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Abstract 
 
From a democratic viewpoint, the way in which the media frames politics is essential. 

Should issue frames be left out in favor of other types of frames, it could result in voters 

struggling to make informed decisions come Election Day. What is more, research 

shows that game frames may cause lack of confidence in politicians and declining 

political interest. Against this background, the present study aimed to find out how two 

broadsheets, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, and two tabloids, Aftonbladet and 

Expressen, framed politics in connection with the 2014 Swedish parliamentary 

elections. The thesis also intended to identify possible differences between the two 

newspaper types and to make tentative comparisons with previous studies so as to be 

able to comment on framing developments. The method that was used is content 

analysis. More specifically, the thesis examined the existence of a number of frame 

types in selected articles. A total of 235 articles were analyzed, 62 in Dagens Nyheter, 

46 in Svenska Dagbladet, 52 in Aftonbladet and 75 in Expressen. The results of the 

study are rather depressing. Considering the average numbers for all four newspapers, 

the issue frames amount to only about a fourth or a fifth of all frames. In addition, the 

issue frame percentage seems to decline with each election. However, there are 

substantial differences between the broadsheets and the tabloids. As in the vast majority 

of previous studies, the broadsheets contain a much larger share of issue frames that the 

tabloids. Thus, the former satisfy the needs of democracy to a larger extent than the 

latter. Further studies are, however, of the essence to confirm the results that are 

presented in this thesis. It is very important, for the sake of democracy, to continue 

investigating the media’s framing of politics, as well as framing effects. 
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1 Inledning 
 
Under valrörelsen inför riksdagsvalet 2014 blev mediernas gestaltning föremål för 

debatt. Närmare bestämt handlade debatten om gestaltning av politik som spel (se t.ex. 

Waldenström 2014). Med spelgestaltning menas ”journalistik som fokuserar på politik 

som spel, strategi, vinnare och förlorare i kampen om opinionen, relationer mellan 

politiska aktörer och på hur politik bedrivs” (Strömbäck 2012:272, författarens 

kursivering). 

Problemet är att spelgestaltning kan betraktas som bekymmersam ur 

demokratisynpunkt på åtminstone två sätt, även om skilda demokratimodeller delvis 

efterfrågar olika typer av medieinnehåll (Strömbäck 2012:272; Nord & Strömbäck 

2012:19–23) – en fråga som diskuteras längre fram i uppsatsen. För det första riskerar 

spelgestaltning att begränsa väljarnas tillgång till information. Om spelgestaltning 

tränger ut sakgestaltning, alltså ”journalistik som fokuserar på politikens sakliga 

innehåll, det vill säga vad som har hänt eller kommer att hända, vad någon har föreslagit 

eller vad någon har sagt, i den mån det syftar på politikens innehåll” (Strömbäck 

2012:272), är det svårt för väljarna att fatta välinformerade beslut på valdagen, inte 

minst eftersom medierna är väljarnas främsta källa till information om politik 

(Strömbäck 2012:263;267;272). 

För det andra visar forskning att spelgestaltning har negativa effekter. Exempelvis 

visar Cappella och Jamieson (1997:33–34) att spelgestaltningar av en amerikansk 

hälsovårdsreform ledde till ökad cynism.  

Likaså pekar svensk forskning i samma riktning. I Shehata och Strömbäcks 

(2013:258–261) studie resulterade spelgestaltningen inte bara i en ökad misstro, utan 

även i ett minskat politiskt intresse. 

Förutom spelgestaltning finns det även andra gestaltningstyper som kan ses som 

problematiska om de upptar en stor del av medieutrymmet på bekostnad av 

sakgestaltningen (jfr Strömbäck 2012:272; Strömbäck 2013:126). En sådan typ är 

skandalgestaltning, som syftar på sådan journalistik som ”fokuserar på skandaler och 

moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden av politiker, samt (i vissa fall) 

felsägningar som behandlas som om det som har sagts är en skandal” (Strömbäck 

2001:247). En annan typ är triviagestaltning, som avser ”artiklar och inslag som inte 

handlar om politik eller politiskt relevanta händelser, samtidigt som de på ett eller annat 

sätt inbegriper politiker” (Strömbäck 2001:248). Ett exempel skulle kunna vara en 

tidningsartikel som handlar om politikers klädstil.  
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Ur demokratisynpunkt är det alltså negativt om sakgestaltningen i alltför hög 

utsträckning får stå tillbaka för andra former av gestaltningar, även om det är svårt att 

uttala sig om exakt hur mycket sakgestaltning som är önskvärd. 

 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Problembeskrivning ovan ger vid handen att det är viktigt att kartlägga mediernas 

gestaltning av politik, särskilt i samband med val, eftersom den politiska bevakningen 

då kan antas ha ett särskilt stort inflytande (jfr. Strömbäck 2001:414). Därför är syftet 

med denna uppsats att undersöka hur två morgontidningar, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, och två kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen, gestaltade 

politiken i samband med riksdagsvalet 2014. Syftet är även att identifiera eventuella 

skillnader mellan morgon- och kvällstidningarna och att göra försiktiga jämförelser med 

tidigare studier för att kunna uttala sig om eventuella gestaltningstrender. Eftersom 

ingen gestaltningsforskning om det aktuella valet i skrivande stund har presenterats 

fyller undersökningen en viktig kunskapslucka. Uppsatsen ämnar besvara följande 

specifika frågor: 

 

1. I vilken utsträckning gestaltades politiken som spel, sak, skandal och trivia i 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under de 

två sista veckorna före riksdagsvalet 2014? 

2. Går det, som i tidigare studier, att utläsa tydliga skillnader mellan 

morgontidningar och kvällstidningar? 

3. Hur kan uppsatsens resultat ses i ljuset av tidigare forskning, dvs. i vilken 

riktning pekar utvecklingen när det gäller politikens gestaltning? 

 

 
2 Teoretiska utgångspunkter 
 
Denna del av uppsatsen tillhandahåller den teoretiska bakgrund som är nödvändig för 

att kunna tillgodogöra sig studiens resultat. Först förs en diskussion om mediernas och 

journalistikens roll i demokratin och därefter presenteras gestaltningsteorin, en av tre 

dominerande medieeffektsteorier. Avsikten är att belysa mediernas och journalistikens 

avgörande roll i det demokratiska systemet och att visa på den stora makt som är 

förknippad med gestaltningsbegreppet. 
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2.1 Medierna, journalistiken och demokratin 
 
Medierna har en central plats i demokratier, som kännetecknas av fria, allmänna och 

rättvisa val, yttrande-, press-, församlings- och gemenskapsfrihet, fri tillgång till 

information, rättssäkerhet och vissa medborgerliga friheter, rättigheter och skyldigheter 

(jfr. Nord & Strömbäck 2012:19). Orsaken är att politiken i dagens demokratier är 

medialiserad, vilket innebär att medierna har ett stort inflytande över den politiska 

kommunikationen (Nord & Strömbäck 2012:13–14; Strömbäck 2012:265). Enligt Nord 

och Strömbäck (2012:14, författarnas kursivering) bör medialiseringen betraktas som 

bestående av fyra dimensioner: 

 
Den första dimensionen handlar om i vilken utsträckning som medierna utgör den 
viktigaste källan till information om politik och samhälle. Den andra dimensionen 
handlar om i vilken utsträckning som medierna är självständiga i förhållande till 
politiska institutioner och aktörer. Den tredje dimensionen handlar om i vilken 
utsträckning som mediernas innehåll är styrt av medielogiken eller den politiska 
logiken. Den fjärde dimensionen handlar om i vilken utsträckning som politiska 
aktörer och deras handlingar är styrda av medielogiken eller den politiska logiken. 

 

Det är den tredje dimensionen – den som har att göra med mediernas innehåll – som står 

i fokus i denna uppsats. Två centrala begrepp i beskrivningen av denna dimension är 

medielogiken och den politiska logiken. När medielogiken dominerar den politiska 

kommunikationen ligger mediernas fokus på att nå marknadsmässig framgång genom 

att tillfredsställa konsumenterna. Gestaltningarna påverkas då framför allt av 

”mediernas format, organisation, interna arbetsvillkor, normer samt behov av 

uppmärksamhet”. Spel- och skandalgestaltning brukar ses som produkter av 

medielogiken (Nord & Strömbäck 2012:13–14; Strömbäck 2009b:130; Strömbäck 

2013:124;126). Det ligger nära till hands att också betrakta triviagestaltning som ett 

resultat av samma logik. När den politiska logiken styr sätts istället det demokratiska 

systemets behov i centrum (Nord & Strömbäck 2012:13–14). Dessa behov brukar ofta 

beskrivas i termer av att medierna bör informera, granska och fungera som ett forum för 

debatt. För att den fria åsiktsbildningen ska fungera behöver väljarna tillgång till 

sanningsenlig, relevant och allsidig information och politikerna hålla sig uppdaterade 

om samhällsutvecklingen. Dessutom behöver makthavarna synas i sömmarna och en 

mångfald av åsikter uppmärksammas (Nord & Strömbäck 2012:16–18; Strömbäck 

2012:267–268). Sakgestaltning betraktas som en indikation på att den politiska logiken 

styr (Strömbäck 2013:126).  
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Medielogiken och den politiska logiken står alltså i bjärt kontrast till varandra. 

Tillåts medielogiken dominera hamnar demokratin i kläm, i alla fall om man utgår från 

det journalistiska ideal som beskrivits ovan. 

