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Abstract 
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During a political election the public’s interest in politics and political 

journalism increases significantly. During the American presidential election 

in 2012 a big amount of articles on that topic were published in two of 

Sweden’s largest newspaper, Svenska Dagbladet and Aftonbladet. Political 

journalism tends to frame politics as sports, game and scandals rather than 

focusing on the political issues. This has been researched before but has 

mainly focused on local elections rather than elections in another country. 

Even though American politics and political journalism is often seen as a 

predecessor to Swedish politics and political journalism few studies have 

been made in this area. The purpose of this study was to find out how the 

American presidential election in 2012 was framed in Aftonbladet and 

Svenska Dagbladet. Our objective was to see the extent to which the politics 

was framed as a political game and as a political issue in the two newspaper 

of our choice. Furthermore we also wanted to say something about how the 

newspapers were influenced by the media logic. This study has used a 

quantitative content and the newspapers included were Svenska Dagbladet 

and Aftonbladet, the last 33 days before the election. The result showed that 

the framing of politics as a game or as a scandal was more common in the 

tabloid Aftonbladet than in the national daily newspaper Svenska Dagbladet. 

This could indicate that Aftonbladet was more influenced by the media logic 

than Svenska Dagbladet.    

 

Keywords: Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Obama, Romney, Election.
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1 Inledning 
 
Under hösten 2012 har den amerikanska valrörelsen fått ett stort utrymme i svenska medier. 

Rapportering från valrörelser får mycket medieutrymme och mycket av allt som det rapporteras 

om under en valrörelse har inslag av politik.1 Vem som blir USA:s nästa president, Barack 

Obama eller Mitt Romney, är helt klart något som väcker intresse bland både svenska medier och 

svenska medborgare och det måste anses vara ovanligt att en valrörelse i ett land på andra sidan 

jordklotet tar upp så mycket medieutrymme över en så pass lång period. När en valrörelse som 

inte direkt påverkar oss i Sverige ändå blir så pass viktig att rapportera om blir det relevant att 

studera hur rapporteringen av denna valrörelse ser ut. Under en valrörelse så ökar medborgarnas 

intresse för polititik och då ökar troligen även intresset för den journalistik som handlar om 

politik och politiker.2 Så trots att de allra flesta svenska medborgarna inte kan påverka utgången 

av det amerikanska valet väcker ändå valrörelsen ett stort intresse. Det är utgångspunkten för att i 

vår studie undersöka den amerikanska valrörelsen i svenska medier.  

 

Vi har fått uppfattningen om att rapporteringen kring valrörelsen har kommit att handla mer om 

vem som vinner respektive vem som förlorar av de politiska aktörerna snarare än om de faktiska 

sakfrågorna. I vår undersökning vill vi därför ta reda på hur valrörelsen gestaltades i svenska 

medier och då utifrån två olika typer av tidningar; kvällstidningar och dagstidningar. 

Kvällstidningar skriver mer om skandaler och brott, samtidigt som dagstidningar har ett mer 

utförligt och fördjupat innehåll.3 Detta väcker vårt intresse om huruvida detta står sig i 

rapporteringen av ett val och hur de olika mediernas gestaltningar skiljer sig åt. Då de tv-sända 

debatterna under en valrörelse har stor inverkan på människors kunskap om politik4 är vi 

dessutom intresserade av att se hur rapporteringen kommer att gestaltas i olika skeden under den 

sista månaden av valrörelsen utifrån de tre presidentkandidatsdebatterna, som ägde rum den 3 

oktober, den 16 oktober och den 22 oktober. För att ta reda på detta kommer vi att använda oss av 

en kvantitativ innehållsanalys.  

 

                                                        
1 Nord, 2005, sid 252 
2 Strömbäck, 2001, sid 414 2 Strömbäck, 2001, sid 414 
3 Hvitfelt, Nygren, 2005, sid 37-38 
4 Strömbäck, Nord, 2009, sid 291 
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Disponeringen i vår studie är upplagt följande: I det första kapitlet presenterar vi vår 

problembakgrund samt syfte och frågeställningar. 

I det andra kapitlet redovisar vi tidigare forskning som är relevant för ämnet. I kapitel tre 

presenterar vi de teorier som vi lutar vår studie på, i form av teorin om medielogik och 

gestaltningsteorin. I det fjärde kapitlet presenterar vi vår metod och vi presenterar våra resultat i 

det femte kapitlet. I kapitel sex analyserar vi våra resultat och vad vi har kommit fram till. I 

kapitel sju gör vi plats för diskussion och slutsatser och i det åttonde kapitlet rundar vi av med 

våra egna reflektioner.  

 

1.1 Problembakgrund 
 
För information om händelser bortom vår egen vardag behöver vi journalistik och i dagens 

samhälle är medier den viktigaste källan till information av samhälle och politik. Alltså utspelar 

sig och förmedlas den moderna politiken i medierna.5 Framgångar och bakslag inom politik 

förklaras ofta med de dominerade mediernas sätt att sprida och presentera information.6 I boken 

Väljarna, Partierna och Medierna menar Lars Nord, professor i politisk kommunikation, att det är 

relevant att diskutera på vilket sätt de största medierna väljer att skildra politiken i en valrörelse 

för den stora publik som följer dessa medier.7 Även om Nord hänvisar till att skildra svensk 

politik anser vi att det är lika viktigt att diskutera på vilket sätt de största medierna väljer att 

skildra den amerikanska valrörelsen för deras publik. Även om större delen av mottagarna av 

innehållet inte kan påverka utgången i det amerikanska valet så bildar de sig en uppfattning som 

blir till en del av deras verklighet. Medieforskaren Håkan Hvitfelt menar att man kan dra 

lärdomar om hur den breda journalistiken kommer att påverkas utifrån amerikanska presidentval 

där kapplöpningen står i centrum.8 Detta visar sig i att många undersökningar av hur medier 

gestaltar svenska valrörelser grundar sig på den amerikanska förlagan. Alltså spelar det en stor 

roll för svenskar hur rapporteringen av det amerikanska valet gestaltas.  

 
En av de tydligaste tendenserna i modern politisk nyhetsjournalistik är tendensen att gestalta politik som 

sport eller spel snarare än som sakfrågor. I den gestaltningen handlar politik om vinnare och förlorare i 

                                                        
5 Strömbäck, 2009b, sid 127 
6 Hadenius, Weibull, Wadbring, 2009, sid 15 
7 Nord, 2009, sid 335-336 
8 Hvitfelt, Nygren, 2005, sid 35 
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kampen om makt, snarare än om sakliga problem och förslag på hur problem ska kunna lösas och samhället 

förbättras.9 

 

Författaren och forskaren Jesper Strömbäck hävdar att den journalistik som bygger på 

spelgestaltning troligen är vanligast i USA.10 Därför anser vi att det är intressant att se hur 

svenska medier rapporterar om amerikansk politik sett ur ett spel- eller sakperspektiv. Vi anser 

det även vara intressant i vilken utsträckning skandalgestaltning används. Alltså om den svenska 

journalistiken liknar den amerikanska journalistiken när det rapporteras om en stor amerikansk 

händelse i form av ett presidentval. I svenska valrörelser visar tidigare systematiska 

innehållsanalyser att medierna i stor utsträckning präglas av medielogik istället för en politisk 

logik vilket betyder att politiken relativt ofta gestaltas som spel istället för att utgå från 

sakpolitiken.11 

 

Till skillnad från lösnummerstidningar i Europa så har svenska kvällstidningar som Aftonbladet 

och Expressen historiskt sätt inte haft så mycket sensationsjournalistik. Fallande upplagor på 

1970- och 1980-talen fick kvällstidningarna att byta inriktning och bli mer 

sensationsjournalistikorienterade.12 I boken Journalistikens Etiska Problem menar författarna att 

kvällstidningar inte är präglade av samma opartiskhetskrav, normer om allsidighet och balans 

som många morgontidningar är. Istället är att väcka uppmärksamhet, uppröra och underhålla 

viktiga mål för en kvällstidning.13 Detta gör att det blir viktigt att belysa skillnader mellan kvälls- 

och dagspress rörande rapportering av politik. En annan aspekt är att se hur omfattande 

rapporteringen angående det amerikanska presidentvalet är i de olika tidningarna. Nyheter som 

rör politik är hårda nyheter.14 Vilken typ av tidning, kvälls- eller dagspress, som producerar flest 

av den här typen av hårda nyheter är också av intresse. Aftonbladet och Svenska Dagbladet är 

bland de största tidningarna för kvälls- respektive dagspress i Sverige och därför är det relevant 

att jämföra bevakningen.  

 

                                                        
9 Strömbäck 2009c, sid 183 
10 Strömbäck 2009c, sid 184-185 
11 Nord, 2009, sid 335  
12 Hadenius, Weibull, Wadbring, 2009, sid 275-276 
13 Ekström och Nohrstedt, sid 161 
14 Strömbäck, 2009c, sid 174 
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En annan del i problembakgrunden är att allt fler tidningar tappar läsare och reklamintäkter. 

Framförallt tappar kvällstidningarna alltjämt läsare.15 Det finns farhågor om att medier i en allt 

mer tävlingsinriktad konkurrenssituation lutar åt att presentera underhållning istället för 

utbildning då den förra ger bättre gensvar på marknaden.16 Det blir då speciellt intressant att se 

hur kvälls- respektive dagspress väljer att gestalta sina nyheter.  

 

1.2 Syfte & Frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur amerikansk politik gestaltades i två av de största 

svenska morgon- respektive kvällstidningarna, Svenska Dagbladet och Aftonbladet, under det 

amerikanska presidentvalet 2012. Med detta vill vi kunna säga något om medielogiken i de olika 

tidningarna. Medielogiken består av en form av kommunikation, den process genom vilken 

medier presenterar och överför kommunikation.17  

 

Enligt Hvitfelt skriver kvällstidningar mer om sex, mer om brott och mer om skandaler. 

Samtidigt bedriver dagstidningar en journalistik som grundar sig mer på utförlighet, bakgrunder 

och fördjupningar.18 Detta styrker våra funderingar om att undersöka hur politik gestaltas i 

kvälls- respektive dagstidningar. Även om det inte går att fastslå hur man bäst undersöker i vilken 

utsträckning som medieinnehållet präglas av medielogiken kan uttryck för att medierna själva är 

med och skapar de medierade bilderna ses som indikatorer på medielogikens genomslag i 

medieinnehållet.19 Utifrån den synvinkeln ska vi undersöka de olika gestaltningarna av 

amerikansk politik i Aftonbladet och Svenska Dagbladet under det amerikanska presidentvalet.  

 

Politiska nyheter kan framställas på ett strategiskt sätt, där det finns vinnare och förlorare. Politik 

och val går ut på att vinnas.20 Enligt Strömbäck kan politisk rapportering som gestaltas som spel 

förklaras med att rapporteringen fokuseras kring politiska strategier, vem som vinner eller 

förlorar och om hur politik bedrivs samtidigt som när politiken istället gestaltas som sak handlar 

journalistiken om politiska förslag, politiska kandidaters åsikter i sakfrågor eller förhållanden i 
                                                        
15 Ibid, sid 70-71 
16 McQuail, 2010, sid 54-55 
17 Altheide, Snow, 1979, sid 10 
18 Hvitfelt, 2005, sid 37-38 
19 Strömbäck, 2009b, sid 132 
20 Cappella, Jamieson, 1997, sid 34 
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verkligheten med relevans för politikens sakinnehåll.21 Samtidigt kan politisk rapportering 

gestaltas utifrån ett skandalperspektiv.22  

 

Utifrån teorierna att nyheter som rör politik kan gestaltas ur ett sak- eller spel- eller 

skandalperspektiv23 och att kvällstidningar skriver mer om spel och skandaler medan 

dagstidningar har mer fördjupning och bakgrund24 är det relevant för vår studie att se om 

Aftonbladets rapportering av valrörelsen till det amerikanska presidentvalet skiljer sig mot 

Svenska Dagbladets rapportering ur ett sak-, spel- och skandalgestaltningsperspektiv. 

 

Förutom att se på de dominerande gestaltningarna av sak, spel och skandal, kan man studera 

gestaltningarna av politik närmare.  I en och samma artikel kan det förekomma flera olika 

gestaltningar samtidigt och det finns många andra möjliga gestaltningar än sak-, spel- och 

skandalgestaltningar. Vi kommer därför att undersöka hur ofta ett antal genom tidigare forskning 

definierade gestaltningar, hästkapplöpnings-, konflikt-, human interest-, ekonomiska 

konsekvenser-, politisk misstro-, politiker som individer-, medier som aktörer-, medborgare som 

offer-, politisk strategi- och nyhetsstyrningsgestaltning, förekommer i artiklarna.25  

 

Under rapporteringen från det politiska livet används olika överliggande teman och vinklingar 

som inte sällan får eget liv och det finns saker som antyder att dessa kan fortsätta att appliceras på 

andra händelser som inte nödvändigtvis hänger ihop med de händelser som till en början formade 

dessa.26 De tv-sända debatterna under en valrörelse har, även om dess inverkan på det slutliga 

valresultatet är omstridd, stor inverkan på människors kunskap om politik.27 Samtidigt förhåller 

det sig så att medierna ofta rapporterar ganska mycket om tv-debatterna i efterhand och det finns 

forskning som antyder att de indirekta effekterna kan vara mer omfattande än de direkta, inte 

minst om bevakningen kommer att handla om vem som vunnit, förlorat eller gjort bort sig.28 

Därför anser vi det intressant att se hur journalistiken förändras under valspurten som vi valt att 
                                                        
21 Strömbäck, 2009b, sid 135 
22 Strömbäck, 2001, sid 247 
23 Cappella, Jamieson, 1997, sid 34 
24 Hvitfelt, 2005, sid 37-38 
25 Strömbäck, 2009b, sid 137-138 
26 Altheid, Snow, 1979, sid 173 
27 Strömbäck, 2009d, sid 291 
28 Ibid, sid 293-294 
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dela in i tidsintervaller mellan de olika presidentkandidatdebatterna. Den första tidsintervallen är 

från den 4 oktober till den 16 oktober som utgör perioden från den första presidentsvalsdebatten 

till den andra. Den andra tidsintervallen är från den 17 oktober till den 22 oktober och den tredje 

och sista tidsintervallen är från den 23 oktober till den 6 november.  

