelgestaltningen ökat genom åren och har det i så fall skett på bekostnad av den 

sakliga gestaltningen? 

3. Vilka faktorer påverkar vilken gestaltningsform som dominerar? 

 

Genom att besvara dessa frågor hoppas vi kunna bidra till en nyanserad diskussion om hur 

politiken framställs i pressen under valrörelsens mest intensiva skede, och hur detta förändrats 

över tid.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras teorier som är relevanta för studiens syfte. De handlar om mediernas makt 

över medborgare och hur medierna beskriver och gestaltar verkligheten, samt vilka 

konsekvenser det kan få. 

 

2.1 Dagordningsteorin 

En av de mest dominerande teorierna om mediernas påverkan på medborgarna är 

dagordningsteorin. Innan dess fanns tankar om att medierna hade en väldigt begränsad makt 

över medborgarna, och att de mest återberättade vad som hände i samhället. Men 

dagordningsteorin grundar sig på tanken att även om medierna inte har makt över vad vi 

tänker, så har de makt över vad vi tänker på (Strömbäck 2000, sid. 145).  

 

Den första prövningen av teorin gjordes i Chapel Hill i USA 1968 av Maxwell McCombs och 

Donald Shaw och den visade att vad de osäkra väljarna tyckte var de viktigaste valfrågorna 

stämde väldigt väl överens med vilka frågor medierna rapporterade om. Men i och med att 

undersökningen bara visade samverkan mellan dessa faktorer vid ett visst tillfälle kunde de 

inte fastslå vem som påverkade vem. Det enda de kunde visa var att det fanns verkan mellan 

medborgarna och medierna. Därför gjorde de en uppföljningsstudie fyra år senare med 

antagandet att mediernas dagordning är en process som sker över tid, och de utförde studien 

över fem månader för att se hur verkan mellan medborgarna och medierna utvecklades. De 

kunde då påvisa att tidningarna över tid hade påverkat vad medborgarna ansåg vara de 

viktigaste frågorna, alltså att tidningarna satte dagordningen (Strömbäck 2000, sid. 152). 

 

I grunden bygger dagordningsteorin på Walter Lippmans triangelmodell som säger att det 

triangulära förhållandet mellan det som är, och bilden av det som är, samt de handlingar som 

följer av bilden av det som är, är utgångspunkten för att förstå hur medierna påverkar den 

allmänna opinionen. Det är framförallt bilden av verkligheten, snarare än verkligheten i sig, 

som påverkar hur vi agerar (Strömbäck 2000, sid. 146). Medierna påverkar alltså hur vi ser på 

verkligheten, enligt modellen. Men man ska vara försiktig med att dra slutsatsen att vår 

verklighetsuppfattning helt är serverad från medierna. Det finns flera andra faktorer som 

spelar in, som till exempel att mediernas förmedlade verklighet sällan är en och samma, att 
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förhållanden i vår verklighet utanför medierna förändras och att det ständigt sker ett samspel 

mellan medborgarna och medierna. För att bättre förstå hur dagordningen formas krävdes 

därför en fördjupande modell som benade ut vilka dagordningar som finns och hur de 

påverkar varandra (Strömbäck 2000, sid. 153). 

 

En sådan modell togs fram av James Dearing och Everett Rogers när de identifierade de tre 

dagordningarna: medborgarnas, mediernas och den politiska dagordningen. Modellen visar 

hur de olika dagordningarna påverkar varandra samt vilka yttre faktorer som har betydelse. I 

enkelhet kan man säga att mediernas dagordning påverkar medborgarnas som påverkar den 

politiska. De yttre faktorer som påverkar alla tre är människors personliga erfarenheter och 

kommunikation mellan människor i allmänhet, och på antydningar från verkligheten hur 

viktig en fråga är. Utöver dessa finns en yttre faktor som påverkar mediernas dagordning, 

nämligen det som kommit att kallas gatekeepers, det vill säga de inom mediebranschen som 

antas ha makt över vilka händelser det ska rapporteras om (Strömbäck 2000, sid. 154).  

 

2.2 Medielogiken 

Medielogiken står i kontrast till den politiska logiken. När medielogiken får råda är det 

medierna och deras intressen som styr och formar hur politiker agerar och kommunicerar och 

hur de uppfattas av medborgarna. Medierna fokuserar då på frågor som människor antas vara 

intresserade av och sådant som kan ge kommersiella framgångar genom att skildra politiken 

utifrån vad människor riktar uppmärksamheten mot (Strömbäck 2000, sid. 242). 

 

När den politiska logiken styr är det istället det politiska systemets behov som står i centrum 

och som påverkar hur de politiska aktörerna kommunicerar utåt och hur de uppfattas av 

medborgarna. Medierna rapporterar då i större utsträckning om vad som är viktigt och 

relevant och som medborgare behöver veta. (Strömbäck 2000, sid. 242) 

 

2.3 Sak- och spelgestaltning 

Att människor känner en misstro mot politiker och politiken är känt sedan länge. Men vad det 

beror på och vilken roll medierna spelar i detta var länge outforskat. Det fanns uppfattningar 

om att medierna hade en roll att spela i och med att det är de som i mångt och mycket 

förmedlar bilden av politiken. (Strömbäck 2000, sid. 225) Teorin om sak- och spelgestaltning 

ger en förklaring till hur detta sker. 
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Medielogiken säger att medierna har en tendens att fokusera på det människor är intresserade 

av snarare än vad de behöver veta. Detta leder till att tidningar tenderar att ägna sig åt det som 

kallas ”det politiska spelet”, det vill säga sådant som handlar om annat än politikens 

sakfrågor. När sakfrågorna får ge plats åt spelet beskrivs politiken ofta som en sport. Capella 

och Jamieson visade i sin bok The Spiral of Cynicism. The Press and the Public Good hur 

detta kan förstärka människors misstro mot politiken genom att det ökar människors cynism. 

När fokus hamnar på vem som vinner och vem som förlorar upplever människor att 

politikerna strävar efter makt snarare än att göra samhället bättre. När journalistiken gestaltar 

politiken som spel glöms det bort att segern inte är ett mål i sig i politiken, till skillnad från 

hur det är i sportens värld, utan ett medel att förbättra samhället. (Strömbäck 2000, sid. 226). 

 

2.3.1 Sakgestaltning 

Med gestaltning av politiken som sak avses att medierna beskriver samhälleliga problem, de 

politiska aktörernas konkreta förslag eller målsättningar med förslagen. Även kritik mot 

förslag, och därmed också debatter, räknas till saklig gestaltning av politiken. En debatt, som 

lätt kan uppfattas som en tävling eller som “käbbel” och personangrepp, är alltså i teorin 

saklig gestaltning av politiken. Det som avgör om det är sak- eller spelgestaltning i det fallet 

är vad som i övrigt inkluderas. Om debatten håller sig till det som faktiskt sägs och förslagen 

som läggs fram kan den sägas utgöra en del av gestaltningen av politiken som sak (Strömbäck 

2000, sid. 228). 

 

2.3.2 Spelgestaltning 

Politiken som spel kan sägas vara den gestaltning som medierna tenderar att använda när 

medielogiken styr. Det konsumenterna behöver veta får ge plats åt det de antas vara 

intresserade av. När medierna ägnar sig åt det “politiska spelet” är det spelgestaltning. Jesper 

Strömbäck definierar det politiska spelet som sådant som handlar om opinionsfrågor, politiska 

strategier, personfrågor, allmän trivia eller det som brukar beskrivas som “skandaler”. 

Exempel på det sistnämnda är Gudrun Schymans alkoholproblem eller Mona Sahlins 

Toblerone-affär (Strömbäck 2000, sid. 225). 

 

Capella och Jamiesons forskning på gestaltning av politiken visar att spelgestaltning leder till 

ökad misstro mot politiker och politiken eftersom temat i den spelgestaltande journalistiken är 
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att politik är en tävling om makt och att politikerna drivs av egenintresse snarare än av en 

vilja att förändra och förbättra. (Capella och Jamieson 1997, sid. 31) (Nord och Strömbäck 

2012, sid. 272).  

 

Den viktigaste aspekten för att avgöra om det rör sig om spelgestaltning är om journalistikens 

huvudtema är vem som vinner. Även andra former av samma typ av gestaltning, som till 

exempel att skildra politiken som en hästkapplöpning, ett jämnt upplopp och liknande är 

typiska för gestaltningen av politik som spel. Att makten är målet, att kampen om den är jämn 

och att fokusera på konflikten mellan de politiska aktörerna är vad medborgarnas antas vara 

intresserade av (Strömbäck 2000, sid. 229). Den formen av gestaltning kan ses som ett sätt 

för medierna att hålla medborgarna engagerade i politiken, men enligt Jesper Strömbäck finns 

det tecken som tyder på att det snarare är journalisternas uppfattning och misstänksamhet mot 

politikerna som ligger till grund för den typen av journalistisk gestaltning (Strömbäck 2000, 

sid. 229). 

 

2.4 Bakgrund till valen 

2.4.1 Valet 1976 - Maktskiftesvalet 

2.4.1.1 Valkampanjen  

Riksdagsvalet 1976 var ett av de mest omtalade valen i Sveriges historia. Valet före, 1973, 

kallades jämviktsvalet eftersom det resulterade i ett helt jämnt val, där båda blocken fick 

exakt 175 mandat var. (Esaiasson, sid. 259) 

 

1976 blev det val där den borgerliga oppositionen fick överta regeringsmakten och kunde 

påverka samhällsutvecklingen för första gången sedan 1932. (Esaiasson, sid. 264) 

 

Socialdemokraterna hade varit inblandade i en rad affärer och skandaler från och med hösten 

1975. Allt från olaglig åsiktsregistrering och stora skatteavdrag för LO-chefer till Astrid 

Lindgrens saga om häxan Pomperipossa som fick betala 102 procent i inkomstskatt. Sifos 

aprilmätning före valet visade att de tre borgerliga partierna hade 54 procent väljarstöd medan 

socialdemokraterna hade fallit till bottennoteringen 38,5 procent. 

 

Oppositionens försprång var stort. Och de borgerliga partiernas och mediernas kritik mot 

socialdemokraternas maktinnehav resulterade i en ovanligt ideologisk valdebatt. Av 
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Socialdemokraterna presenterades det som ett val mellan “en borgerlig regering uppbackad av 

mäktiga kapitalintressen eller en socialdemokratisk regering som nära samverkar med 

löntagarna”. De borgerliga partierna (Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna) svarade 

med att attackera socialdemokraterna om förstatligande och löntagarfonderna. 

(Esaiasson 1990, sid. 265) 

 

 

 

2.4.1.2 Slutdebatten 

Deltagare: Gösta Bohman (M), Torbjörn Fälldin (C), Per Ahlmark (FP), Olof Palme (S), 

finansminister Gunnar Sträng (S), Lars Werner (Vpk) 

 

Slutdebatten som hålls den 17 september, två dagar innan valet, präglas också av ideologiska 

hållningar.  I en halvcirkel sitter de fem partiledarna plus Gunnar Sträng, finansminister i det 

socialdemokratiska partiet, och diskuterar. De har med sig pappersbuntar och en våning 

ovanför sitter rådgivare som kan sticka ner lappar med tips eller fakta i en viss fråga. 

Huvudfrågorna är socialism, liberalism, kärnkraft, trygghet, Meidnerfonderna, hyrorna och 

hur trygghet ska säkras i Sverige trots den ekonomiska krisen i världen. Det är en 

långsammare debatt än den vi är vana vid idag. Kameran hålls stilla på den som pratar, utan 

inklipp på reaktioner från de andra deltagande. Det är också lite nervöst, Olof Palme tittar till 

exempel inledningsvis i fel kamera för att sedan hålla sitt partimanifest upp och ner när han 

ska visa det för tittarna.  

 

2.4.2 Valet 1982 -Löntagarfondsvalet 

2.4.2.1 Valkampanjen  

Löntagarfonderna. Denna stridsfråga drogs till sin spets under valet 1982. Socialdemokraterna 

och LO hade beslutat att införa kollektiva löntagarfonder om de blev valda till makten. 

Näringslivets organisationer svarade med “att göra sin största satsning på politisk 

opinionsbildning sedan planhushållningsdebatten.” (Esaiasson 1990, sid. 278) 

 

Under valrörelsen debatterades näringslivets lobbning intensivt. Socialdemokraterna liknade 

den vid propaganda och påpekade att Svenska Arbetsgivarföreningen (numera Svenskt 

näringsliv) hade anlitat en amerikansk reklambyrå som också gjort reklam för militärregimen 
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i Argentina.  

 

I slutet av valrörelsen började man debattera andra saker än löntagarfonderna – den 

ekonomiska krisen, sysselsättningen, den svenska modellen och regeringsfrågan. 

Socialdemokraterna tryckte mycket på regeringsfrågan, att de borgerliga partierna hade 

splittrats 1981 på grund av olika åsikter i kärnkraftsfrågan. 