Anledningen till att uttrycket ”journalistiskt ideal” används här snarare än 

”medieideal” är att det ”framför allt är genom att tillhandahålla journalistik som 

medierna lever upp till de moraliska krav som demokratin ställer […]” (jfr. Nord & 

Strömbäck 2012:17), där journalistik ska ses som en av flera genrer som återfinns i 

medierna – en genre som främst kännetecknas av sannings- och objektivitetsanspråk 

(Nord & Strömbäck 2012:15–16; Strömbäck 2004:76–82). Vad medierna beträffar bör 

dessa ses som både företag och distributionskanaler (Nord & Strömbäck 2012:15). 

Vilket journalistiskt ideal som används som måttstock är dock beroende av typen av 

demokrati. Nord och Strömbäck (2012:19–23) identifierar några skillnader mellan 

konkurrens-, deltagar- och samtalsdemokratin. För att kunna följa författarnas 

resonemang bör man ha klart för sig att den förstnämnda demokratimodellen, som kan 

delas upp i en bakåtblickande och en framåtblickande inriktning, betonar betydelsen av 

valet som ett tillfälle att antingen utkräva ansvar av de sittande makthavarna eller ge 

mandat för en viss framtida politik, medan de två andra modellerna understryker vikten 

av deltagande även mellan valen, i samtalsdemokratins fall med specifik tyngdpunkt på 

politiska samtal och debatter. En skillnad som Nord och Strömbäck lyfter fram är att 

medan konkurrensdemokratins båda inriktningar förutsätter att journalistiken ställer de 

politiska aktörerna i centrum, bygger en välfungerande deltagar- och samtalsdemokrati 

på en journalistik som ger medborgarna större utrymme. En annan skiljaktighet är att 

det konkurrensdemokratiska perspektiv som blickar bakåt kräver att det är medierna 

själva som sätter dagordningen, medan det perspektiv som blickar framåt förutsätter en 

journalistik vars dagordning bestäms av de politiska aktörerna. Alltså är det inte så 

enkelt att man kan tala om ett universellt journalistiskt ideal, som är giltigt i alla 

demokratier. 

Viktigt för denna uppsats är vilket journalistiskt ideal som kan sägas vara gällande i 

den svenska kontexten. Att döma av pressutredningen från 1994 är det de uppgifter som 

beskrevs ovan – att informera, granska och vara ett forum för debatt – som de svenska 

medierna bör ha främst för ögonen. Det finns även ett starkt stöd för denna syn bland 

medborgare, journalister och politiker (Strömbäck 2012:267–268). 

En fråga som är viktig i sammanhanget är huruvida medielogikens spelgestaltningar 

alltid är problematiska. En aspekt av politiken handlar ju faktiskt om att vinna eller 
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förlora (jfr. Strömbäck 2004:169; De Vreese & Elenbaas 2008:300). Dessutom kan 

spelgestaltning som fokuserar på olika regeringsalternativ ses som positiv om man är 

anhängare av det konkurrensdemokratiska perspektiv som blickar framåt (Strömbäck 

2004:178). De Vreese (2005:294) går till och med så långt som att påstå att den 

politiska cynism eller misstro som forskare hävdar är en effekt av spelgestaltning 

möjligtvis kan vara ett tecken på att medborgarna har ett sunt, kritiskt förhållningssätt 

till politiken och de politiska aktörerna. 

På motsvarande sätt kan det ifrågasättas om skandalgestaltning i alla lägen ska ses 

som negativ. En del av mediernas demokratiska uppgifter är ju att granska makthavarna, 

så ett visst mått av skandalgestaltning är förmodligen berättigat.  

Med detta sagt går det ändå inte att komma undan att det generellt sett tycks vara 

önskvärt med en relativt låg andel spel- och skandalgestaltning, oavsett 

demokratimodell, för om dessa gestaltningstyper tränger undan sakgestaltningen finns 

det en risk att medborgarnas beslut på valdagen kommer att grunda sig i ett bristfälligt 

underlag (jfr. Strömbäck 2012:272; Nord & Strömbäck 2012:13).  

Vad gäller triviagestaltningen är det svårt att se den skulle fylla en viktig 

demokratisk funktion. Den tycks snarare vara avsedd att tillfredsställa läsarnas behov av 

skvaller. 

Vad är det då som avgör hur enskilda mediers innehåll ser ut? Först och främst 

måste medierna förhålla sig till de politiska och juridiska spelregler som gäller och i 

vissa fall även till en informell mediepolitik. Andra övergripande faktorer som påverkar 

medieinnehållet är de ekonomiska villkoren, normer gällande vad som bör publiceras, 

påverkan från olika källor samt teknologiska förutsättningar. Förutom dessa externa 

krafter spelar en rad interna avväganden en avgörande roll. Det handlar om beslut som 

fattas på företagsnivå, redaktionell avdelningsnivå och individuell nivå (Nord & 

Strömbäck 2012:25–33). Det som är intressant ur demokratisynpunkt är om dessa 

externa och interna påverkansfaktorer leder till ett innehåll som efterfrågas av en 

specifik demokratimodell. Lever de tidningar som undersöks i denna uppsats upp till 

den svenska demokratimodellens förväntningar, eller påverkas deras gestaltningar i 

mångt och mycket av medielogiken? 

 
2.2 Gestaltningsteorin 
 
I del 2.1 diskuterades förhållandet mellan demokratin och medierna samt journalistiken. 

Det konstaterades att de svenska medierna förväntas uppfylla viktiga demokratiska 
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funktioner. I denna del av uppsatsen redogörs för grunderna i gestaltningsteorin för att 

tydliggöra för läsaren de antaganden om gestaltningars karaktär och kraft som ligger till 

grund för uppsatsens analys.  

En mer generell definition av vad det innebär att gestalta än de definitioner för 

specifika gestaltningar som givits ovan tillhandahålls av Entman (1993:52 se Strömbäck 

2009a:121), här översatt av Strömbäck:  

 
Att gestalta innebär att välja 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. 
 

 
Av definitionen framgår att gestaltning handlar om att välja vissa delar av den mer eller 

mindre obegränsade verkligheten och framställa dessa på ett visst sätt. Enligt 

gestaltningsteorin blir de delar och det sätt som väljs avgörande för gestaltningens 

effekter, eller som Shehata (2012:318) uttrycker det, för ”hur människor uppfattar och 

förstår samhällsfrågor”. Alltså är gestaltningsbegreppet starkt förknippat med makt. 

Gestaltning bör skiljas från vinkling eller partiskhet. De senare begreppen avser en 

tendens att gestalta flertalet politiska nyheter till förmån för en och samma aktör. Något 

sådant antagande om ett konsekvent gynnande av en aktör finns inte inbyggt i 

gestaltningsbegreppet som sådant (Street 2001:37–38). 

Att verkligheten är i det närmaste obegränsad medan medieutrymmet är högst 

begränsat innebär att gestaltning ofta ses som oundviklig (Strömbäck 2012:271; Street 

2001:36). Beslut måste fattas om vad som ska inkluderas respektive uteslutas och om 

det som ges utrymme i medierna ska presenteras på det ena eller andra sättet.  

Därmed inte sagt att gestaltningen alltid betraktas som avsiktlig. Den kan ses som 

avsiktlig och i vissa fall som ett politiskt vapen, men den kan lika gärna ses som 

omedveten och förklaras med hänvisning till exempelvis journalistiska normer (Shehata 

2009:34; Strömbäck 2009b:133). Wolfsfeld (2011 se Shehata & Strömbäck 2013:245) 

menar till och med att det är de omedvetna gestaltningarna som leder till de mest 

väsentliga opinionseffekterna.  

Bilden av gestaltningar som oundvikliga är dock mer nyanserad än vad som hittills 

framkommit. Vissa gestaltningsforskare anser att det är meningslöst att arbeta med en 

definition av gestaltningar som innefattar allt journalistiskt innehåll. De menar att det på 

förhand bör ställas upp krav som måste uppfyllas för att något ska räknas som en 

gestaltning. Exempelvis är Cappella och Jamieson (se Strömbäck 2004:45) av åsikten 
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att gestaltningar måste ha ”tydliga konceptuella och språkliga karakteristika”, att 

gestaltningarna ”ska vara vanligt förekommande” och att ”de på ett tillförlitligt sätt ska 

gå att skilja från varandra”. De gestaltningstyper som denna studie arbetar med 

uppfyller samtliga av dessa krav. De är väl definierade och har identifierats i ett flertal 

tidigare studier (se t.ex. Strömbäck 2001 och Björnbom & Lundholm 2010). 

För att placera gestaltningen i en större kontext är det en bra idé att avslutningsvis 

kort nämna något om de två andra medieeffektsteorier som ofta omtalas i anslutning till 

gestaltningsteorin, nämligen dagordningsteorin och primingteorin. Den förra går ut på 

att mediernas ämnesval påverkar hur viktiga mediekonsumenterna uppfattar att 

specifika ämnen är, medan den senare påstår att medierna delvis avgör vilka 

bedömningsgrunder som medborgarna utgår från när de bildar sig uppfattningar om 

politiker (Shehata 2012:318; Scheufele & Tewksbury 2007:11). Det är en omdiskuterad 

fråga exakt hur dessa teorier ska relateras till varandra och till gestaltningsteorin. Bl.a. 

förs det ett resonemang kring de eventuellt skilda psykologiska mekanismer som ligger 

bakom de olika effekter som identifieras (Shehata 2012:318). 

