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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to examine how the Swedish tabloids portray three of
Sweden’s parliamentary parties - The Swedish Moderate Party, The Social Democrat
Party and The Swedish Democrat Party. By distinguishing if the media framing of the
political parties follows the political logic or the media logic, a greater understanding
and awareness of the relation between citizens’ trust of political parties and the media,
can be reached. The study is based on a quantitative content analysis of 610 published
articles in the two largest Swedish tabloids - Aftonbladet and Expressen. The study is
based on a theoretical framework that includes mediation, the medialization theory, the
agenda setting theory and the framing theory. The result indicates that media logic is
most frequently used in the portrayal of the Swedish parlamentary parties in the
Swedish tabloids. This study shows that media logic is applied in 77 % of the articles,
compared to political logic that is applied in 21 %, of the 610 articles gathered during
the research process of this thesis. The results show no significant differences between
the tabloids, however the framing of the three political parties differ. The Swedish
Democrat party is portrayed more often in a scandalous perspective than the other two
parties, and more rarely through issue framing. By applying the theory of Strömbäck
(2103b), the result of this study indicates that the tabloids framing should affect the
citizens’ political opinions and trust.

Keywords: the political logic, the media logic, agenda setting theory, framing theory,
content analysis,The Swedish Moderate Party, The Social Democrat Party, The Swedish
Democrat Party, swedish tabloids.
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1 INLEDNING
Inledningsvis presenteras en övergripande bild av forskningsområdet med fokus på
sambandet mellan politik, medier och väljare, med efterföljande motivering till varför
det bör studeras. Till sist presenteras en kort introduktion av de tre största partierna i
Sverige efter riksdagsvalet 2014.

1.1 Politik, medier och väljare
I dagens samhälle som allt oftare beskrivs som ett informationssamhälle, har mediernas
betydelse för människors verklighetsuppfattningar allt mer studerats. Massmedierna
beskrivs som en avgörande pusselbit när det kommer till hur människor orienterar sig i
världen. Det betyder däremot inte att det endast är medborgarna som är beroende av
medierna för att skaffa sig aktuell och nödvändig information om omvärlden, även
politikerna anförtror sig allt mer till medierna och deras logik för att nå ut till väljarna.
Det beroende som samhällets olika aktörer har till medierna kallas idag för
medialisering. (Johansson, 2002)
I och med det faktum att det är få som inte påverkas av medierna i dagens samhälle, blir
ämnet enligt oss universellt och viktigt. Därför finns det ett stort intresse i att skärskåda
relationen mellan politik och medier närmare, och framförallt vad det är som påverkar
medborgarnas uppfattning av politik i media. Tidigare forskning och teorier visar
tydliga tendenser på att skildring av politik som nöje ger ett överlag minskat intresse för
politik, och att opinionens förtroende för politiker tar skada om politikerna skildras mer
ur ett nöjesperspektiv än med fokus på politiska sakfrågor (Strömbäck, 2013b).
I grund och botten står framställningen av politiska nyheter och politiker mellan ett
politiskt eller ett medielogiskt perspektiv, där skillnaden ligger i framställningen av
politik som sak eller politik som ett strategiskt spel (Capella & Jamieson, 1997;
Strömbäck, 2001; Strömbäck, 2009; Petersson, Djerf-Pierre, Holmberg, Strömbäck &
Weibull, 2006). I samband med medielogiken talas det om politik som ett strategiskt
spel, där vinnare och förlorare koras av medierna. Medierna har därför makten över den
spiral av positiv och negativ publicitet som ofta startar till följd av en medielogisk
framställning, där vinnarna belönas med ytterligare positiv publicitet och där förlorarna
straffas med negativ publicitet. (Strömbäck, 2009)
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Petersson et al. (2006) menar att en framställning av politik i media i enighet med den
politiska logiken tillåter politiker att förmedla och presentera specifika sakfrågor, vilket
bör ha ett högt intressevärde för medborgarna och väljarna i jakten på tydliga
åsiktsföreträdare. Författaren menar däremot att dessa nyheter ofta konkurreras ut av
annat politiskt innehåll som nyhetsmedierna anser ha ett högre nyhetsvärde, som
exempelvis skandaler och opinionssiffror, där vinnare och förlorare ställs emot
varandra. Strömbäck och Dimitrova (2006) skriver att de olika partierna är den yttersta
spelpjäsen inom svensk politik, och det är medierna som delvis skapar de associationer
som finns mellan partier och sakfrågor. Medierna har således en stor betydelse i
medborgarnas jakt på åsiktsföreträdare, samtidigt som de utgör en lika viktig del av
politikernas möjlighet att nå ut till medborgarna. Patterson (1998) utvecklar antagandet
och menar att det finns lika många anledningar för politiker och medier att hamna i
konflikt, som det finns anledningar för parterna att samarbeta. Politikerna anförtror sig
till journalisterna för att kunna sprida sina budskap till väljarna, samtidigt som det finns
en rädsla för att journalisterna ska förvränga det politiska innehållet eller vända sig emot
dem. Medierna eftersträvar relationer med politikerna för att få ta del av historier och
framtida planer som de sedan kan skriva om, samtidigt som de vill verka som
självständiga beslutsfattare och fruktar att de ska påverkas av politikernas egna intressen
i en allt för hög utsträckning.
I och med mediernas roll som samhällets största delgivare av politisk information
(Strömbäck, 2001), anser vi att det är av stor vikt att studera hur medierna framställer
politik, då det är rimligt att anta att det påverkar det politiska landskapet. Vi ser
framförallt ett intresse i de fall där politiker och/eller partier framställs på olika sätt,
eftersom det rimligtvis innebär att medierna tar en aktiv ställning i samhällets
utformning, och därför lämnar sin position som oberoende granskare och
informationsspridare. Eftersom tidigare forskning visar att ett medielogiskt perspektiv i
skildringen av politik leder till en negativ spiral av minskat intresse och förtroende för
politik (Strömbäck, 2013b), är det av intresse att granska hur olika partier skildras i
svensk press. Det är rimligt att anta att i de fall där partier skildras olika, finns det
partier som gynnas och partier som missgynnas, beroende på mediernas agerande.

1.2 Samhällsrelevans
Digitaliseringen har inte, som tidigare förutspåddes, lett till de traditionella mediernas
död. Istället har framväxten av digitala medier inneburit ett komplement till de
traditionella medierna, där politiker och väljare tillåts direktkommunicera med varandra
2

utan att behöva förlita sig på medierna som informationsmedlare (Nygren & Wadbring,
2013). I och med digitaliseringen har majoriteten av forskning bedrivits kring politisk
kommunikation via digitala medier, trots att de traditionella medierna fortsatt är
väljarnas

största

källa

till

politisk

information

och

politikernas

främsta

kommunikationskanal (Strömbäck, 2009). Det bekräftar behovet av forskning kring
politisk kommunikation via traditionella medier, samtidigt som det gör ämnet aktuellt
och samhällsrelevant. Strömbäck och Shehata (2013) skriver att det politiska landskapet
och medielandskapet har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna,
vilket leder till att forskningen ständigt behöver uppdateras, förnyas och kompletteras.
En ytterligare iakttagelse gjord av uppsatsförfattarna, som bekräftar behovet av fortsatta
studier inom forskningsområdet, är det faktum att de flesta undersökningar kring
mediernas framställning av politik bedrivs under valperioder. Av den anledningen anser
vi att det är intressant att genomföra liknande studier mellan valåren, för att undvika en
valårseffekt, och tydliggöra eventuella skillnader i mediernas politiska gestaltning
under, respektive inte under, valperioder.

1.3 De tre största partierna i Sverige
Följande avsnitt behandlar en kortfattad bakgrundspresentation av de tre enskilt största
partierna i Sverige efter valet år 2014 - Moderaterna, Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna.
1.3.1 Moderaterna
Moderaterna

grundades

år

1904,

men

gick

då

under

namnet

Allmänna

valmansförbundet. Moderaterna har sin programidé inom den liberala och konservativa
skolan. Huvudsakliga frågor där partiet har ett liberalt synsätt gäller individens
rättigheter gentemot kollektivet inom bland annat det ekonomiska systemet.
Moderaterna lägger även stor vikt vid medborgarens rätt att själv välja vad som är bäst
för individen, inom exempelvis vård och skola. De konservativa tankarna inom
Moderaterna gäller främst militära sakfrågor och synen på hur en rättsstat ska
organiseras. (Ehrencrona, u.å.)
I och med Fredrik Reinfeldts övertagande av partiordförandeskapet i Moderaterna år
2003 ändrade partiet sin politik och kallade sig för nya moderaterna, och partiet ändrade
även sin slogan till Det nya arbetarpartiet. Politiskt sett var det ett tydligt steg mot
mittskiktet. I nästkommande val år 2006 lyckades Moderaterna tillsammans med
Centerpartiet,

Folkpartiet

(numera

Liberalerna)

