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Abstract 
Engblom, Gustav (2009) De nya riksdagspartierna och den politiska dagordningen “The new 
parilament parties and the political agenda.” 

1988 and 1991 the swedish parties Miljöpartiet, Ny demokrati and Kristdemokratiska 
samlingspartiet made it over the 4 percent threshold and successfully entered the Swedish 
parliament. Sweden was once described as one of the most stable political systems in the 
world, but the parliament elections of 1988 and 1991 showed that Sweden was no exception 
from the growing instability in west democratic political systems. 

The stability and instability that followed in the west democratic political systems is believed 
to be explained by the political parties’ efforts to adjust to changes in their political 
environment. This has lead them to cartelize and the cartel party is believed to prefer stability 
over triumph for various reasons. 

The established political parties are believed to be able to manipulate the political agenda in 
such a way that political topics that would have caused great turbulence in the political 
system, if debated, are kept away from the political agenda. This the cartel members do to 
reduce competition among each another. But these political topics can still cause turbulence in 
the political system if such an issue is actualized by a new party.  

This essay describes how established party’s propaganda correlates with media’s coverage of 
the same political issues and how this influence voter preferences. The essay also describes 
how established parliament parties deals with new parties that aspire to win seats in the 
Swedish parliament.  

The main conclusion is that media’s coverage has a huge impact on which questions are 
perceived to be important to the voters and that established parties do not gain from 
confronting new parties such as Sverigedemokraterna, if their goal is to keep 
Sverigedemokraterna from getting seats in the Swedish Parliament. It is instead better to 
“silence them to death.” However if a new party is ignored by the established parties, but 
manages to convince the public that a crisis will occur if nothing is done to improve current 
conditions, this strategy backfires, as it did in 1988 when Miljöpartiet became a parliament 
party.  
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1. Introduktion 

I västvärldens demokratier talades det länge om ett nedfruset partisystem, där medborgarna 

röstade på samma parti i val efter val. Detta stämde särskilt väl in på Sverige som sades ha ett 

av de stabilaste partisystemen i världen.1   

Tiderna har förändrats och inte heller Sverige kan längre påstås ha ett stabilt partisystem. Att 

väljare byter parti från val till val blir allt vanligare2 och nya partier har dessutom tagit sig in i 

riksdagen: Miljöpartiet 1988, Kristdemokratiska samlingspartiet samt Ny demokrati 1991.  

Det finns dem som menar att det dröjde så länge som till 1988 för ett nytt parti3 att ta sig in i 

riksdagen därför att de etablerade riksdagspartierna aktivt motarbetat nya partiers 

riksdagsinträden.4 

Men varför kom nya partier in i riksdagen just 1988 och 1991? Ett antagande är att 1988 och 

1991 utgör unika fall för hur de etablerade riksdagspartierna misslyckades med att sätta 

dagordningen och att detta sammanföll med att de nya partiers profilfrågor dök upp i 

massmedia i större utsträckning än vid tidigare val.5   

Beror de etablerade partiernas misslyckade, att hålla nya partier utanför riksdagen 1988 och 

1991, på att de i större grad än vid tidigare val misslyckades med att sätta den politiska 

dagordningen? 

Denna uppsats är ett bidrag inom den statsvetenskapliga disciplinen genom att den undersöker 

hur relationerna partier – media - väljare ser ut då nya partier kommer in i riksdagen och ökar 

därigenom också allmänhetens förståelse för under vilka förhållande nya riksdagsinträden kan 

förväntas.  

 

Detta är således en uppsats om förhållandet mellan partier, media och väljare samt hur den 

påverkar nya partiers chanser att komma in i riksdagen samt hur den påverkas av nya partiers 

riksdagsinträden. 

 
                                                
1 Bäck, 2003, s. 31 
2 Holmberg, 2004, s. 83 
3 Erlingsson, 2005, s. 43 
4 ibid 
5 Erlingsson, 2003, s. 44 
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2. Teori 

 

2.1 Definition av nya och etablerade partier. 

 

I uppsatsen kommer jag använda mig av begreppen nya och etablerade riksdagspartier. Med 

nya rikspartier i uppsatsen menas Miljöpartiet, Kristdemoratiska samlingspartiet samt Ny 

demokrati. De etablerade riksdagspartierna är Vänsterpartiet, Socialdemokratiska 

arbetarepartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderata samlingspartiet.  

 

2.2 Nedfrysningsteorin 

 

Lipset och Rokkan presenterade 1967 nedfrysningsteorin som gick ut på att partisystemen i 

västdemokratiernas parlament frusit fast. Med ett fastfruset partisystem menas ett stabilt 

partisystem där väljare i stort sett röstar på samma parti från val till val och i vilket partierna 

som väljarna har att välja mellan är samma från val till val. Lipset och Rokkan visade att 

partierna som återfanns i västdemokratiernas parlament vid tiden för deras undersökning i 

stort sett var desamma som suttit i parlamenten sedan 1920-talet. Detta var kontroversiellt 

därför att partierna skapats ur sociala skiljeliktlinjer som sedan länge spelat ut sin roll.6 Istället 

hade nya sociala skiljelinjer uppstått med åren, men utan att nya partier bildats för att ersätta 

dem gamla.7 

 

Stabila partisystem var länge ett kännetecken för västdemokratier i allmänhet, men Sverige i 

synnerhet som länge hade ett av de stabilaste partisystemen i världen.8 Detta har ändrats. I 

Sverige liksom i övriga västdemokratier har en upptiningstrend av det frusna partisystemet 

sedan länge varit att iaktta.9  

 

Indikatorer10 på upptiningstrenden är att; 

1) andelen partibytare ökar. Med partibytare menas väljare som röstar på olika partier från ett 

val till ett annat; 

2) medlemstalen i de etablerade partierna minskar; 

                                                
6 Miller, 2007, s. 170-173 
7 Erlingssson, 2005,  s. 40 
8 Bäck, 2003,  s. 31 
9 Erlingsson, 2005 s. 50 
10 ibid 
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3) valdeltagandet sjunker; 

4) nya partier allt oftare bildas och utmanar de etablerade partierna.  

 

Huvudfokus vad gäller upptiningsindikatorer i denna uppsats är indikator 4: bildandet av nya 

partier som utmanar de etablerade partierna. 

 

2.3 Duvergers lag 

 

Logiken ger att indikator 1: att andelen partibytare ökar, är en förutsättning för uppkomsten 

av indikator 4: att nya partier allt oftare bildas och utmanar de etablerade partierna. Viktigt 

är emellertid att veta att ett valsystem kan ha en stor andel partibytare utan att detta resulterar i 

att nya partier som utmanar de etablerade bildas. En förutsättning för att nybildade partier ska 

kunna utmana de etablerade partierna är förutom en hög andel partibytare också landets 

valsystem.11 

 

Maurice Duverger konstaterade att förutsättningarna för flerpartisystem och såldes också att 

nya partier tar sig in i det nationella parlamentet är goda i länder som tillämpar proportionella 

valsystem med stora valkretsar och sämre i icke-proportionella valsystem.12  

 

I Sverige tillämpas ett proportionellt valsystem med stora valkretsar vilket inte missgynnar 

nya partiers möjligheter att ta sig in i riksdagen. I Sverige berodde alltså inte det stabila 

antalet partier i riksdagen fram till 1988 på valsystemet. 

 

2.4 The first mover advantage – En förklaring till stabilitet i partisystemets partiantal 

 

Trots Sveriges icke-missgynnsamma valsystem sett utifrån nybildade partiers förutsättningar 

att kunna utmana de etablerade partierna om riksdagsmandat höll sig antalet partier i Sverige 

under flera decennier intakt. Först i och med Miljöpartiets riksdagsintåg 1988 ändrades 

detta.13 Att Sverige just då fick ett nytt parti på rikspolitisk nivå kan inte uteslutande förklaras 

av att det just då uppkom en ny politisk skiljelinje. Nya skiljelinjer genererade inte nya partier 

                                                
11 Erlingsson, 2005,  s. 53 
12 Blais, 2007, s. 56-59 
13 Bäck, 2003,  s. 31 
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på 60-talet då Lipset och Rokkan presenterade sin nedfrysningsteori.14 En plötslig stegring i 

antalet partibytare kan inte heller förklara utgången vid 1988 års val. Skillnaden i andelen 

partibytare vid valet 1988 var marginell i jämförelse med de tre föregående valen.15      

  

Anledningen till det nedfrysta svenska partisystemet är istället enligt Erlingsson (2005) en 

konsekvens av att de etablerade partierna aktivt stängt ute nya partier. I och med att de 

etablerade partierna i det svenska partisystemet var först i riksdagen hade de vad ekonomer 

kallar The first mover advantage. Teorin används inom ekonomin för att förklara svårigheten 

för nya aktörer att ta sig in på en marknad som redan domineras av andra.16 

 

I och med att de fem etablerade partierna i Sveriges riksdag var först på plan så kunde de göra 

upp regler som skulle komma att gynna dem själva och missgynna potentiella utmanare som 

ville ta sig in i riksdagen. Exempel på en sådan regel i Sverige är införandet av 

fyraprocentspärren. Ytterligare exempel på regler som gjorts upp för att skydda den rådande 

parlamentariska ordningen i Sverige är reglerna för partistöd som gynnar partier som sitter i 

riksdagen och avgiftshöjningen för att hålla torgmöten som missgynnar nya partier vilka 

sällan har råd att massproducera kampanjmaterial.17  

 

2.5 Styrd opinionsbildning – Ytterligare en förklaring till stabilitet i partisystemets 

partiantal 

 

Att eliter påverkar opinionsbildning hos allmänheten är en gammal sanning myntad redan på 

1800-talet av den franske sociologen Gabriel Trade. Trade menade att opinion bildas om det 

som ”råkar” stå i tidningen. Detta stöds också av nutida forskning om hur massmedia 

påverkar den politiska dagordningen. Enligt Asp (1990) påverkar massmedias rapportering i 

hög grad vilka frågor folk har åsikter om. Asp poängterar dock att detta inte ska förstås som 

att medierna i samma utsträckning påverkar vad folk tycker om det som de har åsikter om.18 

 

Förutom de etablerade partiernas fördel av att kunna göra upp spelregler som gynnar dem 

själva och således missgynnar utmanare finns det forskning som visar att de också till viss del 

                                                
14 Miller, 2007, s. 170-173 
15 Holmberg, 2004, s. 83 
16 Erlingsson, 2007, s. 43 
17 Erlingsson, 2007, s. 45- 46 
18 Bennulf, 1994, s. 26-27 



 
 

9 

har kunnat styra den politiska dagordningen. I Sverige menar valforskarna Gergils och Widen 

(i Asp 1990) att socialdemokraterna är särskilt skickliga på att manipulera den politiska 

dagordningen.19 En central faktor i hur media lägger upp nyhetsrapportering från valrörelser 

antas i denna uppsats vara konflikter i sakfrågor. I och med att media under valrörelserna är 

ute efter att hitta tydliga konflikter som passar sig för återberättning i nyhetssändningar20 är 

det av logik givet att det är viktigt för de etablerade partierna att valrörelsens konflikter hålls 

så att de inte ger uppmärksamhet åt nya partier i och med att massmedial uppmärksamhet i 

stor utsträckning påverkar i vilka frågor folk har åsikter men inte vad folk tycker om det som 

de har åsikter om.  

 

Ett centralt antagande i uppsatsen är alltså att de etablerade partierna försöker styra den 

politiska dagordningen. Detta gör de etablerade partierna genom att medvetet föra upp visa 

frågor på ett politiserat plan medan de medvetet låter andra frågor förbli på ett icke-politiserat 

plan.21 Med politisering menas enligt Molin (i Loxbo 2007) ”de beslut, det plan, där aktuella 

frågan är ett element i partiernas propaganda och av partierna antas ha effekt på opinionen 

inom valmanskåren. På detta plan är frågorna också normalt partipolitiskt kontroversiella”22   

 

Nya partiers inträde i riksdagen antas därför till stor del förklaras av att de etablerade partierna 

förlorar den kontroll de tidigare haft över den politiska dagordningen då nya partier effektivt 

utestängdes från riksdagen. 

 

2.6 Partistrategisk fyrkamp 

 

Partier vinner röster genom att de presterar väl på fyra områden: ideologisk närhet, 

kompetens, tydlighet och agenda enligt valforskaren Sören Holmberg. Holmberg (2004) 

poängterar också att ett parti med nödvändighet måste prestera väl i samtliga fyra grenar,23 

men logiskt sett borde ett parti också klara sig väl även om det presterar dåligt bara det relativt 

sett klarar sig bättre än övriga. 