Utifrån undersökningens syfte ställs följande frågeställningar upp: 

1. I vilken utsträckning gestaltas de politiska artiklarna utifrån ett sak-, spel- eller 

skandalperspektiv under det amerikanska presidentvalet? 

2. I vilken utsträckning använde man sig av hästkapplöpnings-, konflikt-, human interest-, 

ekonomiska konsekvenser-, politisk misstro-, politiker som individer-, medier som 

aktörer-, medborgare som offer-, politisk strategi- och nyhetsstyrningsgestaltning i de 

olika tidningstyperna?  

3. Hur skiljer sig gestaltningen mellan Svenska Dagbladet och Aftonbladet? 

4. Hur skiljer sig bevakningen under tiden mellan de olika presidentvalsdebatterna? 

 

1.3 Avgränsningar  
 
De tidningar som ingår i studien är Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Tidningarna är bland de 

största inom respektive genre; dagspress respektive kvällspress.  

 

Tidsavgränsningen i studien är från den första presidentvalsdebatten den fjärde oktober 2012 till 

dagen för det amerikanska presidentvalet den sjätte november 2012. Vi har gjort den här 

tidsavgränsningen då valrörelsen når sin mest intensiva period i och med presidentvalsdebatterna 

där den mediala bevakningen är som störst. Tidsavgränsningen innehåller tre olika tidsintervaller: 

Från den 4 oktober till den 16 oktober. Från den 17 oktober till den 22 oktober och från den 23 

oktober till den 6 november. Tidsintervallerna är utsatta efter när presidentkandidatsdebatterna 

har ägt rum.  
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2 Tidigare forskning 
 
Det finns inte mycket tidigare forskning där svenska mediers bevakning av amerikanska val står i 

centrum. Däremot har vi tagit del av forskning som handlar om svenska mediers rapportering av 

svenska val. I Demokratirådets rapport 2006: Mediernas valmakt finns en undersökning som 

visar hur tre olika länders rapportering på förstasidor av respektive val har gestaltats ur ett 

sensations-, kapplöpnings-, politik som strategi-, nyhetshanterings-, politiker som individer- och 

konfliktsperspektiv.29 I vår undersökning kommer vi att använda oss av några av dessa begrepp 

för att se tendenser på sak-, spel- eller skandalgestaltning och för att se på medielogikens 

inverkan. Utöver detta så har även Strömbäck använt sig av flera gestaltningar än sak-, spel och 

skandalgestaltning för att gå närmare in på gestaltningen av valen. De gestaltningar han använder 

sig av då är, hästkapplöpnings-, konflikt-, human interest-, ekonomiska konsekvenser-, politisk 

misstro-, politiker som individer-, medier som aktörer-, medborgare som offer-, politisk strategi- 

och nyhetsstyrningsgestaltning.30 

 

Annan tidigare forskning som ligger närmare vår studie är Jesper Strömbäcks studie Gäster hos 

verkligheten. Studien använder sig av gestaltningarna sak, spel och skandaler för att se hur 

rapportering av svenska riksdagsvalet 1998 skildrades i svensk media.31  

 

Tabell 2.0.1 Tidningsjournalistikens gestaltningar av politik i artiklarnas 
brödtexter, fördelat per tidning (procent).32 
 
 

  

Sak Spel Skandal Trivia Annan Procent Antal 

brödtexter 

Aftonbladet 39 45 10 4 2 100 179 

Expressen 33 48 11 3 5 100 172 

Dagens 

Nyheter 

62 28 6 0 4 100 201 

Svenska 45 45 8 1 1 100 188 

                                                        
29 Petersson, et al, 2006, sid 75 
30 Strömbäck, 2009b, sid 138 
31 Strömbäck, 2001, sid 255 
32 Ibid, sid 255 
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Dagbladet 

Anm. Procent avrundade till hela procent. I procentfördelningen har artiklar kodade ”Ej tillämpar” uteslutits. 

Även i boken Väljarna, partierna och medierna. En studie av politisk kommunikation i 

valrörelsen 2006 återkommer samma typ av undersökning men då baserad på riksdagsvalet år 

2006.33 

 

Tabell 2.0.2 De journalistiska gestaltningarna av politik under valrörelsen 
2006.34 
 
 Sakgestaltning Spelgestaltning Skandalgestaltning Antal 

Aftonbladet 32 40 28 160 

Expressen 41 40 19 173 

Dagens Nyeter 56 27 17 279 

Svenska 

Dagbladet 

53 34 13 203 

Rapport 66 27 6 113 

Aktuellt 55 27 18 95 

TV4 Nyheterna 38 23 39 82 

Genomsnitt 49 31 20  

Anm. Procent avrundade till hela tal. De artiklar och inslag som inte dominerades av någon av gestaltningarna har 

uteslutits från den analysen. Procentandelarna för tidningarnas del avser artiklarnas brödtexter.  

 

I undersökningen är skillnaden mellan olika media betydande. Mest sakgestaltad är 

rapporteringen i tv-programmet Rapport, följt av Dagens Nyheter, Aktuellt och Svenska 

Dagbladet. Minst sakgestaltad var journalistiken i Aftonbladet och Expressen. 

Strömbäck konstaterar även att under de senaste tre valen har valbevakningen varit mer 

sakgestaltad i morgontidningarna än i kvällstidningarna samtidigt som motsatta förhållanden 

gäller om man jämför spelgestaltad och skandalgestaltad journalistik som båda varit populärare i 

kvällstidningarna.35  

 

                                                        
33 Strömbäck, 2009b, sid 135  
34 Ibid, sid 135  
35 Ibid, sid 136 



 

   (62) 
 

13 

Enligt Strömbäck tyder mycket spelgestaltning och skandalgestaltning på att det är medielogiken 

som styr samtidigt som att mycket sakgestaltning indikerar på att det är den politiska logiken som 

styr.36 

 

I årsrapporten Rättvisa nyhetsmetoder. Partiskheten under 2006 års medievalrörelse har Kent 

Asp studerat svensk samhällsjournalistik utifrån normativa demokratiska utgångspunkter.37 

Huvudfrågeställningarna i rapporten är hur nyhetsmedier rapporterade? Och var medierna rättvisa 

i sin rapportering?38 Kent Asps slutsatser i rapporten är att medier både gynnar och missgynnar 

olika partier och att mediebilden till viss del påverkar utgången i ett val.39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
36 Ibid, sid 136-137 
37 Asp, 2006, sid 7 
38 Ibid, sid 75 
39 Ibid, sid 83 
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3 Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera teorier som är relevanta för vår problemformulering. 

Teorier som är relevanta för vår studie är teorin om medielogik tillsammans med 

gestaltningsteorin.  

 

3.1 Teorin om medielogik 
 
Enligt Strömbäck var David L. Altheide och Robert P. Snow de som först formulerade teorin om 

medielogik.40 Enligt teorin om medielogik beror ett mediums innehåll ytterst på vilket 

medieinnehåll som passar ett mediums format, dess organisation, interna arbetsvillkor, normer 

och behov av uppmärksamhet.41 Medielogiken består av en form av kommunikation, den process 

genom vilken medier presenterar och överför kommunikation.42 Vad som medierna sen väljer att 

presentera påverkar axiomatiskt mottagarens uppfattning och får konsekvenser för det ämne som 

texten berör.43 Genom historien har olika typer av media, till exempel dans och mode, används av 

de styrande krafterna i samhället, vilket enligt Altheide och Snow inte längre är sant. Istället är 

det modern media som är den dominerande kraften till vilken andra institutioner i samhället 

måste anpassa sig. Det är inte så att media i sig dikterar villkoren för resten av samhället men en 

del av den gällande medielogiken är att problem löses via media.44  

 

Medierna själva och deras behov – formade av ett samspel mellan teknologiska, ekonomiska och 

politiska villkor och förutsättningar, organisatoriska och institutionella faktorer samt konkurrens 

om publik och annonsintäkter – snarare än verkligheten i sig är vad som styr vad 

nyhetsjournalistiken rapporterar om och hur den är utformad.45 Med tiden har publiken kommit 

att förvänta sig att media ska presentera underhållning, och varje typ av media har anpassat sig.46  

Medierna har ett behov av att fånga publikens intresse och att sedan hålla kvar det.47 Ur det 

perspektivet handlar mediernas nyhetsvärderingar och urval mindre om verkligheten som sådan 
                                                        
40 Strömbäck, 2009c, sid 171 
41 Ibid, sid 171 
42 Altheide, Snow, 1979, sid 10 
43 Ibid, sid 192 
44 Ibid, sid 15-16 
45 Strömbäck, 2009b, sid 130 
46 Altheide, Snow, 1979, sid 15-16  
47 McQuail, 2010, sid 72 
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och mer om att möta de egna behoven av nyheter som kan leda till framgång i konkurrensen om 

människors uppmärksamhet.48  

 

I valkampanjer har detta lett till att politiker, på jakt efter allmänhetens intresse, har anpassat sig 

själva så mycket att det kan vara svårt att skilja dem åt. Sättet de strider är anpassat till 

medielogiken, och denna har fundamentalt förändrat hur politik bedrivs.49 Politiker blir alltmer 

känsliga för hur deras handlingar kommer att framställas i media och tar alltfler beslut utifrån hur 

de tror att den handlingen kommer att påverka den mediala bilden av dem själva, och vilken 

effekt detta kan få i väljarundersökningar.50 När nyhetsmedier arbetar mer tillsammans med 

opinionsmätare för att ta reda på åt vilket håll allmänheten lutar – eller kan bli ledd till att luta – 

blir bilden av vad som sker viktigare än det faktiska innehållet.51 Media i sig är det viktigaste 

verktyget för att skapa kändisar, oavsett om det handlar om politik, sport eller nöje, något som 

stundtals tycks vara själva syftet med medieinnehållet.52  

 

När medielogiken styr står medierna och deras behov i centrum och formar de sätt på vilka 

politiska aktörer kommunicerar och agerar, bevakas av medierna och förstås av medborgarna.53 

Det politiska livet, som det framställs i media, kan liknas vid en pjäs med skillnaden att aktörerna 

inte behöver en regissör, de vet själva hur de behöver sköta framställningen. Skillnaden ligger i 

att slutresultatet har inverkan på det verkliga livet; val kan förloras, politiska strategier kan 

påverkas, krig kan föras och liv och karriärer kan slås i spillror.54 För att göra nyheter mer 

underhållande, för att inte säga simpla, använder sig journalister ofta av förenklade teman och 

vinklingar. Under ett val används, till exempel, gärna teman som ”kapplöpning” för att lättare 

kunna beskriva valrörelsen som ett lopp med en tydlig början och ett tydligt slut, vilket ger plats 

för vinklingar mot sätt att hantera strategier såväl som vinster och förluster.55 Gestaltningar som 

spel eller skandal kan ses som indikationer på att det är medielogiken som präglar 

                                                        
48 Strömbäck, 2009b, sid 130 
49 Altheide, Snow, 1979, sid 130 
50 Ibid, sid 133 
51 Ibid, 1979, sid 153-154 
52 McQuail, 2010, sid 331 
53 Strömbäck, 2009c, sid 242 
54 Altheide, Snow, 1979, sid 137 
55 Ibid, 1979, sid 173 
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medieinnehållet.56 På detta sätt kopplar vi ihop medielogiken med gestaltningsteorin, som vi 

presenterar nedanför, som hjälper oss att få en bättre bild av hur politiska artiklar kan gestaltas 

med hjälp av medielogiken.  