och

Kristdemokraterna

ta
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regeringsmakten ifrån Socialdemokraterna. Fredrik Reinfeldt utsågs till Sveriges
Statsminister, medan partiledarna för resterande partier inom Alliansen fick olika
ministerposter. (Schmidt, Melander & Ehrencrona, u.å.)
Den borgerliga alliansen innehade makten fram till valet 2014, då opinionen vände och
Moderaterna tappade från 30,06 % till 23,33 %. Totalt sett fick de borgerliga partierna
39,43 % av rösterna gentemot de rödgrönas 43,62 %, vilket ledde till ett skifte i
regeringsmakten. Moderaterna är Sveriges enskilt näst största parti efter det
riksdagsvalet år 2014. (Valmyndigheten, 2014)
1.3.2 Socialdemokraterna
Socialdemokraterna är Sveriges äldsta parti och grundades redan år 1889 under namnet
Socialdemokratiska arbetare-partiet. Socialdemokraterna är det parti som totalt sett
innehaft makten mest under 1900-talet i Sverige. Gustafsson (u.å.) skriver att det faktum
att socialdemokraterna bibehållit arbetare i partinamnet ända sedan starten ska ses som
en stark anknytning till deras politiska orientering. Partiets ideologiska grundsten ligger
i demokratisk socialism, även om de flyttat fokus från Karl Marxs klasskampslära till
det mer liberala hållet. Socialdemokratin ser individen som en del av kollektivet, vilket
innebär att varje medborgare ska kunna påverka produktionens utformning. I början av
2000-talet gjorde Socialdemokraterna om sin programidé, och den gamla läran ersattes
av en mer social liberal prägel. Socialdemokraterna såg omarbetningen som ett måste då
den moderna tiden, av framförallt en ökad internationalisering, ställde nya krav på
partiet, vilket bidrog till att en modernisering av tankegångarna var välbehövligt.
(Gustafsson, u.å.)
Efter valet 2014 är Socialdemokraterna Sveriges enskilt största parti med 31,01 % av
rösterna. Det ledde till att partiet tillsammans med Miljöpartiet (6,11 %) kunde bilda en
minoritetsregering, vilket innebär att de idag (år 2016) innehar statsmakten i Sverige.
(Valmyndigheten, 2014)
1.3.3 Sverigedemokraterna
Bevara Sverige svenskt och Framstegspartiet slogs ihop år 1986 och bildade det nya
partiet Sverigepartiet. Motsättningar inom de två grupperingarna ledde till att partiet
splittrades år 1987, och ett år senare bildades Sverigedemokraterna ur spillrorna av
Bevara Sverige svenskt. Flera av partiets frontfigurer vid den här tiden var välkända
namn inom extremhögern, och många av dem hade även ett kriminellt förflutet. I och
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med att Mikael Jansson tog över partiledarrollen år 1995 började Sverigedemokraterna
sina försök att tvätta bort sitt extrema yttre. Jansson lyckades bland annat få ner antalet
kriminella medlemmar i organisation från cirka 46 % till 15 % på ett år. (Widfeldt,
2008)
Idag är Sverigedemokraterna ett social konservativt parti med en nationalistisk
grundsyn, som syftar till att vara Sverigevänligt och måna om folkhemmet genom sina
kärnfrågor (Widfeldt, 2008). Sverigedemokraterna anser själva att de inte går att placera
dem på en klassisk vänster-höger spalt, utan att varje situation måste bedömas enskilt
och att de därför ska ses som ett mittparti (Sverigedemokraterna, u.å.). Hellström (2013)
skriver att Sverigedemokraterna har en position i utanförskap, vilket mycket av deras
politiska kommunikation även kretsar kring. Sverigedemokraterna försöker därför ofta
att flytta stämpeln från att vara det onda, till att bli offret i mediala sammanhang.
Sverigedemokraternas tre kärnfrågor gäller bland annat invandringspolitiken, där de
anser att hjälp i närområden är att föredra före massinvandring. Den andra kärnfrågan
gäller krafttag mot brottslighet, där partiet anser att straffen inte är i proportion till
brotten i dagsläget, samt att de vill se fokus på offren istället för på förövare. Den sista
av de tre kärnfrågorna gäller äldreomsorgen där de anser att dagens Sverige
straffbeskattar samhällets svagaste, det vill säga pensionärerna. (Sverigedemokraterna
Ulricehamn, u.å.)
Efter valet 2014 är Sverigedemokraterna Sveriges tredje största parti efter
Socialdemokraterna och Moderaterna. Riksdagsvalet år 2014 är den största framgången
någonsin för partiet då man fick 12.86 % av rösterna, vilket är en ökning med 7.16 %
gentemot valet 2010 då man fick 5.7 % av rösterna. (Valmyndigheten, 2014)
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2 TEORI
Teorikapitlet behandlar relevanta teorier inom forskningsområdet som samtliga
grundar sig på relationen mellan politik, medier och väljare. Kapitlets fokus ligger på
medierad politik, medialiseringsteorin, dagordningsteorin och gestaltningsteorin.

2.1 Medierad politik
Strömbäck och Esser (2009) skriver att det är viktigt att särskilja medialisering av
politik och medierad politik. Författarna menar att medierad politik beskriver den
relation som medierna underlättar mellan medborgarna och det politiska toppskiktet.
Medborgarna är beroende av medierna för att få information angående politiska beslut
och information om samhället i stort, medan den politiska eliten är beroende av
medierna för att få information om opinionsundersökningar och medborgarnas åsikter.
Strömbäck (2013b) definierar medierad politik som politik som utspelar sig i och
förmedlas via medierna. Strömbäck och Esser (2009) skriver vidare att medierna är
medlare i informationsutbytet mellan den politiska eliten och dess medborgare, och att
innebörden av medierad politik ligger i den beroendeställning både medborgarna och
den politiska eliten har till medierna. Författarna påpekar dock att definitionen av
medierad politik är bredare än så, och att det är viktigt att tillägga att även den
information och kommunikation mellan politiker, som delges genom medierna, tillhör
den medierade politiken. Den mest betydelsefulla skillnaden mellan medierad politik
och medialiserad politik är det faktum att den medierade politiken är relativt statisk.
Den åskådliggör inte den dynamiska relation som finns mellan politik och medier, utan
beskriver medierna som den mest värdefulla kanalen för det informationsutbyte som
sker mellan medborgare och politiker. (Strömbäck, 2013b; Strömbäck & Esser, 2009)

2.2 Teorin om medialisering av politiken
Mazzoleni och Schulz (1999) talar om den medialisering som i stort sett pågår i alla
politiska system i demokratiska länder. Författarna understryker däremot att
utvecklingen går olika fort och i olika riktningar. Eftersom massmedierna är
självständiga organisationer med egna mål och behov, är de inte endast passiva kanaler
för politiskt innehåll och politisk kommunikation (Strömbäck, 2009). Problematiken
ligger i att massmediernas regler och anspråk sällan helt sammanfaller med politikens,
vilket istället genererar en krock mellan de politiska organisationerna och
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massmedierna. Landerer (2013) förklarar att det beror på mediernas komplexa
verklighet. Medierna är under konstant utveckling, och på så sätt skjuter de samhällets
andra institutioner i diverse riktningar efter sina egna preferenser.
Medialisering av politik beskrivs som en dynamisk relation, då medierna konstant
påverkar olika delar av samhällets institutioner (Strömbäck & Esser, 2009). Författarna
skriver att medialiseringen av den politiska sfären snarare ska ses som en dynamisk
process - likt globalisering, än ett statiskt fenomen - likt medierad politik. Strömbäck
och Esser (2009) hänvisar till ett uttryck myntat av Silverstone (2007) som beskriver
medialisering som något Environmental. Innebörden finner sin vikt i att medialiseringen
är konstant. Människan omges numera alltid av medierna (jämförs med miljön), vare sig
en vill det eller inte, och att ifrågasätta det är idag meningslöst. Strömbäck och Esser
(2009) menar därför att huvudfrågan inte längre bör vara om människan påverkas utav
medierna, utan istället hur människan påverkas av medierna.
2.2.1 Medialiseringens fem faser
Asp och Bjerling (2014) tar upp fem faser som sammanfattar medialiseringen av
politiken, som beskrivs bestå av två drivkrafter - förändringen av mediemiljön och
anpassningen till den nya mediemiljön.
Medialiseringen inleddes år 1960 då medierna blev den mest betydelsefulla
kommunikationskanalen som sammanband väljarna med politikerna. Medierna beskrivs
i den inledande fasen som väldigt mäktiga, men samtidigt i hög grad präglade av
politiken. Under den första fasen började även politikerna få upp ögonen för mediernas
betydelse. Tio år senare inleddes fas två som innebar en ökad förståelse för den makt
som medierna hade, och det stod även det klart att medierna till viss del kontrollerade
publikens bild av verkligheten. Den tredje fasen kännetecknas inte bara av politikernas
erkännande av mediernas vikt, utan även av att de mer och mer började efterlikna
mediernas sätt att arbeta. Politikerna började kopiera mediernas strategier, vilket innebar
en beteendeförändring som bidrog till att politiken allt mer närmade sig medielogiken.
Den största förändringen som fas fyra innebar var att medierna nu började agera utifrån
sina egna behov, och anammande tekniker för att fördelaktigt kunna använda
medielogiken för egna syften. Den sista och femte fasen tog sin början runt 2000-talet
och kännetecknades av att medielogiken blev en naturlig del av politiken. Politikerna
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gick från att endast använda sig av medielogiken, till att faktiskt göra den till en naturlig
beståndsdel av sin politik. (Asp, 2011; Asp & Bjerling, 2014)
2.2.2 Medialiseringens fyra dimensioner
Strömbäck (2008, 2013b) fastställer fyra dimensioner för medialiseringen av politiken.
Den första dimensionen inträffar när medierna utgör den viktigaste informationskällan
och kommunikationskanalen mellan medborgare och politiska aktörer och institutioner.
Den första dimensionen avgör således även om politiken är medierad. Strömbäck (2008)
understryker att det är den första dimensionen som huvudsakligen avgör hur pass
medialiserad politiken är. Den första dimensionen beskrivs av författaren som en
förutsättning för mediernas makt över publiken. Strömbäck (2008, 2013b) förklarar att
eftersom medierna utgör den främsta källan till information, är medierna till viss del
även ansvariga för hur medborgarna uppfattar verkligheten, vilket i slutändan bidrar till
utformningen av deras åsikter. I samband med den andra dimensionen har medierna
blivit allt mer självständiga, då de har frigjort sig från politiska organisationer och
organ. Följaktligen styrs medierna under den andra dimensionen mer av medielogiken
än av politisk logik. Författaren menar att resultatet blir att medierna genom selektiva
bedömningar själva avgör vad som är lämpligt innehåll, bedömningar som grundas på
de egna interna organisatoriska behov och förutsättningar, snarare än politiska
önskemål. Den andra dimensionen symboliseras därför av ett större oberoende för
medierna, där de tillåts att själva välja ut och bestämma över innehållet, förutsatt att de
håller sig inom de politiska institutionernas ramar och regelverk (Strömbäck, 2008).
Det som skiljer den andra dimensionen från den tredje är främst att medierna under den
tredje dimensionen har tagit ytterligare ett steg mot en oberoende position. Mediernas
makt och betydelse för politiken har lett till att politikerna nu måste anpassa sig till
medierna, istället för det motsatta. Mediernas maktposition i den tredje dimensionen har
blivit tillräckligt stark för att inga aktörer som är beroende av interaktion med publiken,
som exempelvis sociala och politiska aktörer, har råd att blunda för medierna, utan
måste istället anpassa sig till medielogiken. Den reella verkligheten börjar därför förlora
sin betydelse, då medborgarna vid det laget får sin information från en medierad
verklighet som de begränsas till och tillåts reagera på. I slutändan resulterar det i att det
är den medierad verkligheten som människor förlitar sig på när det kommer till
utformning av åsikter, snarare än den reella verkligheten som pågår utanför medierna.
Den största skillnaden mellan den tredje och den fjärde dimensionen är att politikerna
under den tredje endast har erkänt vikten av medierna och medielogiken, men under den
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fjärde fasen har de börjat internalisera medielogiken i sin politiska kommunikation.
(Strömbäck, 2008)

Strömbäck (2008, 2013b) skriver vidare att i den fjärde dimensionen fortsätter medierna
att vara den viktigaste källan till politisk information för medborgarna, men att risken
med ett för starkt medielogiskt tänkande i den politiska kommunikation kan resultera i
vad Cook (2005) tar upp i boken Governing with the News. The News Media as a
Political Institution:
“politicians may then win the daily battles with the news media, by getting into the
news as they wish, but end up losing the war, as standards of newswor- thiness
begin to become prime criteria to evaluate issues, policies, and politics.” (s. 168)
Ett allt för starkt medielogiskt tänkande i den politiska kommunikationen kan således
leda till att politikerna kortsiktigt når medborgarna genom att synas i media, men att det
på lång sikt kan resultera i att nyhetsvärde blir viktigare än faktiska sakfrågor
(Strömbäck, 2013b). Medialisering av politik leder därför till att medierna blir en
spelpjäs inom politiken med egna syften, snarare än ett objektivt fönster mot den
politiska verkligheten (Bengtsson, 2001).