 

I det här valet tappade partierna en avsevärd andel av sina möjligheter att styra vad debatten 

skulle handla om. Svenskt näringsliv och medierna trappade upp sina beskrivningar av valet 

och partierna var tvungna att hänga med i deras tempo. (Esaiasson 1990, sid. 280). 

 

2.4.2.1 Slutdebatten 

Deltagare: Olof Palme (S), Kjell-Olof Feldt (S), Torbjörn Fälldin (C), Ulf Adelsohn (M), Ola 

Ullsten (FP), Lars Werner (VPK). 

 

Rent visuellt ser 1982-års slutdebatt nästan exakt ut som den 1976. Det är samma halvcirkel 

med äldre herrar och en våning upp deras närmaste män, redo att hjälpa till med lappar och 

tips om det skulle behövas. Det enda som är uppdaterat är loggan, som det här året är lite mer 

ungdomlig än tidigare. Kameran hålls fortfarande stilla och stämningen är uppriktig. Man går 

lite som katten kring het gröt då Palme till exempel först pratar om att han vill starta en 

kommission mot knarket och de andra pratar om sina respektive partiers mindre hjärtefrågor. 

Men senare i debatten hettar det till när de kommer in på de frågor som dominerat valrörelsen: 

Löntagarfonderna och regeringsfrågan. 

 

2.4.3 Valet 1991 Ny Demokrati-valet 

2.4.3.1 Valkampanjen  

Det här valet präglades mycket av att missnöjespartiet Ny Demokrati var med i debatten. Att 

rösta på ett populistiskt parti är ett populärt sätt att uttrycka sitt missnöje över det politiska 

klimatet. Man kan karaktärisera valresultatet 1991 som ett sådant missnöjesuttryck istället för 

en högerseger (Edgerton, Fryklund, Peterson, 1994.  Sid. 109). Miljöpartiet hade också tagit 

sig in i debatten på allvar, och valrörelsen bestod det här valet av sju olika partier. Debatten 

karakteriserades mycket av pessimism inför framtiden och jobbpolitiken var den största 

valfrågan.  
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2.4.3.2 Slutdebatten 

Deltagare: Ingvar Carlsson (S), arbetsmarknadsminister Mona Sahlin (S), Carl Bildt (M), 

Bengt Westerberg (FP), Olof Johansson (C), Alf Svensson (KDS), Ian Wachtmeister (NyD), 

Inger Schörling (MP) och Lars Werner (V).  

 

Slutdebatten i valet 1991 går i färgerna blått och rött. Det är rekordmånga deltagare, men 

annars är upplägget likt tidigare år. De många debattörerna sitter i en halvcirkel med 

programledarna i mitten. Det är ingen publik och de har sina medhjälpare precis ovanför sig, 

redo att lämna ner lappar med statistik eller råd. Det finns många nybörjare i den här debatten 

- både bland deltagarna och programledarna. Ian Wachtmeister pratar om att ge finansiell 

hjälp till Baltikum och när Lars Werner inte håller med får det Ian Wachtmeister att säga: 

“Jag vill göra mer för folk i Baltikum. Och jag tycker du borde skämmas om du inte ställer 

upp på det, så mycket fanstyg som ni ställt till med.” Detta försöker Lars Werner svara på 

men blir avbruten av programledaren eftersom han inte begärt ordet. Det är fortfarande få 

klipp - den som pratar har ordet och kameran håller sig på honom eller henne utan att klippa 

in reaktioner från andra deltagare.  

2.4.4 Valet 2002 – Valstugevalet 

2.4.4.1 Valkampanjen  

Valstugevalet handlade mycket om medierna och partiernas hantering av dem. Folkpartiet var 

det parti som lyckades allra bäst i valet 2002. De valde att verkligen profilera Lars Leijonborg 

och Jan Björklund inom integration respektive utbildning och det här budskapet gick ut bra i 

medierna. Lena Hennel, reporter för SvD konstaterar det såhär: 

 

“Om vi tittar på folkpartiet så var det en kombination av att de la fram de mest kontroversiella 

förslagen. De arbetade otroligt medvetet gentemot medierna och detta resulterade i höga opinionssiffror. Till 

skillnad från Socialdemokraterna så var folkpartiet väldigt svarta. Det var någon opinionsmätning som de ville 

läcka till oss och det tackade jag ja till, sedan var det någon halvdan nyhet som jag tackade nej till. Men när 

socialdemokraterna ringde och ville tipsa om nyheter var det partipolitiska påhopp.” 

 

Med kontroversiella förslag så syftar hon på att folkpartiet föreslog språktest för invandrare 

under valrörelsen (Nord, Strömbäck, 2003, sid 146). 
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Det parti som backade mest i valet 2002 var moderaterna (-7,7%). Partiledaren Bo Lundgren 

kände sig motarbetad av medierna, och hans vallöfte om att minska skatten med 130 miljarder 

var för abstrakt för att få fotfäste hos folket, samtidigt som riksdagen angrep siffran hårt 

eftersom de ansåg att moderaterna skulle utarma statskassan (Nord, Strömbäck, 2003, sid 

147). Men det som bidrog starkast till moderaternas tapp var reportaget i Uppdrag Granskning 

titulerat “Rasismen i valstugorna”. Där avslöjades med dold kamera hur politiker i 

valstugorna säga gjorde rasistiska uttalanden.  

 

2.4.4.2 Slutdebatten 

Deltagare: Lars Leijonborg (FP), Göran Persson (S), Peter Eriksson (MP), Maud Olofsson 

(C), Bo Lundgren (M), Gudrun Schyman (V).  

 

2002 är första året som SVT överger det gamla formatet för en partiledardebatt. Debatten förs 

inför publik för första gången och utan den traditionella tidtagningen eller talarlistan. Den ser 

ut att utspela sig i en gymnastiksal, där de olika blocken sitter mittemot varandra med publik 

på båda sidor. Trots att det är första gången detta nya förhållningssätt prövas, är den här 

debatten väldigt saklig och tydlig. Partiledarna avkrävs ja- eller nej-svar om en nyckelfråga 

före varje ämne (Ett exempel: Tänker ni sänka skatterna?). De två blocken blir då ytterligare 

åtskilda. I slutet av debatten är det idel glada miner och skämt. Programledarna, Erik 

Fichtelius och Stina Dabrowski berömmer partiledarna för att de skött sig så bra att det finns 

tid över. Partiledarna använder den tiden till att säga att de tyckte det var en bra debatt och att 

de tror att tittarna fått tillräckligt med information för att göra ett väl övervägt val.  

 

2.4.5 Valet 2010 - Fortsatt borgerligt styre 

2.4.5.1 Valkampanjen  

Alliansen hade 2010 suttit en mandatperiod vid makten. De höll under valrörelsen en mycket 

seriös profil. Man hade delat upp frågorna mellan partierna. Folkpartiet och Jan Björklund 

profilerade sig på skolan, Maud Olofsson på småföretagare och Fredrik Reinfeldt på ekonomi 

och jobb. De rödgröna hade i mediernas ögon, svårare att samarbeta. Mona Sahlin utsattes för 

hård kritik av medierna under hela valrörelsen och fick - bland mycket annat - stå till svars för 

sitt velande i frågan om samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Efter valet 

publicerade medieforskaren Kent Asp en forskningsrapport där det tydligt framgick att det 

rödgröna samarbetet och i synnerhet Mona Sahlin hade blivit omskrivna negativt betydligt 
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oftare än Moderaterna och Alliansen. (Kent Asp, Dagens nyheter, 2010-09-18).  

 

I opinionsundersökningarna som gjordes före valet ledde Alliansen med liten marginal över 

oppositionen. En stor nedgång i oppinionen noterades när medierna rapporterade om brister i 

försäkringskassans regler. Många personliga berättelser om utförsäkringar och sjuka 

människor som inte fick hjälp på grund av Alliansens nya regler publicerades både i tidningar 

och på bloggar på nätet. 

 

2.4.5.2 Slutdebatten 

Deltagare: Jan Björklund (FP), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (MP), Maud Olofsson 

(C), Fredrik Reinfeldt (M), Lars Ohly (V).  

 

Det är sex partiledare som medverkar. Studion är lila och alla partiledare står upp, på rad, 

bakom vita små podier. Det finns inga medhjälpare med lappar en våning upp. Innan debatten 

börjar får alla mycket kort säga hur Sverige ska få fler jobb. Om man jämför med debatten 

1976 är kontrasten total – alla partiledare lyckas sammanfatta sin politik på tre eller färre 

meningar. Under debatten klipper kameran till reaktioner från de olika deltagarna hela tiden 

och för första gången i vår studie så finns det en publik i studion som applåderar när de tycker 

någon av partiledarna säger något bra. Debatten är sansad, men det är mycket gliringar mellan 

debattörerna. Mona Sahlin säger till exempel “Det kan jag svara på som representant för 

arbetarpartiet här.” och syftar på moderaternas sloganbyte till “Det nya arbetarpartiet”. Alla 

debattörer är markant skickligare än de som debatterade under 70-, 80- och 90-talen.  De är 

intressantare, snabbare och rappare. Alla är också bättre på att inte svara rakt på en direkt 

ställd fråga. 

 

3. Metod 

3.1 Idébärare 

Vi lade stor vikt på den kritiska textanalysen. Eftersom vi valde att fokusera på en 

kvalitativ undersökning så visste vi att vi var tvungna att hålla antalet variabler 

relativt lågt. När vi pratade om vilka tidningar vi ville undersöka utgick vi från att vi 

ville ha två tidningar med olika politisk färg, samt att vi ville ha en kvällstidning och 

en morgontidning. Detta för att dels kunna utröna om gestaltningen av politiken skilde 

sig mellan lösnummerbaserad tidning och prenumerationsbaserad, och dels för att se 
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om den skilde sig beroende på hur opinionsläget såg ut vid debattillfället för 

tidningens egna sympatisörer. 

 

Vi har valt att se tidningarna själva som idébärare i vår studie. Vissa profilstarka 

ledarskribenter och krönikörer har vi ändå valt att namnge för att dessa kan vara 

starka opinionsbildare under sin tid. Men eftersom vår studie främst handlar om 

teorierna kring spel- och sakgestaltning har vi valt att göra en idécentral studie och 

inte en aktörscentral. Därför är det i regel inte viktigt för oss att visa vem som skriver 

vad.  

 

3.2 Urval 

Vi har valt att analysera allt som skrivits om slutdebatten i TV i Svenska Dagbladet 

och Aftonbladet dagen efter att debatten sändes i SVT. För att se hur gestaltningen 

utvecklats över tid har vi slumpvalt en slutdebatt per decennium, från 1976 års val 

fram till valet 2010. De undersökta åren är: 1976, 1982, 1991, 2002 och 2010. Vi har 

enbart analyserat artiklar som berör debatten och har alltså valt bort allt som handlar 

om valrörelsen i övrigt. En undersökt enhet utgörs av en hel artikel, det vill säga att 

om en artikel bara till viss del handlar om debatten har den ändå undersökts.  

 

Det är en relativt snäv avgränsning. Många som gjort studier om spelgestaltning har 

valt att ta allt tillgängligt material under en hel valrörelse och göra en kvantitativ 

undersökning. Vi har istället valt att titta på ett mindre material och göra en detaljerad 

kritisk innehållsanalys. Genom att sätta ett snävt perspektiv under en lång tidsperiod 

så kan vi beskriva, inte bara om spelgestaltningen har minskat eller ökat, utan också 

hur spelgestaltningen har förändrats under åren. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Det första vi gjorde var att i Kungliga Bibliotekets arkiv för rörlig bild titta på 

debatterna som artiklarna handlar om. Detta för att vi skulle få en viss förförståelse 

innan vi påbörjade vår analys. Sedan tog vi fram artiklarna som publicerats dagen 

efter varje debatt på mikrofilm och kopierade upp papperskopior på dessa. Artiklarna 

utgjorde sedan underlag för både en överskådande kvantitativ undersökning och en 

mer djupgående kvalitativ textanalys. 
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3.3.1 Den kvantitativa studien 

Vi utformade ett kodschema för att kunna identifiera de drag i en text som präglar 

gestaltning av politik som spel. Detta använde vi som underlag för den kvalitativa 

textanalys som gick på djupet och undersökte på vilket sätt gestaltningen förändrats 

över tid. Samt ge trovärdighet till den. De variabler som undersöktes var: 

 

- Antal sportmetaforer. 
 
- Antal krigsmetaforer. 
 
- Antalet gånger någon av debattörernas utseende nämns i texten. 
 
- Antalet gånger någon av debattörernas personlighet nämns i texten. 
 
- Antalet gånger någon av debattörernas retorik eller debatteknik nämns i texten. 
 