 
3.1.1 Politisk logik 
 
Begreppet politisk logik är inte lika utvecklat som begreppet och teorin om medielogik.57 När den 

politiska logiken styr påverkas medierna och deras innehåll mer och mer av det politiska 

systemet, de politiska institutionerna och de politiska aktörerna.58 Den grundläggande 

definitionen av den politiska logiken är att den utgörs av att politik handlar om kollektivt och 

auktoritativt beslutsfattande, fördelning av värden i samhället och om implementering av 

politiska beslut. Sakgestaltning av politik kan ses som en indikation på att den politiska logiken 

väger tyngre än medielogiken.59  

 

3.2  Gestaltningsteorin 
 
Sociologen Erving Goffman var den första som skrev om frame analysis. Från början hade 

gestaltningsteorin ingenting med medier att göra utan tolkades utifrån ett sociologiskt 

perspektiv.60 Tillsammans med dagordningsteorin är gestaltningsteorin eller framing theory 

troligen den viktigaste teorin med relevans för den politiska kommunikationen och mediernas 

makt.61 En av de som citeras mest inom litteraturen när det gäller gestaltningsteorin är Robert 

Entman.62 Han menar att gestaltning innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet 

och göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problem.63 

Entman, et al, menar att man kan definiera en gestaltning som ett objekt eller som egenskaper, 

                                                        
56 Strömbäck, 2009b, sid 135 
57 Strömbäck, 2009b, sid 130 
58 Strömbäck 2009c, sid 241 
59 Strömbäck, 2009b, sid 135 
60 Strömbäck, 2009c, sid 119 
61 Ibid, sid 118 
62 Ibid, sid 120 
63 Entman, 1993, sid 52 
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med synonyma eller identiska drag, som upprepade gånger förekommer i meddelanden över en 

specifik tidsperiod.64   

 

I boken Projections of Power. Framing news, public opinion and U.S. foreign policy pekar 

Entman på att medias politiska influenser påverkas av på vilket sätt de tar emot information från 

politiska aktörer och att media äger möjlighet att gestalta nyheter på ett sätt som fördelaktigt 

porträtterar en sida framför en annan.65 Ett annat sätt att se på gestaltningsteorin är mediernas 

makt över hur verkligheten uppfattas.66 Med hjälp av gestaltningsteorin kan man se tendenser på 

vad journalistikens innehåll representerar.67 Gestaltningsteorin kan även bidra till ett sätt att förstå 

händelserna.68 Gestaltning av nyheter berör ofta tre olika objekt; politiska händelser, politiska 

frågor och politiska aktörer (kan vara individuella ledare, grupper eller hela nationer).69 

 

På vilket sätt som det journalistiska innehållet gestaltas kan ha stor inverkan på hur inflytelserika 

beslut avgörs.70 Den viktigaste delen för gestaltningsteorin är observationen att journalistiken inte 

utgör och kan aldrig utgöra en neutral spegel av verkligheten. Detta behöver däremot inte betyda 

att journalistiken har som ambition att gestalta verkligheten på ett särskilt sätt.71 När medierna 

gestaltar verkligheten på vissa sätt men inte på andra reproducerar och sprider dem olika 

maktcentras och ideologiers sätt att betrakta verkligheten.72 För att på ett effektivt sätt vända hur 

en nyhet gestaltas krävs att en motsatt gestaltning presenteras på ett sätt som effektivt 

överskuggar den tidigare.73 Ett exempel som Entman använder sig av är hur den amerikanska 

opinionen vändes mot det andra Irakkriget genom att ifrågasätta George W. Bush och hans 

presentation av lösningar, de verkansmedel som användes och till och med presidentens 

personliga moral.74  

 

                                                        
64 Entman et al, 2009, sid 175 
65 Entman, 2004, sid 4 
66 Strömbäck, 2004, sid 40 
67 Strömbäck, 2001, sid 177-178 
68 Cappella, Jamieson, 1997, sid 45-46 
69 Entman, 2004, sid 23 
70 Iyengar, 1991, sid 11 
71 Strömbäck, 2009b, sid 133 
72 Strömbäck, 2009c, sid 119 
73 Entman, 2004,sid 105-106 
74 Ibid, sid 115 
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Framförallt bör gestaltningsteorin vara särskilt viktig som en avgörande faktor gällande val, när 

valproblematiken gäller politik. Detta eftersom att politiska frågor ofta är komplexa och samtidigt 

är publikens intresse och kunskap för politik lågt.75  

 

I en valrörelse då valspurten närmar sig ökar publikens intresse för politik och samtidigt blir det 

viktigare för medierna att rapportera om politik. All journalistik under valspurten är inte politisk, 

men en stor del av journalistiken är det och omfattningen av den politiska journalistiken ökar 

drastiskt under valrörelser. Journalistiken i en valrörelse kan både höja det medborgerliga 

intresset om valutgången är oviss och innehåller stora kärnfrågor, samtidigt kan journalistiken i 

en valrörelse sänka det medborgerliga intresset om den skildrar politiken som ett cyniskt 

maktspel eller förmedlar valet som oviktigt.76 

 

3.2.1 Gestaltning som sak/spel/skandalgestaltning 
 
I boken Spiral of Cynicism: The Press and the Public good presenterar de amerikanska forskarna 

Joseph N Cappella och Kathleen H Jamieson en gestaltningsteori som bygger på att meningen 

med politiska kampanjer är att vinna.77 Utifrån detta väljer de att skilja på två olika sorters 

gestaltningar, Issue frames och Game or Strategy frames,78 vilka Jesper Strömbäck väljer att 

översätta till sakfrågegestaltningar (Issue frames) och spelgestaltningar (Game or Strategy 

frames).79 Strömbäcks versioner är också de översättningar vi valt att använda, och vi kommer 

även att utgå från de definitioner som denne presenterar. 

 

Spelgestaltning bygger på att politik gestaltas som en tävling om makten, där en central vinkel är 

att politikerna drivs av ett egenintresse.80 En annan viktig del i gestaltandet av politik som spel är 

fokuseringen på relationerna mellan politikerna som personer, eller mellan olika partier, vilket 

blir en del av spelgestaltningen eftersom att det handlar om relationerna istället för det sakliga 

innehållet.81 I boken Spiral of cynicism menar författarna att spelgestaltning liknar politiken med 

                                                        
75 Iyengar, 1991, sid 13 
76 Nord, 2005, sid 252-253 
77 Cappella, Jamieson, 1997, sid 34  
78 Ibid, sid 35 
79 Strömbäck, 2009c, sid 128 
80 Cappella, Jamieson, 1997, sid 34 
81 Strömbäck, 2001 sid 243 
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sport, spel eller krig.82 En del av detta är det stora intresset för opinionsundersökningar, som i sig 

bör ses som en del av journalistikens spelgestaltning av politik eftersom att dessa, åtminstone så 

länge de handlar om något annat än sakfrågor, ger upphov till spekulationer om vem eller vilka 

som leder.83   

Strömbäck definierar spelgestaltad journalistik genom att slå fast att: 

 
Med spelgestaltad journalistik avses artiklar och inslag som fokuserar på politik som spel, strategi, 

relationer mellan politiska aktörer, vinnare och förlorare, samt på HUR politik bedrivs84  

 

När politiska nyheter framställs ur denna spelgestaltning missar rapporteringen viktiga sakfrågor 

som att lösa sociala missförhållanden, omdirigera nationella mål eller att skapa en bättre framtid. 

Istället så handlar det om vem som vinner.85 Även om vår undersökning inte kommer att kunna 

peka på vad som inte finns med i rapporteringen så styrker påståendet att det är av vikt att 

undersöka hur mycket av rapporteringen som är spelgestaltad.  

 

Vid en sakgestaltning handlar journalistiken istället om innehållet i politiska förslag, åsikter i 

sakfrågor eller förhållanden i verkligheten som är viktiga för politikens sakinnehåll.86 Artiklar 

som är sakgestaltade använder ett neutralt språk om överenskommelser och 

meningsskiljaktigheter.87 Även de artiklar som svarar på politikens VAD-frågor är att räkna som 

sakgestaltande.88  

Jesper Strömbäck skriver att sakgestaltad journalistik kan definieras på följande sätt: 
 

Med sakgestaltad journalistik avses att artiklarna eller inslagen fokuserar på VAD som har hänt eller 

kommer att hända, VAD någon har föreslagit, eller VAD någon har sagt i den mån det syftar på politikens 

innehåll89 

 

                                                        
82 Cappella, Jamieson, 1997, sid 36 
83 Strömbäck, 2001, sid 243-244 
84 Ibid, sid 244  
85 Cappella, Jamieson, 1997, sid 36 
86 Strömbäck, 2009c, sid 128).  
87 Cappella, Jamieson, 1997, sid 36 
88 Strömbäck, 2001, sid 241 
89 Ibid, sid 241 
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Det finns åtminstone en form av journalistik som inte är gestaltat som vare sig sak eller spel utan 

som baserar sig på något helt annat, nämligen skandaler och affärer.90 I boken Gäster hos 

verkligheten. En studie av journalistik, demokrati och politisk misstro skriver författaren Jesper 

Strömbäck att det ökade journalistiska intresset för korruption av olika slag bland politiska 

makthavare tycks vara en internationell trend.91 Strömbäck pekar även på att det ibland kan vara 

svårt att särskilja vad som är skandalgestaltning och vad som är sakgestaltning, då det som ligger 

till grund för skandalerna är händelser i sak.92 Strömbäck pekar på att det i vissa fall är enkelt att 

avgöra, i fall där artiklar eller inslag explicit handlar om någon skandal, artiklar som handlar om 

tidigare skandaler och också vilka proportioner uppmärksamheten kring en fråga får och vilken 

ton som används.93 

Strömbäck väljer sen att definiera skandalgestaltad journalistik på följande sätt: 
 

Med skandalgestaltad journalistik avses inslag eller artiklar som fokuserar på skandaler, moraliskt eller 

juridiskt klandervärda beteenden av politiker samt (i vissa fall) felsägningar som behandlas som om det som 

har sagts är en skandal.94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
90 Ibid, sid 245 
91 Ibid, sid 245 
92 Ibid, sid 247 
93 Ibid, sid 246-247 
94 Strömbäck, 2001, sid 247 
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4 Metod 
 
I kommande kapitel presenterar vi de metoder som vi använder oss av i studien. Vi kommer även 

att gå igenom hur processen kring arbetet fungerar och vilka problem som vår metodmodell har.  

 

4.1 Val av metod 
 
Den metod vi använder oss av i vår studie för att undersöka två tidningars, Svenska Dagbladet 

och Aftonbladets, rapportering och gestaltning av valrörelsen till det amerikanska presidentvalet 

2012 är en kvantitativ innehållsanalys. Anledningen till att vi valt att arbeta med en kvantitativ 

innehållsanalys är att det är en förtjänstfull metod när man vill göra ett större material tillgängligt 

för analys vilket ger en möjlighet att göra välgrundade jämförelser mellan olika medier, genrer 

eller tidsperioder.95  

 

Detta innebär att studien har en deskriptiv ansats och vi kommer använda oss av en deskriptiv 

undersökningsmetod.96 Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, menar 

att man kan utvidga sin deskriptiva ansats med en explorativ ansats (kvalitativ metod) för att ge 

kausala funderingar, alltså funderingar kring orsakssamband.97 Men då vi aldrig kan få fram mer 

än funderingar om det faktiskt finns kausala samband kan vi aldrig att besvara frågan om det 

finns ett orsakssamband.   

 

Förutom att vara deskriptiv är vår undersökning även jämförande då vi jämför resultaten mellan 

tidningarna Svenska Dagbladet och Aftonbladet, och även jämför resultaten under olika 

tidsperioder av valrörelsen kring det amerikanska presidentvalet år 2012. 

 
4.2 Urval 
 
De två tidningar, Svenska Dagbladet och Aftonbladet, som studeras i denna studie har valts ut 

eftersom att de är bland de största svenska tidningarna inom respektive genre. Detta eftersom att 

de har bland det största generella genomslaget och därigenom påverkar flest människor.98  

                                                        
95 Nilsson, 2010, sid 119  
96 Jarlbro, 2000, sid 27 
97 Ibid, sid 28 
98 Nilsson, 2010, sid 129  
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Varje artikel fungerar som en analysenhet. Vi analyserar endast material som placerats på nyhets- 

eller ekonomisidorna i papperseditionerna av de båda tidningarna. Vi har valt material som har 

placerats på nyhets- eller ekonomisidorna då de är det materialet som har relevans för studien. 

Trots att till exempel sport-, nöje och vädersidorna kan innehålla politiska artiklar är risken större 

att det blir obalans i studien än att man missar innehåll som är relevant.99 En konsekvens av att 

välja bort dessa ”lätta” sidor (sport och kultur) är att innehållsanalysen inte kommer att ge svar på 

mediernas bilder av politik och politiker, utan den politiska nyhetsjournalistikens bilder av politik 

och politiker.100 Innehåll som ledare, krönikor, debattartiklar och insändare har vi alltså valt bort. 

Vi exkluderar även olika bilagor och håller oss till det material som finns i den faktiska 

tidningen. Vi kommer att räkna alla artiklar inom dessa ramar alla dagar i veckan.  

 

Endast artiklar som berör den amerikanska valrörelsen 2012 inkluderas i undersökningen. Puffar 

på förstasidorna ingår inte i undersökningen och inte heller fotografiska bilder. Anledningen till 

att vi valt att arbeta med pappersversionerna av de båda tidningarna och inte tagit hänsyn till 

nyheter publicerade på webben är att de båda tidningarnas webbsidor skiljer sig åt på ett sätt som 

gör det svårt att jämföra dessa på ett rättvist sätt. Dessutom är det möjligt att materialet på 

webben har ändrats och kanske till och med tagits bort. Något vi anser kan göra resultatet skevt.  

 

Tidsperioden omfattar den amerikanska valrörelsens avslutning, med start när de första artiklarna 

efter den första presidentkandidatsdebatten publiceras den fjärde oktober 2012 fram till och med 

de sista artiklarna som publiceras dagen innan valet den sjätte november 2012. Tidsperioden för 

undersökningen är under den mest intensiva delen av valrörelsen. Enligt Nord blir det viktigare 

för medierna att rapportera om politik i slutspurten av valrörelsen.101  

 

Artiklarna som vi har analyserat har vi hämtat från mediearkivet.102 Totalt är det 117 artiklar som 

vi har analyserat, 62 artiklar från Svenska Dagbladet och 55 artiklar från Aftonbladet. För att 

precisera de artiklar som berörde presidentvalskampanjen använde vi sökorden; USA, 

                                                        
99 Ibid sid 131 
100 Strömbäck, 2001, sid 416 
101 Nord, 2005, sid 252 
102 https://web.retriever-info.com/services/archive.html 
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Presidentval, Romney, Obama, Demokraterna och Republikanerna. Därefter valde vi bort de 

artiklar som inte berörde den amerikanska valrörelsen eller som inte var placerad på nyhets- eller 

ekonomisidorna.  

 
4.3 Metodtillämpning 
 
I vår studie fungerar varje artikel som en analysenhet. Analysenheterna representerar 

undersökningsobjekt vi undersöker för att kunna svara på vårt forskningsproblem.103 

Analysenheterna kommer från pappersupplagan av respektive tidning, Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet. Analysenheterna är från alla dagar, måndag till söndag, från den 4 oktober 2012 till 

den 6 november 2012.  