Att ingående utforska sådana psykologiska mekanismer ligger utanför denna 

uppsats syfte. Det är fullt tillräckligt att läsaren är medveten om att gestaltningar antas 

påverka en eller flera åsiktsdimensioner, t.ex. åsikter i olika frågor, som vägs samman 

när man bildar sig en uppfattning om något, och att ”på den psykologiska nivån är den 

främsta skillnaden mellan å ena sidan dagordningseffekter och priming, och å andra 

sidan gestaltningseffekter, skillnaden mellan om vi över huvud taget tänker kring en 

fråga och hur vi tänker kring den” (Scheufele & Tewksbury 2007:14 se Shehata & 

Strömbäck 2013:255, författarnas kursivering). 

Gestaltningsteorin påstår alltså att mediernas gestaltningar har stor betydelse för hur 

människor tänker kring olika frågor. Detta påstående stöds av forskning om 

gestaltningseffekter, eller framingeffekter, som de också kallas. Sådan forskning, som 

framför allt fokuserar på sak- och spelgestaltning, presenteras nedan i del 3.1. 

 
 
3 Tidigare forskning 
 
3.1 Gestaltningseffekter 
 
Studier på området kan delas upp i sådana som undersöker specifika gestaltningar, dvs. 

gestaltningar som rör en bestämd sakfråga, och sådana som fokuserar på generiska 

gestaltningar, som kan tillämpas på en rad sakfrågor (Strömbäck 2012:272). 
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När det kommer till sak- och spelgestaltningen, som hör till de generiska 

gestaltningarna (Strömbäck 2012:272), är det som undersöks av forskarna bland annat i 

vilken utsträckning som spelgestaltningen upptar utrymme på sakgestaltningens 

bekostnad samt effekterna av olika gestaltningar (Strömbäck 2012:270). Den förra 

frågan behandlas i del 3.2. Här fokuserar vi på effekterna. Cappella och Jamiesons (se 

Strömbäck 2009a:128–129) experimentella studie, som nämndes i inledningen, är en av 

de vanligast citerade på området. De konstruerar sak- respektive spelgestaltade texter 

och nyhetsinslag som handlar om en hälsovårdsreform i USA och undersöker läsarnas 

och tittarnas respons. De finner att spelgestaltningar leder till en ökad misstro gentemot 

politiker, troligen eftersom gestaltningarna får de politiska aktörerna att framstå som 

egoistiska – en misstro som naturligtvis missgynnar det demokratiska systemet. Det bör 

dock poängteras att experimentella studier av denna typ, trots att de kan vara mycket 

givande, också kan ses som problematiska eftersom de endast låter försökspersonerna ta 

del av den ena eller den andra typen av gestaltning, istället för flera typer, så som ofta är 

fallet i verkligheten (Shehata & Strömbäck 2013:257).  

Annan forskning stärker dock tilltron till Cappella och Jamiesons resultat. 

Valentino, Beckman & Buhr (2001), De Vreese & Elenbaas (2008) och De Vreese 

(2005) kommer fram till samma övergripande slutsats om politisk misstro som Cappella 

och Jamieson, även om deras inbördes resultat delvis skiljer sig åt när det gäller 

utbildningens, det politiska intressets, partiidentifikationens och kunskapens betydelse 

för hur människor påverkas av gestaltningar. En undersökning i samband med 

riksdagsvalet 2010 visar dessutom att det i Sverige finns ett möjligt orsakssamband 

mellan konsumtionen av spelgestaltningar i traditionella massmedier och människors 

politiska intresse och förtroende. Ju fler spelgestaltningar som personerna i studien tog 

del av, desto lägre var i efterhand deras politiska intresse och förtroende. Tvärtom ökade 

intresset och förtroendet med andelen sakgestaltade artiklar och inslag. Forskarna är 

dock noga med att betona att valbevakningen i de traditionella massmedierna ändå tycks 

ha en övergripande positiv effekt på politiskt intresse och förtroende, något som ibland 

även hävdas utanför den svenska kontexten. De konstaterar emellertid att effekten skulle 

kunnat vara än mer positiv om andelen spelgestaltning varit lägre (Shehata & 

Strömbäck 2013:258–261; Strömbäck 2012:270). 

I detta sammanhang kan nämnas att forskning visar att framingeffekter tenderar att 

vara starkare när medieinnehållet överensstämmer med människors predispositioner och 

värderingar. Vidare framgår även av forskningen att effekten är starkare när innehållet 
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förmedlas av trovärdiga källor, men att effekten är svagare när flera konkurrerande 

gestaltningar cirkulerar i media (Shehata 2012:332–333).  

Faktorer som påstås påverka mottagligheten för medieeffekter överlag är bl.a. i 

vilken utsträckning man är beroende av medierna som informationskälla, i vilken 

utsträckning man känner att man över huvud taget behöver informera sig samt i vilket 

utsträckning man är politiskt engagerad. Av dessa är det endast politiskt engagemang 

som påstås ha ett negativt samband i förhållande till medieeffekternas styrka (Shehata & 

Strömbäck 2013:261–263).  

Denna del av uppsatsen avslutas med en kort genomgång av ytterligare två studier 

som visar på kraften i gestaltningar, men här är det inte fråga om sak- eller 

spelgestaltningar. Iyengars (1991:11–16;136–137) studie skiljer på två typer av 

generella gestaltningar: händelseorienterade gestaltningar och tematiska gestaltningar. 

De förra ställer specifika händelser i centrum för att belysa generella problem, medan de 

senare fokuserar på det större sammanhanget. Studiens resultat visar att människors 

tillskrivande av ansvar påverkas av typen av gestaltning. När händelseorienterade 

gestaltningar användes tenderade ansvar att tillskrivas specifika individer, men då 

tematiska gestaltningar användes lades skulden på samhället. 

Nelson, Clawson och Oxley (1997 se Shehata & Strömbäck 2013:256–257) utgick i 

sin studie istället ifrån en specifik sakfråga, nämligen en kontroversiell aktionsgrupps 

rätt att arrangera en demonstration. När demonstrationen gestaltades som en 

yttrandefrihetsfråga var personerna som ingick i experimentet mer toleranta än när 

demonstrationen gestaltades som en säkerhetsmässig ordningsfråga. 

Detta resultat visar, tillsammans med de andra studierna som presenterats ovan, på 

mediernas och journalistikens gestaltningsmakt – en makt som bestäms i samspel med 

de externa och interna faktorer som påverkar mediernas innehåll samt med enskilda 

individers personliga egenskaper. Eftersom makten framstår som stor är det viktigt att 

kontinuerligt studera mediernas bevakning av politik och politiska aktörer. Det är här 

som denna uppsats ämnar göra ett bidrag. 

Innan det är dags att presentera detta bidrag är dock på sin plats att redogöra för vad 

tidigare forskning kommit fram till när det gäller olika mediers gestaltning av politik, 

främst med fokus på sak- spel- och skandalgestaltning i svenska valrörelser. 

Anledningen till att gestaltningsforskningen ofta koncentrerar sig på just valrörelser är, 

som berördes ovan, att mediernas politiska bevakning då antas ha ett särskilt stort 

inflytande (Strömbäck 2001:414). 
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3.2 Gestaltningar i olika medier 
 
Den övergripande internationella trenden är att journalistiken tenderar att gestalta politik 

som spel i högre utsträckning än som sak. Forskning från bl.a. USA, Tyskland och 

Israel ger stöd för detta påstående. Vidare tycks det vara ett genomgående mönster att 

kommersiella medier och kvällstidningar innehåller mer spelgestaltning än public 

service-medier och morgontidningar (Strömbäck 2012:273).  

Strömbäck (2012:273–274; 2013:124–126), som är en ledande forskare på området, 

visar att detta mönster är väldigt tydligt i Sverige. TV4 Nyheterna har visat sig innehålla 

en högre andel spelgestaltning än Rapport och Aktuellt och Aftonbladet och Expressen 

har visat sig innehålla en högre andel spelgestaltning än Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet i undersökningar av mediernas innehåll (undersökningarna avser den 

dominerande gestaltningen i inslagen och i artiklarnas brödtexter) de tre sista veckorna 

av valrörelserna 2002, 2006 och 2010, med endast ett undantag; år 2006 innehöll 

Rapport och Aktuellt en större andel spelgestaltningar än TV4 Nyheterna. Detta år stod 

dock TV4 Nyheterna för en ovanligt hög andel skandalgestaltningar, som framför allt 

fokuserade på dataintrångsskandalen. 

När det kommer till sakgestaltningen är förhållandet det omvända. 

Morgontidningarna innehåller genomgående en högre andel sakgestaltning än 

kvällstidningarna och Rapport och Aktuellt innehåller utan undantag mer sakgestaltning 

än TV4 Nyheterna (Strömbäck 2013:125).  

Ser man till förändringar över tid, baserat på ovan nämnda studier av Strömbäck, 

framträder en ur demokratisynpunkt relativt dyster bild, om man ser till 

sakgestaltningens kontinuerliga minskning, men även spelgestaltningens relativt stora 

utrymme, inte minst i valbevakningen 2010. Den genomsnittliga andelen sakgestaltning 

sjönk både mellan 2002 och 2006 samt mellan 2006 och 2010. Den genomsnittliga 

andelen spelgestaltning förändrades från 36 % 2002 till 31 % 2006 och vidare till 54 % i 

valet 2010. Motsvarande siffror för skandalgestaltningen är 6, 20 och 2 %. Den höga 

siffran för 2006 beror som nämnts på rapporteringen om dataintrångsskandalen 

(Strömbäck 2012:273–274; Strömbäck 2013:124–126)1.  