Alla texter har alltså tolkats och fått ett värde vi själva satt. Schemat är utformat av 

oss själva och inte baserat på någon tidigare studie. Däremot är variablerna valda 

utifrån existerande teorier om sak- och spelgestaltning. 

 

3.3.2 Den kvalitativa textanalysen 

Vår analysmetod är baserad på Capella & Jamiesons definition av gestaltning av 

politik som spel. Vi har ställt frågor till texten baserade på deras teorier för att få en 

bild av hur gestaltningen sett ut genom åren. Vanligtvis utgör en ensam artikel en 

analysenhet, men vi har analyserat de samlade artiklarna om debatten i en tidning ett 

år som en enhet. Till exempel: Alla artiklar om TV-debatten i Aftonbladet från 1976 

utgör en enhet, och är analyserad i sin helhet.  

 

Frågorna vi ställt till texten är: 

 
- Är språket influerat av krig, spel eller tävlingar? Och i så fall, på vilket sätt? 
 
- Är det en berättelse med artister, kritiker och publik (väljare)? 
 
- Hur beskrivs kandidaterna? Är deras framträdande, stil och hur de uppfattas 

centralt? 
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- Ligger fokus på opinionsmätningar och hur kandidaterna klarar sig i dem? Hur 

används opinionsundersökningar och läsarbetyg? 
 

Översikt: 

- Hur har tidningen bevakat tv-debatten? Hur många artiklar, ledare? Vilken sorts 

artiklar? Hur ser framsidan ut? Löpet? 
 

Ett av syftena när man gör en kvalitativ textanalys är att det eftersökta innehållet i 

texterna ligger under ytan, dolt från kodningen i en kvantitativ undersökning 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wangnerud 2012, sid. 210). Det är skälet till att vi 

valde att lägga tyngden i vår studie på den kvalitativa delen. För även om det går att få 

fram karaktäristiska drag för spelgestaltning genom en kvantitativ undersökning så 

kan den inte att visa hur gestaltningen av politik utvecklats genom åren och vad som 

påverkar vilken gestaltningsform som dominerar.  

 

För att göra detta måste man titta på textens delar, dess helhet och den kontext den 

ingår i, vilket är precis vad en kvalitativ textanalys kan uppnå (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wangnerud 2012, sid. 210). Kontexten i vårt fall är inte enbart tidningen 

utan även valrörelsen som helhet. Därför har textanalysen kompletterats med en kort 

redogörelse för varje års val (som kan läsas under 2.4 Bakgrund till valen) där 

valrörelsens karaktär och dess hetaste valfrågor redovisas.  

 

3.4 Kritik och felkällor 

Vår kvantitativa studie har brister i mängden data. De undersökta TV-debatterna är 

inte bevakade i tidningarna i samma utsträckning varje år, vilket gjort att vissa av de 

undersökta åren - framförallt i Svenska Dagbladet - har för få relevanta artiklar för att 

man med säkerhet ska kunna dra några slutsatser från statistiken.  

 

En annan brist med den kvantitativa studien är att den, även om den ger en 

fingervisning vad gäller spelgestaltningens utbredning i tidningen, ger en sämre bild 

vad gäller den sakliga gestaltningen. Det är svårare att ta fram träffsäkra 

undersökningsvariabler för sakgestaltning så vi valde att helt enkelt låta den 

kvalitativa analysen göra den jämförelsen. 
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Vårt arbete är en studie i microperspektiv. Vi har avsiktligt zoomat in på en mycket 

liten del av valrörelsen. Vi har i problembakgrunden angett skälen till varför vi vill 

fokusera på slutdebatterna i valen, men vi är medvetna om att ett så här pass detaljerat 

urval, även om det kan ge insyn i hela valkampanjen, helst ska ses för vad det är. Det 

är lätt att vilja dra slutsatser om hela valkampanjen utifrån vår studie - men vår 

övertygelse är att man ska och kan främst dra slutsatser om hur politiken tenderar att 

gestaltas dagen efter partiledardebatter i TV.  

 

Ett problem vi stött på är att våra två undersökningar, den kvantitativa och den 

kvalitativa, ibland motsäger varandra. I båda fallen har vi varit systematiska och mätt 

samma sak på samma sätt i alla artiklar. Men det är ett ofrånkomligt faktum att det är 

våra egna tolkningar som ligger till grund för undersökningarna. I vissa fall har detta 

alltså resulterat i att artiklar, som enligt vår kvantitativa studie präglas av 

sakgestaltning, inte visar sig göra det när vi gjort vår kvalitativa textanalys, och vice 

versa. I de allra flesta fall har korrelationen varit god, men det finns ändå ett osäkert 

moment kring våra tolkningar. 

 

Vi valde också att inte ha en strikt mall för den kvalitativa undersökningen. Vi har till 

exempel inte delat upp våra analyser med rubriker som: “Metaforer” eller “Vinnare 

och förlorare” utan har uteslutit rubriker inom analysen av en viss tidning. Vi gjorde 

på detta sätt för att vi anser att det ger mer dynamik till analysen, det har lämnat oss 

mer öppna för att se hur de olika sätten att gestalta text på påverkar varandra. Det 

finns också brister med detta lösa sätt att lägga upp analysen på: Det finns risk att man 

skriver mer om vissa saker än andra, och att man ibland, kanske till och med 

omedvetet, väljer bort perspektiv som inte passar in i den analysen man för tillfället 

skriver.  

 

4. Resultat 

4.1 Kvantitativ studie 

I denna del redovisar vi hur många gånger de olika aspekterna av spelgestaltning har nämnts i 

de tidningar vi undersökt. Det är en väldigt enkel kvantitativ studie, som främst är tänkt som 
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komplettering till den kvalitativa textanalysen. Under den kvalitativa studien kommer vi 

redovisa enskilda diagram för varje tidning vi undersökt.  

4.1.1 Diagram 1. Aftonbladet – alla undersökta år. n = 193, Y-axeln visar antalet gånger respektive 

spelgestaltande karakteristika förekom i tidningen

 

 

4.1.2 Diagram 2. Svenska Dagbladet – alla undersökta år. n = 79

 

 

 

4.2 Kvalitativ textanalys 

I vår kvalitativa undersökning presenteras tidningarna kronologiskt med 1976 års val först. 

Först visas ett diagram från den kvantitativa studien för det aktuella året, därefter redovisas 
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alla rubriker till artiklarna i tidningen med en kort förklaring vad artikeln handlade om. Detta 

för att ge en bättre överblick över hur debatten bevakades. Sen följer själva analysen av 

spelgestaltningen och avslutar gör en analys av den sakliga gestaltningen i tidningen. 

4.2.1 Aftonbladet (1976) 

Diagram 3. Kvantitativ undersökning – Aftonbladet 1976. n = 22 

 

4.2.1.2 Rubriker: 

PÅ DOM IGEN, PALME (framsida) 

Framsidan visar en bild på Olof Palme, samt en notis om att partisekreterare Sten Andersson 

var nöjd med statsministerns och finansminister Gunnar Strängs insats. 

Valrörelsen summerad: Socialdemokratin eller förvirring (Ledare) 

Ledaren handlar om att socialdemokraterna under debatten var enad och stabil, medan den 

borgerliga sidan var splittrad och förvirrad precis som den, enligt skribenten, varit under hela 

valrörelsen. 

BAKOM KULISSERNA: JUBEL OCH SVETT (Mittuppslag, Överrubrik) 

Överrubrik som ligger ovanför artiklar som rapporterar från bakom kulisserna. 

“Där kom dom alla tre - som trädda på ett snöre” 

Bakom kulisserna-artikel ur Socialdemokraternas perspektiv. Vi får höra hur hjärntrusten 

bakom scen reagerade på debatten. 

Fälldin lyckades aldrig få in kärnkraften i debatten 

Samma som artikeln ovan, fast från Centerpartiets perspektiv. Vi bjuds på Fälldins 

partivänners utlåtande. 

“Det gick bra. Vi borde nog fira med champagne” 

Samma som ovan från Folkpartiets sida. De tycker att Per Ahlmark skötte sig bra och att de 
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borde fira insatsen. 

På Bohmans bord: en liten lapp med fem punkter 

Moderaternas bakom kulisserna-artikel. Reaktioner och reflektioner från moderaterna bakom 

kulisserna. De tycker att de fick fram sitt budskap enligt planen. 

“Det här är väl ändå en jävla ordning”, sa C-H 

En artikel från Vänsterpartiets perspektiv som är något kortare än de övriga. Fokuserar mer på 

stämningen än på debatten jämfört med de övriga. 

 

4.2.1.2 Analys 

Den enda text i tidningen som egentligen berör själva debatten i sig är ledaren, där skribenten 

går igenom de båda sidornas argumentation för att visa hur splittrade borgarna var i många 

frågor, medan socialdemokraterna beskrivs som stabila. I resten av tidningen är det bara 

mittuppslaget som handlar om debatten, men där bjuds läsaren bara på bevakning från bakom 

kulisserna och det som sagts i debatten förekommer väldigt sparsamt. Det centrala i dessa 

texter är hur partivännerna tycker att debattören i fråga har skött sig, och hur de reagerar när 

deras kandidat får till ett bra inlägg. 

 

“- Han knockar Werner direkt, ropar Ingvar Carlsson, bostadsministern, och hoppar upp från sin stol.” 

 

Den mest i ögonfallande skillnaden mellan 1976 och de andra åren, om man tittar på den 

kvantitativa undersökningen, är det låga värdet på retorik/debatteknik, det vill säga hur ofta 

tidningen omnämner en debattörs retorik eller debatteknik. 1982 tar Aftonbladet upp 

deltagarnas debatteknik 19 gånger och här endast fem.  

 

Debatten framställs som en match där partiledarna och finansminister Gunnar Sträng är 

atleter, påhejade av sina respektive lag. Texterna är skrivna ur dessa lags perspektiv, hur de 

hejar på sina lagledare och reagerar på deras prestationer i rampljuset. 

 

 “Fast när Palme sa att folkpartiet “spelat ut ett hat mot LO” skrek alla i högan sky. 

 – Gå och lägg dig gubbe, det där var för grovt.” 

 

Men aktörernas publik, det vill säga de tv-tittande väljarna, omnämns knappt. Texterna landar 

i att tv-studions lampor släcks och på sin höjd hur de deltagande tror det går i valet. Enda 

undantaget är ledaren där skribenten i vissa stycken skriver om de väljare som inte bestämt 
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sig, som måste fått besked under kvällens debatt. 

  

 

“Det var en hygglig hjälp till de fåtal väljare som kanske inte helt övertygats av Palmes i och 

för sig utförliga redogörelse för borgerliga motsättningar. Bohman gav besked, visst är vi splittrade.” 

 

Berättargreppet att skildra debatten genom trivia-artiklar från bakom kulisserna är ett av 

skälen till de många sportmetaforerna. Det är partiledarnas medarbetare som ger bilden av 

debatten och de fokuserar mycket på om respektive debattör vann, om de borde fira segern 

och om de fick in några fullträffar på motståndarna. 

 

Debattdeltagarna framställs väldigt olika beroende vilken av texterna man läser. På ledarplats 

i S-tidningen Aftonbladet framställs de socialdemokratiska deltagarna som trygga, rutinerade 

politiker som alltid har svar på tal, medan de borgerliga deltagarna alltid anförs i skeptiska 

ordalag som: “Per Ahlmark startade med några vackra fraser om jämställdhet [...]” och 

“Gösta Bohman malde på om skattesänkningar för de högavlönade.” 

 

Slutdebatten 1976 var svagt bevakad jämfört med de övriga åren, vilket är förvånande med 

tanke på hur stort intresset var för valet i övrigt. Det var ett jämnt val där de borgerliga enligt 

opinionsundersökningarna hade en reell chans att för första gången sedan 1932 ta över 

regeringsmakten (Esaiasson, 1990). Det skrevs visserligen lika många artiklar som 2010 (sju 

stycken) men fem av dessa är korta texter på samma uppslag som alla är bakom kulisserna-

artiklar skrivna på liknande vis.  

 

Bilden till huvudledaren, en karikatyr där de borgerliga och Olof Palme och Gunnar Sträng 

står och bröstar upp sig mot varandra, och framsidan med dess rubrik, förstärker 

framställningen av debatten som en kamp, eller som en match i ringen. 

 

4.2.1.3 Sakgestaltning 

Den enda artikel som präglas av någon form av sakgestaltning är paradoxalt nog ledaren. Den 

är visserligen kraftigt vinklad till Socialdemokraternas favör, men den bygger ändå på de 

förslag och ideologier som togs upp under debatten. Resterande artiklar är trivia från bakom 

kulisserna. Där förekommer endast ett fåtal sakfrågor och dessa nämns bara när någon ur 

respektive hjärntrust kommenterar om partiledaren fått till någon bra poäng i en viss fråga, 
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eller om en viss fråga fick utrymme eller ej. Ett exempel är artikeln om Centerpartiet som 

berör kärnkraftsfrågan, men då endast genom att nämna att Fälldin aldrig riktigt lyckades få in 

den i debatten.  