 

                                                
19 Asp, 1990, s. 56- 57 
20 Brandorf, 1996, s. 24 
21 Erlingsson, 2007, s. 44-45 
22 Loxbo, 2007, s. 34 
23 Holmberg, 2004, s 102- 104 
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Holmbergs forskning som pekar på att val vinns genom goda prestationer i grenarna närhet, 

kompetens, tydlighet och agenda stödjer antagandet att den politiska dagordningen spelar en 

avgörande roll för om ett parti ska ta sig in i riksdagen eller inte. Men mot bakgrunden av 

samma forskning borde hänsyn också tas till grenarna närhet, kompetens och tydlighet, vilka 

inte kommer undersökas närmare i uppsatsen. Hur kan jag motivera mitt ensidiga fokus på 

den politiska agendan? Holmberg menar att agendan bara utgör vad han kallar en gren av fyra 

i en partistrategisk fyrkamp, vilken förklarar hur partier vinner röster och val. 24     

 

Den första grenen Närhet går ut på att partierna vinner röster genom att placera sig ideologiskt 

nära sina väljare på den ideologiska vänster- högerskalan. Denna gren i fyrkampen är 

avgörande för ett lyckat riksdagsvalresultat i Sverige, svenska väljare är nämligen de som 

mest i världen röstar på de partier som ligger dem ideologiskt nära. 25 

 

Jag kommer nu att föra ett längre resonemang om varför betydelsen av ideologisk närhet bara 

kommer att behandlas här i uppsatsens teoridel och därefter lämnas därhän. 

 

1957 kom boken ”An Economic Theory of Democracy” av Anthony Downs ut. I sin bok 

menade Down att på samma sätt som det var företags mål att göra så stor vinst som möjligt så 

var partiernas främsta mål att vinna så många röster som möjligt. Partiernas ideologiska 

värderingar fick alltså stå tillbaka om de stod i konflikt med huvudmålet: röstmaximering. 

Detta medför att alla partier kommer att försöka lägga sig ideologiskt i mitten där de ligger så 

ideologiskt nära så många väljare som möjligt för att på så vis vinna så många sympatier som 

möjligt.26   

 

Down utgick i sin bok från ett majoritetsvalsystem där vinnaren tar allt, vilket innebär att det 

inte råder en konflikt mellan att röstmaximera och att realisera partiets partiprogram på 

samma sätt som i proportionella valsystem.27 I Sverige och i andra proportionella valsystem är 

det sällan en politisk majoritet som styr utan ett samarbete mellan politiska minoriteter.28 

Detta innebär att regeringspartiet/partierna måste samarbeta för att kunna realisera sin politik. 

Ett parti vars främsta mål är att röstmaximera riskerar att försämra relationerna till övriga 

                                                
24 Holmberg, 2004, s. 102- 104 
25 Holmberg, 2004,  s. 104- 109 
26 Bäck, 2003, s. 51- 51 
27 Bäck, 2003, s. 54- 58 
28 Lewin, 2002, s. 9 
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partier tillika framtida samarbeten, samarbeten som är nödvändiga för att partiet ska kunna 

realisera sin politik.29 

 

Studier i Sverige har visat att svenska riksdagspartier inte röstmaximerar i den utsträckningen 

som man kunde ha förväntat sig om röstmaximering var partiernas främsta mål.30 Björn Molin 

och Gunnar Sjöblom menade på 60-talet istället att programrealisering borde vara att betrakta 

som svenska partiers främsta mål och att detta innebär att partierna ständigt får kompromissa 

mellan intern sammanhållning, parlamentariskt samarbete och röstmaximering.31 Detta 

innebär att etablerade riksdagspartier till viss del är låsta vid en viss plats på den ideologiska 

vänster- högerskalan och kan därför inte ställa sig i mitten vilket annars enligt Downs 

resonemang vore logiskt.  

 

De komplikationer som hindrar riksdagspartier från att röstmaximera kan nya partier utanför 

riksdagen bortse ifrån. Deras främsta uppgift antas i denna uppsats istället vara att just 

röstmaximera. Detta medför att de nya partierna innan de kommer in i riksdagen har all 

anledning att försöka placera sig i mitten på den ideologiska vänster- högerskalan i syfte att 

ställa sig så ideologiskt nära så många väljare som möjligt.  

 

Svensk väljarforskning visar att detta också är precis vad de gör. Både Kristdemokraterna och 

Miljöpartiet har innan de kom in i riksdagen placerat sig ideologiskt mellan vänster- och 

högerblocken. De har sedan vandrat åt var sitt håll: Miljöpartiet in i vänsterblocket och 

kristdemokraterna in i högerblocket.32 Ny Demokrati utgör i det här fallet ett problem i och 

med att de av väljarna från början placerades in till höger samt att det bara finns två 

undersökningar (1991 och 1994) på hur partiet placerats in på vänster-högerskalan. Det som 

dock stödjer antagandet att Ny demokrati strävade efter att lägga sig ideologiskt i mitten var 

att de lyckades särskilt väl med att locka väljare från både vänster och höger vid valet 1991.33 

 

De nya partierna har fördelen framför de etablerade att de kan ställa sig i mitten av vänster- 

högerskalan, vilken de också utnyttjar. Därmed är betydelsen för nya partier av grenen närhet 

i det partistrategiska spelet klargjord. 

                                                
29 Bäck, 2003, s. 54- 58 
30 ibid 
31 ibid 
32 Holmberg, 2004, s. 108 
33 Gilljam, 1993, s. 73 
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I min uppsats kommer jag inte heller lägga vikt vid grenarna tydlighet och kompetens. Grenen 

tydlighet pekar på vikten av att nya partier tydligt förmedlar vilken politik de vill föra inför 

väljarna. Grenen kompetens handlar om hur kompetent partiet bedöms vara att driva den 

politik de aviserat att de vill föra. Dessa båda grenar beror av vilka frågor som kommer upp 

på agendan.34  

 

För att partierna ska framstå som tydligare och kompetentare än sina motståndare då de 

kommunicerar med väljarkåren krävs att de får tala i de sakfrågor som de har så att säga 

äganderätten på.35 Det som menas med att partierna har äganderätt på vissa frågor är att 

väljarna förknippar partierna med vissa frågor och att dessa frågor svårligen kan tas upp av 

andra partier utan att det gynnar partiet med äganderätt på frågan. Holmberg kallar de frågor 

som gynnar ett parti då de aktualiseras för partiets hemmaplansfrågor. De frågor som 

missgynnar ett parti då de aktualiseras kallar han för bortaplansfrågor.36  

 

Kampen om agendan handlar alltså för ett parti om att få upp så många hemmaplansfrågor på 

den politiska dagordningen som möjligt samtidigt som partiet så långt det är möjligt försöker 

hålla agendan ren från bortaplansfrågor.37 Att påverka agendan till sin egen fördel är något 

som de etablerade partierna i denna uppsats antas ha varit bra på fram till 1988. Vid valen 

1988 och 1991 antas de i uppsatsen istället ha förlorat kontrollen över dagordningen vilket 

medförde att de nya riksdagspartierna Miljöpartiet, Kristdemokratiska samlingspartiet samt 

Ny Demokrati tog sig in. 

 

Holmberg använder sig av fyrkampen för att förklara partiernas framgångar och motgångar i 

val. Då han analyserar valen tittar han på hur väl partierna som konkurrerar om 

riksdagsmandaten presterar individuellt i varje gren. Jag kommer i min uppsats titta på hur de 

etablerade partierna presterade kollektivt i grenen agenda gentemot Miljöpartiet 1988 samt 

Kristdemokratiska samlingspartiet respektive Ny demokrati 1991.  

 

2.7 De etablerade partiernas utveckling    

 

Att jag analyserar de etablerade partiernas agerande kollektivt istället för som enskilda aktörer 
                                                
34 Holmberg, 2004, s. 126-130 
35 Miller, 2007, s. 186- 187 
36 Holmberg, 2004, s. 122 
37 ibid 
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går emot den gängse bilden av hur partier ”bör” fungera. Den gängse bilden om hur dagens 

riksdagspartier fungerar grundar sig på föreställningen att partierna fortfarande är så kallade 

masspartier.38 I syfte att förklara varför jag inte väljer att använda mig av masspartimodellen 

för att beskriva de etablerade partierna i riksdagen samt förklara upptiningen av det nedfrysta 

partisystemet, som är en förutsättning för att nya partier ska komma in i riksdagen, kommer 

jag nu redogöra för de etablerade partiernas utveckling.  

 

Ett Masspartis yttersta målsättning är att driva en politik som ska ge optimal utdelning till den 

samhällsgrupp partiet företräder.39 Detta gör att väljarna i samhällsgruppen som partiet är satt 

att företräda inte har anledning att rösta på något annat parti. Masspartiet kan på så vis 

”abonnera” på röster ur samhällsgruppen som det företräder.40 Ett partisystem med 

masspartier är således nedfryst. 

 

Masspartierna bildades av stora samhällsgrupper framför allt arbetare som innan införandet 

av allmän rösträtt var utestängda från den parlamentariska arenan. Den politiska arenan var 

endast åtkomlig för samhällets elit som bildade så kallade elitpartier.41 I och med införandet 

av allmän rösträtt hade masspartierna långt större möjlighet att samla fler röster än 

elitpartierna.42 

 

Masspartimodellen kom senare att överges till förmån för catch- allpartimodellen. Det finns 

ett flertal skäl till detta. För det första tvingades de tidigare elitpartierna att utvecklas, för att 

kunna hävda sig mot masspartierna, till partier som vände sig till flera samhällsgrupper i och 

med att de samhällsgrupper de från början var satta att företräda var för små.43 Förutom att de 

tidigare elitpartierna började vände sig till flera samhällsgrupper samtidigt så kom också 

gränserna mellan samhällsgrupperna att i allt större utsträckning suddas ut som en konsekvens 

av generellt ökat välstånd.44  

 

Ytterligare en orsak till utvecklingen är det omöjliga förhållandet som förväntas råda mellan 

medlemmar och partiledning i ett massparti. I ett massparti råder ett bottom up förhållande 

                                                
38 SOU 1999:130, s. 16-17 
39 Katz, 1995, s. 18 
40 Erlingsson, 2005, s. 39 
41 Katz, 1995, s. 35-36 
42 Kats, 1995, s. 7 
43 Blyth, 2005, s. 37 
44 Blyth, 2005, s. 7 
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mellan partimedlemmar och elit, där medlemmarna på partikongresser lägger upp den politik 

som skall bedrivas av partieliten. I och med att denna kongress inte kan sitta i ett ständigt 

möte och hela tiden förmedla vilken politik som eliten ska driva blir konsekvensen att eliten 

tar på sig egna friheter.45  

 

Partieliten separeras på detta sätt från sin medlemskår och förhållandet som tidigare var 

bottom up byts till att bli top down där partiledningen utformar partiets politiska linje. Via 

massmedia kan partiledningen sedan vända sig till hela väljarkåren istället för bara till 

medlemskåren som tidigare. Medlemskårens roll blir på så sätt reducerad till en 

hejarklacksroll för partielitens politik.46  

 

Konsekvensen av att medlemmarnas inflytande minskar i partierna är att många av dem väljer 

att säga upp sitt medlemskap. Vilket som tidigare redovisats är en indikator på ett partisystem 

i upptining. I och med att de lämnar partiet förlorar partiet intäkterna som tidigare kommit av 

medlemsavgifter. Partierna tvingas därför att söka finansiering på annat håll. Partierna som 

sitter i riksdagen beslutar då att statligt partistöd ska ges till partier som sitter i riksdagen, det 

vill säga dem själva.47  

 

I och med att partierna som tidigare finansierade sin verksamhet genom medlemsavgifter nu 

får pengar från staten förutsatt att de behåller sin plats i riksdagen blir kostnaderna för att 

hamna utanför riksdagen så hög att det hotar partiets fortsatta existens. Med anledning av 

detta bildar de etablerade partierna en kartell, vilken syftar till stabilitet i partisystemet. 

Stabiliteten, som i detta fall är att förstå som att samma partier sitter kvar i riksdagen val efter 

val, åstadkommer partierna genom att minska konkurrensen mellan varandra centralt för 

uppsatsen är att de antas undvika frågor som kan orsaka att konfrontera varandra i frågor som 

kan orsaka instabilitet. Vilket medför att de blir mer lika varandra 48 och följaktligen att vissa 

frågor inte debatteras av de etablerade partierna. 

 

 

 

                                                
45 Katz, 1995, s. 18 
46 Ibid 
47 Katz, 1995, s. 22 
48 Katz, 1995, s. 22-23 
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2.8 Sammanfattning av uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

 

Instabiliteten med avseende på vilka partier som sitter i riksdagen kunde fram till 1988 

undvikas, trots att systemet redan då var instabilt med avseende på partibytare, genom att de 

etablerade partierna gjorde upp regler som gynnade dem själva samt att de hade kontroll över 

dagordningen. 