 

Vi har utgått från ett kodschema med tillhörande kodinstruktioner som bland andra Jesper 

Strömbäck har använt sig av i en studie av den medierade bilden av politik och mediernas 

gestaltning av politik i valrörelsen 2010. Vi har förändrat och modifierat kodschemat för att det 

ska passa vår undersökning. I kodschemat finns sjutton olika variabler där varje variabel 

beskriver hur en viss egenskap varierar mellan analysenheterna.104 

 

Varje analysenhet tilldelas ett variabelvärde utifrån vilken tidning det är. Det finns alltså två 

värden i denna första variabel, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Varje analysenhet tilldelas 

även ett eget kodnummer för att vi ska kunna skilja de olika artiklarna åt.  

 

Vi kommer dela in analysenheterna i tre olika tidsperioder. Vi delar in valrörelsen i olika 

tidsperioder då vi vill se hur gestaltningen av valrörelsen kommer att skilja sig efter de olika 

presidentvalsdebatterna. Tidsperioderna är uppdelade efter när de olika presidentvalsdebatterna 

ägde rum. Den första presidentvalsdebatten var den natten till den 4 oktober 2012, svensk tid. 

Därför börjar vår undersökning och den första tidsperioden den 4 oktober 2012. Den första 

tidsperioden avslutas den 16 oktober 2012, dagen innan den andra presidentsvalsdebatten. Den 17 

oktober börjar den andra tidsperioden och vara till den 22 oktober, dagen innan den tredje 

presidentvalsdebatten. Den 23 oktober börjar den tredje tidsperioden och den varar till dagen för 

                                                        
103 Esaiasson et al, 2012, sid 47 
104 Ibid, sid 50 
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valet den 6 november 2012. Tidsperioderna motsvarar ett variabelvärde i den tredje variabeln i 

kodschemat.  

 

Nästa steg är att se hur gestaltningen ser ut i analysenheterna. Det besvarar vi med variablerna 4-

7 i kodschemat. För att besvara vilken typ av gestaltning som analysenheterna har ger vi 

variablerna variabelvärdena sak-, spel- och skandalgestaltning. Två ytterligare variabelvärden är 

annan, om analysenheten inte passar in som sak-, spel- eller skandalgestaltning, och ej tillämpar 

om det efterfrågade i variabeln saknas. Variabel 4 behandlar analysenhetens gestaltning av 

rubrik. Variabel 5 behandlar analysenhetens gestaltning av ingress. Variabel 6 behandlar 

analysenhetens gestaltning av brödtext. Variabel 7 behandlar analysenhetens dominerande 

gestaltning. Genom den här uppdelningen kan vi inte bara se hur varje analysenhet gestaltas i 

helhet utan även bryta ner den i mindre beståndsdelar för att få ett tydligare perspektiv. Om det i 

en analysenhet finns exempel på fler än en gestaltning kommer vi att använda oss av 

huvudandelsprincipen, det vill säga att vi klassificerar efter vad huvuddelen av artikeln handlar 

om.105 

 

Förutom att se på de dominerande gestaltningarna av sak-, spel och skandal, kan man studera 

gestaltningarna av politik närmare.  I en och samma artikel kan det förekomma flera olika 

gestaltningar samtidigt och det finns många andra möjliga gestaltningar än sak-, spel- och 

skandalgestaltningar. Vi kommer därför att undersöka hur ofta ett antal genom tidigare forskning 

definierade gestaltningar, hästkapplöpnings-, konflikt-, human interest-, ekonomiska 

konsekvenser-, politisk misstro-, politiker som individer-, medier som aktörer-, medborgare som 

offer-, politisk strategi- och nyhetsstyrningsgestaltning, förekommer i artiklarna.106  

 

• Hästkapplöpningsgestaltning innebär att artikeln handlar om kampen om opinionen och 

människors röster, och om vinnare eller förlorare i den kampen.  

• Politiker som individer-gestaltning handlar om hur politiker är som personer.  

• Media som aktörer-gestaltning handlar om huruvida medier påverkar politiken i något 

avseende.  

                                                        
105 Esaiasson et al, 2012, sid 207 
106 Strömbäck, 2009b, sid 137-138 
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• Medborgare som offer-gestaltning handlar om huruvida artikeln framställer medborgare 

som förlorar eller drabbas av den förda politiken. 

• Politisk misstro-gestaltning handlar om huruvida medier framställer medborgares misstro 

mot politiker, antingen som grupp eller individuellt. Kan även handla om att en viss 

handling kommer att leda till ökad politisk misstro.   

• Politisk strategi-gestaltning handlar om huruvida artikeln handlar om vilka strategier som 

används av de olika kandidaterna eller partierna för att vinna röster eller för att 

underminera motståndarna. 

• Nyhetsstyrning-gestaltning handlar om hur politiker eller partier agerar för att få bättre 

eller ökad publicitet eller hur de agerar för att minimera negativ publicitet. 

• Konfliktgestaltning handlar om huruvida medierna i artikeln framställer det som att det 

finns en hög grad av konflikt i artikeln, oavsett om en verklig konflikt existerar eller inte. 

Med konflikt avses kritik och olika åsikter som ställs mot och relateras till varandra. 

• Human interest-gestaltning innebär att artikeln handlar om de mänskliga deltagarna – hur 

de känner, mår, drabbas, upplever – i det skeende eller den process som artikeln handlar 

om. Även artiklar som handlar om enskilda individers handlingar kan kvalificeras om 

artikeln handlar om individerna som privatpersoner snarare än som yrkespersoner. 

• Ekonomiska konsekvenser-gestaltning handlar om huruvida artikeln handlar om 

ekonomiska konsekvenser om något. Detta ”något” kan vara ett förslag från olika 

personer eller omvärldshändelser. Konsekvenserna kan återfinnas såväl på individnivå 

såväl som på samhällsnivå.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet avser undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, det vill säga hur väl 

vår undersökning svarar på det vi vill att den ska svara på? Huruvida vi lyckats överföra vår 

teoretiska förståelse, våra begrepp, antaganden och frågeställningar till mätbara frågor på ett 

sådant sätt att svaren blir meningsfulla och speglar det vi är ute efter att undersöka? Kort sagt 

handlar alltså validitet om giltigheten i det vi mäter eller frågar om. Misslyckas man med detta 

kommer undersökningen att präglas av systematiska fel.107 

                                                        
107 Djurfeldt, Larsson, 2010, sid 104  
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Med hjälp av ett kodschema som tidigare använts av etablerade forskare och som sedan 

omvandlats för att passa in i vår undersökning har vi strävat efter att uppnå hög validitet. Vi anser 

att de variabler och gestaltningar som återfinns i kodschemat är goda exempel på sak- spel- och 

skandalgestaltning och även går att koppla till hur präglade tidningarna är av medielogiken när 

det gäller valen av gestaltningar.   

 

Möjligheten att generalisera utifrån vårt arbete kan diskuteras. Då vi har arbetat med ett totalurval 

anser vi oss kunna säga ganska mycket om de två tidningar, Aftonbladet och Svenska Dagbladet, 

vi valt att undersöka och om deras bevakning av det amerikanska presidentvalsrörelsen, men 

möjligheten att säga speciellt mycket om de tidningstyper de tillhör är betydligt mindre. Vi 

hoppas att denna undersökning även kan säga något om morgon- och kvällstidningar generellt 

men det huvudsakliga syftet är att studera hur det ser ut i, och jämföra mellan, de två tidningar vi 

valt att undersöka. 

 

Reliabilitet avser frågornas tillförlitlighet snarare än dess relevans och handlar om hur vi mäter. 

Även om frågorna vi ställer är valida kan skärpan och tillförlitligheten i våra i våra mätinstrument 

variera. Med reliabilitet menas också ofta replikbarhet, det vill säga att en annan forskare ska 

kunna göra om samma undersökning med samma resultat. Om hög validitet kan sägas indikera på 

frånvaron av systematiska fel så indikerar hög reliabilitet frånvaron av slumpmässiga fel och hög 

överensstämmelse mellan olika mätningar med samma instrument.108 

 

Genom att vara noggranna under kodningen av artiklarna, och genom att hålla oss borta från slarv 

uppnår vi en god reliabilitet i vår undersökning.109 Genom att vi genomförde en del av kodningen 

gemensamt och genom att vi genom hela kodningsprocessen diskuterade de problem som vi 

ställdes inför anser vi att vår undersökning håller en hög reliabilitet rakt igenom.  

 
 
 
 
 
                                                        
108 Djurfeldt, Larsson, 2010, sid 104 
109 Esaiasson, et al, 2012, sid 63 
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4.5 Metodproblem 
 
De få problem som vi har anledning att ta upp härrör från kodningen, och i besvären med att mäta 

samma sak och undvika osystematiska mätfel. Även om vi utgått från ett tidigare beprövat 

kodschema finns alltid en risk för att instruktionerna tolkas olika.110 För att undvika dessa i så 

stor utsträckning som möjligt kodade vi de tjugo första artiklarna gemensamt för att få in samma 

tankesätt i vårt kodande. Övriga artiklar delades upp i två lika stora högar och kodades av oss 

enskilt men där vi hela tiden tog hjälp, stöd och synpunkter från den andre för att i så stor 

utsträckning som möjligt försäkra oss om att vi två kodat materialet på samma sätt.  

 

Vissa artiklar, som till exempel ”Spända nerver när Florida väljer sida” som publicerades i 

Svenska Dagbladet den sjätte november, kodar mer eller mindre sig själva. Här är såväl rubriken, 

ingressen som brödtexten tydligt spelgestaltade då hela artikeln handlar om hur politik bedrivs 

och om hur opinionsläget ligger inför valets slutspurt. 

 

Andra artiklar, som ”Ger tröst till Sandys offer” som publicerades i Aftonbladet den första 

november är svårare att koda. Texten är publicerad strax efter det att den stora stormen Sandy 

träffade Usa:s östkust, och tvingade fram en tillfällig paus i valkampanjandet. Artikeln 

koncentreras kring hur president Obama har agerat när han besökt de drabbade i staden Brigante. 

Det skulle kunna tolkas som sakgestaltad eftersom att det till viss del syftar på att någonting, 

Sandy, har hänt men vi valde ändå efter att tillsammans ha läst igenom och diskuterat kring 

artikeln att den på det stora hela skulle tolkas som spelgestaltad då den fokuserar på hur Obama 

väljer att hantera situationen och hur detta kan komma att påverka valresultatet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
110 Nilsson, 2010, sid 126 
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5 Resultat 
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera resultaten av våra insamlade data. Vi kommer att 

presentera resultatet genom diagram med tillhörande text för att utförligt förklara vårt resultat och 

för att göra det så begripligt som möjligt. Totalt har vi analyserat 117 artiklar i två olika 

tidningar. Procenttalen är avrundade till närmaste heltal. 

 

5.1 Antal artiklar 
 
5.1.1 Tabell av antal artiklar 
 

Tidning Antal artiklar 

Aftonbladet 55 

Svenska Dagbladet 62 

Totalt 117 

 

 

Totalt innehåller vår undersökning 117 artiklar från två olika tidningar, Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet. Aftonbladet publicerade under tidsperioden 4 oktober till den 6 november 55 artiklar 

om den amerikanska presidentvalsrörelsen. Svenska Dagbladet publicerade inom samma 

tidsperiod 62 artiklar om den amerikanska presidentvalsrörelsen. Artiklarna är hämtade från 

mediearkivet.111 För att precisera de artiklar som berörde presidentvalskampanjen använde vi 

sökorden; USA, Presidentval, Romney, Obama, Demokraterna och Republikanerna. Vår sökning 

innehåller dessutom bara de artiklar som publicerades från den 4 oktober till den 6 november. De 

artiklar som inte innehöll något av dessa orden och inte publicerades inom våra tidsramar föll 

bort. Endast artiklar som publicerades på nyhets- eller ekonomisidorna har tagits med i 

beräkningen. Ett antal artiklar, som trots vår preciserade sökning inte handlade om den 

amerikanska presidentvalsrörelsen, föll också bort under insamlandet av data. Antalet artiklar 

blev relativt jämnt fördelat mellan tidningarna, även om Svenska Dagbladet publicerade sju fler 

artiklar än Aftonbladet.  

 

                                                        
111 https://web.retriever-info.com/services/archive.html 
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5.2 Dominerande gestaltning 
 

Här presenterar vi de dominerande gestaltningarna i både Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

tillsammans. Först kommer vi presentera dominerande gestaltning i hela artiklarna. Sedan 

kommer vi att presentera dominerande gestaltningar i ingress, rubrik, och brödtext. Denna 

uppdelning gör att det blir tydligt hur och var de olika gestaltningarna kommer fram.  

 

Figur 5.2.1 Dominerande gestaltning i artiklar 
 

 
 

 

Figuren visar de dominerande gestaltningarna i artiklar från de bägge tidningarna, Aftonbladet 

och Svenska Dagbladet i procent. Hälften av alla de analyserade artiklarna hade en dominerande 

spelgestaltningsjournalistik. Knappt en tredjedel eller 30 % av alla artiklarna dominerades av 

sakgestaltning.  

 

En av tjugo artiklar eller 5 % av artiklarna dominerades av skandalgestaltning. 15 % av artiklarna 

kunde vi varken placera som spel-, sak- eller skandalgestaltning. Artiklarna som vi har placerat in 

som annan har handlat om den amerikanska presidentvalrörelsen, men har inte presenterat 

sakfrågor, presenterat valet som en tävling eller haft inslag av skandalgestaltning. En del av dessa 
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artiklar har haft en ganska vag koppling till presidentvalrörelsen, men har ändå handlat om det 

tillräckligt mycket för att inte räkna bort dem.  

 

Figur 5.2.2 Gestaltning i rubrik 
 

 
Figuren visar hur artiklarnas rubriker gestaltades. Lite mer än hälften, eller 52 %, av alla 

rubrikerna gestaltades som spel. Ett tydligt exempel på en sådan rubrik är ”Jagar röster in i det 

sista” en artikel som publicerades sista dagen innan valet i Aftonbladet.  