2.3 Dagordningsteorin
Dagordningsteorin myntades av McCombs och Shaw (1972) i en artikel publicerad i
Public Quartely, där de redogör för att det i huvudsak är massmedierna som avgör vad
som ska anses vara viktigt i samhället. Dagordningsteorin innebär inte att medierna styr
över medborgarnas åsikter fullt ut. Istället kontrollerar medierna över vad medborgarna
ska ha åsikter om, vad som är viktigt, och vad som bör avsättas tid åt (McCombs &
Shaw, 1972; Nilsson, 2001). Författarna menar att massmediernas åhörare inte bara blir
delgivna av en händelse, utan att de också får reda på hur pass viktig händelsen är
genom mediernas presentation och utformning av nyheten, i form av exempelvis
placering,

teckenstorlek

och

upprepning

(McCombs,

2004).

Den

politiska

kommunikation går igenom samma process, där det är medierna som avgör vilket
politiskt innehåll som når medborgarna, och hur viktigt innehållet är (McCombs &
Shaw, 1972).
McCombs (2004) skriver att när en specifik politisk fråga prioriteras mer än andra, finns
möjligheten att det gynnar det parti som väljarna uppfattar som mer kapabel till att
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hantera frågan än övriga partier. Forskaren beskriver att i exempelvis tider av rustning
och hot om krig gynnas partier med en tydlig militär profil desto mer än ett parti som
har arbetslöshet som kärnfråga. Enligt McCombs (2004) är den största anledningen till
att dagordningsteorin har fått genomslagskraft det faktum att det politiska spelet ofta
sker utanför den vanliga medborgarens personliga erfarenheter, och att den vanliga
medborgaren är beroende av media för att kunna hålla sig uppdaterad om politik. Det
innebär att medierna bygger upp en alternativ verklighet, en verklighet som beskriver
det medborgaren själv inte har möjlighet att uppleva. McCombs (2004) beskriver hur
människor tar till sig mediernas alternativa verklighet med hjälp av en historia från
Walter Lippman. Lippman (1922) skriver att innan första världskrigets början levde
engelsmän, fransmän, och tyskar sida vid sida på en Ö i havet. Livet på ön fortgick som
vanligt även när kriget bröt ut, eftersom de inte var medvetna om vad som pågick i
Europa. I och med att en postbåt anlände till ön och kunde berätta om kriget blev dessa
tidigare vänner istället fiender. Anledningen till att McCombs (2004) och Lippman
(1922) använder historien är för att förklara hur medborgarna tar till sig den alternativa
verkligheten som medierna skapar, den verklighet de själva inte upplever, och gör den
till sin faktiska omgivning. Likt vad öborna gjorde med nyheterna från postbåten.
McCombs (2004) beskriver vidare hur mediernas dagordning tar steget in i den politiska
kommunikationen. Författaren menar att när medierna avgör vad som ska visas dag
efter dag, berättar de för medborgarna vad som är viktigt att lägga tid och fokus på. Det
bidrar till att mediernas intresse blir medborgarnas intresse, och det som är i
medborgarnas intresse är det som medborgarna prioriterar, vilket slutligen blir det som
utvecklas till en allmän opinion.
2.3.1 Priming inom dagordningsteorin
Dagordningsteorin får som störst effekt när den använder sig av priming, som enligt
McCombs (2004) beskrivs som etablering av associationer. Enligt författaren har
människan en relativt selektiv uppfattningsförmåga, vilket innebär att människan inte
vill, eller kan, ta in all den information som finns tillgänglig. Det leder till att människan
använder sig av associationer som en genväg för att ta beslut. Med priming avses den
övergång inom dagordningsteorin då medborgarnas attityder till objekt och företeelser
associeras med offentliga personer. Det vill säga, dagordningen går från vad till vem.
Medierna påverkar opinionen genom att välja vilken information och hur informationen
ska delges, samt vilka åsikter som ska synas i samband med offentliga personer.
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Medierna skapar därför en association mellan en företeelse och en person, vilket i
slutändan påverkar medborgarens attityd till den offentliga personen, beroende på hur
informationen har framställts. (McCombs, 2004)
2.3.2 Kritik mot dagordningsteorin
Nilsson (2001) skriver att dagordningsteorins kritiker framförallt har lyft fram fem
punkter som teorin inte tar hänsyn till. Den första innebär att all kommunikation sker i
ett sammanhang som består av fler aspekter än vad medierna anser, och som avgör om
en händelse är av vikt eller inte. Den andra punkten grundar sig på att medierna inte är
opåverkade av externa aspekter, som syftar till verkligheten och de förändringar som
kan ske i verkligheten. Den tredje kritiken handlar om medborgarna inte är homogena,
utan kan ha olika preferenser som leder till att ett budskap tas emot på olika sätt.
Medborgarna är inte heller exklusiva för medierna att påverkas av, utan det kan finnas
andra faktorer som också påverkar medborgarna i vad som anses vara viktigt för
tillfället. Den fjärde kritiken berör andra dagordningar än mediernas, och det faktum att
det kan finnas ytterligare dagordningar som påverkar mottagarna. Den femte och sista
kritiken innebär att det finns flera olika viljor i mediebranschen där aktörerna tävlar mot
varandra och att deras styrkeförhållande ändras över tiden. (Nilsson, 2001)

2.4 Gestaltningsteorin
Strömbäck och Shehata (2013) sammanfattar gestaltningsteorins utgångspunkt till hur
individer uppfattar olika samhällsfenomen. Medierna kontrollerar det politiska
innehållet genom att de tillåts tolka, formatera och placera innehållet i en kontext, vilket
medför att medierna kontrollerar nyhetskonsumenternas uppfattningar om det aktuella
samhällsfenomenet. Strömbäck (2013b) understryker det faktum att “journalistiken inte
utgör och aldrig kan utgöra en neutral spegel av verkligheten” (s.123), vilket betyder att
verkligheten aldrig kan gestaltas helt neutralt. Journalistiken handlar delvis om att vara
selektiv i sina bedömningar av innehåll och hur det ska gestaltas, då medierna och
mediernas format är begränsade till skillnad från verkligheten utanför (Strömbäck,
2013b).
Entman (1993) skriver att begreppet gestaltning i själva verket består av ytterligare två
begrepp - selection och salience (urval och framträdande). Forskaren menar att
medierna genom gestaltning belyser särskilda delar av informationen i ett visst
meddelande, för att göra meddelandet mer minnesvärt och meningsfullt för publiken.
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Genom exempelvis placering och upprepning, eller genom att ladda innehållet med
kulturellt bekanta symboler, kan medier göra en viss typ av innehåll mer framträdande.
“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more
salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem
definition,