 

Kontroll över dagordningen antas de etablerade partierna lyckats åstadkomma genom att styra 

vilka frågor som det bildades politisk konflikt kring vilket dragit till sig massmedias 

uppmärksamhet vilket fick effekten att opinion bildats i frågan bland väljarna.  

 

För att förstå hur etablerade partier vinner röster krävs en genomgång av hur väl partierna 

presterat i ”grenarna” närhet, kompetens, tydlighet och agenda. När det gäller nya partier är 

det istället viktigare att ta hänsyn till agendan än övriga tre grenar. Detta därför att inget 

hindrar partiet från att optimera betydelsen av grenen närhet och kan därför antas göra just det 

samt därför att kompetens och tydlighet ändå beror av agendan. 

 

De etablerade partierna har genomgått en utvecklingsprocess och antas vid tiden för de nya 

riksdagspartiernas riksdagsinträdanden ha varit kartellpartier med vilket bland annat innebär 

att de prioriterade stabilitet i partisystemet framför att ta tag i frågor som kunde orsaka 

instabilitet. 

 

Dilemmat som kommer av detta är när ett nytt parti driver opinion i en fråga som kan orsaka 

instabilitet i partisystemet. Hur ska det nya partiet bemötas? Konfrontation leder till 

massmedial uppmärksamhet som kan gynna det nya partiet och inaktivitet kan föras fram som 

ett argument av det nya partiet att frågan försummas.  

 

Om de sakfrågor som prioriteras av de etablerade partierna också prioriteras i media och av 

väljarna tyder detta på att de etablerade partierna har kotroll över dagordningen. Detta 

förhållande antas inte råd i de sakfrågor som nya riksdagspartier genom sin aviserade politik 

samlar betydande andelar av sina röster på. De etablerade partierna antas också ha goda 

kunskaper i vilka sakfrågor som är sina egna respektive de nya partiernas hemma- samt 

bortaplansfrågor och förväntas försöka manipulera dagordningen så att uppmärksamhet inte 

riktas mot bortaplansfrågor. 
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Med denna teoretiska utgångspunkt kommer nu valen 1985, 1988 samt 1991 att analyseras.  

 

2.9 Analysmodell  

 

En fråga som prioriteras högt av de etablerade partierna antas i uppsatsen vara en fråga som 

de etablerade partierna önskar ha med på dagordningen medan motsatt förhållande råder i 

frågor som prioriterats lågt av de etablerade partierna. Frågor som prioriteras högt i media 

antas vara de frågor som innehåller tydligast konflikt då de debatteras. 

  

Om frågor som prioriteras av de etablerade partierna är de frågor som prioriteras av media 

antas de etablerade partierna ha kontroll över dagordningen. Skulle det istället vara så att 

frågor som prioriterats högt av de etablerade partierna är frågor som inte prioriteras i media 

anses de etablerade partierna inte ha kontroll över dagordningen. 

 

Tabell 2.1 

 
Tabell 2.1 visar vilket förhållande som råder mellan de etablerade partiernas och medias prioriteringar när de 

etablerade partierna har kontroll över dagordningen. 

 De etablerade 

partierna 

Media 

Sakfråga A Prioriterad Prioriterad 

Sakfråga B Ej prioriterad Ej prioriterad 

 

Tabell 2.2 

 
Tabell 2.2 visar vilket förhållande som råder mellan de etablerade partiernas och medias prioriteringar när de 

etablerade partierna inte har kontroll över dagordningen. 

 De etablerade 

partierna 

Media 

Sakfråga A Prioriterad Ej Prioriterad 

Sakfråga B Ej prioriterad Prioriterad 
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Uppsatsen kommer förutom att undersöka valen 1985, 1988 samt 1991 utifrån de etablerade 

partiernas kontroll över dagordningen också undersöka hur de reagerar på att de inte lyckats 

styra bort den från bortaplansfrågor, vilket antas vara fallet 1988 och 1991 mot bakgrunden 

av att det var vid dessa båda val som nya partier tog sin in i riksdagen. 

 

Undersökningen av hur de etablerade partierna reagerar på att de inte lyckats styra bort 

massmedias fokus från de frågor som kollektivt av de etablerade partierna vid tiden för valen 

1988 och 1991 var att betrakta som bortaplansfrågor kommer grunda sig på hur de etablerade 

partierna prioriterade frågan före det att frågan hjälpt ett parti till en plats i riksdagen jämfört 

med hur fråga prioriterats efteråt. 

 

Tabell 2.3 

 
Tabell 2.3 I syfte att analysera de etablerade partiernas prioritering av en sakfråga som fört ett nytt part i in i 

riksdagen kommer de etablerade partiernas prioritering av sakfrågan innan respektive efter det nya partiets 

riksdagsinträde att jämföras. 

 

 

3. Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur relationen mellan de fem etablerade partiernas 

propaganda, medias rapportering och väljarnas prioriteringar av politiska sakfrågor såg ut då 

Miljöpartiet, Kristdemokratiska samlingspartiet respektive Ny demokrati tog sig in i Sveriges 

riksdag samt hur de nya riksdagspartiernas respektive riksdagsinträde kommit att påverka de 

fem etablerade riksdagspartiernas prioriteringar gällande de sakfrågor som de nya 

riksdagspartierna vid tiden för deras respektive riksdagsinträde framgångsrikt profilerade sig 

genom. 

 

 

 

 

År 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 

Prioritering av frågan val för val före 

 

Riksdagsinträde Prioritering av frågan val för val efter 
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4. Preciserade frågeställningar  

 

1. Hur ökar/minskar de etablerade partiernas prioriterar av de enskilda politiska sakfrågorna 

mellan valen 1982, 1985, 1988 och 1991? 

 

2. Hur ökar/minskar medias rapportering av de enskilda politiska sakfrågorna mellan valen 

1982, 1985, 1988 och 1991? 

 

3. Hur ökar/minskar väljarnas prioriteringar av de enskilda politiska sakfrågorna mellan valen 

1982, 1985, 1988 och 1991? 

 

4. Vilka var de sakfrågor som de nya riksdagspartierna vid tiden för deras respektive 

riksdagsinträde vann flest röster på att driva? 

 

5. Samvarierar utrymmet som respektive sakfråga fått i de etablerade partiernas valmanifest 

med utrymmet frågan fått i medias rapportering samt hur viktig väljarna ansett frågan vara för 

sitt partival? 

 

5. Tidigare Forskning 

 

Sverige har en lång tradition av väljarundersökningar. Enda sedan 1956 har det gjorts 

systematiska studier av väljarbeteende. Dessa studier har sammanställts till en bok av Sören 

Holmberg och Henrik Oscarsson Väljare – Svenskt väljarbeteende under 50 år.49 

 

Mediernas bild av svenska valrörelser har sedan valet 1979 också varit föremål för 

systematiska studier bedrivna vid Göteborgs universitet. Medie- och journalistik professor, 

Kent Asps bidrag Medierna och valrörelsen i boken Rött, Blått Grönt50 redogör för hur 

medias bild av valrörelserna varit mellan åren 1979- 1988 och motsvarande redovisning i 

rapporten Partiskheten i Sveriges radios och TV4:s nyhetsprogram under 1991 års valrörelse 
51redogör på motsvarande sätt för förhållandena som rådde 1991. 

 

                                                
49 Holmberg, 2004 
50 Asp, 1990, s. 44-83 
51 Asp, 1991 
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Martin Brandorfs, Peter Esiassons och Nicklas Håkanssons omfattande arbete med att 

beskriva vilka sakfrågor dominerat svensk politik de senaste 100 åren redovisade i artikeln 

Svenska valfrågor – partiernas valdebatter 1902- 1994 publicerad i Statsvetenskaplig tidskrift 

nr 4 1995 tillsammans med Sören Holmbergs, Henrik Oscarssons och Kent Asps forskning 

gör att svenska partiers sakfrågepolitik, medias skildrade bild av partiernas sakfrågepolitik 

och sakfrågornas roll för väljarnas partival var för sig är mycket grundligt utforskade 

forskningsområden. 

 

Denna uppsats kombinerar dessa tre forskningsområden och undersöker vilka förhållanden 

som råder i förhållandet: partiernas propaganda- medias rapportering – väljares preferenser då 

nya partier kommer in i riksdagen. 

 

6. Metod och material 

 

I uppsatsen jämförs de etablerade partiernas prioritering av sakfrågor med hur mycket 

utrymme samma sakfrågor fått i medias rapportering samt hur de prioriterats av väljarkåren. 

Detta för att se om de samvarierar. Om samvariation råder mellan de etablerade partiernas och 

medias prioritering i en sakfråga tolkas detta som att de etablerade partierna har påverkat 

medias rapportering i sakfrågan så som de önskat. Råder diskrepans antas de etablerade 

partierna inte ha lyckats påverka medias rapportering i önskad riktning gällande sakfrågan.  

Vidare undersöks hur de nya partiernas riksdagsinträde påverkar de etablerade partiernas 

politik i frågorna som tog de nya partierna in i riksdagen. I detta kapitel redogörs över vilket 

material och vilken metod som används för att beskriva ökningar respektive minskningar i 

prioriteringar samt hur påverkan påvisas. 

I uppsatsen kommer mätningar från åren 1982, 1985, 1988 samt 1991 att användas. 

Anledningen till att mätningarna från 1982 samt 1985 inkluderats i uppsatsen är följande. För 

att undersöka förhållandet mellan de etablerade partiernas prioriteringar, medias rapportering 

samt väljarnas preferenser gällande sakfrågor kommer samtliga uppmäta värden jämföras med 

värden från föregående år. Detta för att se om prioriteringen hos de etablerade partierna, 

media respektive väljarna i en viss sakfråga ökat eller minskat från ett val till ett annat.  

Om de etablerade partierna har kontroll över dagordningen borde en ökning i en sakfrågas 

prioritering också medföra en ökning av utrymmet som tilldelas sakfrågan i massmedia, vilket 
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borde medföra att väljarnas prioritering av sakfrågan också kan förväntas öka. Värdena som 

uppmäts vid valet 1988 jämförs alltså med motsvarade värden från 1985.  

Anledningen till att värden från 1982 också inkluderats i undersökningen är av den 

anledningen att valen 1988 och 1991 med tanke på deras utgång kan förväntas vara undantag 

från hur relationerna mellan de etablerade partierna, media och väljarna brukar vara. Valet 

1985 då inga nya partier kom in i riksdagen används därför som måttstock för att se om 

relationerna mellan de etablerade partierna, media och väljarna avviker avsevärt från hur 

relationerna ser ut under ett normalt valår. Normalt ska här förstås som att partikonstellation i 

riksdagen under mandatperioden efter valet är samma som den under mandatperioden innan 

valet. Det förväntade utfallet är att partierna har bättre kontroll över 1985 års dagordning i 

förhållande till valen 1988 och 1991.    

6.1 Utrymme i valmanifest som indikator på de etablerade partiernas 

sakfrågeprioriteringar 

Som material för att mäta hur prioriterade sakfrågor varit av de etablerade partierna under 

åren 1982,1985, 1988 samt 1991 har jag valt att använda mig av de data som samlats in av 

Nicklas Håkansson angående hur stort utrymme varje sakfråga fått i valmanifest från åren 

1902- 1998 och som finns åtkomliga i databasen POP, Valmanifest 1902- 1998, 

Partiledardebatter 1932- 1998.52   

Databasen har använts på följande vis: Med hjälp av dataprogrammet SPSS har de värden 

som använts för att mäta utrymmet som givits sakfrågorna: Jordbruk, regionalisering, 

sysselsättning, samhällsekonomi, privatekonomi, skatter, EU/EEC/EG, försvaret, 

utrikespolitik, bistånd, familjepolitik, sjukvård, sociala frågor, pensioner, jämställdhet, 

bostäder, miljö, energi/kärnkraft, skola, moral och religion, invandrarfrågor i de etablerade 

partiernas valmanifest per valår isolerats. Procentvärdet som återger hur mycket utrymme 

dessa sakfrågor fått relativt övriga sakfrågor i de etablerade partiernas valmanifest per valår 

utgör i uppsatsen värdeenheten för hur prioriterad en sakfråga varit. 

 

Motivering till att använda utrymmet i valmanifesten som material för att mäta hur 

prioriterade de etablerade partierna ansett en sakfråga vara är att jag vill se hur partierna 

prioriterat sakfrågorna innan valrörelsen kommit i gång. Utrymmet i valmanifesten antas vara 

                                                
52 Håkansson, 1996 
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en indikation på hur prioriterade sakfrågorna var ämnade att vara i de etablerade partiernas 

valrörelser om de själva helt och hållet fått välja hur valrörelsen skulle komma att se ut. 53 

Detta medför att orsakssambandet mellan de etablerade partiernas prioritering i en sakfråga 

och hur den samvarierar med medias rapportering med säkerhet kan sägas utgå från de 

etablerade partiernas prioritering. 