 

Allt som allt är bevakningen väldigt präglad av att gestalta politiken som spel, och 

sakgestaltningen har fått ge plats för trivia-artiklar. 

 

4.2.2 Svenska Dagbladet (1976) 

Diagram 4. Kvantitativ undersökning – Svenska Dagbladet 1976. n = 25 

 

 

4.2.2.1 Rubriker:  

Ny kurs för Sverige, Nej till socialism 

Den största puffen för debatten på första sidan. Fokuserar på de tre borgerliga partiledarna 

och deras version av Sveriges framtid.  

Spänningen präglade finaldebatten 

En mindre puff på framsidan. Ingressen sammanfattar debatten som full av “falska uppgifter, 

struntprat, nonsens skräckskildringar, målande bilder om spöken” och så vidare. Brödtexten 

går mer igenom sakfrågorna som avhandlades.  

Svar till Palme i TV-finalen: Ingen risk att vi sviker våra löften. 

Ett referat av debatten. Går igenom de stora punkterna, främst från de borgerligas 

utgångspunkt. 

Här avgjordes valomgången - men var det med argument? (analys) 
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Gustav von Platens analys av debatten. Handlar mycket om de olika debattörernas 

personlighet och retoriska stil.  

“Hacka inte på varann!” 

Bakom-kulisserna reportage. Handlar om när debattörerna kommer till Cirkus för debatten.  

– Sminka mina händer, jag viftar så... 

En bildnotis där Gunnar Sträng får sina händer sminkade.  

Hala som ålar... (Ledare) 

Ledare som går hårt åt socialdemokraterna i debatten.  

 

4.2.2.2 Analys: 

Det första man som modern nyhetsläsare lägger märke till är att det totalt saknas 

vinnare/förlorare-vinkel i rubrikerna. Ett skäl kan vara att 1976 hade ingen tidning börjat med 

opinionsundersökningar efter slutdebatterna (Nord Strömbäck 2002). Det var således svårt för 

journalisterna att utse vinnare och förlorare med samma säkerhet som idag, därför undvek de 

oftast att skriva på det sättet. 

 

Partipressen var 1976 på väg bort men existerade alltjämt. Det märks tydligt i Svenska 

Dagbladets bevakning. Direkt på förstasidan så är det en artikel som tar ställning för de tre 

borgerliga partiledarna, den är skriven endast ur deras synvinkel, där de tillsammans “enigt 

fördömer” Socialdemokraternas “skrämselpropaganda”. 

 

Enligt statistiken så är det en ganska blandad kompott av spel- och krigsgestaltning. I texterna 

finns exempel på alla de aspekter som innefattas - från personifiering (“Olof Palme saknar 

Strängs retoriska pondus. Han försöker ersätta bristen genom att intensifiera röstläget och 

anlägga en nasal ekoeffekt”) till retorisk analys (“Den allmänna uppfattningen var att 

debattörerna drog ned tempot och minskade intresset genom att för mycket läsa innantill på 

medhavda papper”). Det är inga övergripande beskrivningar av debatten som ett krig, spel 

eller tävling. I ett stycke i analysen har den liknats vid en ishockeymatch. Men skribentens 

syfte med sportmetaforen är att efterlysa en domare i debatten, en som kan skicka de 

debattörer som bryter mot debattreglerna till utvisningsbåset. Det finns ett antal spel- och 

krigsmetaforer i referatet, men de är inte övergripande. Till exempel skrivs det om att Gunnar 

Sträng och Per Ahlmark “gick en omgång om småföretagandets vedermödor” och at Werner 

och Fälldin “drabbade samman om kärnkraften”. 
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1976:s års val var välbevakat, och intresset för tv-debatten var stort. Gustaf von Platen har 

skrivit en lång resonerande analys av debatten med rubriken “Här avgjordes valomgången - 

men var det med argument”. Det är den här texten som ansvarar för de flesta metaforer och 

språkliga utsvävningar. Han skriver en berättelse om artister (politiker), kritiker (journalister) 

och publiken (väljarna) där han försöker förstå hur en TV-debatt uppfattas hemma i stugorna. 

Hur TV-tittaren reagerar på det sagda får stort utrymme i artikeln. von Platen undrar om det 

är ”debattörernas skicklighet, tyngden i deras argument [...] som omvänder själarna” eller är 

det “rentav de agerandes personligheter, den sympati eller antipati de uppväcker som förmår 

frälsa de otrogna?”.  

 

Men Gustaf von Platens sista ord om debatten visar att han inte alls kunde förutspå hur 

valdebatter skulle skildras i framtiden: 

 

“I en debatt av det här slaget finns inga segrare och inga förlorare. Lyckas politikerna verkligen 

övertyga de tvehågsna och avgöra valet? Det är en fråga som aldrig får svar.” 

 

Det här påstående var kanske sant 1976. Men bara sex år senare skulle den första 

opinionsundersökningen om vad läsarna tyckte om en slutdebatt publiceras i Expressen (Nord 

Strömbäck, 2002). 

 

4.2.2.3 Sakgestaltning 

Det absolut mest dominerande i sakgestaltningen är löntagarfonderna. Men trots att det är en 

uppskruvad krigsstämning i många artiklar så får läsaren ändå information från båda sidorna i 

frågan: 

 

“[De borgerliga] krävde besked om socialdemokraternas principiella syn på Meidnerfonderna och fick 

besked bl. a. av Gunnar sträng att frågan skall utredas 4-5 år och att en socialdemokratisk regering inte kommer 

lägga fram något förslag som strider mot folkmajoriteten.” 

 

Citatet ovan visar också på det genomgripande temat i sakgestaltningen: Det att de borgerliga 

“avkräver” besked från socialdemokraterna i ett flertal frågor.  
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4.2.3 Aftonbladet 1982 

Diagram 5. Kvantitativ undersökning – Aftonbladet 1982. n = 46 

 

4.2.3.1 Rubriker 

Vi tog dom! (Framsida) 

Under rubriken syns en bild på Olof Palme och Kjell-Olof Feldt som ler och skakar hand. 

Under bilden puffar tidningen för Aftonbladets Gunnar Fredrikssons analys där han korar 

Kjell-Olof Feldt till den skickligaste debattören i Sverige på åratal. 

Arbetarrörelsen står mot högern (Ledare) 

Ledaren handlar om att gårdagens debatt visade att de så kallade mittenpartierna har gått åt 

höger, och att det nu står klart att det är Ulf Adelsohns moderater som står mot arbetarrörelsen 

och socialdemokraterna. 

Grattis, Feldt! 

Gunnar Fredrikssons analys av debatten. Det är mer eller mindre en hyllningstext till Kjell-

Olof Feldt som beskrivs som Sveriges effektivaste debattör på åratal. Även de andra 

debattörernas insats bedöms. Det centrala är debattekniken hos de olika deltagarna. 

Så tyckte chefredaktörer runt om i landet 

Olika chefredaktörer får agera jury och säga vem de tycker gjorde bäst ifrån sig i debatten. 

Sov gott, Ullsten! 

Den första i en rad artiklar där vi får läsa vad debattören själv (i det här fallet Folkpartiets Ola 

Ullsten), hans respektive och i vissa fall partivänner tycker debatten gick och om de ska fira. 

Adelsohn firar - (m) blir störst 

Moderaternas motsvarighet till artikeln ovan. Denna tar även upp att Moderaterna ser ut att bli 
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störst av de borgerliga partierna. 

Werner: Min dotter Tove hjälpte mig 

Samma typ av artikel igen fast från Vänsterpartiet Kommunisternas partiledare Lars Werners 

perspektiv.  

Ett samtal hem efter matchen: Hur gick det? (mittuppslag, överrubrik) 

Gemensam överrubrik för Centerpartiets och Socialdemokraternas motsvarande artiklar. 

Under rubriken syns två bilder där Thorbjörn Fälldin och Olof Palme ringer hem till sina 

respektive fruar. 

Solveig: Du får godkänt 

Statsminister Thorbjörn Fälldins fru Solveig bedömer sin mans insats.  Även statsministern 

själv berättar om debatten och ger sin syn på att han under debatten kallades för Hulken av 

Olof Palme. Han hade inte uppfattad att det skedde. 

Lisbet: Du får godkänt 

Olof Palmes motsvarande artikel där han ringer hem till sin fru Lisbet. Även den 

socialdemokratiske partiledaren kommenterar sin egen insats och då främst att han var nöjd 

med att han fick tillfälle att förklara varför han är demokratisk socialist. 

4.2.3.2 Analys 

Aftonbladet 1982 har i särklass högst värde i retorik/debatteknik-kategorin, hela 24. Det kan 

delvis förklaras med typen av artiklar de valt att publicera. Till skillnad från 1976 har de här 

en artikel som uteslutande handlar om debattörernas insats, mer specifikt hur bra de är som 

debattörer. Den artikeln innehåller 10 omnämnanden av deltagarnas retorik eller debatteknik 

och drar därmed upp värdet för hela tidningen rejält.  

 

“Feldt är den effektivaste debattören på åratal i svensk politik, med stora ekonomiska kunskaper på 

lager, slagfärdig och med glimten i ögat.” 

 

Antalet krigsmetaforer ökar markant från valet 1976, från tre till tio, men samtidigt minskar 

antalet sportmetaforer med nästan lika mycket, från elva till fem. Även omnämnanden av 

debattörernas utseende och personlighet ökar från 1976, från totalt tre till sju.  

Partiledarna och Kjell-Olof Feldt porträtteras 1982 mer i egenskap av debattörer än tidigare. 

Stort fokus läggs vid deras retoriska skicklighet och tidningen pekar tydligare ut vinnare än de 

gjorde sex år tidigare, tydligt exemplifierat av rubriken: “Grattis, Feldt!”.  

 

Personerna framställs återigen som atleter som gör upp i ringen. Vi får läsa om deras 
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uppladdning, deras prestation, vem som vann och hur de kände efter slutsignalen. 

 

 “TV-lamporna har släckts och partiledarna går runt och tackar för en god match.” 

 

Värt att nämna är att löntagarfonderna, en av valets stora frågor, knappt nämns i aftonbladet. 

När de tas upp är det i samband med att de borgerliga försökt skrämma tv-tittarna och att 

Kjell-Olof Feldt på ett skickligt sätt försvarat sig. 

 

 “Feldt lyckades slå tillbaka de borgerligas primitiva, gemensamma angreppsfront mot 

löntagarfonderna genom att tydligare än tidigare lyfta fram de demokratiska argumenten för löntagarnas 

inflytande över kapitalet.” 

 

Något starkt fokus på opinions- eller läsarundersökningar är det inte. Expressen har 

visserligen börjat med det samma år, men Aftonbladet har ännu inte egna läsarbetyg i 

tidningen. Istället använder man chefredaktörer runt om i landet som agerar domare. De får 

vara publikens röst i sammanhanget. 

 

Som man kan se i vår kvantitativa undersökning skrivs det mer om partiledarnas utseende 

eller personlighet detta år. Det är genomgående mer fokus på dem som personer; där 

tidningen 1976 skrev om partiernas hjärntrust bakom scenen får vi här istället följa med 

deltagaren själv när han ringer hem till frun. 

 

“Den väldige Fälldin som steg upp som rena Hulken i TV-duellen i Kalmar var tillbaka i sitt gamla jag 

igen” 

 

4.2.3.1 Sakgestaltning 

Upplägget påminner mycket om det från 1976. En ledare och resterande trivia-artiklar ur 

vardera partis perspektiv. Skillnaden 1982 är att ledaren är mindre saklig. Här målar 

skribenten i bredare penseldrag och beskriver den borgerliga sidan som mer höger än 

någonsin tidigare utan att ge några konkreta exempel. Den enda sakfrågan som över huvud 

taget nämns är löntagarfonderna som endast förekommer en enda gång.  
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4.2.4 Svenska Dagbladet 1982 

Diagram 6. Kvantitativ undersökning – Svenska Dagbladet 1982. n = 20 

 

 

4.2.4.1 Rubriker  

Sista striden - Mest fonder (Framsida) 

En puff för partiledardebatten med bild på alla deltagare. En bildtext som förklarar hur den 

första bilden på alla tre borgerliga partiledare kunde tas. 

Partiledardebatten i TV (ledare)   

Kort ledare om partiledardebatten. Den går igenom de olika “skärmytslingarna” som ägde 

rum under debatten. 

Fonderna dominerade, Underrubrik: Debatt med borgfred och vpk-angrepp 

Ett referat av debatten. Indelat i “första och andra halvlek”.   

På samma bild - av en tillfällighet 

En trivia-artikel om att de tre borgerliga partiledarna hamnat på samma bild för första gången. 