                                                
1 I Gäster hos verkligheten – en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro 
presenterar Strömbäck även forskning gällande valrörelsen 1998. Denna forskning redogörs 
emellertid inte för här, då det anses tillräckligt att ta i beaktande hur gestaltningen har utvecklats 
under de tre senaste valrörelserna. 
2 Den genomsnittliga gestaltningen i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 
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Med hjälp av Strömbäcks (2012:273; 2013:125) siffror för gestaltningen i tidningar 

och tv kan man också få fram procenttal för den genomsnittliga gestaltningen i enbart 

de medier som analyseras i denna uppsats. Dessa skiljer sig dock inte nämnvärt från 

procenttalen för den genomsnittliga gestaltningen i både tidningar och tv2. 

Det kan dock ifrågasättas varför Strömbäck presenterar resultat som gäller för 

artiklarnas brödtexter istället för artiklarna i sin helhet. Björnbom och Lundholm 

(2010:36) redovisar siffror för den dominerande gestaltningen i hela artiklar som 

publicerades i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under 

valrörelsen 2010, men redovisar inga uppgifter gällande 2002 och 2006. De tar heller 

inte skandal- eller triviagestaltning i beaktande när de bedömer artiklarnas dominerande 

gestaltning. 

Deras resultat skiljer sig ganska mycket från Strömbäcks (2013:125), även om det 

också hos Björnbom och Lundholm är mycket tydligt att morgontidningarna innehåller 

en stor andel sakgestaltning, medan kvällstidningarna ofta gestaltar politiken som spel3. 

Exakt vad skillnaderna beror på är svårt att säga. De kan ha att göra med att Strömbäcks 

siffror gäller för brödtexterna, medan Björnbom och Lundholms gäller för artiklarna i 

sin helhet, men skillnaderna kan också bero på att studierna inte använt precis samma 

metod och urvalsprinciper.  

Något som ter sig underligt är att Björnbom och Lundholm (2010:59–60) faktiskt 

tar skandal- och triviagestaltning i beaktande i sin studie, t.ex. när det gäller 

bedömningen av gestaltningen i rubrik och ingress, men inte när det kommer till 

analysen av hela artiklars dominerande gestaltning. 

Sammanfattningsvis kan det utifrån tidigare forskning konstateras att ur 

demokratisynvinkel framstår gestaltningen i svenska rikstäckande medier som föga 

upplyftande. Andelen sakgestaltning minskar kontinuerligt och spelgestaltningen ligger 

på en ganska hög nivå.  

Samtidigt finns det stora skillnader mellan olika medier. Morgontidningarna tycks 

leva upp till demokratins förväntningar på journalistiken på ett bättre sätt än 

                                                
2 Den genomsnittliga gestaltningen i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 
Expressen de tre sista veckorna innan valet: 2002: sak 54 %, spel 39 %, skandal 7 %; 2006: sak 
46 %, spel 35 %, skandal 19 %; 2010: sak 42 %, spel 56 %, skandal 2 %. Siffrorna avser den 
dominerande gestaltningen i artiklarnas brödtexter. Brödtexter utan dominerande gestaltning har 
uteslutits. 
3 Björnbom och Lundholm presenterar följande siffror för de två sista veckorna innan 
riksdagsvalet 2010: Dagens Nyheter: sak 64 %, spel 29 %, ej möjlig att avgöra 7 %; Svenska 
Dagbladet: sak 67 %, spel 29 %, ej möjlig att avgöra 4 %; Aftonbladet: sak 19 %, spel 73 %, ej 
möjlig att avgöra 8 %; Expressen: sak 28 %, spel 64 %, ej möjlig att avgöra 8 %. 
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kvällspressen. När det gäller skandalgestaltningen är det svårt att uttala sig om 

eventuella tendenser på grund av stora svängningar från val till val. 

Mot denna bakgrund är det intressant att besvara de frågor som ställdes i uppsatsens 

inledning: hur gestaltades politiken i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 

och Expressen under valrörelsen 2014? I vilken riktning pekar utvecklingen, om 

försiktiga jämförelser görs med tidigare forskning? Finns det även 2014 tydliga 

skillnader mellan morgon- och kvällstidningarna? 

 
 
4 Metod och material 
 
I det följande redogörs för den metod och det material som används i studien. Dessutom 

kommenteras undersökningens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Metod 
 
Den metod som används i studien är innehållsanalys. Metoden möjliggör jämförelser av 

omfattande material (Boréus & Bergström 2013:51;87) och används ofta inom 

gestaltningsforskningen (se t.ex. Strömbäck 2001, Strömbäck 2004 och Iyengar 2001). 

Konkret räknas förekomsten av olika typer av gestaltningar. Alltså är det fråga om ett 

huvudsakligen kvantitativt angreppssätt.  

Uppsatsen använder en modifierad version av ett kodschema och en 

kodningsinstruktion som använts av bl.a. Strömbäck (se Sjödin & Thorin 2012:20), 

Björnbom och Lundholm (2010:59–65) och Sjödin och Thorin (2012:49–55). Genom 

att nyttja samma eller liknande kodscheman och kodningsinstruktioner som applicerats i 

tidigare forskning kan man, i de fall dessa bedöms vara tillförlitliga och tillhandahålla 

goda operationaliseringar av teoretiska begrepp, närma sig forskningens ideal om 

kumulativitet (jfr. Boréus & Bergström 2013:57). 

I tur och ordning markerades rubriken, ingressen/första stycket, brödtexten och 

avslutningen/sista stycket i de tidningsartiklar som ingår i studien som ”Sakgestaltad”, 

”Spelgestaltad”, ”Skandalgestaltad”, ”Triviagestaltad”, ”Annan/Ej möjlig att avgöra” 

eller ”Ej tillämpbar”. Anledningen till uppdelningen i rubrik, ingress/första stycke, 

brödtext och avslutning/sista stycke är att gestaltningen kan skilja sig åt mellan 

artiklarnas olika delar och att tidigare forskning visar att det kan räcka med att en viss 

typ av gestaltning förekommer i en artikels inledning eller avslutning för att 

gestaltningen i fråga ska ha en effekt på mottagarna (jfr. Strömbäck 2001:256).  
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Vid sidan av gestaltningen i artiklarnas olika delar gjordes en bedömning av den 

dominerande gestaltningen i varje artikel. I kodningsinstruktionen nedan framgår det 

hur analysen utförts, variabel för variabel. 

      

4.1.1 Kodningsinstruktion 
 
1. Tidning 

Varje tidning tilldelas ett eget nummer, enligt följande system: 

1. Dagens Nyheter 

2. Svenska Dagbladet 

3. Aftonbladet 

4. Expressen 

2. Kod 

Varje artikel ges ett eget kodnummer. I Dagens Nyheter får första artikeln nummer 100, 

i Svenska Dagbladet 200, i Aftonbladet 300 och i Expressen 400. Den andra artikeln i 

respektive tidning tilldelas nummer 101, 201 etc. 

3. Datum 

Datum då artikel publicerades, skrivet med en eller två siffror: 1 för 1 september, 10 för 

10 september osv. 

4. Gestaltning i rubrik 

Med rubrik avses huvudrubrik och inte underrubrik eller så kallade nedryckare. Här 

finns fyra primära svarsalternativ: Sakgestaltning, Spelgestaltning, Skandalgestaltning 

och Triviagestaltning. Vid sidan av dessa finns reservalternativen Annan/Ej möjlig att 

avgöra samt Ej tillämpbar. Det senare används då artikeln saknar rubrik. 

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 och förlorare samt spel-, sport- och krigsmetaforer. Rubriker som hör till 

partisympatiundersökningar ska kodas som Spelgestaltning. Rubriker som handlar om 
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politiker som personer snarare än som företrädare för en viss politik ska kodas som 

Spelgestaltning. Detsamma gäller rubriker som handlar om valdeltagande, i de fall 

deltagandet relateras till eventuella framgångar eller motgångar för partierna. 

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. 

Med Skandalgestaltning avses att rubriken fokuserar på skandaler, moraliskt eller 

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

det som har sagts är en skandal. 

Med Triviagestaltning avses att rubriken inte handlar om politik eller politiskt relevanta 

händelser, samtidigt som den på ett eller annat sätt inbegriper politiker. 

Med Annan/Ej möjlig att avgöra avses att rubriken inte kan hänföras till någon av 

gestaltningarna ovan på ett rättvisande sätt, samtidigt som det finns någon form av 

koppling till politiken. 

5. Gestaltning i ingress/första stycke 

Se variabel 4. Med ingress/första stycke avses en artikels inledning, dit även 

underrubriker eller så kallade nedryckare räknas. Om första stycket endast omfattar 

talstreck, räknas även det första stycket som är skrivet av journalisten med. Som 

reservalternativ finns Ej tillämpbar, ifall ingress/första stycke saknas, som i fallet med 

fristående opinionsredovisningar och vissa sakpolitiska guider. 

6. Gestaltning i brödtext 

Se variabel 4. Vid tveksamma fall ska artikeln kodas utifrån vilken gestaltning som är 

dominerande i brödtexten, dvs. utan hänsyn till rubrik, ingress/första stycke och 

avslutning. Med dominerande gestaltning avses den gestaltning som driver texten 

framåt – den röda tråden. Om frågan inte kan avgöras på ett tillförlitligt sätt, ska 

gestaltningen kodas som Annan/Ej möjlig att avgöra. 
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Det finns två specialfall 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. 