Argument mot att bara använda sig av utrymme i valmanifest har bland annat yttrats av Kent 

Asp, Professor i Media och Journalistik vid Göteborgs Universitet. Han skriver: “Partiernas 

valmanifest fungerar däremot inte särskilt bra [för att beskriva partiernas sakfrågeprofiler] 

eftersom de är olika utformade och av mycket varierande omfattning.” 54 Asp har istället valt 

att grunda sina sakfrågeprofiler av partierna i sina undersökningar på hur mycket sakutrymme 

som lämnats respektive sakområde under partiledarnas valupptaktstal.55 

Jag kommer bortse från Asps rekommendation av två anledningar: Asp utgår i sin analys från 

kampen om dagordningen inom och utanför de etablerade partiernas gemenskap, medan jag 

uteslutande intresserar mig för kampen mellan kartellen som de etablerade partierna antagits 

bilda och varje nytt enskilt riksdagsparti. Därför menar jag att det går att tala om en 

gemensam sakfrågeprofil för de etablerade partierna. I denna bör det gå att se vilka sakfrågor 

som gemensamt av kartellen lågprioriterats respektive högprioriterats. 

Den andra orsaken till att inte använda Asps kategorisering i denna uppsats är att hans 

kategorisering av sakfrågeområdena för att beskriva partiernas sakfrågeprofiler inte passar 

och inte går att omkategorisera för att passa uppsatsens syfte. I Asps undersökningar har för 

uppsatsen centrala sakfrågor kategoriserats in under kategorin “övrigt” där de inte kan skiljas 

från andra kategorier som placerats in under samma kategori.56 57  

6.2 Material för att mäta massmedialt utrymme per politisk sakfråga. 

Det för uppsatsen viktiga måttet på massmedialt utrymme per sakfråga är grundat på material 

hämtat ur publikationen Partiskheten i Sveriges radios och TV4:s nyhetsprogram under 1991 

års valrörelse: en undersökning av valbevakningen i Rapport, Aktuellt, Ekot, Nyheterna och 

                                                
53 Brandorf, 1996, s. 3- 4 
54 Asp, 1991, s. 13 
55 ibid 
56 ibid 
57 Asp, 1990, s .67 
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Dagens nyheter. Göteborgs universitet: JMG (Arbetsrapport nr 16)58 av Kent Asp samt Asps 

bidrag Medierna och valrörelsen i boken Rött, Blått, Grönt.59 

Undersökningsredovisningarna som används i uppsatsen och som återfinns i ovan angivna 

skrivelser beskriver i procent hur stort utrymme som tillägnats respektive sakfråga i media 

sista månaden innan valdagen åren 1982,1985, 198860 och 1991.61  

Resultaten från undersökningarna av valen 1982, 1985 samt 1988 som används i uppsatsen 

grundar sig på insamlat data från Rapport, Aktuellt, Svenska dagbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen, Aftonbladet, Göteborgs- Posten, Skånska Dagbladet, Arbetet samt Ny dag.62  

Undersökningen för hur mycket utrymme respektive sakfråga fick under 1991 års valrörelse 

grundar sig på ett något knapphändigare urval av mediekällor: Rapport, Aktuellt, TV4 

Nyheterna samt Dagens Nyheter.63 

6.3 Mått på väljarnas prioritering av sakfrågor. 

För att sätta ett värde på hur prioriterad en sakfråga var av väljarkåren vid tiden för valen 

1982, 1985, 1988 samt 1991 kommer jag använda mig av data presenterade i boken Väljare 

av Sören Holmberg och Henrik Oscarsson. I boken presenteras resultatet av en undersökning 

som tjänar till att avgöra hur viktig en sakfråga var med avseende på väljarnas partival. 

Frågan som ställts till undersökningens respondenter är en öppen fråga som lyder: ”Om du 

tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är/var viktiga för Dig när det 

gäller/gällde vilket parti Du tänker rösta/röstade på vid riksdagsvalet.”64  

6.4 Identifiering av de nya partiernas hemmaplansfrågor 

Ett partis hemmaplansfrågor är de sakfrågor som partiet har fördelar relativt övriga partier att 

föra upp på dagordningen, det vill säga partiet har en politik i sakfrågan som tilltalar 

väljarkåren och genererar därigenom röster till partiet. Materialet som använts för att 

identifiera de nya partiernas respektive hemmaplansfrågor är hämtat ur böckerna Rött, Blått; 

Grönt 65samt Väljarna inför 90-talet. 66 Båda skrivna av Sören Holmberg och Mikael Gilljam. 

                                                
58 Asp, 1991 
59 Asp, 1990 
60 ibid 
61 Asp, 1991, s 16 
62 Asp, 1990, s. 63 
63 Asp, 1991, s. 16 
64 Holmberg, 2004, s. 125 
65 Gilljam, 1990, s. 255 
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I böckerna redovisas hur respektive nytt partis väljare motiverat sitt partival med hänvisning 

till förd politik i ett visst sakfrågeområde. De sakfrågor som här angivits flest gånger av det 

nya partiets väljare som orsak till att de röstade som de gjorde anses i denna uppsats vara det 

partiets hemmaplansfrågor.  

6.5 Värdesättande av de data som presenteras i insamlat material. 

6.5.1 Valmanifest 

Att identifiera en ökning respektive minskning i de etablerade partiernas prioritering av en 

sakfråga är oproblematisk. En procentuell ökning/minskning av utrymmet som givits en viss 

sakfråga i de etablerade partiernas valmanifest under ett valår relativt utrymmet det tilldelades 

i valmanifestet för föregående valår indikerar ökad/minskad prioritering. 

Observeras ett högt värde som anger hur mycket utrymme som givits en sakfråga i de 

etablerade partiernas valmanifest så är detta att förstå som att de etablerade partierna betraktar 

frågan som en hemmaplansfråga i och med att de annars skulle försökt prioritera bort frågan 

från dagordningen och följaktligen inte lämnat frågan stort utrymme i sina valmanifest. 

6.5.2 Media 

Vad gäller identifieringen av ökning/minskning i medias rapportering i en viss sakfråga från 

ett val till nästa är proceduren något mer kompliceras. I undersökningarna från 1982, 1985 

respektive 1988 har utrymme i TV-sänd respektive tryckt media redovisats i två separata 

kolumner så som redovisas i tabell 6.1. Jämförbarheten mellan hur mycket medieutrymme 

som givits respektive sakfråga från val till val kompliceras ytterligare av hur resultaten för 

1991 års medieundersökning redovisas se tabell 6.2.  

Tabell 6.1 Tabell 6.2 
  

  

  

 

 

                                                                                                                                                   
66 Gilljam, 1993, s. 93 
67 Asp, 1990, s. 63 
68 Asp, 1991, s. 16 

1985/8867  

TV Press 

Sakfråga A 1 % 3 % 

Sakfråga B 4 % 7 % 

 199168 

 TV4 Nyheterna DN SVT 

Sakfråga A 1 % 6 % 4 % 

Sakfråga B 10 % 12 % 14 % 
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För att få dessa undersökningar jämförbara kommer jag konstruera ett värde som grundar sig 

på dem procentvärden som använts för att visa hur stora andelar av det massmediala 

utrymmet i TV respektive Press och TV4 Nyheterna, DN respektive SVT som gått åt till att 

rapportera i olika sakfrågor. När det gäller undersökningarna från 1982,1985 och 1988 är 

detta okomplicerat. Värdet framöver i uppsatsen kallat medievärdet som används i uppsatsen 

för att mäta massmedialt utrymme från 1982,1985 respektive 1988 är kvoten som kommer av 

att dividera summan, som kommer av att adderade procentvärdet som anger hur mycket 

utrymme en viss sakfråga fått i Press med motsvarande procentvärde för TV, med två. Alla 

kvoter avrundas uppåt (se räkneexempel i tabell 6.3).  

Tabell 6.3 

 

 

 
 

 
I det konstruerade medievärdet tas ingen hänsyn till att utrymme i Press och TV inte mätts 

upp på samma sätt. Jag kan inte bedöma hur mycket en sekunds utrymme i TV motsvarar i 

tryckta ord och av denna anledning kan jag inte hävda att utrymme för en sakfråga i Press 

skulle vara mindre värt än motsvarande andel utrymme i TV eller tvärtom och därför väljer 

jag att behandla dem som likvärdiga i min uppsats. 

Uträckningen för att få fram ett medievärde för år 1991 års medieundersökning måste tyvärr 

kompliceras något av följande skäl: Här har nyhetsinslag i TV4 och SVT mätts upp på samma 

sätt. Ett nyhetsinslag har mätts i samma enhet oavsett om det sänts i TV4 eller SVT. Ett 

nyhetsinslag i TV4 bör alltså motsvara det värde ett nyhetsinslag har i SVT när jag räknar ut 

mitt egenkonstruerade medievärde. Av detta skäl räknar jag fram Medievärdet för 1991 på det 

sätt som framgår av uträckningen i tabell 6.4. 

Tabell 6.4 

Steg 1) procentsatserna i rapportredovisningen görs om till 
decimaltal  
1991 TV4 Nyheterna SVT 

Sakfråga A 8 % = 0,08 6 % = 0,06 
Sakfråga B 10 % = 0,10 14 % = 0,14 
Sakfråga C 5 % = 0,05 7 % = 0,07 

1985/88 TV och Press Medievärdet 

Sakfråga A (1 % + 3 %)/2 Sakfråga A  2 

Sakfråga B (4 % + 7 %)/2 Sakfråga B 6 
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Antal nyhetsinslag 60 153 

Steg 2) decimaltalet multipliceras med antalet inslag som 
procentsatsen i rapporten ursprungligen räknats fram ur. Summan 
avrundas till heltal. 
1991 TV4 Nyheterna SVT 

Sakfråga A 0,08 * 60 = 5 0,06 * 153 = 9 
Sakfråga B 0,10 * 60 = 6 0,14 * 153 = 21 
Sakfråga C 0,05 * 60 = 3 0,07 * 153 = 11 

Antal nyhetsinslag 60 153 

Steg 3) antalet inslag som gäller samma sakfråga summeras 

1991 TV4 Nyheterna och SVT 
Sakfråga A 5 + 9 = 14 
Sakfråga B 6 + 21 = 27 
Sakfråga C 3 + 11 = 14 

Steg 4) summan av inslagen som behandlar samma sakfråga 
divideras med det totala antalet nyhetsinslag. Summan av 
divisionen omvandlas till procent. 
1991 TV4 Nyheterna och SVT 

Sakfråga A 14/213 = 0,066 = 7% 
Sakfråga B 27/213 = 0,126 = 13 % 
Sakfråga C 14/213 = 0,066 = 7 % 

Antal nyhetsinslag totalt 60 + 153 = 213 

Steg 5) procentsatserna som räknats fram rörande TV-sända inslag 
adderas därefter var och en för sig med motsvarande procentsats i 
redovisade angående sakfrågans massmediala utrymme i DN. 
Summorna delas därefter med 2. 
1991 TV (TV4 + SVT) och Press (DN) 

Sakfråga A (7 % + 6 %)/2 = 7 
Sakfråga B (13 % + 12 %)/2 = 13 
Sakfråga C (7 % + 5 %)/2 = 6 

Medievärdet som används i uppsatsen för 1991 
Sakfråga B  13 
Sakfråga A 7 
Sakfråga C 6 

 
Medievärdet är således en enhet som räknats ut med hjälp av procentvärden men är inte själv 

en enhet som kan anges i procent, detta hindrar dock inte att enheten kan tjäna som 

värdeenhet i uträckningar som syftat till att identifiera ökning/minskning från ett val till ett 

annat i det utrymme som ges en sakfråga i medias rapportering under valrörelserna. 
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Observeras ett högt medievärde indikerar detta att media lämnat sakfrågan det gäller stort 

utrymme i sin nyhetsrapportering vilket givet resonemanget (som förts i uppsatsens teoridel) 

att media i sin nyhetsrapportering selektivt väljer att rapportera i frågor där tydlig konflikt 

råder partierna emellan ska alltså ett högt Medievärde förstås som att det råder konflikt i 

frågan.  

 

6.5.3 Väljare 

 

Identifiering av en ökning/minskning i väljaropinionens prioritering av en sakfråga görs 

genom att jämföra hur många procent av totalt antal tillfrågade respondenter som angav 

frågan som viktig för sitt partival med hur många procent av det totala antalet tillfrågade som 

svarade likadant valet efter.  

 

Observeras ett högt värde som anger väljarnas prioriteringar kan det förväntas att detta beror 

på att frågan givits stor massmedial uppmärksamhet i och med att opinion förväntas bildas 

kring de sakfrågor som förekommer i media, det som ”råkar” stå i tidningarna. 