 

Ungefär en fjärdedel eller 26 % av rubrikerna använde sig av politiska sakfrågor i rubriken. 

Skandalgestaltningen infann sig i 5 % av rubrikerna. 17 % av rubrikerna kunde vi inte koda som 

varken sak-, spel- eller skandalgestaltning. Anledningen till detta går antagligen att finna i att 

många artiklar har väldigt korta rubriker och att det därför var svårt att avgöra vilken gestaltning 

som ligger bakom. Sammanlagt 111 artiklar från de båda tidningarna finns representerade. Sex 

artiklar saknade helt rubrik och har räknats bort. 

 

Vi kan se att andelen rubriker som sakgestaltas är något färre än antalet artiklar som domineras 

av sakgestaltning. En tendens är att detta var mer förekommande i Svenska Dagbladet där 

sakgestaltade artiklar ofta hade en rubrik med annan gestaltning.  
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Figur 5.2.3 Gestaltning i ingress 

 
Figuren visar de dominerande gestaltningarna i artiklarnas ingresser. Ingresserna är från både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Andelen ingresser som delas in i sakgestaltning är 23 %.  

 

Ingresser som domineras av spelgestaltning är 49 %. Andelen ingresser där skandalgestaltning 

dominerar är 6 %. Av ingresserna kan vi inte placera in 22 % som sak-, spel- eller 

skandalgestaltning.  

 

Intressant är att en hög andel av ingresserna sorteras in under annan gestaltning än sak- spel- eller 

skandal, högre än vad som gäller för både rubriker och brödtexter. Detta kan bero på att många 

ingresser är korta och stundtals vagt skrivna. 

 

100 artiklar gick att analysera, samtidigt som 17 artiklar saknade ingress och därför har sorterats 

bort. 
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Figur 5.2.4 Gestaltning i brödtext 
 

 
 
Figuren visar de dominerande gestaltningarna i artiklarnas brödtext i procent. Sakgestaltning som 

dominerande gestaltning i brödtexten är 31 %. Andelen brödtexter som dominerades av 

spelgestaltning är 50 %. Andelen skandalgestaltnings dominerande brödtexter är 3 %. Brödtexter 

som vi inte kan placera in som varken sak-, spel- eller skandalgestaltning är 16 % av 

brödtexterna. 

 

Intressant är att andelen artiklar som domineras av skandalgestaltning är mycket liten, främst 

beroende på att Svenska Dagbladet helt saknar artiklar som domineras av den gestaltningen. 
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5.3 Jämförelse mellan tidningar 
 

I följande avsnitt presenterar vi de dominerande gestaltningarna tidning för tidning. Jämförelsen 

kommer att innehålla dominerande gestaltning i artiklar, rubrik, ingress och brödtext. 

 
Figur 5.3.1 Dominerande gestaltning 
 

 
Den dominerande gestaltningen i de bägge tidningarna är spelgestaltning. Mer än hälften, 53 %, 

av Aftonbladets artiklar domineras av spelgestaltning. Av Svenska Dagbladets artiklar domineras 

47 % av spelgestaltning.  

 

Det är en mer märkbar skillnad när vi kollar på sakgestaltningen i de olika tidningarna. Endast 16 

% av Aftonbladets artiklar domineras av en sakgestaltning, medan 42 % av Svenska Dagbladets 

artiklar domineras av sakgestaltning.  

 

Hela 11 % av Aftonbladets artiklar domineras av skandalgestaltning. Inga artiklar från Svenska 

Dagbladet domineras av skandalgestaltning.  

 

I 20 % av Aftonbladets artiklar respektive 11 % av Svenska Dagbladets artiklar kan vi inte säga 

vilken den dominerande gestaltningen är. Ett tydligt exempel på en sådan artikel är publicerad i 

Aftonbladet den sjätte oktober och har rubriken ” ’Presidenternas’ val: Obama” som handlar om 

hur en mängd olika skådespelare som porträtterat den amerikanske presidenten på vita duken 

kommer att rösta i valet och som märkligt nog placerats på nyhetsplats.   
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Figur 5.3.2 Dominerande gestaltning i rubriker 
 

 
Figuren visar de dominerande gestaltningarna i rubriker, tidning för tidning. Den gestaltning som 

förekommer mest i båda tidningarnas rubriker är spelgestaltning. 52 % av Aftonbladets rubriker 

domineras av spelgestaltning respektive 53 % i Svenska Dagbladet.  

 

Däremot finner vi att det finns en stor skillnad antalet rubriker som sakgestaltas, där 19 % av 

Aftonbladets respektive 33 % av Svenska Dagbladets rubriker är att betraktas som sakgestaltade.  

 

9 % av Aftonbladets rubriker domineras av skandalgestaltning. I Svenska Dagbladet förekommer 

däremot ingen skandalgestaltning alls i rubrikerna.  

 

Aftonbladet har en något högre andel, 20 %, artiklar som inte kan placeras under spel- sak- eller 

skandalgestaltning jämfört med Svenska Dagbladet där motsvarande siffra ligger på 14 %. 

 

Sammanlagt antal artiklar som analyserats är 54 stycken från Aftonbladet och 57 stycken från 

Svenska Dagbladet. 
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Figur 5.3.3 Dominerande gestaltning i ingress. 
 

 
Figuren visar vilken som är den dominerande gestaltningen i artiklarnas ingresser. Tre femtedelar 

av Aftonbladets ingresser domineras av spelgestaltningen. Två femtedelar eller 40 % av Svenska 

Dagbladets ingresser domineras av spelgestaltning.  

 

En ännu mer märkbar skillnad är att det skiljer 26 procentenheter mellan tidningarna vad det 

gäller sakgestaltning i ingresserna. I Aftonbladet domineras ingresserna endast till 9 % av 

sakgestaltning. Motsvarande siffra för Svenska Dagbladet är hela 35 %.  

 

13 % av Aftonbladets ingresser domineras av skandalgestaltning. Däremot finns det ingen 

skandalgestaltning i Svenska Dagbladets ingresser.  

 

I Aftonbladets ingresser så kunde vi inte fastslå varken sak-, spel- eller skandalgestaltning i 18 % 

av fallen respektive 25 % av Dagens Nyheters ingresser.  

 

Sammanlagt har vi analyserat 45 ingresser i Aftonbladet och 55 ingresser i Svenska Dagbladet. 
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Figur 5.3.4 Dominerande gestaltning i brödtext 
 

 
Figuren visar dominerande gestaltning för brödtext i båda tidningarna.  

Rent generellt följer gestaltningarna i brödtext samma mönster som gestaltningarna i rubriker och 

ingresser. Den skillnad som går att se är att fler brödtexter domineras av sakgestaltning än vad 

som är fallet i rubriker och ingresser. 

 

I brödtexten dominerar sakgestaltningen i 20 % av Aftonbladets artiklar. I Svenska Dagbladet var 

det 40 % där sakgestaltningen var den dominerande gestaltningen i brödtexten.  

 

Över hälften, 53 %, av Aftonbladets brödtexter hade spelgestaltning som dominerande 

gestaltning. Strax under hälften, 47 %, av Svenska Dagbladets brödtexter var spelgestaltning 

dominerande.  

 

Skandalgestaltning dominerade i 7 % av Aftonbladet brödtexter, men inte i någon av Svenska 

Dagbladet. 20 % av Aftonbladets och 13 % av Svenska Dagbladets brödtexter kan vi inte placera 

in där den dominerande gestaltningen är sak-, spel- eller skandalgestaltning. 

 

5.4 Dominerande gestaltning i tidsperiod 
 
I det här avsnittet ska vi redovisa hur gestaltningarna skiljer sig mellan de olika tidsperioderna. 

De tre tidsperioderna har delats in efter vilket datum presidentvals debatterna hölls. Startpunkten 

är den första presidentvalsdebatten och sista tidsperioden slutar på valdagen.  
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Tidsperioderna är: 

1. 4 oktober – 16 oktober 

2. 17 oktober – 22 oktober 

3. 23 oktober – 6 november 

 
Figur 5.4.1 Dominerande gestaltning per tidsperiod 
 

 
 
Figuren visar de dominerande gestaltningarna för varje tidsperiod. Även om tabellen kan vara 

något missvisande (se nedan) så kan vi se vissa intressanta tendenser.  

Att skandalgestaltningen ökar mot slutet av valrörelsen är något förvånande då det är vår bild av 

det politiska livet att den politiska riskminimeringen är som störst i närheten av själva valdagen. 

 

Också att andelen spelgestaltade artiklar ökar kraftigt efter den andra presidentvalsdebatten är 

värt att notera, även om det sammanlagda antalet artiklar under den perioden är förhållandevis 

lågt. 

 

Vi är medvetna om att figuren kan vara missvisande då;  

1. Tidsperioderna är olika långa. 

2. Rapporteringen är mycket mer omfattande i slutet av valrörelsen.  

7%$

23%$

17%$

3%$

0%$

7%$

55%$

69%$

44%$

34%$

8%$

32%$

0%$ 10%$ 20%$ 30%$ 40%$ 50%$ 60%$ 70%$ 80%$

4$okt$4$16$okt$

17$okt$4$22$okt$

23$okt$4$6$nov$

Sak$

Spel$

Skandal$

Annan$

Urval – 117 artiklar 
23/10 – 6/11 – 75 artiklar 
17/10 – 22/10 – 13 artiklar 
4/10 – 16/10 – 29 artiklar 
 



 

   (62) 
 

38 

Tabell 5.4.2 Antal artiklar per tidsperiod 
 
 Artiklar % 
23 okt – 6 nov 29 25 
17 okt – 22 okt 13 11 
23 okt – 6 nov 75 64 
 
 

Att större delen av artiklarna om det amerikanska valet publiceras under den sista perioden fram 

till valet är i sig inte förvånande men att hela 64 % av våra analyserade artiklar kommer från 

denna tidsperiod är något förvånande. En sak som kan ha spelat in, förutom det självklara i att 

avgörandet närmar sig, är att den stora stormen Sandy mitt i den tidsperioden träffade USA:s 

östkust och ledde till många artiklar som förutom just stormen även riktade in sig på hur stormen 

skulle påverka presidentvalet. 

 

5.5 Olika sätt att gestalta politiken 
 
De gestaltningar som vi, bortsett från de tre dominerande, undersökt förekomsten av. 
 
Tabell 5.5.1 Olika sätt att gestalta politiken 
 
Gestaltning Aftonbladet % Svenska Dagbladet % 
Hästkapplöpningsgestaltning 53 61 
Politiker som individer-gestaltning 20 26 
Medier som aktörer-gestaltning 9 10 
Medborgare som offer-gestaltning 11 27 
Politisk misstro-gestaltning 5 19 
Politisk strategi-gestaltning 56 66 
Nyhetsstyrningsgestaltning 15 43 
Konfliktgestaltning 51 68 
Human interest-gestaltning 20 31 
Ekonomiska konsekvenser-gestaltning 7 32 
Totalt antal artiklar: 55 62 
 

Det vi kan se är att hästkapplöpningsgestaltning tillsammans med politisk strategi-gestaltning och 

konfliktgestaltning är de vanligaste gestaltningarna i både Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

vilket inte kan ses som speciellt förvånande då de alla tre är besläktade med den ofta 

förekommande spelgestaltningen. 
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De största skillnaderna kan vi notera vid ekonomiska konsekvenser-gestaltning och 

nyhetsstyrning-gestaltning som båda är betydligt mer förekommande i Svenska Dagbladet än vad 

de är i Aftonbladet. 

 

Rent generellt har vi under vår kodning sett, vilket även går igen i statistiken, att Svenska 

Dagbladets artiklar innehåller fler olika sorters gestaltningar jämfört med Aftonbladets dito.   

 
Figur 5.5.2 Övriga gestaltningar tillsammans med sak- och spelgestaltning  
 

 
 

Figuren visar exempel på hur övriga gestaltningar kan styrka sak- och spelgestaltningar i hela 

artiklar. Här presenteras de två tydligaste exemplen. Ekonomiska konsekvenser-gestaltning 

förekommer endast i 9 % av artiklarna där spel är den dominerande gestaltningen. Samtidigt 

förekommer gestaltningen i hela 49 % av artiklarna där sakgestaltningen är dominerande.  

 

Hästkapplöpningsgestaltning förekommer däremot i hela 90 % av de artiklar som har 

spelgestaltning som dominerande gestaltning. När sakgestaltning är den dominerande 

gestaltningen i artiklarna förekom hästkapplöpningsgestaltning i 29 % av artiklarna.  
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Vi kan här se tydliga tendenser på att Ekonomiska konsekvenser-gestaltning styrker att 

sakgestaltning som dominerande gestaltning i en artikel. Samtidigt som vi ser tendenser att 

hästkapplöpningsgestaltning styrker att spelgestaltningen är den dominerande gestaltningen i 

artikeln. 
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6 Analys 
 

I detta kapitel kopplas det tidigare redovisade resultatet av undersökningen samman med använda 

teorier och tidigare studier. Skillnader och likheter mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

kommer att analyseras för att se huruvida rapporteringen kring det amerikanska presidentvalet 

följer de tendenser och riktningar som presenterades i teorikapitlet eller huruvida det går att se 

några avvikelser från dessa. 

 

6.1 Medielogiken och den politiska logiken  
 
När politik gestaltas som skandal eller som sak kan det vara en indikation på att det är 

medielogiken som styr samtidigt som sakgestaltningar kan indikera att det är den politiska 

logiken som styr.112 Resultaten i denna studie visar att Aftonbladet i högre utsträckning använder 

sig av spelgestaltning och i mycket högre utsträckning använder sig av skandalgestaltning. Den 

dominerande gestaltningen är i Aftonbladet 53 % spelgestaltning och 11 % skandalgestaltning. 