causal

interpretation,

moral

evaluation,

and/or

treatment

recommendation for the item described”. (Entman, 1993, s. 52)
Trots att gestaltningseffekter har visat sig vara betydande för människors attityder och
åsikter i samband med politik, menar Cappella och Jamieson (1997) att de inte bör tas
för givet. Istället kan människors egna preferenser i kombination med inflytande från
andra bidra till en motsatt effekt för nyhetsgestaltning. Resultatet kan leda till att
mediekonsumenter ifrågasätter trovärdigheten av innehållet och istället börjar söka
konkurrerande information, vilket forskarna menar kan leda till ett cyniskt synsätt
gentemot medierna. Kortfattat menar Cappella och Jamieson (1997) att flera aspekter
bör tas i beaktning, och att mediernas gestaltning av politiskt innehåll inte är, och inte
bör betraktas som, den enda källan till människors attityder gentemot politiskt innehåll.
Journalistikens gestaltningar av politik följer antingen den politiska logiken eller
medielogiken, som särskiljs och beskrivs som politik som sak eller politik som spel
(Cappella & Jamieson, 1997; Strömbäck, 2013b).
2.4.1 Den politiska logiken
Strömbäck (2013b) skriver att den politiska logiken i jämförelse med medielogiken är
ett mindre utvecklat begrepp. En framstående forskare inom den politiska logiken är
Frank Esser som i antologin Democracy in the Age of Globalization and Mediatization
(2013) bekräftar problematiken med att definiera begreppet politisk logik. Författaren
menar att i begreppet ingår det flera olika aspekter som inte kan förbises, utan måste tas
i beaktning för att komma närmare förståelsen för den politiska logiken som helhet.
Essers (2005) syn på den politiska logiken inspirerades av Thomas Meyer (2002), som
var den förste att dela upp begreppet i tre olika dimensioner - policy, polity och political
process. Policydimensionen betecknar den ansträngning som görs för att hitta lösningar
på politiskt definierade problem, medan politydimensionen grundas på de fattade
besluten ska genomföras. The political process handlar om att politiker och politiska
partier strävar efter legitimitet och allmän acceptans för sitt politiska program.
Strömbäck (2009) förklarar att Meyers (2002) tre dimensioner i grund och botten
handlar om politiska aktörers och partiers förhållningssätt till olika sakfrågor, och
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hanteringen av hur politiska problem bör och kan lösas. Strömbäck (2001) definierar
sakgestaltning enligt följande:
”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 innehåll”. (s. 241)
Forskarna är eniga i att den politiska logikens huvudsakliga utgångspunkt ligger i det
gemensamma beslutsfattandet kring politiska sakfrågor, och verkställandet av dessa
beslut, samt fördelningen av olika samhälleliga värden. (Cook, 2005; Meyer, 2002;
Strömbäck, 2009)
2.4.2 Medielogiken
Ordet medielogik myntades första gången i boken Media Logic av Altheide och Snow
(1979). Landerer (2013) skriver att författarnas ursprungliga definition av medielogik är
vag, och att de snarare pratar om mediernas format, det vill säga hur de kategoriseras
och presenteras, än en specifik logik de agerar efter. I och med Altheides och Snows
(1979) vaga definition av medielogik har det uppstått en rad nya definitioner av diverse
forskare (Landerer, 2013). Nilsson (2001) menar att idag är en av de mest vedertagna
uppfattningarna om vad medielogik är, en uppdelning av termen i fyra moment. Dessa
arbetsmoment är mediedramaturgi, medieformat, mediernas arbetsrutiner samt
mediernas arbetsmetoder. Mediedramaturgi är diverse regler som syftar till att fånga och
behålla åskådarens uppmärksamhet. Medieformat avgör hur gynnsam händelsen är för
mediets arbetsform. Mediernas arbetsrutiner syftar till den rutinbaserade verklighet som
nyhetsjournalistiken befinner sig inom, och med mediernas arbetsmetod syftar
författaren på själva arbetslogiken. Dessa fyra delmoment avgör tillsammans vad som är
en bra eller dålig nyhet och styr således en stor del av den politiska kommunikationen
som delges av medierna (Nilsson, 2001).
Medielogikens utgångspunkt beskrivs av Strömbäck (2013b) som politik som spel, och
innebär att det politiska innehållet exempelvis klargör vilka som är vinnare och förlorare
i kampen om opinionen eller väljarna. En medial framställning av politik på ett sådant
sätt, det vill säga politik som ett strategiskt spel eller en sport, har visat sig få en negativ
påverkan på människors engagemang och förtroende för politiskt innehåll i längden
(Strömbäck, 2013b). Strömbäck (2001) definierar spelgestaltning enligt följande:
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“Med spelgestaltad journalistik avses artiklar och inslag som fokuserar på politik
som spel, strategi, relationen mellan politiska aktörer, vinnare och förlorare, samt
på HUR politik bedrivs.” (s. 244)
Utgångspunkten i medielogiken beskrivs av Strömbäck (2009) ligga i mediernas egna
behov. Medierna utformar innehållet med fokus på exempelvis konkurrerande krafter,
interna institutionella förutsättningar och ekonomiska villkor, snarare än i linje med den
faktiska verkligheten. Medierna är således begränsade i sin framställning av politiskt
innehåll. Meyer (2002) beskriver att den limiterade kapaciteten leder till svårigheter när
det gäller att presentera en komplett bild av det politiska landskapet, vilket leder till att
medierna ständigt måste filtrera vad och hur de ska gestalta särskilda politiska
händelser. Författaren sammanfattar mediernas urvalsarbete genom att redogöra för två
filter som beskriver vilket politiskt innehåll som medierna presenterar - nyhetsvärde, och
hur de framställer innehållet - iscensättande. I exempelvis USA är det de stora
mediaorganisationerna som avgör hur, när, och var de stora nationella debatterna ska
äga rum. Politikerna i sig har en mycket begränsad möjlighet att styra utformningen av
den politiska kommunikationen. Istället följer den medielogikens mönster i sådan mån
att det inte längre är upp till politikerna själva att avgöra om de ska delta eller inte
(Strömbäck & Esser, 2009). Det förtydligar Bengtssons (2001) påstående att medierna
snarare bör ses som en politisk aktör än som en oberoende åskådare, då medierna även
bestämmer hur politik ska bedrivas.
2.4.2.1 Skandalgestaltning
En tredje form av gestaltning är skandalgestaltning, som innebär att politikens
tyngdpunkt ligger på skandaler. Journalisterna fokuserar i detta fall på exempelvis
beteenden hos politiker som kan ifrågasättas eller på specifika skandalösa uttalanden
som kan skapa rubriker (Strömbäck, 2013b). Strömbäck (2001) definierar
skandaljournalistik enligt följande:
“Med skandalgestaltad journalistik avses inslag eller artiklar som fokuserar på
skandaler, moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden av politiker, samt (i
vissa fall) felsägningar som behandlats som om det som har sagts är en skandal.”
(s. 247)
Asp (2011) skriver att skandaler är ett tydligt inslag i medievalrörelser där affärer,
avslöjanden och politiska misstag utgör det centrala. Enligt Strömbäck (2013b) är en
framträdande skandalgestaltning ett tydligt tecken på att gestaltningen följer
medielogiken. Allern och Pollack (2012) liknar mediernas skandalgestaltning med
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utformningen av en berättelse, där det ofta förekommer olika stereotyper som ställs mot
varandra, exempelvis hjälten mot skurken, offret mot angriparen, eller det onda mot det
goda. Publiken tillåts sedan reagera på innehållet genom att exempelvis sympatisera
eller distansera sig till parterna, vilket författarna uttrycker som ett bevis på mediernas
inflytande på medborgarna.
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3 TIDIGARE FORSKNING
Kapitlet presenterar en övergripande bild av vad som tidigare har gjorts inom
forskningsområdet. Det centrala i kapitlet är mediernas gestaltning av politik,
förtroendet för politik och medier, samt mediernas partiskhet i framställningen av
politiskt innehåll. Urvalet presenterar relevant statistik och andra viktiga aspekter inom
det aktuella forskningsområdet. Avslutningsvis presenteras källkritik.

3.1 Sakgestaltning i svenska medier
Asp (2011) presenterade en omfattande studie kring valet 2010 i boken Mediernas
prestationer och betydelse: Valet 2010. Studiens material samlades in fyra veckor innan
valdagen den 19 september. Asp (2011) menar att medierna kan gynna eller missgynna
olika aktörer genom den bild som de ger av politiska sakfrågor, och att de frågor som
det ges utrymme åt och de som försvinner från mediernas dagordning kan få direkta
konsekvenser för valutgången. Författaren fokuserar specifikt på den uppmärksamhet
som olika sakfrågor får i mediernas valrörelser.
I undersökningen presenterar Asp (2011) siffror som representerar överensstämmelsen
mellan mediernas sakfrågeprioriteringar och partiernas egna sakfrågeprioriteringar, där
1 är lika med total överensstämmelse och 0 är lika med total brist på överensstämmelse.
Resultatet visar att Kristdemokraterna (0,83) var det partiet vars sakfrågeprioriteringar
stämde bäst överens med mediernas dagordning, där skatter utgjorde det väsentliga.
Därefter följde Moderaterna (0,79), Socialdemokraterna (0,78), Folkpartiet (0,71),
Vänsterpartiet (0,68), Centerpartiet (0,68), Sverigedemokraterna (0,66) och sist
Miljöpartiet (0,63). Resultatet sammanställdes sedan och resulterade i ett medelvärde
för samtliga partier, som visade att Alliansen (0,82) gynnades mer av mediernas
dagordning än de rödgröna (0,77) inför valet år 2010. Forskaren underströk att
Sverigedemokraterna missgynnades av mediedagordningen inför valet år 2010,
eftersom frågor som rör invandring (en av Sverigedemokraternas kärnfrågor) kom långt
ner på mediernas dagordning (10:e plats).
Asps (2011) studie visar vidare att sakfrågor dominerade medievalrörelsens innehåll
inför valet år 2010, med drygt hälften (52 %) av rapporteringen i morgonpress,
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kvällspress, radio och Tv. Skandaler och affärer utgjorde endast 1 % av
nyhetsrapporteringen i samma medier.

3.2 Spelgestaltning och skandalgestaltning i svenska medier
Strömbäck och Dimitrova (2006) genomförde en jämförande innehållsanalys mellan
Sverige (år 2002) och USA (år 2004). Gestaltandet av politik i svensk respektive
amerikansk press undersöktes som ett instrument att mäta och urskilja skillnader i
gestaltandet av politik inom olika mediesystem. Studien har sin utgångspunkt i
sakgestaltning (issue metaframe) och spelgestaltning (game metaframe). Resultatet visar
på tydliga skillnader länderna emellan, där den amerikanska pressen står för en betydligt
större spelgestaltning i sin framställning av politik i media än Sverige. Resultatet
bekräftade forskarnas hypoteser. De svenska tidningarna som inkluderades i
undersökningen

var

Svenska

Dagbladet,

Dagens

nyheter

och

Aftonbladet.

Undersökningen resulterade i följande rangordning av hur medierna gestaltar politiskt
innehåll i Sverige - kapplöpningsgestaltning (52,0 %), spelgestaltning (50,9 %),
konfliktgestaltning (44,5 %), politik som strategi (30,1 %), politiker som individer (27,7
%), nyhetshantering och styrning (9,2 %) och sensationalistisk gestaltning (8,1 %). De
amerikanska medierna gestaltade politiskt innehåll enligt följande - spelgestaltning
(67,2 %), kapplöpningsgestaltning (66,7 %), politik som strategi (63,2 %),
konfliktgestaltning (52,1 %), politiker som individer (20,5 %), nyhetshantering och
styrning (4,3 %) och sensationalistisk gestaltning (0,9 %).
Sammanfattningsvis visade studien att medierna i USA (67, 2 %) i större utsträckning
gestaltar politik som ett strategiskt spel än motsvarande i Sverige (50, 9 %), och att de
svenska medierna fokuserar mer på politiska sakfrågor i sin nyhetsrapportering än vad
de amerikanska nyhetsmedierna gör. Forskarna förklarar studiens resultat med att
partierna är mycket viktiga i Sverige, vilket leder till att medierna fokuserar mer på
sakfrågor än på politiska strategier. (Strömbäck & Dimitrova, 2006)
En ytterligare undersökning som utfördes inom området var den tredje MIOundersökningen (mitt i opinionen- undersökningen), som genomfördes år 1998.
Undersökningen syftar till att jämföra den politiska kommunikationens centrala
aktörsgrupper - medborgarna, journalisterna och politikerna. Urvalet omfattade sex
svenska kommuner (Gävle, Härnösand, Motala, Norrtälje, Sundsvall och Östersund),
och genomfördes av Demokratiinstitutet och Institutionen för IT och Medier (ITM).
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MIO-undersökningen resulterade bland annat i siffror som visade på skillnader mellan
svensk dagspress och svensk kvällspress i gestaltandet av politik. I dagspressen (Dagens
Nyheter och Svenska dagbladet) förekom det fler politiska sakgestaltningar än
spelgestaltningar, och i kvällspressen (Aftonbladet och Expressen) det omvända. Vidare
publicerade Aftonbladet och Expressen skandalcentrerat innehåll i 11 % av det
empiriska materialet (som utgjordes av artiklar), jämfört med Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter som publicerade skandalcentrerat innehåll i 8 % respektive 6 % av
artiklarna. (Strömbäck, 2001)
Nord (2013a) har gjort en liknande studie där författaren granskar det utrymme
spelgestaltning får i dagspressen i slutskedet av valen år 2002, 2006 och 2010. Studien
visar att sedan valet år 2002 har spelgestaltningar ökat kontinuerligt vid varje val och
blivit en större del av den politiska kommunikationen i dagspressen. Studiens resultat
visar att högst andel artiklar med spelgestaltning i fokus återfinns i Aftonbladet och
Expressen i samtliga val, med undantag för valet år 2002 då Svenska Dagbladet
använde sig näst mest av spelgestaltning efter Expressen. I valet år 2010 var andelen
spelgestaltade artiklar runt 75 % i både Aftonbladet och Expressen, och utgjorde
därmed en dominerande del av rapporteringen kring politik.
3.2.1 Vinnare och förlorare i opinionen
Asp (2011) skriver i sin studie Mediernas prestationer och betydelse: Valet 2010 att det
finns samband i förhållandet mellan vinnarna/förlorarna i opinionen och den mediebild
som förmedlas av partierna innan ett val. Forskaren använde valet år 2010 som
utgångspunkt, där Socialdemokraterna och Miljöpartiet korades till förlorare, medan
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna korades som vinnare.
Skillnaden mellan partierna förklarar forskaren till stor del ligger i hur de syntes i
media. Asp (2011) skriver vidare att de rödgröna hade en mycket mer problematisk
medieroll än Alliansen i valrörelsen. Mediernas bild av Alliansen var att de hade en god
sammanhållning och att de fungerade bra tillsammans, till skillnad från de rödgröna där
medieuppmärksamheten främst behandlade splittringar och delade mening i diverse
sakfrågor. En ytterligare viktig del var att mediernas dagordning stämde bättre överens
med Alliansens sakfrågor än med de rödgrönas, vilket innebar att Alliansen oftare fick
framträda med sina kärnfrågor än oppositionen.
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Asp (2011) sammanfattar ett antal punkter i sitt resultat av studien som kan ha påverkat
resultatet av vinnare och förlorare. Socialdemokraternas bild i media utgjordes av ett
splittrat parti med interna stridigheter, samtidigt som partiet var det parti som oftast
under valrörelsen framträdde med nyheter kring valresultat och en ifrågasatt intern
stämning. Författaren skriver vidare att Miljöpartiet, som var den procentuellt sett
största förloraren i valet, sällan syntes i medierna i samband med sina kärnfrågor. Miljö
och klimat var långt ner på mediernas dagordning, vilket resulterade att partiet fick
framträda med frågor de inte prioriterade lika högt. Vidare var både Kristdemokraterna
och Centerpartiet förhållandevis osynliga i mediernas rapportering av valrörelsen
(jämfört med tidigare val). När de däremot väl syntes gjorde de det i samband med sina
kärnfrågor. Enligt Asp (2011) är det dock viktigt att tillägga att både Centerpartiet och
Kristdemokraterna gynnades av sympatiröster, vilket författaren menar kan vara en av
anledningarna till den stora procentuella ökningen, även om de var relativt osynliga i
media. Sverigedemokraterna var procentuellt sett valrörelsens stora vinnare, vars bild i
media var annorlunda jämfört med de andra partierna. Partiet framställdes allt jämnt
negativt, och fick utstå en hårdare granskning än resterande partier. Trots
att Sverigedemokraternas bild i media var av uteslutande negativ karaktär fick de
mycket utrymme, och när valrörelsen var över var de det tredje mest framträdande
partiet i medierna. Sverigedemokraternas dagordning stämde inte överens med
mediernas, vilket innebar att de sällan syntes i samband med sina kärnfrågor. Det som
dock skiljer Sverigedemokraterna från valrörelsens förlorare (Socialdemokraterna och
Miljöpartiet) var att de konstant flyttade fokus från mediernas dagordning till sin egna.
Exempelvis omvandlades frågor om äldreomsorg till ett ekonomiskt problem orsakat av
invandring, och rättsfrågor omvandlades till frågor om den etniska bakgrunden hos
förövaren. (Asp, 2011)