 

6.6 Kategorisering 

 

Materialet som ligger till grund för denna uppsats är baserat på material hämtat från fyra olika 

källor. I arbetet med att beskriva hur mycket utrymme som lämnats åt respektive sakområde i 

de etablerade riksdagspartiernas valmanifest från 1982,1985, 1988 och 1991 har 32 kategorier 

använts av författarna till källmaterialet.69 

 

 I uppsatsarbetet har två källor använts för att reda ut hur mycket utrymme som lämnats åt 

respektive sakfråga i media under valrörelserna 1982,1985, 1988 och 1991. I källmaterialet 

som använts för att redovisa hur mycket massmedialt utrymme som givits respektive sakfråga 

under valrörelserna 1982, 1985 och 198870 har 19 kategorier använts motsvarande siffra i 

källmaterialet som använts för 1991 års valrörelse är 20 i och med att EG-frågan tillkommit 

som en kategori.71 

                                                
69 Brandorf, 1996, s. 35 
70 Asp, 1990, s.63 
71 Asp, 1991, s. 16 
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I arbetet med att redovisa hur väljarkåren prioriterade emellan sakfrågorna i valen 1982, 1985, 

1988 och 1991 har författaren till källmaterialet ställt följande fråga till sina respondenter: 

”Om du tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är/var viktiga för Dig när 

det gäller/gällde vilket parti Du tänker rösta/röstade på vid riksdagsvalet?” I analysen ingår 

endast röstande. Endast kategorier som vid något riksdagsval sedan 1979 fram till 2002 

samlat mer än 3 procent av svaren har tagits med i redovisningen. Följden av detta blev att 19 

kategorier kom att användas att analysera väljarnas svar72 och dessa är inte identiska med dem 

som använts i vare sig medieundersökningarna eller kategorierna som använts för att beskriva 

valmanifesten.  

 

Problemet med det varierande antalet kategorier i undersökningsredovisningarna som används 

i uppsatsarbetet har lösts genom att flera av kategorierna slagits samman på det sättet som 

redovisas i tabell 6.5.  

 

Tabell 6.5 

                                                
72 Holmberg, 2004, s. 125 

Valmanifest Media Väljare Uppsats 
Jordbruk 
Regionalpolitik 

Jordbruksfrågor Jordbruk/ 
Decentralisering 

Jordbruk/decentralisering 

Sysselsättning Sysselsättnings-frågor Sysselsättning Sysselsättning 
Samhällsekonomi Samhällsekonomi 
Privatekonomi Personekonomi 

Ekonomi Ekonomi 

Skatter Skattefrågor Skatter Skatter 
EU/EEC/EG EG-frågan (1991) EU/EMU 
Försvaret Försvarsfrågor 
Utrikespolitik 
Bistånd 

Utrikes/internat. frågor 
Fred/internationellt/ 
Försvar 

Utrikes/internationellt/ 
försvar 

Familjepolitik Familjepolitik Familjepolitik/ 
Barnomsorg 

Familjepolitik 

Sjukvård Vårdfrågor Pensioner/äldrevård 
Sociala frågor 
Pensioner 

Pensioner, 
 socialpolitik  

Välfärd/Socialpolitik/ 
Sjukvård 

Välfärd 

Jämställdhet Jämställdhetsfrågor Jämställdhet Jämställdhet 
Bostäder Bostadsfrågor Bostäder Bostäder 
Miljö Miljöfrågor Miljö Miljö 
Energi/kärnkraft Kärnkraft/energi Energi och kärnkraft Energi/kärnkraft 
Skola Skolfrågor Utbildning Utbildning 
Moral och religion - Moral/alkohol/religion Moral och religion 
Invandrarfrågor Flykting/ 

invandrarfrågor 
Invandring/flyktingar Invandrar- flyktingfrågor 

Handel 
Fri- och rättigheter 
Konstitutionen  
Rösträttsfrågan 
Nykterhet 
Trafik/kommunikation 
Makt över näringslivet 
Lag och ordning 
Kultur/massmedia 

Löntagarfonds- 
frågan 
Övriga sakfrågor 
Medier/kultur 

Löntagarfonder 
Lag och ordning 
Vänster- högerideologi 

Övriga sakfrågor 
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De kategorier som bara förekommer i en eller två av undersökningarna har placerats in under 

kategorin ”övriga sakfrågor.” Två undantag är de kategorier som använts för att beskriva EU- 

relaterade frågor respektive kategorier som berör moral och religion, vilka inte förekommer i 

medieundersökningarna från 1982- 88 respektive 1982- 91, men som ändå inte placerats in 

under kategorin ”övriga sakfrågor.” Dessa har lämnats kvar av två olika skäl.  

 

De data som kommer av att författarna placerat in värden under sina kategorier ”EU/EEC/EG, 

EG-frågan respektive EU/EMU” har i uppsatsen placerats in under kategorin 

”Utrikes/internationellt/ försvar.” Detta därför att det ligger närmast att anta att författaren till 

redovisningen av medieundersökningarna från 1982,1985 och 1988 där kategorin EG-frågan 

fattades placerade in EG-relaterade frågor under kategorin ”Utrikes/internationella frågor” 

vilken i denna uppsats placerats in under ”Utrikes/internationellt/försvar.” 

 

Anledningen till att kategorin ”Moral och Religion” som används i uppsatsen men som inte 

använts som en kategori i någon av medieundersökningarna inte förpassats till kategorin 

”övriga sakfrågor” är att kategorin är en av två sakfrågor som angavs som särskilt viktigt skäl 

till att röstande på kristdemokratiska samlingspartiet röstade just som de gjorde. Av den 

anledningen är det intressant att undersöka frågan trots att värden för att mäta hur frågan 

prioriterats i medias rapportering saknas. 

 
 
Det är viktigt att kategorierna som använts för att dela upp hur stort utrymme som använts för 

olika sakfrågor i manifesten är jämförbara med dem som använts för att redovisa hur mycket 

som rapporterats om samma sakfrågor i media tillika hur de prioriteras av väljarna. Detta är 

anledningen till varför några av kategorierna som använts i uppsatsen är stora. Exempelvis 

”Välfärd” som inkluderar så mycket som Pensioner, Sociala frågor, Sjukvård, Äldrevård och 

Välfärd.  

 

Som jag lagt upp det nu kommer jag kunna ha med dessa centrala inslag i svensk politik 

alternativet hade varit att placera in dem under övriga sakfrågor och utesluta dem. Problemet 

med att ha stora kategorier är att undersökningen inte blir lika precis som den skulle blivit 

med mindre kategorier.  
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Undersökningen syftar till att presentera ett mått på de etablerade partiernas, medias och 

väljarnas prioriteringar för att kunna undersöka i vilken utsträckning dessa prioriteringar 

samvarierar. Är då kategorierna för stora, innehållande flera sakfrågor, försvåras denna 

ambition. Exempel: En sakfråga får utökat utrymme i valmanifesten och under samma år får 

sakfrågan utökat utrymme i massmedia. Ligger sakfrågan då under samma kategori som en 

sakfråga som samtidigt får minskat utrymme i valmanifesten kan resultatet bli så som i 

tabellen nedan.  

 

Tabell 6.6 

Utökning i valmanifest Utökning i valmanifest Utökning i media Utökning i media 
Sakfråga A   50 % Sakfråga A   50 %  
Sakfråga B   25 % 

Paraplykategori   25%     
(Sakfråga A+B) Sakfråga B   50 % 

Paraplykategori   0 %     
(Sakfråga A+B) 

 

Skulle båda sakfrågorna vara redovisade var för sig skulle det gå att iaktta ökningen i sakfråga 

A:s utrymme i valmanifesten och samtidigt observera Sakfråga B:s minskning i 

valmanifestsutrymme. Likaså att respektive sakfrågas ökning/minskning följdes av 

motsvarande utfall i medias rapportering. Skulle båda sakfrågorna vara inplacerade under en 

paraplykategori så som redovisas i tabell 6.6 kan detta få konsekvensen att utfall som skulle 

kunnat användas för att dra slutsatser inte går att observera.  

 

I de fall jag valt att ha stora kategorier beror det på att alternativet till att inte ha dem skulle 

innebära att sakfrågorna som ligger under dessa kategorier skulle fått uteslutas på grund av att 

det annars skulle uppstått jämförbarhetsproblem.   

 

6.7 De etablerade riksdagspartiernas, medias respektive väljarnas prioritering av 

sakfrågors samvariation. 

 

Undersökningarna av hur de etablerade partiernas sakfrågeprioriteringar i valmanifest, medias 

sakfrågerapportering samt väljarnas sakfrågeprioriteringar skiftar från val till val genomförs 

först enskilt så att värden för de etablerade partierna, media och väljarna presenteras var för 

sig. Det som tas fasta på är hur vida värdena för respektive sakfråga och val som används för 

att beskriva de etablerade partiernas prioriteringar, medias rapportering respektive väljarnas 

prioriteringar i sakfrågor ökar/minskar/förblir samma från ett val till nästa samt hur mycket 

värdena som beskriver en sakfrågas prioritering under åren 1982- 1991 differentierar. 
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När de etablerade partiernas sakfrågeprioriteringar i valmanifest, medias sakfrågerapportering 

samt väljarnas sakfrågeprioriteringar redovisats var för sig redovisas de tillsammans så som 

framgår av tabell 6.7. 

 

Tabell 6.7 

 

Sakfråga År Valmanifest Media Väljare  
1982 3 2 3  
1985 2  3  2   
1988 1  1  1   

Jordbruk/ 
decentralisering 
 

1991 2  3  3   
 

 

6.8 Hur har de etablerade riksdagspartierna prioriterat de sakfrågor som tog de nya 

partierna in i riksdagen innan respektive efter det aktuella nya partiets 

riksdagsinträde? 

 

Andra delen i uppsatsens syfte är att undersöka hur de etablerade partierna väljer att prioritera 

sakfrågorna som tagit de nya partierna in i riksdagen efter det att de nya partierna kommit in i 

riksdagen. För att kunna dra slutsatser kring om sakfrågan prioriteras mer eller mindre 

använder jag mig av Håkanssons databas Partiernas opinions påverkan, Valmanifest 1902- 

1998, Partiledardebatter 1932- 1998.73  

 

Med hjälp av databasen går det at se hur en sakfråga prioriterats från 1902 till 1998. Genom 

att använda de nya partiernas riksdagsinträden som kritisk punkt efter vilken jag orienterar 

skillnader före och efter ett nytt partis riksdagsinträde går det att göra jämförelser rörande de 

etablerade partiernas prioriteringar av sakfrågan. (se Tabell 6.8) . Resultaten kommer att 

redovisas i diagramform. 

 Tabell 6.8 

 
Tabell 6.8 illustrerar att hur ökad prioritering av de etablerade partierna i en sakfråga kommer undersökas. 

Värden på hur frågan prioriterades av de etablerade innan det nya partiets riksdagsinträde jämförs med hur 

frågan prioriterats efteråt. 

                                                
73 Håkansson, 1998 

År 1982 1985 1988  

Riksdagsinträde 

1991 1994 1998 2002 

Utrymme i valmanifest val för val före  Utrymme i valmanifest val för val efter 
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7. Resultat 

 

7.1 Hur ökar/minskar de etablerade partiernas prioriteringar av de enskilda politiska 

sakfrågorna mellan valen 1982, 1985, 1988 och 1991? 

 

Tabell 7.1 

 
I tabellen 7.1 redovisade värden, baseras på data insamlad av statsvetaren Nicklas Håkansson vid Göteborgs 
universitets statsvetenskapliga institution och visar hur många procents utrymme som lämnats respektive 
sakfråga i de etablerade partiernas valmanifest från åren 1982, 1985, 1988 samt 1991. I kolumnen differens 
förkortad ”Diff.” återges hur mycket de etablerade riksdagspartiernas prioritering för respektive sakfråga ökat 
respektive minskat från ett val till ett annat. 

De etablerade partiernas 
prioriteringar74 

-82 -85 -88 -91 Diff. 

Jordbruk/ 
decentralisering 

3 2 1 2 +1/-1 

Sysselsättning 8 6 2 4 +2/-4 
Ekonomi 13 11 7 12 +5/-4 
Skatter 5 7 7 7 +2/0 
Utrikes/försvar 10 8 9 11 +2/-2 
Familjepolitik 36 33 25 34 +9/-8 
Välfärd 8 10 10 11 -2/+1 
Jämställdhet 2 2 2 2 0 
Bostäder 2 2 3 2 +1/-1 
Miljö 6 5 8 4 +3/-4 
Energi/kärnkraft 3 2 2 1 -1 
Utbildning 4 5 6 5 +1/-1 
Moral och religion 2 1 2 2 +1/-1 
Invandrar- flyktingfrågor 0 1 2 2 +1/-1 
      
De sakfrågor som prioriterats högst under valrörelserna 1982- 1991 är Familjepolitik, 

Ekonomi, Välfärd, Utrikes/försvar, Sysselsättning samt Skatter.  