7. Gestaltning i avslutning/sista stycke 

Se variabel 4. Vad som räknas som avslutning/sista stycke kan variera, då artiklarna är 

utformade på olika sätt. Om sista stycket endast består av talstreck, räknas även det sista 

stycket som är skrivet av journalisten med. Som reservalternativ finns Ej tillämpbar, 

ifall sista stycke saknas, som i fallet med fristående opinionsredovisningar. Även 

mycket korta artiklar, där det knappast går att tala om en avslutning eller ett sista stycke, 

ska kodas som Ej tillämpbar. 

8. Dominerande gestaltning 

Variabel 8 kodas som Sakgestaltning, Spelgestaltning, Skandalgestaltning, 

Triviagestaltning, eller Annan/Ej möjlig att avgöra. Det sistnämnda alternativet ska 

användas om gestaltningen inte kan hänföras till någon av de fyra förstnämnda 

kategorierna på ett rättvisande sätt. Kodningen avser vilken gestaltning som dominerar 

artikeln, där särskild vikt i tveksamma fall ska läggas vid rubrik, ingress och artikelns 

”röda tråd”. För vidare instruktioner, se variabel 4. 

4.2 Material 
 
Valet av tidningar grundar sig till viss del i ambitionen att göra försiktiga jämförelser 

med tidigare gestaltningsforskning. Som framgår ovan har flera tidigare studier 

undersökt just Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Att 

dessa tidningar återfinns bland de som når ut till störst antal läsare (TU Svenska 

Mediehus 2014/15) och därmed kan antas utöva störst påverkan på opinionen (jfr. 

Nilsson 2010:129) har också spelat in. Vidare motiveras jämförelsen mellan morgon- 

och kvällstidningar med att tidigare forskning, som konstaterades ovan, visar att det 

finns stora skillnader mellan hur dessa tidningstyper gestaltar politik (se t.ex. Strömbäck 

2012:273–274 och Björnbom & Lundholm 2010:36). Med andra ord är det intressant att 

se om denna diskrepans återfinns även i valbevakningen 2014. Som angavs i 

inledningen är orsaken till att fokus riktas mot gestaltningen i samband med en 

valrörelse, närmare bestämt de två sista veckorna innan riksdagsvalet 2014, att den 
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politiska bevakningen då kan antas ha ett särskilt stort inflytande (jfr. Strömbäck 

2001:414).  

En invändning mot valet av de fyra aktuella tidningarna kan möjligen vara att de 

traditionella massmedierna kontinuerligt tappar läsare (jfr. Strömbäck & Shehata 

2013:212). Forskning visar dock att sådana medier fortfarande är den källa som de 

flesta vänder sig till för att ta del av nyheter (Strömbäck & Shehata 2013:211–212). I 

framtiden kommer det kanske bli än mer intressant att undersöka gestaltningen på 

Internet, en uppgift som emellertid framstår som relativt svår på grund av mediets 

föränderlighet.  

Valet av artiklar innebar några svåra avvägningar. Frågan var först och främst om 

ledare och personligt skrivna krönikor som refererar till inrikespolitiska aktörer och 

institutioner skulle inkluderas. Det som talar för att de skulle tas med är att det inte finns 

någon större anledning att anta att gestaltningen i sådant material spelar en mindre roll 

än gestaltningen i artiklar med inga eller mindre normativa inslag. Det som talar mot ett 

inkluderande är att ledare och personligt skrivna krönikor hamnar utanför den 

vedertagna definitionen av journalistik eftersom de inte gör anspråk på att vara 

objektiva (jfr. Strömbäck 2004:76–82) och att tidigare forskning gjort ett mer begränsat 

urval. Slutligen togs beslutet att exkludera ledare och personligt skrivna krönikor, 

eftersom möjligheten till jämförelser med tidigare studier ansågs väga tungt. 

Det betyder att uppsatsen utgår från Strömbäcks (se t.ex. 2001:415; 2004:160–161) 

urvalsprincip och därmed inkluderar: 1) Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar 

publicerade i huvudtidningen; 2) artiklar signerade av journalister; 3) som har placerats 

på sidor med vinjetten ”politik” eller motsvarande, eller 4) som i bild, rubrik eller 

ingress explicit refererar till inrikespolitiska aktörer eller institutioner. 

I likhet med Strömbäck (2001:416) analyserades inte debattartiklar och insändare 

som handlar om politik eller politiker. Orsaken är att när det gäller denna typ av 

material är det långsökt att påstå att det är medierna som gestaltar, även om de gör ett 

medvetet val när de bestämmer vilka debattartiklar och insändare som ska publiceras. 

Inte heller tidningarnas ”lätta” sidor, kultursidor eller sportsidor togs i beaktande, 

eftersom antalet artiklar på dessa sidor som refererar till inrikespolitiska aktörer eller 

institutioner kan antas vara relativt litet. Dessutom gör detta följande av Strömbäck 

(2001:416; se även Sjödin & Thorin 2012:20) att det blir lättare att uttala sig om 

gestaltningstrender baserat på studiens resultat. 
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I analysen av Dagens Nyheter inkluderades sektionen Stockholm och i analysen av 

Svenska Dagbladet inkluderades sektionen Näringsliv, eftersom dessa delar innehåller 

ett icke ringa antal artiklar som handlar om inrikespolitik. Hur Strömbäck har hanterat 

dessa delar i sina studier framgår inte.  

Sammantaget torde ändå urvalsprinciperna innebära att uppsatsen uttalar sig om det 

som Strömbäck (2001:416) benämner ”den politiska nyhetsjournalistikens bilder av 

politik och politiker” snarare än mediernas bilder. Detta fokus kan visserligen kritiseras, 

och ytterligare studier kan behövas för att kartlägga gestaltningen i de utelämnade 

tidningsdelarna, men möjligheten till jämförelser med tidigare forskning har för denna 

uppsats hög prioritet. Dessutom kan valet av ett mer begränsat material motiveras med 

hänvisning till tidsaspekten; det är tidskrävande att analysera ett stort antal artiklar.  

För att ytterligare begränsa antalet artiklar till ett överkomligt antal gjordes utifrån 

det val av material som beskrivits ovan också ett obundet systematiskt urval (jfr. 

Djurfeldt et al 2003:117). Först fick lotten avgöra vilken artikel, den första eller den 

andra i den upprättade listan, som skulle analyseras först. Därefter lästes varannan 

artikel. Därmed analyserades totalt 235 artiklar, 62 i Dagens Nyheter, 46 i Svenska 

Dagbladet, 52 i Aftonbladet och 75 i Expressen. Följden av detta tillvägagångssätt är 

förstås att det finns en risk att uppsatsens resultat inte blir helt rättvisande, men 

undersökningen bör ändå ge en relativt god indikation om hur de fyra aktuella 

tidningarna gestaltade politiken under valrörelsen 2014 och kanske även en 

fingervisning om hur liknande tidningar gestaltar politik. 

 
4.3 Validitet och reliabilitet 
 
Ovan betonades betydelsen av att bygga vidare på tidigare forskning. Förutom att arbeta 

kumulativt är det viktigt för forskningen att eftersträva en god resultatvaliditet, eller 

uttryckt annorlunda, att mäta det man säger sig mäta. Esaiasson et al (2012:57;63) 

menar att god resultatvaliditet uppnås genom ”god begreppsvaliditet tillsammans med 

hög reliabilitet”, där god begreppsvaliditet syftar på ” överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator” eller ” frånvaro av systematiska fel” och 

där hög reliabilitet avser ”frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel”. 

Det faktum att de operationella indikatorer på olika gestaltningstyper som denna 

uppsats utgår från har utformats av etablerade forskare och tillämpats i flertalet studier 

stärker tilltron till uppsatsens validitet. Dessutom prövades det modifierade 
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kodningsinstrumentet i ett initialt skede på en del av det utvalda materialet för att 

säkerställa att det kunde appliceras på ett fruktbart sätt. 

Reliabiliteten, den andra faktorn som är av stor vikt för resultatvaliditeten, kan 

påverkas negativt av slump- eller slarvfel under datainsamling- och bearbetning 

(Esaiasson et al 2012:63). För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt togs 

kodningens ordningsföljd i beaktande. Det finns nämligen en risk att kodningen 

”gradvis tippar över åt ett bestämt håll” (Boréus & Bergström 2012:58). I praktiken 

innebar det att tio artiklar i en tidning analyserades, varefter tio artiklar i en annan 

tidning undersöktes osv. tills alla artiklar i urvalet gåtts igenom. Dessutom utfördes ett 

reliabilitetstest (jfr. Boréus & Bergström 2012:56; Esaiasson et al 2012:64), vilket 

innebar att en del av materialet kodades två gånger av uppsatsförfattaren (se Bilaga A).  

Trots de ansträngningar som gjorts för att uppnå en så god resultatvaliditet som 

möjligt finns det vissa metodproblem som bör adresseras. Vad gäller användningen av 

kodningsinstrumentet visade det sig ibland vara svårt att bedöma gestaltningen i 

rubriker. Vissa rubriker är väldigt korta och/eller otydliga och därmed svårbedömda. 

Därför kodades ett relativt stort antal rubriker som ”Annan/Ej möjlig att avgöra”. 