3.3 Mediernas partiskhet och förtroende
Asp (2011) undersökte även i Mediernas prestationer och betydelse: Valet 2010 hur lika
partierna behandlades av olika nyhetsmedier, som ett mått på mediernas partiskhet.
Resultatet presenterades i form av ett index, där spridningen kring index-medelvärdet
utgjorde partiernas likabehandling. Stor spridning innebär en olik behandling av
partierna och en liten spridning innebär således en likabehandling. Resultatet visar att
Aftonbladet var det nyhetsmedium som behandlade partierna mest likt, till skillnad från
Expressen som visade på en relativt stor skillnad i framställningen av partierna.
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Resultatet av MIO-undersökningen år 1998 visade även att medierna är den största
källan till politisk information. Av medborgarna svarade 84 % att de hämtar information
om politik och politiska sakfrågor via medierna, och på samma fråga svarade 85 % av
journalisterna och 35 % av politikerna att det hämtar sin information via medierna. I
samma undersökning tillfrågades de tre aktörsgrupperna om de litar på att journalisterna
bemödar sig om att vara korrekta, och resultatet visar på spridning mellan grupperna.
Störst förtroende för journalisternas korrekthet hade journalisterna själva (balansmått:
+92), därefter kom politikerna (balansmått: +65), och sist kom medborgarna
(balansmått: +52) med det minsta förtroendet för medierna. (Strömbäck, 2001)
En tredje undersökning som behandlar området är gjord av SOM-institutet, vars uppgift
är att årligen utföra en frågeundersökning med målet att kartlägga svenska medborgares
attityder och vanor inom samhälle, opinion och medier. Studien genomförs genom en
postenkät, men det finns även möjlighet att svara över Internet för att få ett
representativt urval av Sveriges befolkning. (SOM-institutet, 2015)
Åldersspannet i enkäten år 2015 var 16-85 år, och totalt deltog cirka 13 600 personer.
Studien tar upp flera olika aspekter av förtroende för politik bland svenska medborgare.
Det gjordes mot bakgrund av en rad olika aspekter, exempelvis genom att fastställa var
på den politiska kartan individen befinner sig (höger kontra vänster), hur individens
familjesituation ser ut och hur individens allmänna förtroende för människor ser ut.
Studien redogör förtroendet för riksdagen, beroende på användandet av olika
nyhetsmedier. Resultatet visar att av de som nyttjar något nyhetsmedium dagligen är det
de som läser morgontidningar som har störst förtroende för riksdagen, medan de som
läser kvällspress har lägst förtroende bland de dagliga nyhetskonsumenterna. Utöver det
sprider sig resultaten av studien sig något och det är svårt att se några tydliga samband.
(SOM-institutet, 2015)

3.4 Medialisering av opposition och regering
Thesens (2014) studie Political Agenda Setting as Mediatized Politics? Media– Politics
Interactions from a Party and Issue Competition Perspective berör relationen mellan
media och politik, med fokus på den politiska agendans position i samspelet dem
emellan. Författaren granskade om rapporteringen av regering eller opposition är mest
medialiserad, vilket innebär att om det skiljer sig mellan parterna gynnas den ena sidan
mer än den andra i och med mediernas framställning.
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Thesens (2014) studie skiljer sig från liknande studier inom området eftersom forskaren
argumenterar för att mediernas dagordning inte endast styr politiken, utan att även
politikens dagordning styr medierna. Författaren menar att ett specifikt parti som
associeras med en viss fråga oftare nämns i medierna angående den frågan. Det vill säga
att när det skrivs om ett visst parti tenderar även deras kärnfrågor att aktualiseras.
Genom att lyssna på radiosändningar i Danmarks största radiokanal, samt att samla in
information kring när regeringen eller oppositionen valde att svara på inslagen, kunde
forskaren ta fram analysenheter för att undersöka vilken typ av innehåll de olika lägren
svarade på. Resultatet av studien visar att det skiljer sig mellan opposition och regering,
och att oppositionen i större utsträckning är medialiserad jämfört med regeringen.
Samtidigt menar forskaren att det kan vara en fördel i förhållandet mellan opposition
och regering. (Thesen, 2014)

3.5 Källkritik
Vi har använt oss av relativt få studier som utgångspunkt för undersökningen, eftersom
vi strävar efter att hålla tidigare forskning nära vårt eget forskningsområde. Vi har
därför valt ut den forskning som vi anser är relevant att bygga vidare på och utveckla i
denna undersökning. Av den anledningen har vi prioriterat en mindre mängd tidigare
studier, men lagt en större vikt vid de utvalda. På så sätt anser vi att forskningens
grundpelare förstärks, även om den inte breddas avsevärt mycket. Eventuella brister
som en mindre mängd tidigare forskning kan generera är ett tunnelseende inom
området, där vikten läggs vid en stor mängd information från ett få antal källor.
De flesta av de forskare som vi har använt tidigare forskning av har liknande inställning
till området, och använder sig av liknande teori i sina studier. Vid flera tillfällen
refererar forskarna till varandra vilket överlag gör urvalet av tidigare forskning och teori
relativt homogent. Det mesta är skrivet ur liknande synvinklar av personer med liknande
förhållningssätt till politisk kommunikation och media, vilket gör att det sällan
förekommer kritik eller alternativa synsätt på området. Genom att titta utanför den skara
av forskare vi använt oss av skulle vi eventuellt kunnat få en mer nyanserad bild av
området.
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4 PROBLEMFORMULERING
I kapitlet presenteras en problemformulering med utgångpunkt i tidigare forskning och
den utvalda teoretiska ramen. Problemformulering leder fram till uppsatsens syfte, som
sedan har brutits ned till fyra konkretiserade frågeställningar. Till sist redogörs de
tillämpade avgränsningarna i samband med utformandet av frågeställningarna.
I en studie granskad av Hoffman (2015) visar det sig att det vedertagna uttrycket All
publicitet är bra publicitet inte stämmer inom politik. Politiker har en tendens att bli
ansvariga för aktuella problem, även om de inte har något med uppkomsten av
problemet att göra. Inom statsvetenskapen tenderar flera typer av problem vara
komplicerade att lösa, till exempel har inget politiskt parti löst de integrationsproblem
som finns fullt ut, men likväl hålls nuvarande regering ansvarig för de problem
misslyckat integration för med sig. Ur ett politiskt perspektiv gynnar sådana situationer
snarare oppositionen än det aktuella partiet vilket innebär att om ett parti oftare omges
av negativa skandaler i ett medielogiskt perspektiv gynnas snarare konkurrenterna.
Media kan i sådana fall gynna enskilda partier genom att nämna andra partier mer ofta i
samband med skandaler och misslyckanden, oavsett vem som i grund och botten är
ansvarig. (Hoffman, 2015)
MIO-undersökningen år 1998 visar att det fortsatt är medierna, främst tidningar och Tv,
som bedöms som den mest värdefulla kommunikations- och informationskanalen för
politiker och medborgare i samband med politisk kommunikation (Strömbäck, 2001).
Medierna är således en betydelsefull länk mellan medborgare och politiker, som relativt
ohotat utgör den främsta källan till politisk information (Strömbäck, 2009). Strömbäck
(2013a) beskriver relationen mellan politik, medier och väljare som ett ömsesidigt
beroende där parterna på ett eller annat sätt måste förlita sig på varandra. Asp och
Bjerling (2014) förstärker relationen mellan politiker och medier genom att förklara att
de lever i symbios med varandra, där den ena parten kontrollerar något som den andra
parten vill ha. Politikerna eftersträvar publicitet och uppmärksamhet för att sprida
nyheter och information, och medierna vill ha nyheter och information och kontrollerar
publicitet och uppmärksamhet.
Vi anser att det är rimligt att anta att medierna i hög grad drivs och agerar utifrån ett
säljperspektiv då de är vinstdrivande företag, vilket innebär att det fundamentala snarare
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är antalet lösnummer som säljs än korrekt delgivning av politiska sakfrågor. Detta på
grund av att medierna är självständiga organisationer, som likt de flesta organisationer,
drivs av- och agerar i enighet med ekonomisk vinning. Strömbäck (2015) förstärker
antagandet och skriver att journalistik är en produkt som måste säljas, vilket kan ske på
två sätt - genom att människor är villiga att betala för den eller genom att attrahera
konsumenter som annonsörer har ett intresse i att nå. Vidare bidrar detta till att
mediernas informationsspridning till stor del styrs av nyhetsvärde, vilket inte alltid går
hand i hand med de politiska partiernas agendor. Ett högt nyhetsvärde är ofta förknippat
med skandaler och konflikter, aspekter som hör till det medielogiska perspektivet och
som bidrar till negativ publicitet för det berörda partiet (Strömbäck, 2013b). Det faktum
att mediernas nyhetspublikationer inte styrs och formas av politikerna själva gör att
mediernas framställningar främst styrs av ett publicistiskt styrfält, som innebär att
nyheterna formas av vad journalisterna själva anser är viktigt (Nygren & Wadbring,
2013). Ett tänkbart scenario är det fall där ett eller fler partier gestaltas mer ur ett
medielogiskt perspektiv än resterande partier. Det leder till att medierna genom sitt
dagordningssättande omedvetet lägger värderingar i politikens vinnare och förlorare,
och i slutändan i stor utsträckning avgör vilka partier som får komma till tals i
sakfrågor, vilket enligt forskning är direkt avgörande för ett partis förtroende (Shehata
& Strömbäck, 2013). Problematiken ligger i att oberoende media ökar särskilda
politiska partiers förtroende om partierna framställs på olika sätt, vilket i slutändan kan
ge ett resultat i valen (McCombs, 2011).
“Att exponeras för spelgestaltningar har en negativ effekt på både intresset och
förtroendet för svenska politiker. Omvänt leder exponering för nyheter som fokuserar
på politikens sakfrågor, samhällsfrågor och partiernas ståndpunkter till ökat
politiskt intresse och förtroende” (Strömbäck, 2013b, s. 259).
Då samhället formas och byggs upp av politik, och politiken formas och byggs upp av
samhället, är en förståelse för relationen de emellan av en betydande vikt. Eftersom
medierna innehar en stor påverkan på opinionens relation till politik (Strömbäck,
2013b), är hur politik skildras av yttersta vikt. Med utgångspunkt i teorin kring
medielogik och politisk logik är det rimligt att anta att mediernas framställning av
politiskt innehåll i grund och botten följer det ena eller det andra, vilket vidare bör
generera konsekvenser för medborgarnas uppfattning av politiska partier. Det finns ett
intresse i att studera mediernas framställning av partierna då förtroendet som
medborgarna känner för specifika politiker och partier påverkas av framställningen,
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vilket i slutändan ger en förståelse för mediernas roll som politiska aktörer istället för
som åskådare i det politiska landskapet. Möller (2000) skriver att mediernas främsta
uppgift är att granska politiska partiers vallöften och svek. Mediernas huvuduppgift är
därför att vara medborgarnas oberoende och granskande ögon i den politiska
verkligheten. I de fall där partier framställs på olika sätt fallerar dock principen och
mediernas oberoende förhållningssätt hotas, och media som institution blir snarare en
aktör än en granskare.
Med andra ord är det av intresse att undersöka hur den mediala framställningen av
svenska riksdagspartier skiljer sig åt, då eventuella skillnader rimligtvis bör generera
fördelar och nackdelar beroende på hur ett parti framställs inom traditionell media. I
slutändan leder detta till fram till undersökningens huvudsakliga syfte - att undersöka
hur de två största kvällstidningarna i Sverige framställer de tre största svenska partierna,
med fokus på medielogik och politisk logik. Studiens resultat är således en förutsättning
för förståelsen för sambandet mellan mediernas rapportering och medborgarnas intresse
och förtroende för politik.