 

4.2.4.2 Analys 

Det här året dominerar krigsmetaforerna i Svenska Dagbladet. 14 stycken fördelade på endast 

fyra ganska korta texter. De andra posterna har alla minskat sen 1976. Spelmetaforerna har 

nästan försvunnit (Den enda som finns är att i referatet så kallar de andra delen av debatten 

för “andra halvlek”) och utseendet hos debattdeltagarna kommenteras inte alls. 

 

Svenska Dagbladets bevakning av slutdebatten 1982 är relativt sparsmakad. En ledare, en puff 

på framsidan, ett referat och en artikel om hur det såg ut bakom kulisserna. Debatten sändes 
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på de båda tillgängliga tv-kanalerna samt i radion. Kanske tyckte Svenska Dagbladet att den 

bevakningen räckte. Kanske finns det inte så mycket att skriva om en TV-debatt om man inte 

tittar på personerna, strategin och vad som händer bakom kulisserna? 

 

Trots de många krigsmetaforerna så skildrar Svenska Dagbladet 1982 fortfarande inte 

debattörerna som vinnare eller förlorare. Men det märks att tidningens ledarskribent anser att 

det här valet är avgörande för Sveriges framtid. Och då är det särskilt en fråga som är central: 

Löntagarfonderna. Svenska Dagbladet, vars ledarredaktion är oberoende moderat, använder 

krigsmetaforerna mot dessa fackliga fonder.  

 

Frågan var laddad. Även efter valet protesterade tiotusentals personer mot fonderna i 

Stockholm och en namninsamling med över 500 000 namn samlades in i ett försök att lägga 

ner fonderna.  

 

Redan på förstasidan av tidningen benämns debatten som den “Sista striden”, det “sista 

slaget” och den “sista drabbningen”. Hela puffen domineras av löntagarfonderna och hur de 

borgerliga slöt “borgfred” för att tillsammans kunna “angripa” Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet Kommunisterna tillsammans. I slutet av puffen nämns att socialdemokraterna 

utlovade “vid en seger, kommissioner mot knarket och den ekonomiska brottsligheten.”  

 

Svenska Dagbladet 1982 framställer genomgående valet och debatten som ett krig. I ledaren 

skrivs det om taktiker, om att “skjuta in sig”, om skärmytslingar, om någon är på defensiven, 

och om kampen. Thorbjörn Fälldins kommentar om Olof Palmes “utsträckta hand” citeras tre 

gånger i de fyra artiklarna: 

 

“- Det är ingen utsträckt hand, utan en örfil ni delar ut, tyckte Fälldin.” 

 

Historien som Svenska Dagbladet berättar i sin tidning är den om slingrande socialdemokrater 

som försöker undvika den viktiga frågan om löntagarfonderna. Ledaren skriver om den 

“ordrike” Palme som håller en “liten föreläsning om sig själv som en privilegierad resenär i 

en privilegierad värld” för att undvika debatt om valets mest laddade fråga, löntagarfonderna. 

 

4.2.4.3 Sakgestaltning 
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Referatet tar upp sakfrågorna som debatterades. Det följer debatten minut för minut och 

redogör för angreppen men förklarar även de bakomliggande sakfrågorna. Även texten på 

ettan och kringartikeln behandlar sakfrågorna. Gemensamt för Svenska Dagbladets bevakning 

är den starka fokuseringen på löntagarfonderna. Framsidans och referatets rubriker rubricerar 

båda två löntagarfonderna som den viktigaste valfrågan, och det är här tidningens fokus 

ligger.  

 

4.2.5 Aftonbladet 1991 

Diagram 7. Kvantitativ undersökning – Aftonbladet 1991. n = 49

 

 

4.2.5.1 Rubriker 

MONA! 

Framsidan föreställer en bild på Mona Sahlin som kramas om av sin man med bildtexten 

“PUSS PÅ DIG, FRU SAHLIN Halv tre i natt kom Mona Sahlin äntligen hem till radhuset i 

Nacka med maken Bosse”. Rubriken över bilden lyder kort och gott: “MONA!” 

Carlsson trots allt (Ledare) 

Ledaren förklarar vilka ideologier som står mot varandra i årets val och använder debatten för 

att förtydliga att Socialdemokraterna är de som står för den politik som värnar om 

demokratisk fördelning av kapital och att borgarna är splittrade. Texten illustreras med en bild 

på statsminister Ingvar Carlsson som sitter i sminket. Bildtext: “Ingvar Carlsson - ett hett 

byte för pressfotograferna inför gårdagens debatt i TV.” 

Kram, älskling, kvällen var din 
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En artikel där Mona Sahlin och hennes man ger sina kommentarer till att Aftonbladets läsare 

utsett Mona till vinnare av debatten. 

“Du satte gubbarna på plats” 

Här publicerades insända omdömen från läsare i en hyllningskör till Mona Sahlin. 

Sahlin-effekten 

Ännu en artikel vars huvudpoäng är att Mona Sahlin gjort succé under debatten. Här jämförs 

hennes betyg med de andra debattörernas. 

Förlorarna slåss för fyra procent (uppslag, överrubrik) 

En överrubrik till de första av en lång rad artiklar som handlar om varje debattörs insats, 

betyg, reaktion på omdömet från läsarna och kommentar till debatten. 

Wachtmeister: Jag kom in för sent 

Artikel om Ny Demokratis Ian Wachtmeisters insats. 

Åsa Domeij: Nu blir vi kvar i riksdagen 

Artikel om Miljöpartiets Inger Schörlings insats. 

Carlsson: Det blev inte som jag tänkt 

Artikel om Socialdemokraternas Ingvar Carlssons insats. 

Johansson profilerade sig och fick inte godkänt 

Artikel om Centerpartiets Olof Johanssons insats. 

Alf tog hjälp av budorden 

Artikel om Kristdemokraternas Alf Svenssons insats.  

Bildt: Jag är nöjd med betyget 3,2 

Artikel om Moderaternas Carl Bildts insats.  

Westerberg: Tiden räckte inte till 

Artikel om Folkpartiets Bengt Westerbergs insats. 

 

4.2.5.2 Analys 

Debatten 1991 får högst utslag av alla debatter på utseende och personlighet som nämns hela 

17 (7 + 10) gånger. Antalet krigsmetaforer sjunker från de tidigare åren till endast två, medan 

sportmetaforerna är fler än i någon av de andra undersökta valrörelserna. Debatt och retorik är 

lägre än 1982, men fortfarande högt jämfört med övriga år.  

 

Hela tidningens innehåll kretsar kring två saker: dels debattdeltagarnas betyg från läsarna och 

dels Mona Sahlin. Socialdemokraterna får enligt tradition ha två representanter under 
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slutdebatterna. SVT:s förklaring är att Socialdemokraternas ställning gör att det allt som oftast 

är alla mot en och att det då är rättvisast om de får ha två deltagare så att skillnaden i debattid 

inte skulle bli för stor. I regel har det varit den ekonomiskpolitiske talesmannen, eller 

finansministern om S suttit vid makten, som gjort partiledaren sällskap. Men 1991 har 

finansminister Allan Larsson petat sig själv från debatten för att ge plats åt Mona Sahlin. 

 

Mona Sahlin får högst betyg av alla från Aftonbladets läsare och en stor del av bevakningen i 

tidningen handlar om hennes insats. Hon spelar motsvarande roll som Kjell-Olof Feldt gjorde 

i Aftonbladet sex år tidigare. Förstasidan visar en bild på henne där hon får en puss av sin 

man, med rubriken “MONA!”. Hon porträtteras som en ung och frisk fläkt som virvlat in i 

debatten och tagit alla med storm. Formuleringen “Hon sopade golvet med gubbarna” 

förekommer två gånger. Den starka fokuseringen på - och hyllningarna av - henne bidrar 

mycket till det höga värdet på utseende och personlighet. Personen Mona Sahlin är 

huvudämnet i tidningen - vad hon faktiskt sa är hela tiden sekundärt. 

 

 “Hon satt där i sin bylsiga tröja med röda rosor på svart ylle och började med att berätta om 

tjejerna på SKF (det var överlag mycket „vi tjejer‟ i hennes inlägg) som var stolta över sitt jobb, vilket är en 

förutsättning för den berömda tillväxten.” 

 

Utgångspunkten för hennes prestation är ofta det hon är och den grupp hon representerar. Att 

hon är ung och kvinna poängteras och lyfts fram som den kvalité i sig som bidragit till att hon 

gjort sådan succé i debatten. Bengt Westerberg, folkpartiets partiledare, kommenterar Mona 

Sahlins insats så här: “Och vann gjorde Mona Sahlin. Unga tjejer är det hopplöst att 

debattera mot. Fast om tre år är hon ju inte så ung och fräsch längre...” 

 

 “De behövde även en kvinna. Och en vinnande personlighet som når fram i TV. 

  De behövde Mona Sahlin.” 

 

Det andra spåret, vid sidan av Mona Sahlin, är läsarnas betyg på debattdeltagarna. Det är det 

första valet bland dem vi undersökt där Aftonbladet publicerar läsarbetyg efter debatten och 

det ges stort utrymme i tidningen. Varje deltagare får en egen artikel med ett eget betyg och 

egna kommentarer till debatten och betyget. 

 

Språket i dessa artiklar är starkt influerat av sport och kretsar mycket kring prestation och 
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vem som vann och vem som förlorade. Två partier som inför debatten låg nära 

fyraprocentsgränsen i opinionsundersökningar var Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I tidningen 

beskrivs det som att TV-debatten var deras sista chans och att de slogs för sin överlevnad. 

Deras läsarbetygsartiklar delar ett uppslag med den gemensamma rubriken: “Förlorarna 

slåss för fyra procent”. 

 

Just artiklarna om Miljöpartiet och Vänsterpartiet är också mindre sakligt gestaltande än de 

övriga. Trots att de båda partierna fick lägst betyg av alla och dessutom riskerar att åka ur 

riksdagen får vi inte läsa om deras inlägg i debatten dagen före. Istället får vi, i Inger 

Schörlings fall, läsa om varför hon tog på och av sina glasögon under debatten (hon tog på 

dem för att kunna se Mona Sahlin och Ingvar Carlsson som satt vid andra änden av bordet). 

Lars Werner framställs närmast som en kuf. 

 

 “Läsarna gav honom betyget 2,4. Delad jumboplats med miljöpartiets Inger Schörling. 

  – Äh! kommenterade vänsterledaren. 

  Werner var först ut ur studion efter slutdebatten i går. 

 – Ge mig nåt att dricka! röt han och slet av sig den röda slipsen.” 

 

 “Sedan de andra partiledarna försvunnit i sina limousiner och partibussar klev Werner in i en 

gammal rostig Volvo 245 av 1976 års modell. 

Vad ska du göra nu? 

– Ja, vad fan tror du!? skrattade vänsterledaren och åkte iväg. 

  Han glömde säkerhetsbältet.” 

 

Läsarnas betyg på deltagarna är hela tiden utgångspunkten i texterna. De används som facit på 

hur var och en skötte sig och vem som vann. Att betygen får så stor vikt gör att tidningen 

fixerar mycket på personerna bakom debatten, snarare än själva debatten i sig. Debattörerna 

framställs som artister som tävlat mot varandra, lite som om det vore Eurovision Song 

Contest, där vi får se bilder på “vinnaren” Mona Sahlin när hon tar emot blommor och 

hyllningar och “förloraren” Lars Werner när han sitter ensam och dricker Ramlösa. Alla 

dömda av tv-tittarna som lagt sina röster. 

 

4.2.5.3 Saklig gestaltning 

1991 är första gången av de undersökta åren som Aftonbladet låter läsarnas betyg på 

debattörerna ligga till grund för artiklar i tidningen. Detta nya grepp lägger större vikt vid 
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vinnare/förlorare, personlighet och utseende, vilket gör att tidningen kraftigt präglas av 

gestaltning av politiken som spel. Även debatten i sig samt valrörelsens karaktär stärker 

spelgestaltningen. Det är detta år rekordmånga debattörer och många debutanter vilket gör att 

den ordningsamma och strukturerade karaktären från Thorbjörn Fälldins och Olof Palmes tid 

är borta. Nu finns det populistiska Ny Demokrati med, en ung Mona Sahlin replikerar på alla 

inlägg och det nya Miljöpartiet deltar för första gången och driver sin miljöpolitik och sitt 

motstånd mot ekonomisk tillväxt. Stämningen var i allmänhet mer laddad och debatten ses 

som många av de mindre partiernas sista chans. Detta gör att läsarnas omdöme kring vem som 

vann debatten tar överhanden och den sakliga gestaltningen får kliva åt sidan. 

 

4.2.6 Svenska Dagbladet 1991 

Diagram 8. Kvantitativ undersökning – Svenska Dagbladet 1991. n = 14 

 

 

 

4.2.6.1 Rubriker 

Osäkra väljare präglade debatten (framsida) 

Framsidan domineras av en bild på Mona Sahlin i sminkbåset. Bildtexten säger att hon 

försökte övertyga de 800 000 väljare som ännu inte bestämt sig.  