Motsvarande siffror för Svenska Dagbladet är 47 % spelgestaltning och inte i en enda artikel är 

skandalgestaltning att bedöma som den dominerande gestaltningen.  

 

När det gäller sakgestaltning syns en tydlig skillnad där hela 42 % av Svenska Dagbladets artiklar 

om det amerikanska presidentvalet kan sägas vara dominerade av sakgestaltning, att jämföra med 

Aftonbladets rapportering där endast 16 % av artiklarna är att betrakta som sakgestaltade.  

 

En del av medielogiken är att använda sig av olika berättartekniker för att å ena sidan reducera 

informationsmängden och å andra sidan fånga människors uppmärksamhet.113 Vi har i vår 

undersökning använt oss av ett antal gestaltningar, utöver sak- spel- och skandalgestaltning, som 

vi anser kan vara indikatorer på såväl medielogiken, den politiska logiken som på sakgestaltning, 

spelgestaltning och, i viss utsträckning, även på skandalgestaltning. Samtliga av dessa 

gestaltningar var vanligare i Svenska Dagbladet än i Aftonbladet. Detta beror på att Svenska 

Dagbladets artiklar generellt innehåller fler olika gestaltningar än Aftonbladets dito. Att till 

exempel kapplöpningsgestaltning förekommer oftare i Svenska Dagbladet, där 61 % procent av 

                                                        
112$Strömbäck,$2009b,$sid$1344135$
113$Strömbäck,$2009c,$sid$172$
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artiklarna innehåller kapplöpningsgestaltning, än i Aftonbladet, där 52 % av artiklarna innehåller 

kapplöpningsgestaltning, skulle kunna ses som en indikation på att Svenska Dagbladet är mer 

påverkade av medielogiken än Aftonbladet.114  

 

Vad som talar emot detta är att skillnaden mellan de båda tidningarna är betydligt större när det 

gäller till exempel ekonomiska konsekvenser-gestaltning, där 32 % av artiklarna i Svenska 

Dagbladet innehöll just ekonomiska konsekvenser-gestaltning att jämföra med Aftonbladet där 

endast 7 % av artiklarna innehöll ekonomiska konsekvenser-gestaltning. Ekonomiska 

konsekvenser-gestaltning handlar, i korta drag, om ekonomiska konsekvenser av något. 

Sakgestaltning handlar i sin tur om att journalistiken handlar om innehållet i politiska förslag, 

politiska kandidaters åsikter i sakfrågor eller förhållanden i verkligheten med relevans för 

politikens innehåll.115 Detta anser vi kan knytas samman med just ekonomiska konsekvenser-

gestaltning varmed man skulle kunna hävda att den politiska logiken påverkar Svenska Dagbladet 

mer än Aftonbladet. 

 

Det vi kan slå fast är att antalet artiklar med spel- eller skandalgestaltning är betydligt vanligare i 

Aftonbladet samtidigt som motsatta förhållanden gäller för sakgestaltning som är vanligare i 

Svenska Dagbladet. Om vi utgår från att sakgestaltade artiklar är en indikator på att det är den 

politiska logiken som styr, och vice versa med spel- och skandalgestaltade artiklar, tyder våra 

resultat på att Aftonbladet styrs mer av medielogiken jämfört med Svenska Dagbladet. Även 

Svenska Dagbladet har dock fler artiklar som är att betrakta som spelgestaltade än vad de har som 

är att betrakta som sakgestaltade, även om skillnaden mellan de båda (47- respektive 42 %) är att 

betrakta som tämligen liten. 

 

Medierna har ett behov av att fånga publikens intresse och att sedan hålla kvar det.116 Utifrån det 

perspektivet handlar mediernas nyhetsvärderingar och urval mindre om verkligheten som sådan 

och mer om att möta de egna behoven av nyheter som kan leda till framgång i konkurrensen om 

människors uppmärksamhet.117 Medier som aktörer-gestaltning är inte särskilt vanligt 

                                                        
114$Strömbäck,$2009b,$sid$1344135$
115$Ibid,$sid$134$
116 McQuail, 2010, sid 72 
117 Strömbäck, 2009b, sid 130 
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förekommande i någon av tidningarna, 9 % av Aftonbladets artiklar respektive 10 % av Svenska 

Dagbladets artiklar. Istället kan vi se hur de olika tidningarna, i störst mån Aftonbladet, använder 

sig av framförallt av spelgestaltade artiklar och delvis skandalgestaltade artiklar för att locka till 

läsning.   

 

För att göra nyheter mer underhållande, för att inte säga simpla, använder sig journalister ofta av 

förenklade teman och vinklingar. Under ett val används, till exempel, gärna teman som 

”kapplöpning” för att lättare kunna beskriva valrörelsen som ett lopp med en tydlig början och ett 

tydligt slut, vilket ger plats för vinklingar mot sätt att hantera strategier såväl som vinster och 

förluster.118 Både Aftonbladet och Svenska Dagbladet har störst antal spelgestaltade artiklar. 

Möjligtvis för att förenkla innehållet så att läsaren får ett större underhållningsvärde av vad som 

skrivs och därmed få fler lösnummerköpare eller prenumeranter.  

 

En annan anledning till att spelgestaltning är så populär i båda tidningarna handlar om 

medielogiken. När nyhetsmedia arbetar mer tillsammans med opinionsmätare för att ta reda på åt 

vilket håll allmänheten lutar – eller kan bli ledd till att luta – blir bilden av vad som sker viktigare 

än det faktiska innehållet.119 Sakfrågorna blir alltså åsidosatta för att allmänheten vill veta vem 

som vinner och vem som förlorar.  

 

En annan del av medielogiken är hur ofta politiker som individer-gestaltning förekommer. Var 

femte artikel i Aftonbladet innehåller denna gestaltning och nästan var fjärde artikel i Svenska 

Dagbladet innehåller politiker som individer-gestaltning. Altheide & Snow skriver att politiker 

blir alltmer känsliga för hur deras handlingar kommer att framställas i media och tar alltfler beslut 

utifrån hur de tror att den handlingen kommer att påverka den mediala bilden av dem själva, och 

vilken effekt detta kan få i väljarundersökningar.120 Medielogiken styrks av att tidningarna väljer 

att porträttera politiker som individer med mänskliga, värdeladdade drag.  

 

Den tidigare forskning som vi tagit del av och tidigare redovisat är förvisso baserad på svensk 

politik men styrker till viss del tesen om att Aftonbladet i synnerhet och kvällstidningar i 
                                                        
118 Altheide, Snow, 1979 sid 173 
119 Ibid, sid 153-154 
120 Ibid, sid 133 
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allmänhet är mer påverkade av medielogiken än Svenska Dagbladet och övriga morgontidningar. 

Vad vi ser är att skillnaderna när det gäller rapporteringen om amerikansk politik är att andelen 

skandalgestaltningar är betydligt färre, liksom antalet sakgestaltningar. Medan 

spelgestaltningarna är mer vanligt förekommande än i de svenska undersökningarna. 

 

Denna undersökning visar att det finns en skillnad mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet i 

den politiska rapporteringen kring det amerikanska presidentvalet men att skillnaden inte är 

riktigt lika stor som förväntat. Båda tidningarna styrs till större delen av medielogiken men 

Svenska Dagbladet är betydligt mer påverkad av den politiska logiken. Undersökningen visar inte 

på något sätt huruvida detta är bra eller dåligt. Vi har ingen möjlighet att bedöma om något, och i 

sådana fall hur mycket, sakgestaltat innehåll som inte får plats i tidningen. Inte heller kan vi göra 

någon bedömning av det material som publiceras på respektive publikations hemsida.   

 

6.2 Att gestalta nyheter 
 

Gestaltningsteorin innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa 

problem.121 Entman, et al, menar att man kan definiera en gestaltning som ett objekt eller som 

egenskaper, med synonyma eller identiska drag, som upprepade gånger förekommer i 

meddelanden över en specifik tidsperiod.122 Framförallt bör gestaltningsteorin vara särskilt viktig 

som en avgörande faktor gällande val, när valproblematiken gäller politik. Detta eftersom att 

politiska frågor ofta är komplexa och samtidigt är publikens intresse och kunskap för politik 

lågt.123  När vi ser på resultatet av vår studie går det inte att komma ifrån hur stor del av 

rapporteringen som går att koppla till gestaltningsteorin, även om inte alla undersökta artiklar går 

att bestämma som just sak-, spel- eller skandalgestaltade.  

 

                                                        
121 Entman, 1993, sid 52 
122 Entman, et al, 2009, sid 175 
123 Iyengar, 1991, sid 13 
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I boken Spiral of cynicism menar författarna Cappella och Jamieson att spelgestaltning liknar 

politiken med sport, spel eller krig.124 I Aftonbladet och Svenska Dagbladets rapportering av den 

amerikanska presidentvalsrörelsen är detta det vanligaste sättet att gestalta händelserna. Altheide 

& Snow menar att detta är ett sätt att göra journalistiken mer underhållande och simpel i en 

valrörelse.125 En anledning till detta är, som professorn vid Stanforduniversitetet Shanto Iyengar 

påpekar, att politiska frågor ofta är komplexa och publikens intresse och kunskap för politik är 

lågt.126 En anledning till att spelgestaltning är så vanligt förekommande i de bägge tidningarna 

kan vara är för att förenkla innehållet och göra det intressantare för publiken som kanske inte har 

speciellt stor kunskap om den amerikanska valrörelsen och inte heller är speciellt intresserade av 

det.  

 

Samtidigt menar Nord att i en valrörelse då valspurten närmar sig ökar publikens intresse för 

politik och samtidigt blir det viktigare för medierna att rapportera om politik.127 Detta skulle 

kunna styrka att sakgestaltning borde vara mer vanligt förekommande i artiklarna eftersom att vi i 

vår undersökning har studerat den sista tiden av valrörelsen. Vad det då beror på att 

spelgestaltning ändå återkommer i så stor utsträckning i rapporteringen kan åter hänvisas till 

Nord som säger att journalistiken i en valrörelse kan både höja det medborgerliga intresset om 

valutgången är oviss och innehåller stora kärnfrågor, samtidigt kan journalistiken i en valrörelse 

sänka det medborgerliga intresset om den skildrar politiken som ett cyniskt maktspel eller 

förmedlar valet som oviktigt.128 Alltså räcker det inte med att vi befinner oss i slutet av 

valrörelsen för att det medborgerliga intresset för det ska öka. Det måste också till en 

rapportering som uppfyller en viss nivå för att intresset inte ska bli lågt. Faran med en 

valrapportering som främst använder sig av spelgestaltning kan, enligt Cappella och Jamieson 

vara att medborgarnas inställning gentemot politiker och politik kan komma att präglas av en mer 

utspridd cynism, och även göra det politiska livet i sig mer cyniskt och kampanjtänkande.129 Ur 

den synvinkeln är det intressant att se hur Aftonbladet och Svenska Dagbladet båda främst 

hemfaller sig till spelgestaltning. Exempel på hur en spelgestaltad artikel såg ut i Aftonbladet är 

                                                        
124 Cappella, Jamieson, 1997, sid 36 
125 Altheide, Snow, 1979 sid 173 
126 Iyengar, 1991, sid 13 
127 Nord, 2005, sid 252-253 
128 Ibid, 2005, sid 252-253 
129$Cappella,$Jamieson,$1997,$sid$36437$
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artikeln ”Mitt över prick” från den 21 oktober som handlar om en opinionsundersökning från 

Gallup som visar att Mitt Romney kommer att vinna valet. Ett annat exempel på en spelgestaltad 

artikel men från Svenska Dagbladet är från valdagen den 6 november: ”Spända nerver när Florida 

väljer sida” som beskriver valet som plågsamt jämnt och valnatten som en kamp där 

vågmästarstaten Florida kan komma att avgöra vem som vinner.  

 

Cappella och Jamieson menar att när politiska nyheter framställs ur denna spelgestaltning missar 

rapporteringen viktiga sakfrågor som att lösa sociala missförhållanden, omdirigera nationella mål 

eller att skapa en bättre framtid.130  

 

Vid en sakgestaltning handlar journalistiken istället om innehållet i politiska förslag, åsikter i 

sakfrågor eller förhållanden i verkligheten som är viktiga för politikens sakinnehåll.131 Här är det 

intressant att se att Svenska Dagbladet använder sig att den gestaltningen i betydligt större 

utsträckning än vad Aftonbladet gör. Tidigare forskning visar att sakgestaltad journalistik gör 

medborgaren bättre rustad för att göra intelligenta val och att åsiktsrösta.132 Även om detta inte 

omedelbart går att koppla samman med vår undersökning, då vi får utgå från att större delen av 

de båda tidningarnas läsare inte är berättigade att rösta i det amerikanska presidentvalet, finner vi 

det ändå intressant att läsarna av Svenska Dagbladet ges möjlighet att sätta sig in sakfrågorna på 

ett helt annat sätt än vad som kan anses gälla för Aftonbladets läsare. Förklaringen till detta går 

antagligen att finna i att Aftonbladet är en mer kommersialiserad tidning som är mer påverkad av 

medielogiken och behöver locka till sig fler lösnummerköpare till skillnad från Svenska 

Dagbladet som främst lutar sig mot prenumeranter.  Tidningar i allmänhet, men framförallt 

kvällstidningar tappar läsare och reklamintäkter.133 Det finns farhågor om att media i en allt mer 

tävlingsinriktad konkurrenssituation lutar åt att presentera underhållning istället för utbildning då 

den förra ger bättre gensvar på marknaden.134 Aftonbladet behöver helt enkelt sälja tidningar och 

därför används en journalistik som lockar läsare. Ett exempel på en sakgestaltad artikel är 

Svenska Dagbladets artikel ”Jobbsiffror gläder Obama” från den 6 oktober. Den handlar om att 

                                                        
130 Cappella, Jamieson, 1997, sid 36 
131 Strömbäck, 2009c, sid 128  
132$Strömbäck,$2001,$sid$241$
133 Strömbäck, 2009c, sid 70-71 
134 McQuail, 2010, sid 54-55 
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arbetslösheten sjönk i september månad men att siffrorna kan vara missvisande. Artikeln 

innehåller ett mått av spelgestaltning, då siffrorna skulle kunna användas av Obama, men är på 

det stora hela dominerad av sakgestaltning. 