4.1 Syfte och frågeställning
Mot bakgrunden att medierna är den största källan till politisk information för
medborgare och den främsta kommunikationskanalen för politiker (Strömbäck, 2013b),
ska uppsatsen bidra med förståelse för sambandet dem emellan. Med Strömbäcks
(2013b) teori om medielogikens negativa inverkan på förtroendet för politik som
utgångspunkt ska uppsatsen undersöka hur den faktiska relationen mellan partier och
dess framställning i kvällspress ser ut, samt urskilja skillnader i rapporteringen mellan
de tre största svenska partierna.
Uppsatsens syfte är därför att undersöka om Aftonbladets och Expressens rapportering
av Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna följer medielogiken
eller den politiska logiken, och hur gestaltningen skiljer sig mellan partierna och
mellan tidningarna.
För att underlätta förståelsen för skillnader mellan medielogiken och den politiska
logiken bör begreppen brytas ner i mindre delar, då begreppen i sin helhet är allt för
komplexa och omfattande. Indelningen görs med utgångspunkt i Strömbäcks (2013b)
teori om att skandalgestaltning är ett tydligt tecken på en politisk gestaltning i enighet
med medielogiken, likt spelgestaltning. Sakgestaltning å andra sidan är den främsta
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definitionen på den politiska logiken (Cappella & Jamieson, 1997; Strömbäck, 2001;
Strömbäck, 2009; Petersson et al., 2006). Därför begränsas medielogiken till
skandalgestaltning och spelgestaltning, och den politiska logiken begränsas till
sakgestaltning.
För att ta reda på kvällspressens framställning av Moderaterna, Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna i enighet med den politiska logiken har följande frågeställning
formulerats:
1. I vilken utsträckning förekommer det sakgestaltning i Aftonbladets och Expressens
rapportering av Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna?
För att ta reda på kvällspressens framställning av Moderaterna, Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna i enighet med medielogiken har följande frågeställningar
formulerats:
2. I vilken utsträckning förekommer det spelgestaltning i Aftonbladets och Expressens
rapportering av Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna?
3. I vilken utsträckning förekommer det skandalgestaltning i Aftonbladets och
Expressens

rapportering

av

Moderaterna,

Socialdemokraterna

och

Sverigedemokraterna?
För att ta reda på eventuella skillnader mellan kvällspressens gestaltning av
Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har följande underfråga
formulerats:
4. Hur skiljer sig Aftonbladets och Expressens politiska gestaltning av Moderaterna,
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna?
4.1.1 Författarnas motivering till frågeställningarna
Eftersom tidigare forskning visar på att en politisk gestaltning i enighet med
medielogiken påverkar medborgarnas förtroende negativt (Strömbäck, 2013b), är det av
intresse att undersöka i vilken utsträckning medierna faktiskt agerar utifrån
medielogiken och den politiska logiken. Av den anledningen kan denna undersökning
bidra med en del av förståelsen kring det komplexa området - mediernas påverkan på
medborgares förtroende för politiska partier. Vidare är det därför av intresse att urskilja
skillnader i mediernas rapportering av de tre största svenska partierna. Vi anser att en
rapportering som skiljer sig beroende på parti bör således rimligtvis även resultera i
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skillnader i medborgarnas förtroende för partierna, som vidare kan förklaras med
utgångspunkt i teorin.

4.2 Urval och avgränsningar
För att besvara uppsatsens syfte på lämpligt sätt var vissa avgränsningar nödvändiga.
Avgränsningarna utfördes i enighet med strävan efter generaliserbara resultat. Av den
anledningen

utfördes

de

avgränsningar

som

ansågs

vara

nödvändiga

för

undersökningens omfattning, men tillräckliga för att generera ett generaliserbart
resultat, där Aftonbladet och Expressen representerar svensk kvällspress.
4.2.1 De två kvällstidningarna med flest läsare
Aftonbladet och Expressen är de kvällstidningar med flest antal läsare enligt
Tidningsutgivarna (2015), vilket gör tidningarna relevanta för studien. Eftersom
konsumenter av kvällspress i störst utsträckning hämtar information från Aftonbladet
och Expressen blir informationen som tidningarna förmedlar av betydande vikt. Det
bidrar vidare till att tidningarna rimligtvis även har störst genomslagskraft och därmed
störst potential att påverka flest antal människor, vilket innebär att vi har använt oss av
en effektorienterad urvalsprincip (Nilsson, 2010). Lars Nord (2013b) skriver även att
medialiseringen är mer framträdande i kvällstidningar och kommersiell Tv, än i
morgontidningar och public service, och förklarar att det beror på att graden av
kommersialisering har visat sig ha betydelse för innehållet. Vi kan även konstatera, efter
inläsning av liknande studier inom uppsatsens fokusområde, att majoriteten av studierna
utgår från svensk dagspress och/eller Tv, vilket visar på brister i kunskapen kring
framställningen av politiskt innehåll i svensk kvällspress. Kombinationen av Lars Nords
(2013b) påstående och bristen på forskning i samband med svensk kvällspress resulterar
därför i att morgonpress, samt Tv och radio inte kommer att studeras. Eftersom de
traditionella nyhetsmedierna, trots Internets frammarsch, fortfarande dominerar
nyhetskonsumtionen hos den svenska befolkningen (Strömbäck och Shehata, 2013)
utesluts även de nya medierna i undersökningen, så som webb-baserade medier.
Enligt Asps studie (2011) framställde Aftonbladet politiska partier mest likvärdigt (låg
partiskhet), medan Expressen framställde politiska partier minst likvärdigt (hög
partiskhet), vilket rimligtvis bör resulterar i eventuella skillnader i framställningen av
Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vår studie utvecklar
således Asps (2011) undersökning och bidrar med en djupare kunskap kring dessa
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skillnader med fokus på framställningen av specifika partier, istället för att endast
konstatera att faktiska skillnader mellan tidningars partiskhet existerar.
4.2.2 De tre största svenska partierna
Undersökningen grundar sig på de tre största partierna i Sverige efter det senaste
riksdagsvalet, som enligt valmyndigheten (2014) är Socialdemokraterna (31,01 %),
Moderaterna (23,33 %) och Sverigedemokraterna (12,86 %). Valet på de tre största
partierna grundar sig på antagandet att då flest medborgare lade sin röst på något av
partierna, har partierna ett stort nyhetsvärde eftersom medierna rimligtvis vill nå ut till
så många som möjligt med sin journalistik. Valet gjordes även med studiens tidsram i
åtanke. Vi ansåg att det inte fanns tid för att inkludera fler partier i studien, men att tre
var det minimum som krävdes för att få en tillräckligt täckande bild av mediernas
framställning av politik och partier. Moderaterna och Socialdemokraterna är utöver de
enskilt största partierna, även de partier som traditionellt sätt omnämns mest i medierna
under valrörelser, vilket gör dem intressanta för studien (Asp, 2011). Vi anser även att
det finns ett stort intresse av att skärskåda Sverigedemokraterna närmare då de är det
enda parti i Sveriges riksdag som inte räknas till något block, vilket betyder att de har en
outsider-roll i svensk politik. Hellström (2013) skriver att övriga partier och väljare har
gått ihop för att bekämpa något nytt och ont, vilket leder till den utanförskapsposition
som Sverigedemokraterna befinner sig i. Det gör det rimligt att anta att framställningen
av Sverigedemokraterna bör te sig annorlunda gentemot Moderaterna och
Socialdemokraterna. Valet av Moderaterna och Socialdemokraterna, utöver att de är de
två största partierna i Sverige, grundar sig på att de tillhör olika block, vilket ger oss
möjligheten att studera eventuella skillnader även mellan blocken.
Sammanfattningsvis anser vi att valet av partier gav oss en bra utgångspunkt, då urvalet
inkluderade de tre största partierna (efter antalet röster i valet 2014), varav Moderaterna
och Socialdemokraterna dessutom är de mest omnämnda partierna i svensk kvällspress
(Asp, 2011). Vidare omfattar urvalet även de två blocken, samt Sverigedemokraterna
som är det enda partiet utanför ett block i Sveriges riksdag.