Ett annat problem var kodningen av artiklar som handlar om politiska debatter som 

sådana utan att gå in närmare på vad debatterna handlade om eller hur debattörerna 

interagerade. Ett exempel är en artikel som rör Dagens Nyheters projekt ”Skolbussen”. 

Efter moget övervägande kodades sådana artiklar som ”Annan/Ej möjlig att avgöra”.  

Det bör även nämnas att även om man arbetar med goda operationella indikatorer 

och en tydligt utformad kodningsinstruktion så går det inte att komma ifrån att analysen 

inbegriper ett visst mått av tolkning. För att minska tolkningsutrymmet kan man likt 

denna uppsats på ett tydligt sätt stödja sig på tidigare forskning och se till att vara så 

transparent som möjligt i metod- och resultatredovisningen. 

Till sist bör det också påpekas att de jämförelser med tidigare gestaltningsforskning 

som görs i resultatdelen kan ses som något problematiska, eftersom denna uppsats inte 

använder exakt samma metod och/eller urvalsprinciper som använts i de studier som 

hänvisas till. Då uppsatsens metod och urvalsprinciper inte skiljer sig alltför mycket 

från tidigare forsknings är det dock befogat att låta försiktiga jämförelser ge en 

indikation om hur gestaltningen utvecklas.  
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5 Resultat 
 
I denna del presenteras undersökningens resultat. Inledningsvis redogörs för den 

genomsnittliga gestaltningen. Därefter presenteras resultaten för de enskilda 

tidningarna. I samband med denna presentation görs också jämförelser mellan morgon- 

och kvällstidningarna.  

 
5.1 Genomsnittlig gestaltning (samtliga tidningar inräknade) 
 
Figur 5.1.1 visar den dominerande gestaltningen i samtliga tidningars hela artiklar.  

 

 
 

Som kan utläsas i figuren är spelgestaltning den vanligast förekommande 

gestaltningstypen, följt av sakgestaltning och skandalgestaltning. Endast 6 % av 

artiklarna är triviagestaltade, medan 13 % kodats som ”Annan/Ej möjlig att avgöra”. 

Resultatet framstår som ganska dystert; medielogiken tycks i mångt och mycket 

styra innehållet. Bara en fjärdedel av artiklarna gestaltar politiken som sak, drygt en 

tredjedel domineras av spelgestaltning och 22 % fokuserar på någon form av skandal. 

Ett visst mått av skandalgestaltning kan, som konstaterades ovan, vara befogat, eftersom 

det hör till journalistikens demokratiska uppgifter att granska makthavarna (jfr. Nord & 

Strömbäck 2012:16–18), men 22 % förefaller vara en alltför hög siffra. På samma sätt 

kan spelgestaltning ses som positiv i vissa fall, exempelvis om tydliga 

regeringsalternativ ses som viktiga (Strömbäck 2004:178), men frågan är om 34 % ändå 
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inte är en något besvärande siffra, inte minst med tanke på att forskning pekar mot att 

spelgestaltning leder till misstro mot politiker och ett minskat politiskt intresse 

(Cappella & Jamieson 1997:33–34; Shehata & Strömbäck 2013:258–261). 

Figur 5.1.2 visar gestaltningen i artiklarnas rubriker. 

 

 
 

Skillnaderna jämfört med den dominerande gestaltningen är relativt små. Det kan dock 

noteras att sakgestaltningen är något mindre vanlig i rubrikerna. Dessutom är det, som 

nämndes i metodavsnittet, en relativt stor andel av rubrikerna som har kodats som 

”Annan/Ej möjlig att avgöra”. Ett exempel är ”Kalla handen, Filippa” i Expressen. 

Rubriken är svårtolkad; det är först när man fortsätter att läsa som det står klart att den 

syftar på en ice bucket-challenge som riktade sig till Filippa Reinfeldt. 

Utifrån Capella och Jamiesons (se Strömbäck 2004:45) resonemang om de krav 

som bör ställas för att något ska räknas som en gestaltning kan det ses som 

problematiskt att en så pass stor andel kodats som ”Annan/Ej möjlig att avgöra”. När 

det kommer till rubrikerna går detta problem dock svårligen att komma ifrån, på grund 

av rubrikernas speciella karaktär. 

Figur 5.1.3 visar gestaltningen i ingress/första stycke. 

20%	  

34%	  20%	  

5%	  

21%	  

0%	  

Figur 5.1.2 Gestaltning i rubrik i samtliga tidningars 
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Inte heller här är skillnaderna stora jämfört med den dominerande gestaltningen. Värt att 

notera är dock att det är i ingresserna/första styckena som spelgestaltning är vanligast 

förekommande; andelen spelgestaltade ingresser/första stycken är 38 %. Kanske utgår 

journalisterna ibland från att läsarna kommer att känna en större lockelse att läsa hela 

artikeln om inledningen gestaltar politiken som ett spel. 

Ett tydligt exempel på en spelgestaltad ingress kan hämtas från Svenska Dagbladet: 

”Landstingsduell Två tidigare kommunalråd gör upp om att styra 

Stockholmslandstinget de närmaste fyra åren. Den borgerliga alliansen har haft makten i 

åtta år och det vill Torbjörn Rosdahl (M) från Sollentuna fortsätta med. Utmanaren är 

Helene Hellmark Knutsson (S) från Sundbyberg”. Texten fokuserar tydligt på politik 

som ett spel om makten och på de politiska aktörerna som personer snarare än som 

företrädare för ett visst parti, även om partibeteckningen återfinns efter respektive 

namn. 

De 3 % av artiklarna som kodats som ”Ej tillämpbar” kommer sig av att ett fåtal 

sakpolitiska guider och artiklar som sätter betyg på politikerna saknar ingress/första 

stycke. 

Figur 5.1.4 presenterar gestaltningen i brödtexterna. 
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Figur 5.1.3 Gestaltning i ingress/första stycke i samtliga 
tidningars artiklar. Procent. 
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Som utläses i figuren skiljer sig inte heller gestaltningen i brödtexterna särskilt mycket 

från den dominerande gestaltningen. Värt att uppmärksamma är dock att andelen 

sakgestaltning är som högst i brödtexterna med 27 %. 

Gestaltningen i brödtexterna kan jämföras med Strömbäck (2013:125). Han har som 

vi såg ovan studerat de fyra aktuella tidningarnas gestaltning i samband med tidigare 

riksdagsval. Det bör dock påminnas om att denna uppsats använder en metod och 

möjligen också en urvalsprincip som skiljer sig något från Strömbäcks. Detta till trots är 

det med uppsatsens syfte för ögonen av intresse att göra försiktiga jämförelser.  

Ser man till spelgestaltningen 2014 skiljer den sig inte mycket från 2002 och 2006 

års val, men det har skett en relativt stor nedgång från valet 2010, från 56 % till 35 %. 

Denna nedgång sammanfaller inte med en ökning av sakgestaltningen. Tvärtom har 

sakgestaltningen fortsatt att minska för varje val. Däremot syns en tydlig ökning av 

skandalgestaltning, från 2 % 2010 till 21 % 2014. Därmed ligger skandalgestaltningen 

på ungefär samma nivå 2014 som 2006, där den stora andelen, som nämnts, berodde på 

dataintrångsskandalen. Då Strömbäck inte redovisar några siffror för triviagestaltning 

för valen 2002-2010 kan det när det kommer till denna gestaltningstyp inte göras någon 

jämförelse med nämnda val. 

Sammantaget är det svårt att utläsa några tydliga trender vad gäller gestaltningens 

förändring över tid, bortsett från sakgestaltningens fortsatta minskning. Denna trend är 

emellertid oroväckande, då den riskerar att resultera i illa informerade medborgare (jfr. 
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Strömbäck 2012:272). Den höga andelen skandalgestaltning 2014 beror på att framför 

allt Aftonbladet och Expressen lade stort fokus på skandaler kopplade till SD, som har 

att göra med bl.a. rasistiska uttalanden i sociala medier, Jimmie Åkessons spelvanor, en 

SD-medlem som bar en nazibindel och en skattesmäll.  

  Figur 5.1.5 visar gestaltningen i avlutning/sista stycke. 

 

 
 

En tendens, om än en svag sådan, tycks vara att en del artiklar som i övrigt är 

sakgestaltade avslutas med spelgestaltning, vilket bl.a. indikeras av den höga siffran för 

spelgestaltning, 37 %, och den låga siffran för sakgestaltning, 20 %. Ett exempel är en 

artikel i Svenska Dagbladet som avslutas med ”På måndag vet vi, förhoppningsvis, vem 

som lägger vantarna på nyckeln till Rosenbad”. Avslutningen gestaltar politiken som ett 

spel där vinnarna får sitt pris i nyckeln till Rosenbad och är således ett tydligt exempel 

på spelgestaltning. Denna tendens förefaller problematisk om man ser till att tidigare 

forskning visar att det kan räcka med att en viss typ av gestaltning förekommer i en 

artikels inledning eller avslutning för att gestaltningen i fråga ska ha en effekt på 

mottagarna (jfr. Strömbäck 2001:256). 

I de 9 % som kodades som ”Ej tillämpbar” ingår bl.a. sakpolitiska guider och 

artiklar som sätter betyg på politiker, men även mycket korta artiklar där det knappast 

går att tala om en avslutning eller ett sista stycke. 
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5.2 Gestaltning i enskilda tidningar 
 
Efter genomgången av den genomsnittliga gestaltningen är det tid att presentera 

resultatet från analysen av de enskilda tidningarnas gestaltning av politik. Figur 5.2.1 

jämför hela artiklars dominerande gestaltning. 