 

När det gäller de enskilda delarna i artiklarna är det framförallt intressant att se att Svenska 

Dagbladet också försöker locka till läsning i större grad genom att använda sig av spelgestaltade 

rubriker samtidigt som artikeln i sig är sakgestaltad. Se Figur 5.3.1 och Figur 5.3.2. 

När det gäller skandalgestaltningar, alltså journalistik som fokuserar på skandaler, moraliskt eller 

juridiskt klandervärda beteenden av politiker samt (i vissa fall) felsägningar som behandlas som 

om det som har sagts är en skandal135, finner vi överhuvudtaget inte några artiklar i Svenska 

Dagbladet som domineras av skandalgestaltning, samtidigt som vi i Aftonbladet hittar ett antal. 

Bland annat en artikel som publicerades dagen efter sista presidentkandidatsdebatten med 

rubriken ”McCain rasar mot Obamas militärskämt”. Artikeln handlar sen om att den 

republikanske senatorn, och tidigare presidentkandidaten, John McCain kritiserar president 

Obama för ett uttalande under debatten där han skämtsamt talat om den amerikanska flottan. Vi 

tror att även detta går att härleda till den mer tävlingsinriktade konkurrenssituationen, som 

förklaras ovan. I boken Journalistikens Etiska Problem menar Ekström och Nohrstedt att 

kvällstidningar inte är präglade av samma opartiskhetskrav, normer om allsidighet och balans 

som många morgontidningar är. Istället är att väcka uppmärksamhet, uppröra och underhålla 

viktiga mål för en kvällstidning.136 Vi anser att detta förklarar varför Aftonbladet har mer 

skandalgestaltning i sina artiklar. För Aftonbladet är det helt enkelt viktigare att uppröra och 

underhålla än för Svenska Dagbladet. 

 

Utöver de tre dominerande gestaltningarna som redovisats ovan har vi även undersökt 

förekomsten av tio andra gestaltningar, hästkapplöpnings-, konflikt-, human interest-, 

ekonomiska konsekvenser-, politisk misstro-, politiker som individer-, medier som aktörer-, 

medborgare som offer-, politisk strategi- och nyhetsstyrningsgestaltning. Under ett val används, 

till exempel, gärna teman som ”kapplöpning” för att lättare kunna beskriva valrörelsen som ett 

                                                        
135 Strömbäck, 2001, sid 247 
136 Ekström och Nohrstedt sid 161 
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lopp med en tydlig början och ett tydligt slut.137 Det vi kan se genom dessa gestaltningar i vår 

undersökning är att Svenska Dagbladet generellt sett använder sig av fler av dessa gestaltningar. 

Vi tror att detta beror på att artiklarna ofta är längre och det finns plats för fler gestaltningar. 

Något vi kan luta oss på är att de spelgestaltade artiklarna ofta även innehåller 

kapplöpningsgestaltningar. Just kapplöpningsgestaltning tillsammans med politisk strategi-

gestaltning, två gestaltningar som kan knytas till spelgestaltning, är de två som förekommer mest 

i Aftonbladet. Samtidigt är andelen ekonomiska konsekvenser-gestaltningar, som ofta är knuten 

till sakgestaltning, betydligt vanligare förekommande i Svenska Dagbladet vilket styrker vår tes 

om att Aftonbladet är mer påverkad av medielogiken än vad som är fallet i Svenska Dagbladet. 

Dagstidningars journalistik grundar sig mer på utförlighet, bakgrunder och fördjupningar.138 

Något som också tyder på att det borde finnas fler olika typer av gestaltningar i Svenska 

Dagbladet, vilket också är fallet i vår undersökning. 

 

När det gäller skillnaderna mellan de olika tidsperioderna är vårt underlag i det minsta laget för 

att dra några ordentliga slutsatser men det går att urskilja vissa tendenser. Till exempel så ökar 

skandalgestaltningarna något i valets slutskeende vilket förvånar oss något då det är vår tro att 

den politiska riskminimeringen är som starkast i valets slutskede. Det är också vår teori att en 

undersökning under en längre tidsperiod, som till exempel skulle kunna inledas redan under de 

republikanska primärvalen, skulle innehålla en procentuellt mycket högre mängd av 

skandalgestaltade artiklar. Att det stora flertalet av artiklarna i vår undersökning publicerades 

under den sista tidsperioden innan valet är förvisso intressant men gör det svårt för oss att dra 

ordentliga slutsatser om hur de olika perioderna skiljer sig åt.   

 

Sammantaget anser vi att resultaten av vår undersökning tyder på att de båda tidningarna främst 

är präglade av medielogiken snarare än av den politiska logiken. Skillnaden ligger i att Svenska 

Dagbladet påverkas mindre och därmed även präglas mer av den politiska logiken. Det verkar 

uppenbart att hur tidningarna har valt att gestalta sina artiklar har mycket att göra med hur den 

journalistiska marknaden ser ut. Aftonbladet som präglas mer av medielogiken, där lösnummer 

ska säljas producerar journalistik som ska sälja. Spelgestaltning varvat med skandalgestaltning 

                                                        
137 Altheide, Snow, 1979 sid 173 
138 Hvitfelt, 2005, sid 37-38 
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och hästkapplöpningsgestaltning dominerar innehållet i Aftonbladet och präglar hela 

rapporteringen av valrörelsen. Även Svenska Dagbladet använder sig till störst del av 

spelgestaltning och detta tror vi har mycket med att göra att det förenklar, både för skribent och 

läsare. Samtidigt gör det ett förhållandevis komplicerat ämne underhållande lättillgängligt.  

 

Vi kan dock inte dra slutsatsen att spelgestaltning växer på bekostnad av sakgestaltning då vår 

undersökning inte ger oss möjlighet att svara på den frågan.  
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7. Diskussion och slutsatser  
 
I detta kapitel besvarar det tidigare presenterade syftet samt frågeställningarna som har varit 

grunden i denna studie. Här presenteras också en diskussion kring resultatet samt förslag på 

vidare forskning.  

 

Resultatet av denna studie visar att det finns både likheter och skillnader mellan Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet i deras gestaltning av journalistiken i rapporteringen kring det 

amerikanska presidentvalet 2012.  

 

Båda tidningarna använder sig främst av spelgestaltning, även om Aftonbladet är något piggare 

med att använda den gestaltningen jämfört med Svenska Dagbladet. Skillnaden ligger kring de 

två andra främst undersökta gestaltningarna sak- och skandalgestaltning. Sakgestaltning är klart 

mer använd i Svenska Dagbladet, samtidigt som rakt motsatta förhållanden gäller för 

skandalgestaltning då den används regelbundet i Aftonbladet och inte alls i Svenska Dagbladet.  

 

Att skillnaderna här är så stora mellan tidningarna tror vi leder tillbaka till de presenterade 

skillnaderna mellan morgon- och kvällstidningar. Kvällstidningar ska sälja lösnummer och 

använder sig då av en journalistik som ska vara underhållande och säljande. Alltså är det logiskt 

att Aftonbladet har fler artiklar som är spel och skandalgestaltade. Samtidigt som det är logiskt att 

Svenska Dagbladet har betydligt fler sakgestaltade artiklar då morgontidningar ska vara djupare 

och bredare i sin rapportering. Politik är ett ämne som publiken har ett lågt intresse för, dessutom 

anses det vara svårbegripligt. Därför är det också logiskt att det har publicerats fler artiklar i 

Svenska Dagbladet än i Aftonbladet under samma tidsperiod, även om skillnaden i antalet 

artiklar, 62 artiklar i Svenska Dagbladet mot 55 artiklar i Aftonbladet är det en talande skillnad. 

Därmed kan man spekulera i att Svenska Dagbladets läsare är mer intresserad av den 

amerikanska valrörelsen än vad Aftonbladets läsare är. Utifrån ett sådant sätt att se på saken är 

det också logiskt att Svenska Dagbladets läsare får ta större del av sakfrågorna och vad valet 

faktiskt handlar om, en bredare rapportering utöver de politiska aktörernas tävling mot makten.   

 

Sammanlagt kan vi slå fast att spelgestaltning är den vanligaste dominerande gestaltningen, följt 

av sakgestaltning och skandalgestaltning, även om ett förhållandevis stort antal artiklar inte går 
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att lägga under någon av dessa gestaltningar. Att spelgestaltningen är så vanlig tolkar vi som ett 

tecken att den amerikanska valrörelsen behöver förenklas i syfte att göra läsaren mer intresserad 

av innehållet. En intressant synpunkt kan vara hur lite vetskap om sakfrågorna Aftonbladets och 

delvis Svenska Dagbladets läsare får. Samtidigt behöver inte en artikel som domineras av 

spelgestaltning vara helt utan sakgestaltade inslag och kan därför innehålla mer information om 

sakfrågor än vad resultaten visar.   

 

Det är svårt att säga något av vikt utifrån rapporteringen från de olika tidsperioderna. Detta beror 

dels på grund av tidsperioderna mellan presidentvalsdebatterna är olika långa, men kanske 

framförallt då rapporteringen är betydligt intensivare i slutet av valrörelsen. I våra tre tidsperioder 

är spelgestaltning ständigt vanligast.  Att spelgestaltningen under tidsperiod 2 är uppe på 69 % 

och sakgestaltningen endast på 8 % är intressant, men vi tror att det beror på att artikelmängden 

är så pass liten och därmed att bilden blir aningen skev. Endast 1 av de 13 artiklarna under 

tidsperiod 2 domineras av sakgestaltning. Att andelen artiklar som tilldelats ”annan” som 

dominerande gestaltning är så pass hög i den tredje tidsperioden tror vi har att göra med att 

stormen Sandy slog till. Artiklar om Sandy berörde då i hög grad politiken, men dominerande 

gestaltning i artiklarna var varken sak-, spel- eller skandalgestaltning, även om spelgestaltning 

stundtals dök upp även i denna fas. Det vi utöver detta kan säga om skillnader i gestaltningarna 

över tidsperioderna är att tendenserna ändå visar att det inte finns så många klara skillnader.  

 

Förutom våra tre dominerande gestaltningar så undersökte vi i vilken utsträckning de bägge 

tidningarna använde sig av tio olika gestaltningar: hästkapplöpnings-, konflikt-, human interest-, 

ekonomiska konsekvenser-, politisk misstro-, politiker som individer-, medier som aktörer-, 

medborgare som offer-, politisk strategi- och nyhetsstyrningsgestaltning. Detta gjorde vi dels för 

att en del av gestaltningarna styrker de dominerande gestaltningarna som antingen sak-, spel- 

eller skandalgestaltning. Men dessutom har vi använt oss av dem då vi anser att det säger något 

om medielogiken. Svenska Dagbladet använder alla de tio gestaltningarna i större utsträckning än 

Aftonbladet. Detta visar att medielogiken har stor inverkan på Svenska Dagbladet. Däremot vill 

vi hävda att Aftonbladet i ännu större utsträckning präglas av medielogiken då politik som 

gestaltas som spel och skandal är indikation på medielogik. Som vi tidigare har nämnt visar 
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sakgestaltad journalistik att den politiska logiken styr. Svenska Dagbladet påverkas alltså i 

mycket högre grad av den politiska logiken än Aftonbladet.  
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8 Egna reflektioner 
 
Amerikansk politik är något som vi båda sedan lång tid tillbaka finner mycket intressant, inte 

minst tack vare svensk medias rapportering. Att då under ett amerikanskt valår ges möjlighet att 

titta närmare på delar av den svenska bevakningen har självklart varit mycket spännande. 

Att vi valde att se närmare på just sak- spel- och skandalgestaltningen under valets slutskede 

beror främst på att vi tycker att hela fenomenet är mycket intressant. Kanske ligger en del 

intresset i att vi som (blivande) journalister är väl medvetna om hur viktigt rätt vinkel på en 

artikel är. Och inte minst medvetna om hur viktigt det är att locka läsare. 

 

Resultatet av vår studie blev ungefär som vi hade väntat oss, med några avvikelser. Att 

spelgestaltning på det stora hela skulle vara den populäraste gestaltningen, och särskilt så i 

Aftonbladet, räknade vi med. Vi hade nog båda trott att Svenska Dagbladet skulle använda sig av 

sakgestaltning i ännu högre utsträckning än vad som i själva verket var fallet. Vi var också 

tämligen övertygade om att andelen artiklar med skandalgestaltning skulle vara flera. Att det inte 

var en enda i Svenska Dagbladet förvånade oss lite, men framförallt att det inte var vanligare 

förekommande i Aftonbladet förvånade oss ännu mer. Det stämmer ganska illa med den gamla 

klichén om skandalpress. Vi kan dock oroas hur lite av journalistiken i en viktig valrörelse 

handlar om sakfrågorna, men samtidigt har vi i Sverige ingen möjlighet att påverka utgången av 

valet och därför blir det kanske viktigare för oss att få veta vem som vinner.  

 

Även antalet artiklar förvånade oss något och var lite lägre än förväntat, kanske för att vi båda 

följde valet främst via internet och läste både svenska och amerikanska media. Kanske fick det 

oss att överskatta intresset i Sverige något.  