27

5 METOD
Kapitlet presenterar inledningsvis den metodram som har varit grundläggande för
studien. Vidare behandlar avsnittet material och materialinsamling, databehandling,
operationalisering, samt forskningsetiska överväganden. Till sist redogörs reliabilitet,
validitet och metodkritik i form av en avslutande metoddiskussion.

5.1 Kvantitativ och deduktiv forskningsansats
Kvantitativ empiri beskrivs av Rienecker och Stray Jørgensen (2014) som data som kan
beskrivas i tal, mängd och storlek. Uppsatsen ämnade resultera i det representativa och
genomsnittliga, och eftersträvade således generaliserbara resultat där Aftonbladet och
Expressen representerar svensk kvällspress. För att kunna besvara uppsatsens syfte på
bästa sätt krävdes det kvantifierbar data, då eventuella skillnader mellan kvällstidningar
och politiska partier behövde urskiljas, vilket lämpligen och enklast görs i form av
mätbar statistik och mätbara siffror. Därför ansågs en kvantitativ forskningsansats vara
att föredra för undersökningens kvalitet och syfte. Eftersom undersökningen bygger på
tidigare forskning och existerande teorier har undersökningen utgått från en deduktiv
forskningsansats.
5.1.1 Kvantitativ innehållsanalys
Som utgångspunkt för den kvantitativa innehållsanalysen lyfter Nilsson (2010) fram
fyra begrepp som varit grundläggande för den klassiska innehållsanalysen, och som
vidare har används i utformningen av denna undersökning - objektivitet, systematik,
kvantitet och manifest. Nilsson (2010) skriver att en kvantitativ innehållsanalys
genomgående ska belysas av objektivitet, det vill säga innehållet ska vara oberoende av
vilken forskare som utför undersökningen. Studien ska därför vara replikerbar, vilket
betyder att en annan forskare ska kunna genomföra samma undersökning och komma
fram till samma resultat, även vid olika tillfällen. Objektivitet kräver vidare systematik,
vilket innebär att studiens genomförande och tillvägagångssätt ska vara tydligt
definierat. Kvantitet uppnås enligt Nilsson (2010) när de ingående variablerna definieras
kvantitativt, det vill säga att de bestäms i termer som exempelvis frekvens och omfång,
vilket möjliggör för urskiljandet av statistiska samband. Till sist ska undersökningen
bestå av manifest innehåll, vilket betyder att innehållet ska kunna observeras av varje
enskild läsare. Analysens innehåll begränsas således till endast det som går att förstå ur
texten.
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Nilsson (2010) skriver att det vanligtvis är omöjligt att ta sig an ett större omfång
material utan den kvantitativa metodens systematiska och formaliserade ansats, samt att
mäta innehåll i termer av förekomst och omfång, vilket tydligt motiverar denna studiens
metodansats. Det Nilsson (2010) beskriver är vad denna studie ämnar göra, det vill säga
mäta “hur ofta någonting förekommer i ett visst innehåll eller hur stor andel av
innehållet som karakteriseras av en viss egenskap” (s. 123).
Trots att det finns mycket som talar för användningen av en kvantitativ innehållsanalys,
finns det även mycket som talar emot den. Nilsson (2010) menar bland annat att en
kvantitativ innehållsanalys inte kan fånga in den fullständiga kontexten kring skapandet
av exempelvis text. Enskilda delar studeras, samtidigt som helheten faller utanför den
analytiska ramen. I exempelvis en artikel är det inte bara texten i sig som skapar
innehållet, istället bidrar även rubriker, bilder och andra väsentliga delar av en artikel
till helheten. Forskaren lyfter fram en ytterligare kritik mot den kvantitativa
innehållsanalysen som har uppkommit i samband med forskares olika grad av tolkning,
som vidare beskrivs som oundviklig. Förr eller senare kräver den kvantitativa
innehållsanalysen en viss grad av tolkning. Denna kritik har vi haft i åtanke under
genomförandet av undersökningen, samt under utförandet av kodschemat för att uppnå
god validitet och reliabilitet.

5.2 Material och materialinsamling
Det empiriska materialet samlades in via mediearkivet (www.mediearkivet.se) under
april och maj månad år 2016. Endast uppsatsens författare ansvarade för insamlandet av
det empiriska materialet, samt kodningen. Materialet resulterade i 610 artiklar
publicerade mellan den 10:e januari år 2015 och den 30:e april år 2015 i Aftonbladet
och Expressen. Totalt sett samlades 261 artiklar in från Aftonbladet respektive 349
artiklar från Expressen.
5.2.1 Testinsamling av empiriskt material
Innan undersökningens kodning inleddes, utfördes en testinsamling av empiriskt
material. Därigenom kunde risken att irrelevant material skulle förekomma i
undersökningen minskas i ett tidigt skede, eftersom att potentiella problem och brister
upptäcktes och åtgärdades innan undersökningen påbörjades. Efter testinsamlingen
kunde relevanta urval, avgränsningar och sökstrategier arbetas fram och slutföras.
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5.2.2 Artikel - Urval och avgränsningar
Det empiriska materialet samlades in från tidningarnas tryckta huvudbilaga, vilket
innebär att undersökningen avgränsades från nätupplagorna och övriga bilagor, såsom
Aftonbladet - klick! och Expressen - söndag. Vidare samlades materialet in från samtliga
redaktionella delar av tidningarnas huvudbilaga, bortsett från artiklar kategoriserade
under inkorgen och läsarnas Expressen, då det är medborgarna som kommer till tals i
de delarna. Även om tidningarna står för publicerandet av innehållet i inkorgen och
läsarnas Expressen, är det medborgarna som utformar innehållet, vilket inte är av
intresse för undersökningens syfte. Anledningen till varför artiklar publicerade under
kategorin debatt användes som empiriskt material och inte innehåll publicerat under
kategorin insändare, var att debattartiklar ges mer utrymme i tidningarna, samt att
författaren, som ofta är sakkunnig inom området, måste träda fram med sitt namn. Detta
ger innehållet ett seriösare intryck, vilket rimligtvis även bidrar med en större
trovärdighet i medborgarnas ögon. Överlag skiljer sig det även i omfång mellan en
debattartikel och en insändare. En debattartikel är en utförligare text om ett fenomen,
medan en insändare i flera fall endast är en kommentar på en eller två rader, vilket
gjorde att innehållet var för begränsat för att kunna kategoriseras med de utarbetade
variablerna (se bilaga A - Kodschema). Undersökningen avgränsades vidare från
artiklar som återfanns i andra tidningar eller källor som det sedan länkades till via
Aftonbladet eller Expressen, på grund av att Aftonbladet och Expressen inte alltid var
ansvariga för framställningen i sådana artiklar. Endast huvudartikeln användes i
undersökningen,

vilket

innebar

att

löpsedlar,

artikelhänvisningar

och

korta

artikelintroduktioner uteslöts.
Det empiriska materialet i undersökningen var uteslutande primärdata, vilket gjordes
med motiveringen att den sekundärdata som redan fanns inte följde de
sökordsavgränsningar tillämpade på denna undersökning.
5.2.3 Sökstrategi
För att skilja relevant material från irrelevant material för undersökningens syfte, var
vissa avgränsningar i artikelsökningen nödvändiga. Därav fastställdes särskilda
avgränsningar i form av sökord och tidsperiod.
5.2.3.1 Sökord
Vi använde oss av sökorden (se tabell 1) socialdemokrat*, moderat* och
sverigedemokrat* i grundform för att även få med alla de ändelser (till exempel,
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socialdemokrater, socialdemokrati och socialdemokraterna) av orden som kunde ge oss
relevanta träffar för undersökningens syfte. Utöver partinamnen inkluderades
partiledarnas efternamn, då vi anser att de är de yttersta representanterna för respektive
parti och att det rimligtvis kunde finnas artiklar där partiledarna nämndes men inte
vederbörandes parti. Mattias Karlsson adderades som sökord eftersom han vid
tidpunkten för publicerandet av artiklarna vikarierade för Sverigedemokraternas
partiledare Jimmy Åkesson. Partinamnens förkortningar, det vill säga M, S och SD,
kontrollerades manuellt med hjälp av kortkommandot ctrl+f (PC) och cmd+f (Mac) i
varje enskild artikel.
För att artikeln skulle kvalificera in i materialet krävdes det att något av sökorden
förekom minst två gånger på två olika ställen i texten, vilket eliminerade de artiklar där
partierna endast nämndes i förbifarten och inte utgjorde en betydande del av artikelns
innehåll. Exempelvis räknades Socialdemokraternas ledare Stefan Löven således endast
som ett förkommande sökord. Sökord som förekom i artikelns eventuella bildtext
räknades inte, då de ofta endast är en upprepning av vad som står i artikelns
huvudsakliga textinnehåll. De artiklar som innehöll något av sökorden i fel kontext,
exempelvis Socialdemokraterna i Finland, uteslöts från undersökningen då materialet
inte bidrog med relevant information för undersökningens syfte.
5.2.3.2 Tidsperiod
Vi valde att, till en början, endast bestämma ett startdatum för insamlandet av de
publicerade artiklarna, då materialtillgången inte gick att fastställa i ett tidigt skede.
Analysenheterna samlades in med början den 10:e januari 2015, det vill säga dagen då
artiklarna publicerades (se tabell 1), och fortgick fram tills det att det empiriska
materialet ansågs vara tillräckligt mättat för att besvara undersökningens syfte. Den 10:e
januari valdes som startpunkt för insamlandet av material, vilket möjliggjorde för ett
interkodarreliabilitetstest de tio första dagarna år 2015. Slutdatumet fastställdes i
efterhand till den 30:e april år 2015. Artiklarna samlades in i kronologisk ordning.
Genom att inte fastställa ett slutdatum vid den empiriska undersökningens början
begränsades inte undersökningen till en viss tidsperiod, och samma kriterier för både
tidningarna och partierna kunde därför säkerställas. Mängden rapportering (antalet
artiklar) kring partierna ansågs inte var det väsentliga. Det viktiga var istället att
artiklarna publicerats i tidsföljd, det vill säga artiklarna samlades in oberoende av vilket
parti rapporteringen berörde, vilket innebar att rapporteringen av partierna utgick från
samma tidsperiod och därför även samma kriterier i omvärlden.
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TABELL 1 Sökavgränsningar tillämpade med mediearkivets sökverktyg
Något av orden:

socialdemokrat* OR moderat* OR sverigedemokrat* OR Löfven OR Kinberg
OR Åkesson OR Mattias Karlsson