 

 
 
Det är tydligt att det finns stora skillnader mellan tidningarna. Främst Svenska 

Dagbladet, men även Dagens Nyheter, innehåller mycket mer sakgestaltning än 

Aftonbladet och Expressen. I de två förra tidningarna finns exempelvis artiklar som 

handlar om att MP och FP vill bygga ut cykelbanor och om att FP vill ha ny värnplikt 

för båda könen. För skandalgestaltningen är, som berördes ovan, förhållandet det 

omvända. Aftonbladets och Expressens siffror är avsevärt högre än Dagens Nyheters 

och Svenska Dagbladets. Även triviagestaltning är vanligare i kvällstidningarna, 

speciellt i Expressen, som bl.a. skriver om partiledarnas frisyrer, Stefan Löfvens 

kampsportskunskaper och den pall som densamme tvingades stå på under en debatt i 

SVT. Spelgestaltningen är relativt jämnt fördelad, men Svenska Dagbladet sticker ut 

med en något lägre andel. De tydligaste exemplen på spelgestaltning är de som handlar 

om hur partierna ligger till i opinionen och om regeringsfrågan. Både krigsmetaforer – 

nya vapnet i kampanjen – och sportmetaforer – smasha, kapplöpning, duell och valspurt 

– förekommer i tidningarna.  

Dagens	  
Nyheter	  

Svenska	  
Dagbladet	   AJonbladet	   Expressen	  

Sakgestaltning	   37	   57	   6	   9	  

Spelgestaltning	   39	   24	   40	   35	  

Skandalgestaltning	   5	   6	   37	   35	  

Triviagestaltning	   1	   0	   4	   13	  

Annan/Ej	  möjlig	  a>	  avgöra	   18	   13	   3	   8	  
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Figur 5.2.1 Dominerande gestaltning i enskilda 
tidningars hela artiklar. Procent. 
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Resultatet visar att morgontidningarna lever upp till den svenska 

demokratimodellens förväntningar på medierna och journalistiken på ett mycket bättre 

sätt än kvällstidningarna (jfr. Strömbäck 2012:267–268). Att så är fallet blir än mer 

uppenbart i figur 5.2.2, som ställer den dominerande gestaltningen i hela artiklar i 

morgontidningarna mot motsvarande gestaltning i kvällstidningarna. 

 

  

Problemet är inte först och främst att kvällspressen innehåller mer spelgestaltningen än 

morgontidningarna. Skillnaden vad gäller denna gestaltningstyp är bara 5 

procentenheter; i reella tal motsvarar denna procentsats ett mycket litet antal artiklar. 

Vad som är mer bekymmersamt är att Aftonbladet och Expressen innehåller mycket 

mindre sakgestaltning än Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. De två förra 

tidningarnas läsare får inte den information om sakfrågor som de behöver för att kunna 

fatta välinformerade beslut på valdagen (jfr. Strömbäck 2012:272). Istället får de ta del 

av en stor mängd skandalgestaltning och en icke försumlig andel triviagestaltning. 

Jämförs siffrorna i figur 5.2.1 med Björnbom och Lundholms (2010:36) från valet 

2010 står det klart att samtliga fyra tidningar innehåller mindre sakgestaltning 2014 än 

2010 och att alla tidningar utom Dagens Nyheter också innehåller en lägre andel 

spelgestaltning 2014 än 2010. Utifrån ett demokratiperspektiv är utvecklingen alltså 

både positiv och negativ på en och samma gång. Det bör dock betonas att det är något 

problematiskt att jämföra denna uppsats resultat med Björnbom och Lundholms på 
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grund av skillnader i metod. Författarna tar som nämnts inte skandal- och 

triviagestaltning i beaktande i bedömningen av hela artiklars dominerande gestaltning. 

Figur 5.2.3 visar hur politiken gestaltades i rubrikerna. 

  

 

 
 

Skillnaderna mellan morgon- och kvällstidningarna består när man ser till gestaltningen 

i rubrikerna. De förras rubriker tycks i större utsträckning än de senares vara en produkt 

av den politiska logiken. 

Exempel på sakgestaltade rubriker i morgontidningarna är ”Höjda skatter ska 

finansiera Fi:s Sverige” och ”Nytt MP-förslag. Billigare biljetter för unga”. Båda 

rubrikerna fokuserar klart och tydligt på sakpolitiska förslag och är således 

sakgestaltade. 

Som konstaterades ovan beror den relativt stora andelen som har kodats som 

”Annan/Ej möjlig att avgöra” på att vissa rubriker är väldigt korta och/eller otydliga och 

därmed svårbedömda. 

Figur 5.2.4 visar gestaltningen i ingress/första stycke. 

 

Dagens	  
Nyheter	  

Svenska	  
Dagbladet	   AJonbladet	   Expressen	  

Sakgestaltning	   29	   46	   6	   5	  

Spelgestaltning	   35	   30	   34	   35	  

Skandalgestaltning	   5	   2	   35	   32	  

Triviagestaltning	   0	   0	   4	   15	  

Annan/Ej	  möjlig	  a>	  avgöra	   31	   22	   21	   13	  

Ej	  @llämpbar	   0	   0	   0	   0	  
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Figur 5.2.3 Gestaltning i rubrik i enskilda tidningars 
artiklar. Procent. 
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Även när det gäller ingressen/första stycket återfinns de klara skillnaderna mellan de två 

tidningstyperna. Detsamma gäller för brödtexterna, vilket kan utläsas i figur 5.2.5 

nedan. 

 

 
 

Här finns det återigen möjlighet att göra försiktiga jämförelser med Strömbäcks 

(2013:125) forskning om gestaltningen i samband med riksdagsvalen 2002-2010, 

eftersom de siffror han presenterar gäller brödtexterna. Ser man till sakgestaltningen 

Dagens	  
Nyheter	  

Svenska	  
Dagbladet	   AJonbladet	   Expressen	  

Sakgestaltning	   35	   50	   6	   7	  

Spelgestaltning	   44	   37	   38	   35	  

Skandalgestaltning	   5	   7	   38	   35	  

Triviagestaltning	   2	   0	   4	   14	  

Annan/Ej	  möjlig	  a>	  avgöra	   14	   4	   8	   5	  

Ej	  @llämpbar	   0	   2	   6	   4	  
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Figur 5.2.4 Gestaltning i ingress/första stycke i enskilda 
tidningars artiklar. Procent. 

Dagens	  
Nyheter	  

Svenska	  
Dagbladet	   AJonbladet	   Expressen	  

Sakgestaltning	   37	   63	   10	   9	  

Spelgestaltning	   39	   20	   42	   36	  

Skandalgestaltning	   5	   6	   35	   35	  

Triviagestaltning	   1	   0	   4	   13	  

Annan/Ej	  möjlig	  a>	  avgöra	   18	   11	   9	   7	  

Ej	  @llämpbar	   0	   0	   0	   0	  
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Figur 5.2.5 Gestaltning i brödtext i enskilda tidningars 
artiklar. Procent. 
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verkar, som noterades ovan, den nedåtgående trenden fortsätta. Det enda undantaget är 

Svenska Dagbladet, vars andel sakgestaltning ligger ungefär i nivå med tidigare val. 

Vad gäller spelgestaltningen är den för kvällstidningarna tillbaka på ungefär samma 

nivå som 2006, men långt ifrån de nära 70 % som Strömbäck uppmätte 2010. I Dagens 

Nyheter ökade spelgestaltningen för varje val mellan 2002 och 2010, men den har 

minskat med 2 procentenheter från 2010 till 2014. För Svenska Dagbladet är 2014 års 

notering för spelgestaltningen den lägsta hittills, jämfört med valen 2002-2010. 

Aftonbladet och Expressen innehåller 2014, liksom oftast tidigare, mer 

skandalgestaltning än morgontidningarna, men de 35 % som noterats i det senaste valet 

är till och med högre än de siffror som framför allt dataintrångsskandalen gav upphov 

till 2006. 

Nu kan vi återvända till två av frågorna ovan: I vilken riktning pekar utvecklingen, 

om försiktiga jämförelser görs med tidigare forskning? Finns det även 2014 tydliga 

skillnader mellan morgon- och kvällstidningarna?  

De viktigaste iakttagelserna som relaterar till den första frågan är dels att 

sakgestaltningen tycks fortsätta minska överlag, dels att skandalgestaltningen verkar 

vara på stark uppgång i kvällspressen. Det senare kan visserligen bero på att vissa 

avslöjanden sammanföll med valrörelsen och behöver således inte vara en trend som 

kommer att fortsätta.  

För att svara på den andra frågan så finns det även 2014 tydliga skillnader mellan 

morgon- och kvällstidningarna. De förra innehåller, liksom i en övervägande majoritet 

av tidigare studier, mycket mer sakgestaltning än de senare. Vad gäller 

skandalgestaltningen är förhållandet det omvända. Precis som i de allra flesta tidigare 

studier innehåller kvällstidningarna mer skandalgestaltning än morgontidningarna. När 

det kommer till spelgestaltningen går det emellertid inte att utläsa lika tydliga skillnader 

som tidigare. Om nästa valrörelse inte sammanfaller med avslöjanden som inbegriper 

politiker kan dock Aftonbladets och Expressens andel spelgestaltning komma att stiga 

igen. 