 

Vi tycker även att det är intressant att många artiklar under de sista dagarna innan valet fokuserar 

på att det är ojämnt och att vinnare är oklar, trots att många trovärdiga experter vid det laget 

redan förutsåg att Barack Obama skulle vinna valet, och dessutom med ungefär samma siffror 

som i slutänden redovisades. Varför man då valde att hålla fast vid att det var ett väldigt jämnt 

val är en fråga som förtjänar ytterligare forskning.  
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Det vore intressant att göra om hela processen igen om fyra år och se huruvida resultatet är 

detsamma då. 
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Bilaga 1 - Kodschema 

Kodschema 
– Journalistikens gestaltning av den amerikanska valrörelsen 2012  
Urval tidningar: Aftonbladet, Svenska Dagbladet 
Tidsperiod: Från och med den 4 oktober till den 6 november 2012. 
Urval innehållsmässigt: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar publicerade i huvudtidningen 
Undersökningsenhet: Hela artiklar om ej annat explicit anges. 
  
1. Tidning _____________  
 
2. Kod _____________  
 
3. Tidsperiod       1  4 oktober – 16 oktober 
       2 17 oktober – 22 oktober 
       3 23 oktober – 6 november 
 
4. Journalistisk gestaltning i rubrik   1 Sakgestaltning 
       2 Spelgestaltning 
       3 Skandalgestaltning 
       4 Annan 
       99 Ej tillämpar 
        
5. Journalistisk gestaltning i ingress?     1 Sakgestaltning 
       2 Spelgestaltning 
       3 Skandalgestaltning 
       4 Annan 
       99 Ej tillämpar 
 
 
6. Journalistisk gestaltning i brödtext?    1 Sakgestaltning 
       2 Spelgestaltning 
       3 Skandalgestaltning 
       4 Annan 
       99 Ej tillämpar 
 
  
7. Dominerande journalistisk gestaltning   1 Sakgestaltning 
       2 Spelgestaltning 
       3 Skandalgestaltning 
       4 Annan 
       99 Ej tillämpar 
 
 
9.  Förekommer hästkapplöpningsgestaltning?  

1 Ja  
2 Nej  

 
10.  Förekommer politiker som individer-gestaltning?  

1 Ja  
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2 Nej  
 

 
 
11.  Förekommer medier som aktörer-gestaltning?  

1 Ja  
2 Nej  

 
12.  Förekommer medborgare som offer-gestaltning?  

1 Ja  
2 Nej  

 
13.  Förekommer politisk misstro-gestaltning?  

1 Ja  
2 Nej  

 
14.  Förekommer politisk strategi-gestaltning?    

1 Ja  
2 Nej  

 
15.  Förekommer nyhetsstyrningsgestaltning?    

1 Ja  
2 Nej  

 
16.  Förekommer konfliktgestaltning?    

1 Ja  
2 Nej  

 
17.  Förekommer human interest-gestaltning?    

1 Ja  
2 Nej  

 
18.  Förekommer ekonomiska konsekvenser-gestaltning?   

1 Ja  
2 Nej  
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Bilaga 2 - Kodinstruktioner 
Kodinstruktioner 
 
1. Tidning  
Varje tidning tilldelas ett eget nummer, enligt följande system:  

1. 1  Aftonbladet  
2. 2  Svenska Dagbladet 

 
2. Kod  
Varje artikel ges ett eget kodnummer, löpande efter den systematik som framgår nedan:  
100-- Aftonbladet 
200--  Svenska Dagbladet 
 
3. Tidsperiod 
Vi delar in värdena utifrån tre olika tidsperioder. Ett värde efter varje presidentsvalsdebatt.  

 
4. Journalistisk gestaltning i rubrik?  
Med rubrik avses huvudrubrik och inte underrubrik eller så kallade nedryckare. Här finns tre primära 
svarsalternativ: Sakgestaltning, Spelgestaltning och Skandalgestaltning. Vid sidan av dessa finns 
reservalternativet Annan samt Ej tillämpbar, ifall artikeln ifråga saknar rubrik.  
 
Med Sakgestaltning avses att rubriken fokuserar på VAD som har hänt, VAD någon har föreslagit, eller 
VAD någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll. För att en rubrik ska kodas som 
Sakgestaltning krävs att den handlar om politikens sakliga innehåll eller sakliga förhållanden i 
verkligheten med relevans för politikens innehåll. Det betyder att rubriker som handlar om valdeltagande 
ska kodas som Sakgestaltning om de inte relaterar till valdeltagandets betydelse för något eller några av de 
politiska partierna. Artiklar som handlar om opinionsundersökningar som sådana ska kodas som 
sakgestaltning.  
 
Med Spelgestaltning avses att rubriken fokuserar på politik som spel, strategi, relationer mellan politiska 
aktörer och HUR politik bedrivs. Viktiga indikatorer är ord som ”vinnare”, ”förlorare”, spel-, sport- och 
krigsmetaforer. Rubriker som avser opinionsundersökningar ska kodas som Spelgestaltning. Handlar det 
om politiker som personer snarare än som företrädare för en viss politik, ska det ses som en 
spelgestaltning. Detsamma gäller rubriker som handlar om valdeltagande, om det relateras till eventuella 
framgångar eller motgångar för partierna eller kandidaterna.  
 
Med Skandalgestaltning avses rubriker som fokuserar på skandaler, moralisk eller juridiskt klandervärda 
beteenden liksom felsägningar hos politiker.  
.  
Med Annan avses att rubriken inte passar någon av gestaltningarna ovan, samtidigt som det finns någon 
form av koppling till politiken.  
 
5. Journalistisk gestaltning i ingress?  
Se variabel 4. Med ingress avses en artikels inledning, dit även så kallade nedryckare och underrubriker 
räknas. Som reservalternativ finns Ej tillämpbart, ifall ingress saknas. Det gäller exempelvis fristående 
opinionsredovisningar.  
 
6. Journalistisk gestaltning i brödtext?  
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Se variabel 4. Vid tveksamma fall ska artikeln kodas utifrån vilken gestaltning som är dominerande i 
brödtexten, d.v.s. utan hänsyn till rubrik, ingress stycke eller avslutning. Med dominerande gestaltning 
avses den gestaltning som driver texten framåt, den röda tråden eller inramningen av artikeln. Om frågan 
inte kan avgöras på ett tillförlitligt sätt, ska den kodas som ”Annan”. Som reservalternativ finns Ej 
tillämpbar, ifall brödtext saknas.  
Två specialfall finns i form av fristående opinionsredovisningar och sakpolitiska guider. Innehållet i dessa 
ska bedömas som brödtext, som i fallet med fristående opinionsredovisningar ska kodas som 
spelgestaltning och i fallet med sakpolitiska guider som sakgestaltning. Avgörande vid kodningen ska vara 
vilken gestaltning som dominerar. 
 
7. Dominerande journalistisk gestaltning?  
Frågan kan besvaras med Sakgestaltning, Spelgestaltning, Skandalgestalning eller Ej tillämpar. Det 
sistnämnda ska användas endast i undantagsfall.  
Med Sakgestaltning avses att artikeln fokuserar på VAD som har hänt, VAD någon har föreslagit, eller 
VAD någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll. För att en artikel ska kodas som 
Sakgestaltning krävs att den handlar om politikens sakliga innehåll eller sakliga förhållanden i 
verkligheten med relevans för politikens innehåll. Det betyder att artiklar som handlar om valdeltagande 
ska kodas som Sakgestaltning om de inte relaterar till valdeltagandets betydelse för något eller några av de 
partierna eller kandidaterna. Artiklar som handlar om opinionsundersökningar som sådana ska kodas som 
sakgestaltning.  
Kodningen avser vilken gestaltning som dominerar artikeln, där särskild vikt i tveksamma fall ska läggas 
vid rubrik/löp, ingress och vilken ”röd tråd” som leder artikeln framåt. För vidare instruktion, se variabel 
4.  
  
Med Spelgestaltning avses att artikeln fokuserar på politik som spel, strategi, relationer mellan politiska 
aktörer och HUR politik bedrivs. Viktiga indikatorer är ord som ”vinnare”, ”förlorare”, spel-, sport- och 
krigsmetaforer. Artiklar som avser opinionsundersökningar ska kodas som Spelgestaltning. Handlar det 
om politiker som personer snarare än som företrädare för en viss politik, ska det ses som en 
spelgestaltning. Detsamma gäller artiklar som handlar om valdeltagande, om det relateras till eventuella 
framgångar eller motgångar för partierna eller kandidaterna.  
 
Med Skandalgestaltning avses att artikeln fokuserar på skandaler, moralisk eller juridiskt klandervärda 
beteenden liksom felsägningar hos politiker.  
 
 
De kommande 10 variablerna handlar om huruvida olika gestaltningar förekommer eller inte. De 
kodas alltså på basis av förekomst, inte om de dominerar. Det är fullt möjligt att flera olika 
gestaltningar förekommer i en och samma artikel. Samtliga dessa 10 variabler kan kodas med Ja 
eller Nej.  
 
9. Förekommer hästkapplöpningsgestaltning?  
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln handlar om kampen om opinionen och om människors röster, och 
om vinnare eller förlorare i den kampen. Ett typexempel utgörs av en artikel som behandlar hur det går för 
partierna i opinionsmätningar eller ”vem som vann” i någon debatt eller partiledarutfrågning.  
 
10. Förekommer politiker som individer-gestaltning?  
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis handlar om hur politiker är som personer – vilka 
egenskaper, beteenden, karaktärsdrag eller intressen de har – snarare än som talespersoner för olika 
politiska förslag eller ideologier.  
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11. Förekommer medier som aktörer-gestaltning?  
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis handlar om hur medierna agerar och hur det 
påverkar politiken i något avseende, exempelvis valkampanjen. Det kan exempelvis vara fråga om artiklar 
som handlar om mediernas sätt att beställa och rapportera om opinionsmätningar, om journalistikens 
partiskhet, eller om vilka frågor medierna tar upp. Medier som aktörer är motsatsen till medierna som 
passiva speglar av verkligheten.  
 
 
 
12. Förekommer medborgare som offer-gestaltning?  
Frågan ska besvaras med Ja om det i artikeln helt eller delvis framställs som om medborgare ”drabbas av” 
eller ”förlorar på” den politik som förs av majoriteten nationellt, regionalt eller lokalt eller på grund av 
den politik som något eller några av partierna går till val på. Även om frånvaron av politik gör att 
medborgarna ”drabbas” ska frågan besvaras med Ja, exempelvis om artikeln handlar om att folket 
”drabbas” av höjda bensinpriser.  
 
13. Förekommer politisk misstro-gestaltning?  
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis framställer medborgare antingen individuellt eller 
kollektivt som om de misstror politiker, eller om det framställs som om en viss handling kommer att leda 
till ökad politisk misstro. Det kan även handla om opinionsmätningar som visar att medborgarna i någon 
grad misstror politiker.  
 
14. Förekommer politisk strategi-gestaltning?  
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis handlar om vilka strategier något eller några 
partier eller kandidater har för att vinna fler röster, vinna inflytande i en kommande regering eller för att 
underminera motståndarna. Med strategier avses i allmänhet särskilda planer för att uppnå ett visst mål. 
Artiklar som handlar om försök att vinna specifika väljargrupper, exempelvis invandrare eller unga, ska 
kodas som Ja. Detsamma gäller artiklar om hur partier eller enskilda politiker försöker förbättra sin image.  
 
15. Förekommer nyhetsstyrnings-gestaltning?  
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis handlar om hur partier/politiker agerar för att få 
bättre eller ökad publicitet eller hur de agerar för att minimera negativ publicitet. Variabeln handlar 
sålunda om partiernas/politikers mediestrategier – hur de agerar med syfte att få bättre/ökad publicitet 
eller minimera negativ publicitet.  
 
16. Förekommer konfliktgestaltning?  
Frågan handlar om den journalistiska framställningen av något, inte om det ”i verkligheten” finns en 
konflikt eller inte. Frågan ska besvaras med Ja om det finns en relativt hög grad av konflikt i artikeln, och 
med Nej om det är en låg eller ingen grad av konflikt i artikeln. Med konflikt avses kritik och olika åsikter 
som ställs mot och relateras till varandra. Artiklar i vilka någon eller några kritiserar varandra eller andra 
som ej förekommer i artikeln ska också kodas som Ja. 
  
17. Förekommer human interest-gestaltning?  
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis handlar om de mänskliga deltagarna – hur de 
känner, mår, drabbas, upplever – i det skeende eller den process som artikeln/inslaget handlar om. Att 
individer förekommer i artikeln räcker inte för att frågan ska besvaras med Ja; det krävs också att artikeln 
helt eller delvis handlar om dessa individers känslor, upplevelser, erfarenheter osv. Även artiklar som 
handlar om enskilda individers handlingar kan kvalificera för Ja, om dessa handlingar avser aktörerna som 
individer snarare än som yrkespersoner. En artikel om Göran Perssons senaste förslag ger inte uttryck för 
en human interest-gestaltning; en artikel om hur Göran Persson upplever  
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valrörelsen, hur han känner det inför hot som han utsätts för eller om hans planer för pensioneringen är 
exempel på uttryck för human interest-gestaltning.  
 
18. Förekommer ekonomiska konsekvenser-gestaltning?  
Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis handlar om ekonomiska konsekvenser av något. 
Detta ”något” kan vara förslag från ett eller flera partier likväl som av omvärldshändelser. 
Konsekvenserna kan återfinnas på såväl individnivå – så drabbas du – som på samhällsnivå – så här 
kommer ekonomin att utvecklas. För att det ska räknas som konsekvenser måste dessa på något sätt 
specificeras eller konkretiseras. Att ett parti vill höja skatterna räcker inte för att det ska räknas som om 
denna gestaltning förekommer. Om det däremot sägs att de höjda skatterna kommer leda till x kronor mer 
i skatt för någon viss grupp ska nyheten kodas som Ja. Även artiklar som behandlar konjunkturprognoser, 
tillväxtprognoser, börskurser eller ränteutveckling ska kodas som Ja.  
 