Debatt om osäkra (Ledare) 

En ledare som pratar om att det var en tråkig debatt. Den tar upp de olika debattörernas 

styrkor och svagheter, och spekulerar om Ingvar Carlsson återkommer som partiledare eller 

inte  

0

1

2

3

4

5

6



38 
 

Sönderhackad debatt utan besked 

Referat från debatten. Tar upp att de 800 000 osäkra väljarna troligen inte blivit säkrare och 

att debatten var nästan ”intetsägande”.  

Ont om plats runt sminkbordet 

Trivia-artikel som utspelar sig bakom kulisserna i sminkrummet. 

 

4.2.6.2 Analys 

Det är fortfarande väldigt få spekulationer om huruvida någon vann eller förlorade i debatten, 

men det har ändå blivit fler formuleringar om vinnare och förlorare. Valrörelsen valet 1991 

innefattar åtta olika partier. Tidigare val har maximalt fem partier deltagit i slutdebatten 

(Svenska Dagbladet 14 september 1991). Därför finns det mindre plats och tid i debatten att 

manövrera på för partiledarna. Detta tar Svenska Dagbladet fasta på. 

 

“De som redan bestämt sig led naturligtvis ingen skada, men för de som tittade av de omkring 800 000 

osäkra väljarna måste TV-debatten ha framstått som näst intill intetsägande.” 

 

Ledaren refererar till en opinionsundersökning där Ny Demokrati, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet ligger nära fyraprocentsgränsen.  Den gör det för att påvisa hur viktig debatten 

är för de tre partierna och att den måste ha varit en besvikelse eftersom den var så upphackad 

och intetsägande. Sedan recenseras de inblandades medverkan: 

 

“Sannolikheten är betydande för att det redan svaga miljöpartiet definitivt förpassades ut ur riksdagen. 

Lika stark som Mona Sahlin var, lika svag var Inger Schörling. Lars Werner har traditionellt gått stärkt ur 

partiledardebatterna. Och mycket har han klarat men realsocialismens fall lär han inte överleva. Den politiskt 

slitne kommunistiske ledaren har förlorat all sin säkerhet och all sin lätthet i umgänget med TV-publiken. Mer 

förvånande är att den normalt så retoriskt skickliga Ian Wachtmeister kom bort i debatten. Den dystra 

situationen för Ian Wachtmeister och Bert Karlsson nu är att deras väljare inser risken för att en röst på ny 

demokrati är en bortkastad röst.” 

 

Detta är första gången Svenska Dagbladet recenserar partiledarna i den här utsträckningen. 

 

I det långa citatet ovanför så kan man också se hur kandidaternas framträdande och deras 

personlighet recenseras. Inger Schörling är svag, Lars Werner har tappat all lätthet och Ian 

Wachtmeister är inte så retoriskt skicklig som han brukar vara. I referatet nämns också att, 

eftersom debatten var så rörig, så måste “aktörernas personlighet ha gjort ett minst lika starkt 
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intryck som deras korthuggna repliker [...] Mona Sahlin kommer utpekas som „vinnare‟”.  

 

Svenska Dagbladet redovisar också aktörernas personlighet. I artikeln “Ont om plats vid 

sminkbordet” får vi reda på att Lars Werner är nervös, att Alf Svensson är punktlig, att Carl 

Bildt är snorkig och att Bert Karlsson är folklig. Det är ganska typiska stereotyper av 

partiledarna, artikeln visar upp. Mona Sahlin, den enda kvinnan i artikeln, får den längsta och 

minst relevanta introduktionen. Hon blir “generad över uppståndelsen” och hennes “berömda 

Minellifransar” målas inför kameror som “dokumenterar varje penseldrag”. Sedan försvinner 

hon iväg med ett fniss. 

 

Den här bakom kulisserna-artikeln står för nästan alla omnämningar om personlighet och 

utseende i vårt statistiska underlag. Om man jämför helheten med Svenska Dagbladet från 

1982 så har omnämningar av personlighet gått från 1 till 5 och referenser till utseende från 0 

till 4. Det verkar även som att inställningen i trivia-artikeln har spridit sig till resten av 

tidningen. Till exempel är bilden på förstasidan inte från debatten utan från när Mona Sahlins 

ögon blir penslade. Bildtexten och puffen på förstasidan tar båda upp att Mona Sahlin är 

inbytt för att försöka vända väljaropinionen och övertyga de 800 000 osäkra väljarna. 

 

4.2.6.3 Sakgestaltning 

Den sakliga gestaltningen är minimal. I referatet konstaterar man att arbetslösheten och 

familjepolitiken dominerade, men mer detaljerat än så går man inte in på det. Även när 

referatet återger rena sakfrågor så är det gestaltat som ett spel; för att visa att Lars Werner är 

så desperat att vinna väljare att han byter åsikt tar referatet upp att han ”oroar sig mindre för 

den snabba utslagningen av industriföretag än för den arbetslöshet i offentlig sektor som han 

menade att Bildt och Westerbergs program bäddar för.” En snabb genomgång av de större 

partiernas hjärtefrågor i debatten kommer i slutet av referatet, men den är mycket kort. I 

ledaren nämns inga sakfrågor från debatten. 
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4.2.7 Aftonbladet 2002 

Diagram 9. Kvantitativ undersökning – Aftonbladet 2002. n = 37 

 

 

 

4.2.7.1 Rubriker 

SPRICKAN 

Bild på Bo Lundberg och Lars Leijonborg med pratbubblor över. Bo Lundgren säger: “Vi ska 

sänka skatten med 130 miljarder” och Lars Leijonborg säger “Jag sätter mig inte i en sån 

regering.” Puffen under lyder: “Tittarnas egna betyg på partiledardebatten i tv.” 

Solidaritet före skattesänkningar (ledare)  

Se upp för batonghögern (Ledare) 

Två ledare där den första refererar mer till debatten. Den beskriver att de rödgröna vill ha 

solidaritet istället för skattesänkningar. Den utelämnar de borgerligas argument och citerar 

endast de rödgröna. Den andra ledaren handlar om högern, och hur de attackerar samhällets 

svagaste grupper.  

Persson fick högsta betyg 

En halvsida där Göran Persson (S) kommenterar sitt betyg i debatten. 

Eriksson: Jag var i stöten... 

Halvsida där Peter Eriksson (MP) kommenterar sitt betyg i debatten. 

Ett ögonblick, Alf Svensson 

Spalt där Alf Svensson (KD) svarar på frågor om sitt betyg i debatten. 
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Mauds attack på Gudrun 

Halvsida där Maud Olofsson (C) kommenterar sitt betyg i debatten och hur hon attackerade 

Gudrun Schyman. 

Men kvinnokampen vann vänsterledaren 

Halvsida där Gudrun Schyman (V) kommenterar sitt betyg i debatten och hur hon blev 

attackerad i jämställdhetsfrågan. 

Jättegrälet i tv-debatten 

“Leijonkungen” attackerade Lundgrens löften om sänkta skatter 

Uppslag med en analys. Lena Mellin skriver om debatten. Och en artikel där Lars Leijonborg 

och Bo Lundgren var för sig kommenterar debatten och sina betyg. 

 

4.2.7.2 Analys 

Aftonbladet beskriver återigen debatten utifrån vad deras opinionsundersökning gett för betyg 

till de olika debatt-deltagarna. Det är naturligt för Aftonbladet att skriva om vinnare och 

förlorare, när de har sitt “facit” - opinionsundersökningen. 

 

Den största vinnaren är Göran Persson som fått bäst betyg av alla. Han firar på lyxkrog. I 

analysen finns det också förlorare. Bo Lundgren “är det synd om”, han blev utmanad om 

statsministerposten och fick sämst betyg i opinionsundersökningen. 

 

Alf Svensson ägnas en kortare intervju där han kommenterar sitt betyg (“Det var väl bra. Jag 

är nöjd”) svarar på frågor om det “var en bra debatt”, om han “vann några nya väljare” om 

hans “statsministerplaner är allvarliga” och “till sist, vad önskar han sig mest just nu?”. Han 

får alltså inga sakfrågor, utan bara frågor ställda ur ett vinnare-förlorare perspektiv.  

 

Peter Eriksson får 2,9 i betyg. Artikeln om honom är helt utan sakfrågor och den mest 

personifierade. Den börjar med en beskrivning av Peter Eriksson: 

 

“Med norrländsk dialekt, grön skogshuggarskjorta och skrattarna på sin sida kammade miljöpartiets 

Peter Eriksson, 44, hem betyget 2,9 i SVT:s partiledardebatt” 

 

Hans norrländska dialekt beskrivs senare, ännu en gång, som ett vinnande koncept. 
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“Lång träning som gymnasielärare har lärt honom prata enkelt och tydligt. Den sjungande dialekten 

gjorde nog också sitt till för att ge honom betyget 2,9 i Aftonbladet/Sifo.” 

 

Lars Leijonborgs utseende som framgångsfaktor tas också upp, i artikeln om honom. Enligt 

Aftonbladet har han bytt image för att bättre passa i rollen som statsminister. 

 

“Det var statsmannen Lars Leijonborg, 52, som tog plats bredvid sina borgerliga kollegor i TV-studion 

i går. Den uppknäppta skjortan och bruna manchesterkavajen hade bytts ut mot en folkpartistiskt blå kavaj och 

blåprickig slips”. 

 

Det är mycket krigsmetaforer i det här numret av Aftonbladet. Maud Olofsson och Gudrun 

Schyman ställs mot varandra i en egen “kvinnokamp” som Gudrun Schyman vinner med 

betyget 2.9 mot Maud Olofssons 2.8. Maud Olofsson har redan bestämt sig innan för att 

“utmana Gudrun Schyman om de kvinnliga väljarna”. Gudrun “attackerade helst” Lars 

Leijonborg. Diskursen handlar mycket om att “attackera” en specifik motståndare.  

 

Göran Persson förklarar att hans strategi var att attackera Bo Lundgren eftersom det är han 

som kommer ta kommandot vid en borgerlig seger.  Persson benämns som segerherre i 

analysen av Lena Mellin. 

 

4.2.7.3 Sakgestaltning 

Två av artiklarna saknar helt saklig gestaltning: Intervjun med Alf Svensson och artikeln om 

Peter Eriksson. Den sakgestaltningen som finns är oftast förknippad med frågor ställda under 

intervjuer efter debatten. Lars Leijonborg får frågan om han tycker det är en avgrund mellan 

hans förslagna skattesänkningar (15 miljarder) och Bo Lundgrens (130 miljarder). Maud 

Olofsson får svara på vad hon tycker är viktigt att göra för kvinnorna.  

 

I analysen av Lena Mellin nämner hon skattesänkningen på 130 miljarder och att moderaterna 

vill ha en extra karensdag, men annars analyserar hon främst debatten som om den vore en 

fotbollsmatch - att högern borde snackat ihop sig bättre och att vänstern var ett samspelt lag. 
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4.2.8 Svenska Dagbladet 2002 

Diagram 10. Kvantitativ undersökning – Svenska Dagbladet 2002. n = 10 

 

 

 

4.2.8.1 Rubriker 

Enad borgerlig front i debatten (Framsida) 

Framsidan har en bild på de borgerliga partiledarna tagen efter debatten när de skrattar 

tillsammans med blomsterbuketter i händerna. Puffen poängterar hur eniga de var under 

debatten. 

Det blev fyrklöverns afton (Ledare) 

En lite spretig ledare som handlar om lite allt möjligt som kommit fram under debatten. 

Huvudtemat är att de rödgröna givit luddiga besked på en rad frågor och att de inte erbjuder 

ett starkt regeringsalternativ. 

Blocken visade enad front i avgörande slutdebatt 

Ett referat som går igenom de olika turerna i debatten och stämningen mellan 

debattdeltagarna. Vi får läsa att det var glada miner bland deltagarna och att det inte riktigt 

hettade till förrän integrationen kom på tal. 

Misslyckad integration tände partiledardebatt 

En analys av Anders Jonsson där han benar ut skillnaden mellan de två blocken.  
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4.2.8.2 Analys 

Kategorierna utseende, personlighet och retorik har alla sjunkit sedan 1991. Utseende nämns 

inte en enda gång och värdet på retorik/debatteknik är lägst av alla undersökta år. 

Sportmetaforerna har ökat något och krigsmetaforerna, som lyste helt med sin frånvaro 1991, 

har gått upp till fem. Men det totala värdet på 7 på både sport- och krigsmetaforer får nog 

fortfarande ses som ett lågt värde. 

 

Alla artiklarna inne i tidningen betonar att det under stora delar av debatten rådde god 

stämning och att deltagarna i många frågor stod och höll med varandra. Samtidigt finns där 

viktiga skillnader som gjorde att debatten ändå tog fart, framförallt frågan om integrationen. 