Figur 5.2.6 visar gestaltningen i avslutning/sista stycke.  
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Det mest intressanta när det gäller de enskilda tidningarnas gestaltning i avslutning/sista 

stycke är att Svenska Dagbladet, den tidning som har lägst andel artiklar som domineras 

av spelgestaltning, har den högsta andelen spelgestaltade avslutningar/sista stycken.  

Ytterligare ett exempel, vid sidan av det som presenterades ovan, är en avslutning 

som handlar om möjligheterna att få till en röd-grön majoritetsregering:  

 
Feministiskt Initiativ (Fi) ökar i opinionsundersökningarna, flera experter anser att 
rösterna kommer från de övriga partierna på vänsterkanten. Trots upprepade frågor vill 
inte Ulla Andersson tala om risken att Fi inte klarar 4-procentsgränsen, och då 
omöjliggör en röd-grön majoritetsregering. Hon vill inte heller uppmana V:s väljare att 
stödrösta på Fi. – Rösta på vänsterpartiet så garanterar vi en rödgrön regering. 

 

Som framgår ovan kan det räcka med att en viss typ av gestaltning förekommer i en 

artikels inledning eller avslutning för att gestaltningen i fråga ska ha en effekt på 

mottagarna (jfr. Strömbäck 2001:256). Den bör dock påpekas att skillnaden i reella tal 

mellan Svenska Dagbladet och de andra tidningarna när det kommer till 

spelgestaltningen i avslutning/sista stycke är relativt liten. 

 
 
6 Slutsatser och diskussion 
 
I Sverige förväntas de traditionella massmedierna, som utgör den främsta källan till 

information om politik, uppfylla viktiga demokratiska uppgifter (Strömbäck & Shehata 

2013:211–212; Strömbäck 2012:267–268). Dessa uppgifter brukar beskrivas i termer av 

Dagens	  
Nyheter	  

Svenska	  
Dagbladet	   AJonbladet	   Expressen	  

Sakgestaltning	   34	   30	   10	   11	  

Spelgestaltning	   37	   43	   33	   36	  

Skandalgestaltning	   5	   7	   31	   35	  

Triviagestaltning	   2	   0	   6	   9	  

Annan/Ej	  möjlig	  a>	  avgöra	   13	   7	   13	   3	  

Ej	  @llämpbar	   9	   13	   7	   6	  
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Figur 5.2.6 Gestaltning i avslutning/sista stycke i 
enskilda tidningars artiklar. Procent. 
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att informera, granska och vara ett forum för debatt och bör uppfyllas först och främst 

genom ett tillhandahållande av sakgestaltning (Nord & Strömbäck 2012:16–18; jfr. 

Strömbäck 2012:272), även om ett visst mått av spel- och skandalgestaltning är 

berättigat (jfr. Strömbäck 2004:169;178; De Vreese & Elenbaas 2008:300).  

Om sakgestaltningen trängs undan till förmån för andra gestaltningstyper kan det 

leda till att medborgarna får svårt att fatta välinformerade beslut på valdagen (jfr. 

Strömbäck 2012:272). Dessutom visar forskning om gestaltningseffekter att 

spelgestaltning kan resultera i misstro gentemot politiker och ett minskat politiskt 

intresse (Cappella & Jamieson 1997:33–34; Shehata & Strömbäck 2013:258–261). Det 

ligger inte långt borta att anta att en hög andel skandalgestaltning kan ge upphov till 

liknande effekter. 

Mot bakgrund av denna problembeskrivning var syftet med denna uppsats att 

undersöka hur två morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, och två 

kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen, gestaltade politiken i samband med 

riksdagsvalet 2014. Syftet var även att identifiera eventuella skillnader mellan morgon- 

och kvällstidningarna, eftersom tidigare forskning visat att dessa tidningstypers 

gestaltningar skiljer sig mycket åt (se t.ex. Strömbäck 2012:273–274 och Björnbom & 

Lundholm 2010:36), och att göra försiktiga jämförelser med tidigare studier för att 

kunna uttala sig om eventuella gestaltningstrender. 

Studiens resultat är tämligen dystert från ett demokratiperspektiv. Medielogiken 

tycks styra innehållet i större utsträckning än den politiska logiken. Vad gäller den 

dominerande gestaltningen i hela artiklar upptar spel- skandal- och triviagestaltningen 

tillsammans en större del än sakgestaltningen i alla tidningar utom Svenska Dagbladet. 

Ser man till det genomsnittliga resultatet för samtliga fyra tidningarna står 

sakgestaltningen för endast runt en fjärdedel eller en femtedel av alla gestaltningar. 

Dessutom tycks den minska för varje val. 

Skillnaderna är dock stora mellan morgon- och kvällstidningarna. Precis som i en 

övervägande majoritet av tidigare studier innehåller morgontidningarna en mycket 

högre andel sakgestaltning än kvällstidningarna. De förra lever på så sätt upp till 

demokratins förväntningar på ett bättre sätt än de senare, som innehåller en 

uppseendeväckande andel skandalgestaltning och en icke försumlig andel 

triviagestaltning. Frågan är om den i jämförelse med tidigare forskning anmärkningsvärt 

höga andelen skandalgestaltning bara är en tillfällighet som kommer sig av att vissa 

avslöjanden sammanföll med valrörelsen eller om den är början på en uppåtgående 
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trend. Stora svängningar i tidigare forskning antyder att det kan röra sig om en tillfällig 

uppgång, som till viss del kanske kan förklara att siffrorna för spelgestaltningen 2014 är 

lägre än i vissa tidigare studier. 

Vad gäller gestaltningen i artiklarnas olika delar skiljer den sig inte mycket åt från 

del till del. Två saker är dock värda att notera. För det första tycks spelgestaltning vara 

som allra vanligast i artiklarnas ingresser/första stycken, även om skillnaderna jämfört 

med de andra artikeldelarna är små. Kanske utgår journalisterna ibland, som 

spekulerades i ovan, från att läsarna kommer att känna en större lockelse att läsa hela 

artikeln om inledningen gestaltar politiken som ett spel. För det andra finns det en svag 

tendens att ibland avsluta vad som i övrigt är sakgestaltade artiklar med spelgestaltning. 

Denna tendens ter sig som nämnts problematisk om man ser till att tidigare forskning 

visar att det kan räcka med att en viss typ av gestaltning förekommer i en artikels 

inledning eller avslutning för att gestaltningen i fråga ska ha en effekt på mottagarna 

(jfr. Strömbäck 2001:256). 

Utifrån de resultat som redovisats är det viktigt att fråga sig hur mediernas 

gestaltning av politik, som den ser ut idag och tycks utvecklas, kan tänkas påverka det 

sätt på vilket människor tänker kring politik, och i förlängningen, hur demokratin 

fungerar. Denna fråga har förstås inget enkelt svar. Fortsätter sakgestaltningen att ligga 

på den relativt låga nivå som den gör för tillfället eller till och med minskar ytterligare 

finns dock risken att demokratin blir lidande på flera sätt. I den värsta av världar går vi 

mot en utveckling där ointresserade medborgare, som ser politikerna som bara 

intresserade av makt, fattar oinformerade beslut på valdagen, om de ens bryr sig om att 

resa sig ur soffan och ta sig till vallokalen. 

Ytterligare forskning krävs naturligtvis för att stärka tilltron till resultaten som 

presenterats i denna uppsats. På grund av den begränsade tid som stod till förfogande 

kunde endast ett urval av artiklar analyseras. Antalet var dock så stort att uppsatsen bör 

ge en relativt god indikation om hur de fyra aktuella tidningarna gestaltade politiken 

under valrörelsen 2014. 

När det gäller jämförelserna med tidigare forskning är det återigen på sin plats att 

påminna om att dessa jämförelser delvis begränsas av olikheter när det gäller metod 

och/eller urvalsprinciper. Att använda exakt samma metod och urvalsprinciper som 

används av andra för att till fullo maximera jämförbarheten var inte ett alternativ; de 

aspekter av tidigare tillvägagångssätt som man finner bristfälliga kan man inte godta 

utan vidare. Utan försiktiga jämförelser med tidigare undersökningar skulle dock denna 
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uppsats resultat inte vara lika intressant. Senare studier skulle kunna använda den 

kodningsinstruktion och urvalsprincip som tillämpats i denna uppsats för att studera 

både tidigare och framtida val. 

Det finns även annat som skulle vara intressant att undersöka. Exempelvis kan 

andra medier analyseras, eller andra tidningsdelar än de som ingick i denna uppsats 

analys. Ett annat alternativ är att fokusera på de underkategorier till spelgestaltning som 

undersökts i tidigare studier (se t.ex. Björnbom & Lundholm 2010: 63–65) eller att 

försöka identifiera nya gestaltningstyper. Ytterligare ett alternativ är att undersöka EU-

parlamentsvalens valrörelser eller hur gestaltningen ser ut utanför valkontexten. Nya 

studier om gestaltningseffekter är också önskvärda. I och med att gestaltningsbegreppet 

är intimt förknippat med makt är det viktigt, oavsett specifikt fokus, att kontinuerligt 

kartlägga mediernas gestaltning av politik och att undersöka effekterna av olika typer av 

gestaltningar. 
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Bilagor 
Bilaga A Reliabilitetstest 
 

Variabel Reliabilitet (procent) 
1 100 
2 100 
3 100 
4 93,3 
5 98,7 
6 96,0 
7 94,7 
8 96,0 

 
 