De flesta sakfrågorna har i stort sett prioriteras lika mycket/lite val efter val. Störst skillnader i 

hur de etablerade partierna prioriterar återfinns i kategorierna Sysselsättning, Ekonomi, Miljö 

och Familjepolitik. 

 

                                                
74 Håkansson, 1998 
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7.2 Hur ökar/minskar medias rapportering av de enskilda politiska sakfrågorna mellan 

valen 1982, 1985, 1988 och 1991? 

 

Tabell 7.2 

 
Tabell 7.2 visar hur mycket utrymme respektive sakfråga fått i media under valrörelserna 1982, 1985, 1988 och 
1991. Tabellens värden anges i det för uppsatsen konstruerade värdet, i uppsatsen kallat Medievärdet förkortat 
Mvärde, av anledningar som klargjorts i kapitlet Metod och material. Uträckningar för hur värdena hämtade ur 
original materialet omvandlats till de i tabellen redovisade Mvärdena återfinns i bilagorna 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
Resultaten genererade ur nämnda bilagor har sedan adderats på så sätt som redovisas i bilaga 2. I kolumnen 
differens förkortad ”Diff.” återges hur mycket de etablerade riksdagspartiernas prioritering för respektive 
sakfråga ökat respektive minskat rån ett val till ett annat.   

Sakfrågornas respektive 
utrymme i media75 76 

 -82 -85 -88 -91 Diff. 

Jordbruk/ 
Decentralisering 

 2 3 1 3 +2/-2 

Sysselsättning  16 7 2 7 +5/-9 
Ekonomi  11 18 8 19 +10/-11 
Skatter  8 15 10 3 +7/-7 
Utrikes/internationellt/försvar  10 11 9 6 +1/-3 
Familjepolitik  3 3 3 2 0/-1 
Välfärd  8 9 7 19 +12/-2 
Jämställdhet  2 2 1 2 +1/-1 
Bostäder  2 4 2 7 +2/-5 
Miljö  4 6 25 9 +19/-16 
Energi/kärnkraft  3 2 6 4 +4/-2 
Utbildning  7 3 1 3 +2/-4 
Moral och religion  - - - - - 
Invandrar- flyktingfrågor  2 3 10 4 +7/-6 
       
 

 

De sakfrågor som mellan åren 1982 och 1991 generellt legat på en hög nivå vad gäller 

massmedialt utrymme är sakfrågorna: Ekonomi, Sysselsättning, Skatter, Utrikes/ 

internationellt/försvar samt Välfärd.  

 

För den undersökta tidsperioden är Miljö i särklass den sakfråga, vars massmediala utrymme 

varierat mest i medias rapportering under valrörelserna följt av Sysselsättning, Ekonomi, 

                                                
75 Asp, 1990, s 63 
76 Asp, 1991, s 16 
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Skatter, Familjepolitik och Invandrar/flyktingfrågor. 

 

7.3 Hur ökar/minskar väljarnas prioriteringar av de enskilda politiska sakfrågorna 

mellan valen 1982, 1985, 1988 och 1991? 

 

Tabell 7.3 

 
Tabell 7.3 visar hur väljarna vid valen 1982, -85, -88 och -91 prioriterat respektive sakfråga. I kolumnen 

differens förkortad ”Diff.” återges hur mycket de etablerade riksdagspartiernas prioritering för respektive 

sakfråga ökat respektive minskat rån ett val till ett annat.  

Väljarnas prioritering av 
politiska sakfrågor77 

 -82 -85 -88 -91 Diff. 

Jordbruk/ 
Decentralisering 

 1 2 1 3 +2/-1 

Sysselsättning  29 25 5 23 +20/-18 
Ekonomi  14 14 8 20 +6/-12 
Skatter  8 20 19 18 +12/-1 
Utrikes/internationellt/försvar  4 6 5 13 +8/-1 
Familjepolitik  8 17 16 18 +9/-1 
Välfärd  20 27 26 42 +16/-1 
Jämställdhet  0 1 0 3 +2/-1 
Bostäder  2 2 4 5 +2/-1 
Miljö  7 22 46 25 +24/-21 
Energi/kärnkraft  2 1 3 3 +2/-1 
Utbildning  3 3 2 4 +2/-1 
Moral och religion  1 1 1 3 +2/0 
Invandrar-/flyktingfrågor  0 1 2 8 +6 
       
 

De viktigaste sakfrågorna för väljarna vid valen 1982, -85, -88 och -91 var sakfrågorna: 

Välfärd, Miljö, Sysselsättning, Ekonomi och Familjepolitik. 
 

Vad gäller väljarnas prioriteringar i sakfrågor från ett val till ett annat går att iaktta att 

prioritering av Miljöfrågan är den som återigen varierar mest följt av Sysselsättning, Ekonomi, 

Välfärd, Skatter, Utrikes/internationellt/försvar, Familjepolitik och Invandrar/flyktingfrågan.  

 

7.4 Vilka var de sakfrågor som de nya riksdagspartierna vid tiden för deras respektive 

riksdagsinträde vann flest röster på att driva? 

                                                
77 Holmberg, 2004, s. 123 
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Tabell 7.4 

 

Tabell 7.4 visar vilka sakfrågor som Miljöpartiets, Kristdemokratiska samlingspartiets respektive Ny demokratis 
väljare uppgav som skäl till att de röstade som de gjorde. 

* Kristdemokratiska samlingspartiet 

Miljöfrågan var tydligt den sakfråga som miljöpartiets väljare prioriterade. Motsvarande 

frågor för KDS väljare var Religion/moral och Familjepolitik/barnomsorg. Ny demokratis 

väljare uppgav mindre entydigt vilka sakfrågor som var deras skäl till att rösta som de gjorde. 

De sakfrågor som uppgavs som skäl var i första hand Invandrar – och flyktingfrågor, Skatter 

och Ekonomi.   

                                                
78 Gilljam, 1990, s. 255 
79 Gilljam, 1991, s 93 
80 ibid 

Anledningar till att rösta på 

Miljöpartiet 198878 

Anledningar till att rösta på  

KDS* 199179 

Anledningar till att rösta på  

Ny Demokrati 199180 

Miljöfrågor 86 Miljöfrågor 2 Miljöfrågor 1 

Skattefrågor 0 Skattefrågor 2 Skattefrågor 11 

Familjepolitik/barnomsorg 3 Familjepolitik/barnomsorg 59 Familjepolitik/barnomsorg 3 

Välfärd/Socialpolitik/sjukvård 1 Välfärd/Socialpolitik/sjukvård 7 Välfärd/Socialpolitik/sjukvård 1 

Ekonomi 0 Ekonomi 1 Ekonomi 14 

Försvar/utrikes/internationellt 2 Försvar/utrikes/internationellt 1 Försvar/utrikes/internationellt 4 

Sysselsättning 1 Sysselsättning 0 Sysselsättning 2 

Offentligsektor/privatisering/ 

Statligt inflytande 

0 Offentligsektor/privatisering/ 

Statligt inflytande 

0 Offentligsektor/privatisering/ 

Statligt inflytande 

8 

Pensioner/äldrevård 1 Pensioner/äldrevård 7 Pensioner/äldrevård 0 

Energi/kärnkraft 1 Energi/kärnkraft 1 Energi/kärnkraft 2 

Utbildningsfrågor 1 Utbildningsfrågor 4 Utbildningsfrågor 0 

Jordbruk/regionalpolitik 1 Jordbruk/regionalpolitik 1 Jordbruk/regionalpolitik 1 

Religion/moral 0 Religion/moral 41 Religion/moral 1 

Rättssamhället/affärer 2 Rättssamhället/affärer - Rättssamhället/affärer - 

Bostadsfrågor 1 Bostadsfrågor 0 Bostadsfrågor 0 

Invandrar- och flyktingfrågor 1 Invandrar- och flyktingfrågor 0 Invandrar- och 

flyktingfrågor 

19 

Lag och ordning 0 Lag och ordning 3 Lag och ordning 5 
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7.5 Samvarierar utrymmet som respektive sakfråga fått i de etablerade partiernas 

valmanifest med utrymmet frågan fått i medias rapportering samt hur viktig väljarna 

ansett frågan vara för sitt partival? 

De insamlade värdena som anger hur varje sakfråga/sakfrågeområde var för sig prioriterades 

av de etablerade riksdagspartierna, i medias valrapportering samt av väljarna under valåren 

1982, 1985, 1988 samt 1991 kommer nu att redovisas i syfte att åskådliggöra hur etablerade 

partiers, medias och väljares prioriteringar samvarierar. 

Intill värdena för åren 1985,1988 samt 1991 i tabellerna kommer symboler ö, m, eller s 

återfinnas beroende på hur värdena förhåller sig till motsvarande värde från föregående val:  

Ett ”ö” indikerar att värdet ökat från föregående val. 

Ett ”m” indikerar att värdet minskat från föregående val. 

Ett ”s” indikerar att värdet är samma från föregående val. 

Redovisningen i tabellerna tar framför allt fasta på om det råder diskrepans mellan de 

etablerade partiernas prioritering av en sakfråga och medias rapportering i samma sakfråga 

med avseende på om prioriteringarna minskar/ökar/är samma. Likaså om det råder diskrepans 

mellan medias rapportering och väljarnas prioriteringar. Diskrepans mellan värden i 

kolumnen ”valmanifest” och kolumnen ”media” markeras med kursiv- skrivet värde samt ö, m 

eller s. Diskrepans mellan värden i kolumnen ”media” och kolumnen ”väljare” markeras med 

fet- skrivet värde samt ö, m eller s. De medievärden som diskreperar både mot värden för 

valmanifest samt väljare markeras fet- kursiv- stil. 

De sakfrågor som de nya riksdagspartierna vann särskilt många röster på presenteras efter det 
att övriga sakfrågor redovisats. 
 

 

 

Tabell 7.5 

Tabell 7.5 visar i vilken grad ökning och minskning samvarierar mellan de etablerade partiernas prioriteringar, 
medias rapportering och väljarnas prioriteringar i sakfrågor under åren 1982, -85, -88 och -91. I kolumnen 
Variation anges om värdena som anger de etablerade partiernas prioriteringar, medias rapportering respektive 
väljares prioriteringar i sakfrågor samvarierar eller om diskrepans mellan värdena råder. 

Sakfråga År Valmanifest Media Väljare  Variation 
1982 3 2 3   Jordbruk/ 

decentralisering 1985 2 m 3 ö 2 m  Diskrepans 
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1988 1 m 1 m 1 m  Samvarierar  
1991 2 ö 3 ö 3 ö  Samvarierar 
1982 8 16 29   
1985 6 m 7 m 25 m  Samvarierar 
1988 2 m 2 m 5  m  Samvarierar 

Sysselsättning 

1991 4 ö 7 ö 23 ö  Samvarierar 
1982 10 10 4   
1985 8 m 11 ö 6 ö  Diskrepans 
1988 9 ö 9  m 5 m  Diskrepans 

Utrikes/ 
internationellt/ 
försvar 

1991 11 ö 6 m 13 ö  Diskrepans 
1982 8 8 20   
1985 10 ö 9 ö 27 ö  Samvarierar 
1988 11 ö  7 m 26 m  Diskrepans 

Välfärd 

1991 11 s 19 ö 42 ö  Diskrepans 
1982 2 2 0   
1985 2 s 2 s 0 s  Samvarierar 
1988 2 s 1 m 0 s  Diskrepans 

Jämställdhet 

1991 2 s 2 ö 0 s  Diskrepans 
1982 4 7 3   
1985 5 ö 3 m 3 s  Diskrepans 
1988 6 ö 1 m 2 m  Diskrepans 

Utbildning 

1991 5 m 3 ö 4 ö  Diskrepans 
1982 2 2 2   
1985 2 s 4 ö 2 s  Diskrepans 
1988 3 ö 2 m 4 ö  Diskrepans 

Bostäder 

1991 2 m 7 ö 5 ö  Diskrepans 
1982 3 3 2   
1985 2 m 2 m 1 m  Samvarierar 
1988 2  s  6 ö 3 ö  Diskrepans 

Energi/ 
kärnkraft 

1991 1 m 4 m 3 s  Diskrepans 
 

Variationen i ökning/minskning mellan de etablerade partiernas prioriteringar och medias 

rapportering av sakfrågorna i tabell 7.5 diskreperar i 14 fall av 24 och samvarierar i 9 fall av 

24. Diskrepanserna är över lag små det vill säga små ökningar/minskningar i de etablerade 

partiernas prioriteringar återföljs av små minskningar/ökningar i medias rapportering. 

Tydligast är diskrepansen mellan de etablerade partiernas prioriteringar och medias 

rapportering år 1991 i sakfrågan Välfärd då partierna prioriterade frågan i samma utsträckning 

som året innan medan medias rapportering nästan tredubblades.   