Svenska Dagbladet trycker här på att de borgerliga visade “enad front” och höll god ton mot 

varandra (till exempel visar samtliga tre bilder borgerliga partiledare som ler och skrattar 

tillsammans), samtidigt som stor vikt läggs vid att statsminister Göran Persson inte erbjuder 

något stabilt regeringsalternativ. 

 

Men i stort hålls en balanserad och neutral ton. Att Svenska Dagbladet är en oberoende 

moderat tidning märks, inte helt oväntat, på ledarsidan, men i övrigt är det mest subtila spår 

av borgerliga sympatier. Särskilt referatet är väldigt sakligt, med ungefär lika utrymme åt 

bägge sidors inlägg i debatten, med tillhörande svar. Den tydligaste ledtråden att tidningen 

lutar mer åt höger än Aftonbladet är gestaltandet av de borgerliga - eller “Fyrklövern” som de 

kallas - som ett samspelt, enat och regeringsdugligt alternativ till Socialdemokraterna. Något 

“jättegräl”, som Aftonbladet skriver om mellan Lars Leijonborg och Bo Lundgren, nämns 

över huvud taget inte. Här råder det god stämning, till och med mellan blocken.  

 

 “Att det för flera partier var en oerhört viktig debatt märktes dock inte mycket av. Partiledarnas 

humör var gott under i stort sett hela debatten. Det föreföll som om Göran Perssons paroll: gladast vinner, hade 

fått genomslag.” 

 

Texterna är egentligen alla uppbyggda som ett referat. Ledaren och analysen lägger naturligt 

nog in fler egna värderingar och slutsatser, men texterna har ändå många likheter med 

referatet. De har alla argumenten och sakfrågorna som togs upp som utgångspunkt. Här finns 

inga trivia-artiklar eller läsarbetyg. Detta leder till att bevakningen av debatten är i stort sett 

befriad från personifiering, vilket också syns i den kvantitativa studien. Deltagarnas utseende 
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nämns inte en enda gång (en gång sägs att Miljöpartiets Maria Wetterstrand, som inte deltog i 

debatten, har en yngre och piggare profil än Peter Eriksson. Kanske är syftet att visa att Peter 

Eriksson är gammal och trött, men det var fortfarande inte ett omnämnande av utseendet hos 

någon av debattörerna). Personerna är pusselbitar i de två blocken snarare än självständiga 

aktörer, vars särdrag är mindre intressanta. 

 

 “Det blev tydligt att de borgerliga inte har något emot privata akutsjukhus, medan 

socialdemokraterna, vänster- och miljöpartiet har det.” 

 

Läsarbetyg förekommer som sagt inte alls. Även opinionsmätningar är ovanliga i texterna. I 

ledaren används de till att förklara tre saker:  

1) att debatten var extra viktig för Miljöpartiet som låg nära fyra procent, och som genom att 

välja att skicka Peter Eriksson istället för den populära Maria Wetterstrand kanske brände sin 

sista chans.  

2) hur avgörande debatten var för de båda blocken då skillnaden mellan dem var så liten att 

det statistiskt var omöjligt att säga vilket som var störst.  

3) att en sak var säker redan inför debatten, nämligen att Folkpartiet gör ett kanonval med sina 

12,6 procent, enligt den senaste mätningen. Men opinionsmätningarna spelar en väldigt 

marginell roll och används knappast som någon form av facit på valutgången, eller hur 

debatten påverkat den. 

 

Någon vinnare eller förlorare utses inte i artikeln på framsidan, referatet eller analysen. Det 

antyds inte ens. I ledaren gör man dock klart redan i rubriken vilka som gjort bäst ifrån sig: 

“Det blev fyrklöverns afton”. Även i brödtexten finns det en del indikationer på vilka som 

var debattens förlorare:  

 

 “Blev de osäkra väljarna klokare av SVT:s direktsända partiledardebatt ikväll? Rimligen bör de 

ha blivit det, för debatten var den mest klargörande i valrörelsen. Om den också avgjorde valutgången är 

däremot svårare att veta. Men det är troligt att miljöpartiet begick ett allvarligt misstag när man lät Peter 

Eriksson och inte Maria Wetterstrand, som har en yngre och piggare profil, företräda partiet.” 

 

Det är svårt att utläsa vilka de största och hetaste sakfrågorna var utifrån Svenska Dagbladets 

rapportering från debatten. Alla texterna tar upp lite gott och blandat från vad som kom på tal, 

allt från högre löner till vårdpersonal, till Iraks massförstörelsevapen, till skattesänkningar och 
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nedskärningar i välfärden. Den enda fråga som verkar ha någon form av särställning är 

integrationsfrågan som till och med nämns i rubriken till analysen: “Misslyckad integration 

tände partiledardebatt”. Ändå framställs det som om alla partierna är överrens även i den 

frågan.  

 

“Ändå var det först när valets stora frågor om den misslyckade integrationen kom upp som det riktigt 

hettade till. Ändå är alla partier numera överens om att det är genom arbete som de flyktingar som fått asyl ska 

komma in i det svenska samhället. Problemet är att väldigt lite hänt tidigare, vilket var de borgerligas främsta 

argument.” 

 

4.2.8.3 Sakgestaltning 

Svenska Dagbladet 2002 bjuder nog på den sakligaste gestaltningen av alla våra undersökta 

år. De framställer debatten som saklig och ideologiskt och poängterar att tv-tittarna bjöds på 

en utförlig redogörelse var de olika partierna står i olika frågor. Alla de tre större texterna i 

tidningen går också igenom de sakfrågor som kom upp under debatten på ett ganska 

systematiskt sätt.  

 

Inte ens ledarsidan, som i allmänhet tar sig större friheter i fråga om gestaltning, beskriver 

politiken som spel i någon större utsträckning.  

 

4.2.9 Aftonbladet 2010 

Diagram 11. Kvantitativ undersökning – Aftonbladet 2010. n = 39 
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4.2.9.1 Rubriker 

Rysaren 

Framsidan visar en bild på Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt med respektive blocks procent 

i senaste opinionsmätningen bredvid dem. 

Rödgröna tryckte på hjärtlösheten (Ledare) 

En ledare som handlar om att Mona Sahlin under debatten visat att hon är den mest erfarna 

och kompetenta politikern bland alla partiledarna och att hon, tillsammans med Maria 

Wetterstrand och Lars Ohly, på ett tydligt sätt gjort klart för tittarna hur hjärtlös regeringens 

hantering av de utförsäkrade är. 

PANIK-ATTACK 

De rödgrönas trumfkort i valet: de utförsäkrade (underrubrik) 

En artikel om att de rödgrönas taktik under debatten var att konfrontera Reinfeldt med fall där 

människor hamnat i kläm. 

PANIK-TAKTIK 

Så skulle alliansen klara de rödgrönas frågor om sjukförsäkringens offer (underrubrik) 

Är närapå identisk med föregående artikel i disposition, men handlar om hur de borgerliga 

planerat att försvara sig mot den attack de visste skulle komma från vänsterblocket gällande 

de utförsäkrade. 

Sjuka Annicas dotter: Det är en smäll i ansiktet 

Emelie Holmlund blev inför valet uppmärksammad i medierna då hon skrivit ett blogginlägg 

om sin sjuka mamma som blivit utförsäkrad och tvingats tillbaka till arbete. Den här artikeln 

handlar om hur hon och hennes mamma reagerade när de såg debatten där de förekom som 
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exempel i vänsterblockets taktik mot de borgerliga. 

Segrare - i debatten (Överrubrik, uppslag) 

Reinfeldt fick högsta betyg 

Kort liten text om att Reinfeldt fick högst betyg och att Lars Ohly fick lägst, samt betygen på 

alla deltagarna listade med kort tillhörande kommentar. För första gången kommenteras 

debattörernas prestation av en retorikexpert. 

Argumenten kan ha kommit för sent 

Politisk kommentar av Lena Mellin där hon menar att de borgerliga partiledarna för första 

gången hade synkroniserade och hållbara svar på kritiken mot utförsäkringarna, men att 

argumenten kan ha kommit för sent i valrörelsen.  

 

4.2.9.2 Analys 

Bevakningen av debatten 2010 sticker inte ut vare sig vad gäller sport- eller krigsmetaforer. 

Det totala värdet 15 är ganska genomsnittligt för Aftonbladet, och ingen av dem har enskilt ett 

jämförelsevis högt värde. Debattdeltagarnas utseende kommenteras inte en enda gång, medan 

personlighet nämns näst flest gånger av alla undersökta år. Debatt och retorik nämns hela 18 

gånger, näst flest av alla undersökta år. 

 

Bevakningen har ett dominerande huvudspår: de som hamnat i kläm i och med förändringarna 

i sjukförsäkringen. Två hela uppslag handlar om dels vänsterblockets taktik i debatten, som 

gick ut på att gång på gång ta upp exempel på människor som utförsäkrats och tvingats in i 

arbete, och dels om alliansens strategi för att bemöta dessa exempel. Förutom de två 

uppslagen finns även en ledare och en analys av Lena Mellin på samma ämne.  

 

Denna fixering vid de båda sidornas taktik gör att innehållet i mångt och mycket handlar om 

debatteknik och retorik. Frågan om utförsäkrade människor beskrivs här genom de båda 

blockens retoriska poänger och till och med Lena Mellins analys med rubriken “Argumenten 

kan ha kommit för sent” resonerar kring frågan med de båda blockens debattekniska strategi 

som utgångspunkt.  

 

 “Göran Hägglund är inte bara kristdemokrat och socialminister utan har dessutom en snäll och 

hygglig framtoning. Han fick självklart ta första smällen. 

  Näste försvarare var Maud Olofsson (C) som upprepade vad Hägglund hade sagt fast med andra ord. Till sist 

knöts säcken ihop av Fredrik Reinfeldt. Han fick agera statsman.” 
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Utöver de två taktik-uppslagen finns de vid det här laget obligatoriska läsarbetygen. De 

presenteras på ett uppslag med rubriken “Segrare - i debatten”. Segraren de talar om är 

Fredrik Reinfeldt som fått högst betyg av alla. Betygen ges här inte lika mycket utrymme som 

de tidigare åren, från 1991 och framåt. Det är endast en liten artikel där Jan Björklund 

berömmer Fredrik Reinfeldt för hans insats samt bilder på de olika partiledarna med 

läsarbetyget inklippt i bilden. Nytt för i år är dock att läsarnas betyg kompletteras av 

retorikexperten Elaine Bergqvists omdömen. De redovisas kortfattat längst ner på uppslaget, 

under bilderna på partiledarna.  

 

 “Reinfeldt håller låg profil och det har effekt. Varje gång Reinfeldt pratar är det stort fokus. Att 

han pratar monotont må vara trist men det gör att det känns sant, som om han läser direkt ur faktaboken utan 

några egna värderingar.” 

 

Greppet med en retorikexpert bidrar än mer till att tidningen domineras av retorik och 

debatteknik, och är en delförklaring till det höga värdet i statistiken. Det kan jämföras med 

1982 års debattbevakning, den enda som hade högre värde på retorik och debatteknik, där en 

artikel helt ägnades åt att beskriva debattdeltagarnas kompetens. Den gången var det Kjell-

Olof Feldt som beskrevs som den skickligaste debattören i Sverige på många år.  

 

Om debattörerna i de tidigare debatterna framställts som sluggers i boxningsringen är de här 

snarare strateger som genom smarta taktiker försöker överlista sina motståndare. Allt handlar 

om hur de lyckats vrida och vända på argumenten för att i vänsterblockets fall klä av 

borgarna, och i alliansens fall komma undan angreppen från vänster. Utförsäkringarna - den 

stora sakfrågan som bevakningen i tidningen kretsar kring - har närmast rollen av slagträ. Vi 

får läsa om hur de rödgröna, som uttänkt taktik, använde frågan för att gång på gång slå hårt 

mot regeringens förändringar av sjukförsäkringen. 

 

Jämfört med tidigare år är frågan om vem som vann och vem som förlorade inte lika central. 

Det går tydligt att utläsa i artikeln med rubriken “Segrare - i debatten” där Fredrik Reinfeldt 

koras till vinnare av Aftonbladets läsare, men själva artikeln är kort och i tidningens övriga 

innehåll är det svårare att tyda vem som skulle ha vunnit. Undantaget är ledaren som hyllar 

socialdemokraternas Mona Sahlin som “ett fenomen”. 



50 
 

 

 “I går kväll stod hon rakryggad i SVT:s partiledardebatt och visade att hon är den mest erfarna 

politikern av alla. I fråga efter fråga tydliggjorde hon varför det behövs en annan regering och en kvinna på 

statsministerposten. Det är imponerande.” 