Vad gäller variationen i ökning/minskning mellan medias rapportering och väljarnas 

prioriteringar av sakfrågorna i tabell 8.5 råder samvariation i 18 fall av 24 och diskreperar i 6 

fall av 24. Störst diskrepans råder år 1991 i sakfrågan Utrikes/internationellt/försvar, vilken 
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vars massmediala utrymme minskades med en tredjedel från år 1988 till 1991, men frågan 

blev trots detta nästan tre gånger så viktig för väljarna.  

Tabell 7.6  

 
Tabell 7.6 visar i vilken grad ökning och minskning samvarierar mellan de etablerade partiernas prioriteringar, 
medias rapportering och väljarnas prioriteringar under åren 1982, -85, -88 och -91 i de sakfrågor som Ny 
demokrati vann flest röster på 1991. I kolumnen Variation anges om samvarierar eller om diskrepans mellan 
värdena råder. 
 

Hemmaplansfrågor 
Ny demokrati 
 

År Valmanifest Media Väljare Variation 

1982 13 14 19  
1985 11 m 18 ö 14 m Diskrepans 
1988 7 m 8 m 8 m Samvarierar 

Ekonomi 
 

1991 12 ö 19 ö  20 ö Samvarierar 
1982 5 8 8  
1985 7 ö 15 ö 20 ö Samvarierar 
1988 7 s 10 m 19 m Diskrepans 

Skatter 

1991 7 s 3 m 18 m Diskrepans 
1982 0 2 0  
1985 1 ö 3 ö 1 ö Samvarierar 
1988 2 ö 10 ö 2 ö Samvarierar 

Invandrar-/ 
flyktingfrågor 

1991 2 s 4 m 8 ö Diskrepans 
 

De etablerade partiernas prioritering, medias rapportering samt väljarnas prioritering gällande 

sakfrågan ekonomi diskreperar år 1985, men samvarierar åren 1988 och 1991. Samvariationen 

är dessutom betydande i och med att stora minskningar/ökningar återföljs av stora 

minskningar/ökningar. 

Gällande skatter är situationen en annan. De etablerade partierna har i stort sett prioriterat 

frågan lika mycket åren 1982- 91 men medias rapportering har skiftat i stor utsträckning. År 

1991 minskade media sin rapportering med tre tredjedelar, något som inte påverkade väljarnas 

prioriteringar nämnvärt. 

Invandrar/flyktingfrågan har under åren 1982 till 1991 fått mycket lite utrymme i de 

etablerade partiernas valmanifest. Medias rapportering i frågan ökade betydligt 1988 men 

avtog till året 1991. Väljarnas prioritering i frågan steg avsevärt från 1988 till 1991.  
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Tabell 7.7  
 
Tabell 7.7 visar i vilken grad ökning och minskning samvarierar mellan de etablerade partiernas prioriteringar, 
medias rapportering och väljarnas prioriteringar under åren 1982, -85, -88 och -91 i de sakfrågor som KDS vann 
flest röster på att driva 1991. I kolumnen Variation anges om samvarierar eller om diskrepans mellan värdena 
råder. 

Hemmaplansfrågor 
KDS* 
 

År Valmanifest Media Väljare Variation 

1982 36 3 8  
1985 33 m 3 s 17 ö Diskrepans 
1988 25 m 3 s 16 m Diskrepans 

Familjepolitik 

1991 34 ö 2 m 18 ö Diskrepans 
1982 2 - 1  
1985 1 - 1 - 
1988 2 - 1 - 

Moral och 
Religion 

1991 2 - 3 - 
*Kristdemokratiska samlingspartiet 

Familjepolitik är den fråga som enskilt prioriterades mest i de etablerade partiernas 

valmanifest åren 1982 till 1991. Mellan åren 1985 till 1988 gjordes en drastisk minskning av 

sakfrågans utrymme i valmanifesten som inte följdes av en minskning i medias rapportering. 

Från 1988 till 1991 gjordes en drastisk ökning av frågans utrymme i valmanifesten vilket inte 

följdes av en ökning i medias rapportering. Medias rapportering i frågan har varit konstant låg 

och väljarnas prioritering av frågan har legat på en konstant relativt hög nivå. 

Det saknas värden för hur Moral och religion tilldelats utrymme i medias rapportring, men att 

iaktta är att frågan varit lågt prioriterad av både de etablerade partierna och väljare under åren 

1982- 91.  

 

 

 

 

Tabell 7.8  
 

Tabell 7.8 visar i vilken grad ökning och minskning samvarierar mellan de etablerade partiernas prioriteringar, 
medias rapportering och väljarnas prioriteringar i sakfrågor under åren 1982, -85, -88 och -91. I kolumnen 
Variation anges om samvarierar eller om diskrepans mellan värdena råder 



 
 

39 

Hemmaplansfrågor 
Miljöpartiet 
 

År Valmanifest Media Väljare Variation 

1982 6 4 7  
1985 5 m 6 ö 22 ö Diskrepans 
1988 8 ö 25 ö 46 ö Samvariation 

Miljö 

1991 4 m 9 m 25 m Samvariation 
 
Miljöfrågan har fått ganska lite utrymme i de etablerade partiernas valmanifest åren 1982 till 
1991. Störst ökning i valmanifestsutrymme var 1988. Ökningen följdes av en mångdubbel 
ökning av sakfrågans medieutrymme, vilket hade en radial inverkan på hur viktig sakfrågan 
ansågs vara av väljarna. Ökningar/minskningar samvarierar under åren 1988 och 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6  Hur har de etablerade riksdagspartierna prioriterat de sakfrågor, som de nya 

riksdagspartierna vann flest röster på att driva vid tiden för sina respektive 

riksdagsinträdanden, efter det att de nya partierna gjort sina respektive 

riksdagsinträdanden jämfört med hur samma sakfrågor prioriterats innan? 
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7.6.1 Ny demokratis hemmaplansfrågor och de etablerade partiernas prioriteringar. 

 

Figur 7.1 
 
Figur 7.1 visar angivet i procent hur stort utrymme sakfrågan Ekonomi lämnats i de etablerade partiernas 
valmanifest åren 1902- 1998 relativt övriga sakfrågor. 

 
Källa: Data insamlat av Nicklas Håkansson vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  

Ekonomifrågan är som framgår av figur 7.1 en fråga som under lång tid haft högprioritering 
bland de idag etablerade partierna. De etablerade partiernas prioritering i sakfrågan ökade 
något i valet 1994 för att sedan sjunka.  
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Figur 7.2 

Figur 7.2 visar angivet i procent hur stort utrymme sakfrågan Skatt lämnats i de etablerade partiernas 
valmanifest åren 1902- 1998 relativt övriga sakfrågor. 

 
Källa: Data insamlat av Nicklas Håkansson vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  

Skattefrågan är en fråga som prioriterats av de etablerade partierna under lång tid. Valåret 
efter Ny demokratis riksdagsinträde prioriterade sakfrågan i stort sett lika mycket som året 
dessförinnan och ökade därefter från 6 till 10 procents utrymme. 

Figur 7.3 

Figur 7.3 visar angivet i procent hur stort utrymme sakfrågan Invandrar-/flyktingfrågor lämnats i de etablerade 
partiernas valmanifest åren 1902- 1998 relativt övriga sakfrågor. 

 
Källa: Data insamlat av Nicklas Håkansson vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  
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Invandrar-/flyktingfrågan har aldrig varit en prioriterad fråga i de etablerade partiernas 
valmanifest. Toppnoteringen lyder 2 % 1988 och utrymmet har därefter minskats marginellt. 

7.6.2 Kristdemokratiska samlingspartiets hemmaplansfrågor och de etablerade 
partiernas prioriteringar. 

Figur 7.4 

Figur 7.4 visar angivet i procent hur stort utrymme sakfrågan Familjepolitik lämnats i de etablerade partiernas 
valmanifest åren 1902- 1998 relativt övriga sakfrågor. 

 
Källa: Data insamlat av Nicklas Håkansson vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  

Familjepolitik har sedan 1917 inte haft mindre än 20 procents utrymme i ett endaste 
valmanifest. Valåret innan 1991 var utrymmet nere i 25 procent och ökade därefter 1991 till 
34 procent och 1994 till 39 procent. 

Figur 7.5 

Figur 7.5 visar angivet i procent hur stort utrymme sakfrågan Moral och religion lämnats i de etablerade 
partiernas valmanifest åren 1902- 1998 relativt övriga 
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sakfrågor.  
Källa: Data insamlat av Nicklas Håkansson vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  

Moral och religion har alltid varit en lågt prioriterad fråga av de etablerade partierna. 
Toppnoteringen är 2,4 procent 1908. 1991 steg frågan något i jämförelse med 1988 i 
prioritering till 2 procent från 1,9 därefter sjönk utrymmet i valmanifesten till 0,9 1994 och 
0,2 1998.  

8.6.3 Miljöpartiets hemmaplansfrågor och de etablerade partiernas prioriteringar.  

Figur 7.6 

Figur 7.6 visar angivet i procent hur stort utrymme sakfrågan Miljö lämnats i de etablerade partiernas 
valmanifest åren 1902- 1998 relativt övriga sakfrågor. 

 
Källa: Data insamlat av Nicklas Håkansson vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  

Miljöfrågan var under långtid en fråga som inte alls förekom i svensk politik. 1964 och framåt 
är frågan en som förekommer i svensk politik men som inte getts särskilt mycket utrymme. 
Toppnoteringen 1988 ligger på 8 procent valet efter sjönk frågans prioritering bland de 
etablerade partierna. 
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8. Slutsatser  

Antagandet att de nya partiernas riksdagsinträden beror på att de etablerade partierna varit 

dåliga på att kontrollera dagordningen relativt andra år finns det observationer i 

undersökningen som både styrker och förkastar. Gällande antagandet att de etablerade 

partierna lyckades hålla agendan ren från nya partiers hemmaplansfrågor åren 1982 och 1985 

jämfört med åren 1988 och 1991 så stämmer detta i fallen miljö och invandrar-/flyktingfrågor 

men inte för övriga frågor som gynnade de nya partierna.  

Undersökning av hur etablerade partiers prioriteringar samvarierar med massmedialt utrymme 

förkastar teorin att de etablerade partierna skulle ha någon särskilt bra kontroll över 

dagordningen. Minskning/ökning i de etablerade partiernas prioriteringar återföljs i lika 

många fall av ett samvarierande värde som ett differentierande.  

Vad gäller hur de etablerade partiernas prioritering påverkades i de sakfrågor som var att 

betrakta som hemmaplansfrågor för de nya partierna vid deras respektive riksdagsinträde var 

följande att iaktta: Moral och religion respektive invandrar/flyktingfrågan prioriterades lågt 

innan KDS inträde respektive Ny demokratis inträde och ännu lägre efteråt. Miljöfrågan 

prioriterades relativt lågt innan miljöpartiets riksdagsinträde, som högst vid miljöpartiets 

riksdagsinträde och allt mindre efter 1988 fram till 1998.  

Jag tolkar mönstret som att de etablerade partierna eftersträvat att hålla frågorna 

lågprioriterade i media, att de misslyckades i miljöfrågan 1988, men lyckats relativt väl i 

frågorna invandrar-/flyktingfrågor samt moral och religion. Medias rapportering i invandrar-

/flyktingfrågor var hög 1988 och låg 1991, vilket strider mot tesen att väljaropinionen beror 

av hur mycket media rapporterar ifråga. Men är en intressant iakttagelse mot bakgrunden att 

frågan notoriskt lågprioriterats av de etablerade partierna. Frågan kan förväntas vara 

konfliktladdad och har i och med detta hög potential att dra till sig massmedialt utrymme och 

därigenom också få stor betydelse för väljarna  

I frågorna Ekonomi, Skatt respektive Familjepolitik har de etablerade partiernas prioriteringar 

varit höga de senaste hundra åren, men befann sig i en svacka 1988. Partiernas prioriteringar 

ökade efter valet 1991 och fram till 1994 och sjönk sedan 1998.  

Mönstret tyder på att de tog tillbaka frågorna ekonomi, familjepolitik och skatt 1994 och 

återigen gjorde frågorna till sina hemmaplansfrågor. Att frågorna blev hemmaplansfrågor till 
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nya riksdagspartierna tycks ha triggat de etablerade partierna att prioritera dem ännu mer valet 

efter det nya partiets riksdagsinträde.  