 

Kanske beror den försiktigare hållningen till korandet av vinnare på att läsarna gav Fredrik 

Reinfeldt högst betyg. Tidigare år har stort utrymme getts till att hylla Mona Sahlin respektive 

Göran Persson för deras fina insatser och höga betyg. Aftonbladet är kanske, med sin 

socialdemokratiska inriktning, inte lika benägna att skriva gratulerande artiklar om 

moderatledare som debatterat väl. 

 

 

 

4.2.9.3 Sakgestaltning 

Betygen från läsarna ges här inte alls lika stort utrymme som 1991 och 2002. Däremot 

kompletteras de av kommentarer från en retorikexpert, vilket ökar fokuseringen på 

debattörernas retoriska insats, ett tecken på gestaltning av politiken som spel.  

 

Överlag ägnas mycket utrymme åt framförallt en sakfråga: den om förändringar i 

sjukförsäkringen. Den genomsyrar hela bevakningen och beskrivs som den avgörande frågan i 

både debatten och valrörelsen. Men även om frågan spelar en central roll är det inte säkert att 

den ingår i en del av en saklig gestaltning. I det här fallet används den snarast som ett verktyg 

i ett taktiskt spel mellan de båda blocken, och den sakliga gestaltningen kan nog sägas vara 

begränsad, om än mer utbredd än till exempel 1991. 

 

4.2.10 Svenska Dagbladet 2010 
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Diagram 12. Kvantitativ undersökning – Svenska Dagbladet 2010. n = 10 

 

 

4.2.10.1 Rubriker 

RÖDGRÖNA TAR IN 

Framsidans bild består av närbilder på Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt och två staplar med 

respektive blocks röster. En kort genomgång av hur de rödgröna knappat in under veckan som 

gått.  

Vi köper de ondskefullt låga skatterna  (Kommentar) 

En kort (under hundra ord) kommentar på ledarplats. Handlar främst om att de rödgröna har 

en torftig ekonomisk politik. 

Slutduell på hög nivå 

En sida analys av debatten av Göran Eriksson samt en spalt till höger där citat från debatten är 

publicerade.  

 

4.2.10.2 Analys 

I statistiken är det väldigt få referenser till någon spelgestaltning överhuvudtaget. Detta kan 

bero på att bevakningen överlag är väldigt skral. Bara en artikel på en sida, plus en liten 

kommentar på hundra ord. Inte ens ledaren nämner slutdebatten, utan handlar istället om valet 

som helhet. Den längsta texten om slutdebatten, analysen, är indelad i fem delar, en ingress 

och en brödtext med fyra underrubriker. Rubrikerna lyder: Jobben, sjukförsäkringen, 

jämställdhet, klimatet. Varje rubrik har ytterligare en underrubrik - “karaktär”. Den beskriver 

hur stämningen eller karaktären på debatten var under ett visst segment. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5



52 
 

Ingressen börjar med att förklara hur viktig slutdebatten är, den kommer avgöra den politiska 

framtiden för både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt, gapet mellan partierna krymper och 

det står många sista-minuten-väljare på spel. I ingressen, och följande i hela analysen skrivs 

det om hur partiledarna uppfattas och hur de vill uppfattas. Skribenten menar att Mona Sahlin 

“paradoxalt nog har presterat bättre och bättre debatter under valrörelsen samtidigt som 

partiets och de rödgrönas opinionssiffror har sjunkit”. Och Fredrik Reinfeldt:  

 

“betonar förstås sin statsmannamässiga sida. Dessutom excellerade han i en av sina bästa grenar: 

politiskt nyanserande. När de andra gav sig in i sluggerdebatter bröt Reinfeldt gärna in och belyste saken från 

flera perspektiv.”. 

 

Här talar man om vinnare och förlorare ur det personliga perspektivet. Mycket av analysen 

handlar om att bena ut vem som kom vinnande ut ur sakfrågorna, vem som fick sin åsikt hörd 

och utvärderad, och vem som inte lyckades nå fram. Skribenten avböjer att explicit spekulera 

i vem som vann väljare i debatten: 

 

“Båda blocken tror sig kunna vinna röster på jobbfrågan, och valforskarna får efter valet berätta vem 

som lyckades.” 

 

Men resonerar ändå på ett plan kring om partiledarna i debatten lyckades eller inte: 

 

“I förra valrörelsen fick miljöpartiet kämpa för att föra in miljön i valrörelsen, i årets slutdebatt fick 

Maria Wetterstrand kämpa för att få utrymme i klimatdebatten. [...] Igår tog kärnkraftsentusiasten Jan 

Björklund täten i en debatt som nästan bara handlade om energipolitik”  

 

Hela perspektivet på analysen är “vem lyckades bäst?”. Det är implicit många referenser till 

vunna retoriska slag. Det tas upp många gånger att Reinfeldt avslutade på 

“statsmannamässigt” eller “landsfaderligt” manér, hur politikerna kontrade ett angrepp och 

om det slog ut väl eller inte. 

 

Vid en första anblick ser det här numret av Svenska Dagbladet ut att ha relativt lite 

spelgestaltning - men det visar sig inte riktigt stämma. Här är hela texten istället rik på 

spelgestaltning och nästan allt handlar om retoriska poänger. Detta trots att det inte ser ut så 

från början, eftersom det inte finns några referenser till utseende, inga sportmetaforer och få 
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uttalade vinnare och förlorare. 

 

4.2.10.3 Sakgestaltning 

Trots hög andel spelgestaltning är det även relativt mycket sakgestaltning i det här numret av 

Svenska Dagbladet. Många citat för och emot en sakfråga återges i sin helhet. Och de frågor 

som diskuterats tas upp, i alla fall i korthet. 

 

5. Slutsats och diskussion 

I vår studie är det svårt att besvara hur fördelningen mellan sak- och spelgestaltning ser ut. 

Fördelningen mellan de två gestaltningsformerna har varierat kraftigt från år till år. Men det 

finns en del faktorer som ökat mängden spelgestaltning totalt sett. En sådan faktor var att 

intresset för retorik och debatteknik sköt i höjden 1982 när Kjell-Olof Feldt för första gången 

var med i debatten. En annan var när Aftonbladet 1991 valde att publicera läsarbetyg på alla 

deltagare och skrev en artikel om varje partideltagares insats. Sådana yttre faktorer gör att det 

är svårt att säga hur förhållandet mellan sak- och spelgestaltning ser ut generellt över våra 

undersökta år. 

 

5.1 Jämförelse mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

Vad man däremot kan se är skillnader mellan de två tidningarna. Den första och mest 

uppenbara slutsatsen är att det är mer spelgestaltning i Aftonbladet. Det beror dock delvis på 

att debatten varje år är betydligt mer bevakad där än i Svenska Dagbladet. Mängden artiklar 

drar upp antalet spelgestaltande drag i sig. Men även om man bortser från att de publicerar 

fler artiklar går det att se att Aftonbladet ägnar sig mer åt spelgestaltande journalistik än 

Svenska Dagbladet. De fokuserar mer på personerna och deras prestation och mindre på vad 

som sägs i debatten. Tre av de undersökta åren låter de läsarnas betyg på debattörerna vara 

uppslag åt flertalet artiklar, alla rika på språk som karaktäriserar spelgestaltning. Det faller sig 

naturligt i och med att syftet med dessa artiklar är att vinkla på personerna och bedöma deras 

insats i debatten, vilket gör att artiklarna i stor utsträckning utser vinnare och förlorare. 

 

5.2 Förändring av gestaltning över tid 

Vår andra fråga gällde om gestaltandet av politiken som spel har ökat över tid. Det är svårt att 

ge ett entydigt svar på den frågan. I Svenska Dagbladets fall pekar statistiken från den 

kvantitativa undersökningen på att svaret är nej. Det har snarare minskat. År 1976 och 1982 
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var SvD full av krigsmetaforer och det märks tydligt att valen i fråga var laddade. Därefter 

ökade visserligen fokus på personerna i debatten och det blev vanligare att tidningen skrev om 

debattörernas personlighet, utseende och retorik. Men den totala spelgestaltningen var ändå 

lägre än tidigare. 

 

Vad gäller Aftonbladet är det svårare att utläsa någon trend ur statistiken. Spelgestaltningen 

var visserligen som ovanligast 1976, men därefter varierar det från år till år. Att det skulle ha 

ökat med tiden går inte att utläsa. 

 

5.3 Faktorer som avgör gestaltningsformen 

Vår tredje fråga, vilka faktorer som påverkar vilken gestaltning som dominerar, är bred och 

innehåller många svar. Men några tydliga faktorer går att peka på. Sammanfattningsvis kan 

man säga att det mest avgörande för hur politiken gestaltas är valrörelsens karaktär. För 

Svenska Dagbladet, med beteckningen oberoende moderat, var till exempel valen 1976 (då de 

borgerliga partierna för första gången sedan 1932 hade chans att bilda regering) och 1982 (då 

en socialdemokratisk seger med stor sannolikhet skulle innebära att löntagarfonder infördes) 

oerhört laddade. Stämningen hade piskats upp under månaderna före vilket gjorde att valet 

och debatten gestaltades i form av ett fältslag.  

 

En annan faktor som påverkar gestaltningens form är debattens karaktär. Till exempel 

fokuserade Aftonbladet starkt på personerna 1982 och 1991, med väldigt hyllande artiklar om 

Kjell-Olof Feldt och Mona Sahlin. 1982 var Socialdemokraterna i opposition och 1991 visade 

opinionsmätningarna att de riskerade att tappa makten till de borgerliga partierna, vilket de 

sedan också gjorde. I detta skarpa läge i valrörelsens slutskede gestaltas Feldt och Sahlin 

nästan som frälsare. De deltog båda i slutdebatten för första gången och kom in i ett kritiskt 

läge och gjorde, enligt Aftonbladet, båda succé. Denna fixering vid dem som personer gjorde 

att gestaltningen dessa två år kretsade mycket kring personlighet, utseende och 

retorik/debatteknik. 

 

I kontrast till detta kan man se på valet 2002 då Socialdemokraterna satt vid makten. 

Moderaterna utsattes för hårt tryck i medierna, dels för sin drastiska skattepolitik och dels för 

valstugereportaget i Uppdrag granskning. Här fanns ingen socialdemokratisk frälsare i 

Aftonbladet dagen efter. Göran Persson koras visserligen till vinnare av debatten i och med 
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sitt höga läsarbetyg, men det centrala i tidningen är sprickan mellan Bo Lundgren och Lars 

Leijonborg. Aftonbladet gör ett stort nummer av att de inte kan komma överens om 

skattesänkningarna och den borgerliga oppositionen målas upp som oerhört splittrad.  

 

Detta var också första året två kvinnliga partiledare ställdes mot varandra i Maud Olofsson 

(C) och Gudrun Schyman (V) (1991 debatterade Mona Sahlin och Inger Schörling, men 

Sahlin var vid den tiden inte partiledare). Detta beskrevs upp som en “kvinnokamp”. Två 

artiklar handlade om hur de båda slogs om de kvinnliga väljarna genom att utmana varandra i 

debatten.  

 

Dessa två huvudspår gjorde att spelgestaltningen detta år kretsade kring krig och konflikt 

snarare än personlighet och/eller retorik. Året innehöll fler krigsmetaforer än något annat och 

texterna präglades tydligt av konflikt och vem som vann.  

 

5.4 Olika genrers påverkan på gestaltningsformen 

Det mest avgörande för både mängden spelgestaltning och dess karaktär verkar dock vara 

artikel-genre. Vissa genrer tenderar att innehålla fler sport- och krigsmetaforer, till exempel 

referaten. Men det innebär inte nödvändigtvis att de är mer präglade av gestaltning av politik 

som spel. Om man jämför med till exempel bakom kulisserna-artiklarna från Aftonbaldet 

1976 och 1982 så har de generellt sett färre utslag på spelgestaltande karakteristika, men vem 

som vann är ofta betydligt viktigare i dessa artiklar. Och enligt Capella & Jamiesons teori om 

sak- och spelgestaltning är just huruvida textens centrala budskap kretsar kring vinnare och 

förlorare den mest avgörande faktorn vid bedömningen av om det är fråga om spelgestaltning 

(Capella & Jamieson 1997). I referatens fall förekommer sport- och krigsmetaforerna ofta för 

att få debatten att låta spännande, medan det centrala i texterna många gånger faktiskt är de 

frågor som debatterades. Enligt teorin om sakgestaltning är alltså dessa mer benägna att 

gestalta politiken som sak än till exempel bakom kulisserna-artiklarna. Man skulle därför 

kunna säga att urvalet av artikelgenrer är en viktig faktor för om bevakningen präglas av 

gestaltning av politiken som spel. Ett konkret exempel på detta är när Aftonbladet 1991 för 

första gången publicerade artiklar baserade på läsarbetyg. De kom att fullkomligt dominera 

bevakningen och drog upp spelgestaltningen till högre nivåer än där de var till exempel 1976. 
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