Ur de observationer som gjorts kan följande slutsatser dras: De etablerade partierna har dåligt 

inflytande över medias rapportering. Sakfrågan Miljö har av de etablerade partierna undvikits 

så gott det gått. 1988 tvingades man som en följd av att det föreföll råda kris inte undvika 

sakfrågan längre. Att fortsätta ignorera frågan hade kunnat användas som argument av 

miljöpartiet att de etablerade partierna stod overksamma och såg sälar dö och alger fylla 

haven.81 När det sen visade sig att krisen var överdriven fortsatte de etablerade partierna att 

prioritera bort frågan, så som de prioriterat bort invandrar-/flyktingfrågan samt moral och 

religion från dagordningen, detta har de lyckats med därför att de undvikit att som det ibland 

heter ”ta debatten” med Ny demokrati och Kristdemokraterna i dessa deras profilfrågor. 

Vill de etablerade partierna undvika att ett nytt parti som driver opinion i en sedan länge 

bortprioriterad fråga som kan förväntas vara konfliktfylld är det rationellt att ignorera den.  

Har de då turen på sin sida läggs partiet ner på grund av att det hamnat i en finansiell kris 

innan någon på ett trovärdigt vis kan hävda att det råder en kris i sakfrågan. 

Det diskuteras ibland om huruvida det skulle vara rätt att ta debatten med Sverige-

demokraterna i invandrar-/flyktingfrågan och att ”argumentera ner” dem och på så sätt 

undvika att de kommer in i riksdagen. Observationer gjorda i denna uppsats tyder på att rätt 

väg att gå för de etablerade partierna om de vill undvika att Sverigedemokraterna kommer in i 

riksdagen är att ignorera frågan och hoppas att Sverigedemokraterna försvinner. Detta gjordes 

framgångsrikt med Ny Demokrati. Det låga medievärdet från valrörelsen 1991 tyder på att de 

etablerade partierna inte tog debatten med ny demokrati, detta därför att media orienterar sitt 

fokus efter konflikt.  

Ett annat sätt att undvika att ge plats åt Sverigedemokraternas paradfråga invandrar-

/flyktingpolitik i media är att dra upp omvälvande konflikter mellan blocken i andra frågor 

tillexempel utbildning därför att medias fokus då riktas dit.  

Undersökningen visar också att tidigare lågprioriterade sakfrågor som aktualiseras av nya 

partier inte leder till att dessa får ökad prioritering hos de etablerade riksdagspartierna på kort 

sikt. 

                                                
81 Asp, 1991, s 44 
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Bilaga 1 Tabellen visar hur mycket utrymme respektive sakfråga fått under respektive 
valrörelse kategoriserat till vänster efter ursprungskällan. Kategoriseringen till höger är den 
som används i uppsatsen. 
 
 

Källa: Asp, Kent (1990) Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval, Medierna och valrörelsen, s. 63, 
Falun, Bonniers samt Asp, Kent (1991) Partiskheten i Sveriges radios och TV4:s nyhetsprogram under 1991 års 
valrörelse: en undersökning av valbevakningen i Rapport, Aktuellt, Ekot, Nyheterna och Dagens nyheter, s. 16, 
Göteborgs universitet: JMG (Arbetsrapport nr 16). 
 
 

 
 

Ursprunglig 
uppdelning 
- Media 

82 -85 -88 -91 Uppdelning som används 
i 
uppsatsen 
- Media 

82 -85 -88 -91 

Jordbruksfrågor 2 3 1 3 Jordbruk/decentralisering 2 3 1 3 
Sysselsättningsfrågor 16 7 2 7 Sysselsättning 16 7 2 7 
Samhällsekonomi 8 10 6 13 
Personekonomi 3 8 2 6 

Ekonomi 11 18 8 19 

Skattefrågor 8 15 10 3 Skatter 8 15 10 3 
EG-frågan - - - 2 
Utrikes/internationella 
frågor 

8 9 6 2 

Försvarsfrågor 2 2 3 2 

Utrikes/internationellt 
/försvar 

10 11 9 6 

Familjepolitik 3 3 3 2 Familjepolitik 3 3 3 2 
Pensioner, socialpolitik 
el Socialpolitik 

7 7 3 14 

Vårdfrågor 1 2 4 5 

Välfärd 8 9 7 19 

Jämställdhetsfrågor 2 2 1 2 Jämställdhet 2 2 1 2 
Bostadsfrågor 2 4 2 7 Bostäder 2 4 2 7 
Miljöfrågor 4 6 25 9 Miljö 4 6 25 9 
Kärnkraft/energi 3 2 6 4 Energi/kärnkraft 3 2 6 4 
Skolfrågor 7 3 1 3 Utbildning 7 3 1 3 
- - - - - Moral och religion - - - - 
Flykting/invandrarfrågor 2 3 10 4 Invandrar- flyktingfrågor 2 3 10 4 
Medier/kultur el  
Kultur/fritid 

2 3 5 8 

Löntagarfondsfrågan 19 6 1 0 
Övriga sakfrågor 7 5 14 8 

Övriga sakfrågor 28 14 20 16 
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Bilaga 1.1 Tabellen visar det utrymme per sakfråga i medias bevakning av valrörelsen 1982 

1982 TV Press MVärde 

Sysselsättning 16 15 16 

Samhällsekonomi 8 7 8 

Personekonomi 3 2 3 

Skattefrågor 8 8 8 

Socialpolitik 7 7 7 

Vårdfrågor 0 1 1 

Familjepolitik 1 4 3 

Skolfrågor  6 7 7 

Bostadsfrågor 1 2 2 

Miljöfrågor 3 4 4 

Kultur/Fritid 2 1 2 

Flykting/inv.frågor 1 2 2 

Jämställdhet 3 1 2 

Jordbruksfrågor 1 2 2 

Försvarsfrågor 2 2 2 

Utrikes/internationella frågor 8 7 8 

Kärnkraft/Energi 3 3 3 

Löntagarfonder 20 17 19 

Övriga sakfrågor 7 8 7 
Källa: Asp, Kent (1990) Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval, Medierna och valrörelsen, s. 63, 
Falun, Bonniers 

 

Uträckningen som ligger till grund för Medievärdet förkortat Mvärdet är följande: 

(Procentandelen utrymme i TV + Procentandelen utrymme i Press)/2 =Mvärdet 
 
Samtliga uträckningar som inte resulterat i ett heltal har avrundats uppåt.  
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Bilaga 1.2 Tabellen visar det utrymme per sakfråga i medias bevakning av valrörelsen 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Asp, Kent (1990) Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval, Medierna och valrörelsen, s. 63, 
Falun, Bonniers 

 

Uträckningen som ligger till grund för Medievärdet förkortat Mvärdet är följande: 

(Procentandelen utrymme i TV + Procentandelen utrymme i Press)/2 =Mvärdet 
 
Samtliga uträckningar som inte resulterat i ett heltal har avrundats uppåt.  

1985 TV Press MVärde 

Sysselsättning 8 5 7 

Samhällsekonomi 12 8 10 

Personekonomi 10 6 8 

Skattefrågor 17 13 15 

Socialpolitik 7 6 7 

Vårdfrågor 1 3 2 

Familjepolitik 2 4 3 

Skolfrågor  2 4 3 

Bostadsfrågor 4 4 4 

Miljöfrågor 5 7 6 

Kultur/Fritid 0 5 3 

Flykting/inv.frågor 7 5 6 

Jämställdhet 2 2 2 

Jordbruksfrågor 2 3 3 

Försvarsfrågor 1 3 2 

Utrikes/internationella frågor 10 8 9 

Kärnkraft/Energi 2 2 2 

Löntagarfonder 7 4 6 

Övriga sakfrågor 1 8 5 
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Bilaga 1.3 Tabellen visar det utrymme per sakfråga i medias bevakning av valrörelsen 1988 

 

1988 TV Press MVärde 

Miljöfrågor 22 28 25 

Skattefrågor 11 9 10 

Flykting/inv.frågor 10 9 10 

Samhällsekonomi 4 7 6 

Utrikes/internationella frågor 9 2 6 

Kärnkraft/Energi 7 4 6 

Kultur/Fritid 5 4 5 

Vårdfrågor 6 2 4 

Socialpolitik 2 4 3 

Familjepolitik 3 2 3 

Försvarsfrågor 2 3 3 

Sysselsättning 1 3 2 

Personekonomi 2 2 2 

Bostadsfrågor 1 2 2 

Skolfrågor 0 2 1 

Jordbruksfrågor 1 1 1 

Löntagarfonder 1 1 1 

Jämställdhet 0 1 1 

Övriga sakfrågor 13 14 14 
Källa: Asp, Kent (1990) Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval, Medierna och valrörelsen, s. 63, 
Falun, Bonniers 

 

Uträckningen som ligger till grund för Medievärdet förkortat Mvärdet är följande: 

(Procentandelen utrymme i TV + Procentandelen utrymme i Press)/2 =Mvärdet 
 
Samtliga uträckningar som inte resulterat i ett heltal har avrundats uppåt.
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Bilaga 1.4 Tabellen visar det utrymme per sakfråga i medias bevakning av valrörelsen 1991 

1991 TV4 (%) SVT (%) TV4 och SVT  Press (%) MVärde 

Pensioner, socialpolitik 12 14 13 14 14 

Samhällsekonomi 10 14 13 12 13 

Miljöfrågor 8 8 8 10 9 

Medier/ kultur 13 9 10 7 8 

Bostadsfrågor 10 7 8 6 7 

Sysselsättningsfrågor 8 6 7 6 7 

Personekonomi 5 7 7 5 6 

Vårdfrågor 2 7 6 3 5 

Flyktingfrågor 0 5 3 4 4 

Kärnkraft/energi 5 2 3 4 4 

Jordbruksfrågor 3 3 3 3 3 

Skolfrågor 3 1 2 3 3 

Skattefrågor 5 1 2 4 3 

Jämställdhetsfrågor 5 1 2 1 2 

Försvarsfrågor 2 2 2 2 2 

Utrikes/Intern./Fred 2 2 2 2 2 

EG-frågan 2 2 2 2 2 

Familjepolitik 0 2 1 2 2 

Löntagarfrågan 0 1 0 0 0 

Övriga sakfrågor 5 8 6 10 8 

Procent totalt 100% 100% 100% 100 % - 

Inslag/Artiklar totalt 60 153 213 423 - 
Källa: Asp, Kent (1991) Partiskheten i Sveriges radios och TV4:s nyhetsprogram under 1991 års valrörelse: en 
undersökning av valbevakningen i Rapport, Aktuellt, Ekot, Nyheterna och Dagens nyheter, s. 16, Göteborgs 
universitet: JMG (Arbetsrapport nr 16). 
 
Uträckningen som ligger till grund för Medievärdet förkortat Mvärdet är följande:  

1) Procent utrymme i TV4/Totalt antal TV-sända inslag = A 

2) Procent utrymme i SVT/Totalt antal TV-sända inslag = B 

3) A + B + procent utrymme i press = C 

4) C/2 = Mvärde 
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Samtliga uträckningar som inte resulterat i ett heltal har avrundats uppåt. 

Bilaga 2 
Tabellen visar hur viktiga respektive sakfråga ansågs vara av väljarna under respektive val år 
kategoriserat till vänster efter ursprungskällan. Kategoriseringen till höger är den som 
används i uppsatsen. 
 

Källa: Holmberg, Sören (2004) Väljare: Svenskt väljararbete under 50 år, s. 123, Mölnlycke, Elanders 
Infologistics Väst  

Ursprunglig  
uppdelning 
- Väljare 

-82 -85 -88 -91 Uppdelning som används 
i 
uppsatsen 
- Väljare 

-82 -85 -88 -91 

Jordbruk/Decentralisering 1 2 1 3 Jordbruk/decentralisering 1 2 1 3 
Sysselsättning 29 25 5 23 Sysselsättning 29 25 5 23 
Ekonomi 14 14 8 20 Ekonomi 14 14 8 20 
Skatter 8 20 19 18 Skatter 8 20 19 18 
EU/EMU 0 0 1 10 
Fred/internationellt/försvar 4 6 4 3 

Utrikes/internationellt 
/försvar 

4 6 5 13 

Familjepolitik/barnomsorg 8 17 16 18 Familjepolitik 8 17 16 18 
Pensioner/äldrevård 8 8 9 20 
Välfärd/Socialpolitik/Sjukvård 12 19 15 22 

Välfärd 20 27 26 42 

Jämställdhet 0 1 0 3 Jämställdhet 0 1 0 3 
Bostäder 2 2 4 5 Bostäder 2 2 4 5 
Miljö 7 22 46 25 Miljö 7 22 46 25 
Energi och kärnkraft 2 1 3 3 Energi/kärnkraft 2 1 3 3 
Utbildning 3 3 2 4 Utbildning 3 3 2 4 
Moral/alkohol/religion 1 1 1 3 Moral och religion 1 1 1 3 
Invandring/flyktingar 0 1 2 8 Invandrar- flyktingfrågor 0 1 2 8 
Löntagarfonder 33 11 1 0 
Lag och ordning 1 0 1 3 
Vänster- högerideologi 2 7 3 4 

Övriga sakfrågor 36 18 5 7 
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