Tidsperiod: efter…

2015-01-10

Sök i:

Aftonbladet och Expressen

Sök i:

Hela artikeln

Källor:

Svenska

Källor:

Tryckt press

5.3 Databehandling
Alla artiklar kodades i IBM SPSS Statistics, version 21. Analysenheterna tilldelades
specifika nummer för identifikationssyfte och för att förenkla kodningen, och
variablerna tilldelades variabelvärden mellan 1 och 7 (se Bilaga A - Kodschema och
Bilaga B- Kodinstruktioner). Variabelvärdet Går ej att fastställa tilldelades nummer 9
för att skilja sig från övriga nummer, och för att undvika att variabelvärdet kodades av
misstag. Efter att alla 610 artiklar var kodade användes SPSS inbyggda statistikverktyg
för att ta fram relevant statistik, som sedan fördes in i Excel där den omvandlades till
tabeller och figurer. Studiens resultat omvandlades framförallt till frekvenstabeller och
stapeldiagram, då vi ansåg att de visade resultaten på ett lämpligt och tydligt sätt. Ett
cirkeldiagram användes endast till variabeln Vilken gestaltning är dominerande?
eftersom det var av stor vikt att tydligt visa vilken gestaltning som dominerade
rapporteringen av partierna, och hur fördelningen såg ut. I de fall där en jämförelse var
aktuell och där skillnader skulle påvisas användes korstabeller, för att på så sätt ställa
två variabler mot varandra på ett tydligt sätt. Samtliga procenttal är avrundade till heltal
för att på ett överskådligt och tydligt sätt visa undersökningens resultat.
I de fall där variabelvärdet Går ej att fastställa fanns, men inte bidrog med relevant
information för resultatet, exkluderades värdet från tabellen. Exempelvis eliminerades
variabelvärdet i variabeln vilken gestaltning framställs Moderaterna med överlag, då
variabelvärdet endast användes när Moderaterna inte omnämndes i artikeln. På så sätt
gavs ett tydligare svar på hur ofta en viss gestaltning förekom i de artiklarna där partiet
faktiskt omnämns.

5.4 Operationalisering
För att undersökningens syfte ska kunna besvaras måste frågeställningarna översättas
till kvantifierbara variabler (Nilsson, 2010). För det första begränsades den politiska
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logiken

till

sakgestaltning

och

medielogiken

begränsades

till

spel-

och

skandalgestaltning. Vi har i uppsatsen använt oss av Strömbäcks (2001) definition av
sak-, spel- och skandalgestaltning (se avsnitt 2.4.1.1, 2.4.1.2 och 2.4.1.2.1) som
utgångspunkt. Däremot ansåg vi att definitionerna i vissa fall kan brytas ner ytterligare
för att resultera i något som är mätbart. Av den anledningen valde vi att i vissa fall
utveckla Strömbäcks (2001) definitioner, för att sedan omvandla definitionerna till
mätbara variabler. Vi eftersträvade genomgående ett så kort avstånd som möjligt mellan
de teoretiska definitionerna och de operationella definitionerna.
5.4.1 Sakgestaltning
Sakgestaltning innebar att det politiska partiet fick uttryck för politiska sakfrågor i
artikeln. Vi valde att använda oss utav Strömbäcks (2001) definition som utgångspunkt i
samband med sakgestaltning, däremot ansåg vi att definitionen behövde tydliggöras och
brytas ner till konkreta variabler. Därför valde vi att sammanställa definitionen till (1)
politiska händelser - rapportering kring en politisk händelse som rör politiska sakfrågor,
(2) politiska förslag - rapportering kring politiska beslut och förslag som rör politiska
sakfrågor, och (3) politiska uttalanden - rapportering kring politiska uttalanden som rör
politiska sakfrågor. Exempel på sådana situationer är när ett parti går ut med
budgetförslag (politiskt förslag), rapportering om ett partis årsstämma (politisk
händelse), eller när en representant för partiet uttalar sig om en politisk sakfråga
(politiskt uttalande), som exempelvis eventuella förändringar i partiets bostadspolitik.
Sakfrågor definierades operationellt som kärnfrågor i ett partis partiprogram, där partiet
i fråga har en tydlig och konkret åsikt kring vad och hur någonting ska göras.
TABELL 2 Sammanfattning av operationaliseringen av begreppet sakgestaltning
Sakgestaltning
Strömbäcks (2001) definition
(Teoretisk definition)
VAD som har hänt eller
kommer att hända

Författarnas definition
(Operationell definition)

Variabel

Rapportering kring en politisk händelse 1.
som rör politiska sakfrågor

(1) Politisk händelse

VAD någon har föreslagit

Rapportering kring politiska beslut och
förslag som rör politiska sakfrågor

(2) Politiskt förslag

VAD någon har sagt i den mån
det syftar på politikens innehåll

Rapportering kring politiska uttalanden
som rör politiska sakfrågor

(3) Politiskt uttalande
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5.4.2 Spelgestaltning
Strömbäcks (2001) definition av spelgestaltning ansåg vi vara allt för komplex, vilket
ledde till att vi bröt upp definitionen i mindre delar. Vi valde att begränsa politik som
spel till variabeln (1) tävling, som innebär att det parti som rapporteringen berör tävlar,
omedvetet eller medvetet, mot andra partier eller sig själva. Variabeln innefattar även
Strömbäcks (2001) begrepp vinnare och förlorare, som vi operationellt definierade som
att ett parti gynnas medan ett annat parti missgynnas av samma rapportering.
Opinionsundersökningar och/eller rapportering av statistik över tid är exempel på när
politik gestaltas som en tävling. Politik som strategi omvandlades till variabeln (2)
strategiskt val, som innebar att politiska partier eller aktörer agerade eller uttalade sig på
ett sätt som inte innefattade politiska sakfrågor, exempel rapportering om interna
stridigheter/maktkamper. Nöjesgestaltning i samband med de politiska partierna
klassificerades därför som ett strategiskt val. Den sista variabeln inom spelgestaltning,
(3) politisk relation, grundade sig helt på Strömbäcks (2001) definition och innefattade
relationen mellan politiska aktörer. Ett exempel kan vara rapportering om hur ett parti
försöker vinna stöd hos andra partier genom så kallad kohandel, för att i slutändan vinna
majoritet i en fråga. Politisk relation innefattade därför de artiklar som behandlade
partiers relationer till varandra, där partiet i fråga inte flyttade sin egen ståndpunkt
närmare sin motståndares som ett strategiskt val. HUR politik bedrivs valde vi att
utesluta från undersökningen, då förståelsen för definitionen var allt för komplex, vilket
hade bidragit med en allt för stor tolkningsfrihet vid kodningen.
TABELL 3 Sammanfattning av operationaliseringen av begreppet spelgestaltning
Spelgestaltning
Strömbäcks (2001)
definition
(Teoretisk definition)

Författarnas definition
(Operationell definition)

Politik som spel, samt
vinnare och förlorare

Det parti som rapporteringen berör tävlar,
omedvetet eller medvetet, mot andra partier eller
sig själva. Partiet framställs som en vinnare eller
förlorare i ett givet scenario.

Politik som strategi

Politiska partier eller aktörer agerade eller
uttalade sig på ett visst sätt, som inte berörde
politiska sakfrågor.

Politiska relationer

Relation mellan politiska aktörer, internt eller
externt

Variabel

(1) Tävling

(2) Strategiskt val

(3) Politisk relation
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5.4.3 Skandalgestaltning
I samband med skandalgestaltning valde vi att huvudsakligen använda oss av
Strömbäcks (2001) definitioner, och genom egen tolkning förklara innebörden av
definitionerna. Eftersom skandaler och moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden
enligt oss låg allt för nära varandra i innebörd valde vi att skilja de åt med hjälp av
variablerna beteende och uttalande. Skandaler begränsades därför till (1) klandervärda
beteenden och moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden begränsades till (2)
klandervärda uttalanden. På så sätt särskildes begreppen genom beteenden respektive
uttalanden. Klandervärt beteende innebar således ett negativt agerande i en särskild
händelse, exempelvis Kaplans middag med högerextrema profiler från Turkiet (Jönsson
Olsson, 2016, 14 april). Klandervärda uttalande begränsades till uttalanden som går
emot moraliska eller juridiska riktlinjer, som exempelvis Mehmet Kaplans liknelse av
Israel och Nazisttyskland (Järkstig, 2016, 17 april). Tills sist användes variabeln (3)
felsägningar, som innebar att medierna ifrågasatte specifika ordval eller uttalanden, som
vidare genererade skanadaljournalistik. Felsägningar grundade sig på misstag eller
missförstånd till skillnad från klandervärda uttalanden. Ett exempel på en felsägning är
när Reinfeldt använde ordet etniska istället för inrikesfödda, i samband med ett
uttalande om svenskars arbetslöshet, där media menade att ordet etniska tillhör den
högerextrema propagandan (Stenquist, 2012, 20 maj).
TABELL 4 Sammanfattning av operationaliseringen av begreppet skandalgestaltning
Skandalgestaltning
Strömbäcks (2001) definition
(Teoretisk definition)

Författarnas definition
(Operationell definition)

Variabel

Skandal

Beteende som går emot moraliska
eller juridiska riktlinjer

(1) Klandervärt beteende

Moraliskt eller juridiskt
klandervärda beteenden av
politiker

Uttalanden som går emot moraliska
eller juridiska riktlinjer

(2) Klandervärt uttalande

Felsägningar som behandlats
som om det som har sagts är en
skandal

Ifrågasatt eller felaktigt uttryck eller
uttalande enligt media

(3) Felsägning

35

5.5 Forskningsetiska överväganden
Vetenskapsrådet (u.å.) delar upp de etiska riktlinjerna i fyra huvuddelar som innefattar
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att forskaren ska delge uppgiftslämnare och de som
påverkas av forskningen om forskningens syfte. Då studien i första hand behandlade
partier som helhet, och inte individuella personer, var inte informationskravet relevant
för undersökningen. Eftersom att studien inte presenterade specifika personers åsikter i
form av enkätsvar eller likande saknades även respondenter. Samtyckeskravet innebär
att deltagare i studien när som helst ska ha rätt att avbryta sin medverkan, men då
studien endast innefattas av artiklar som berör offentligt publicerade angelägenheter
behövdes inga etiska övervägande kring samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet
innebär att deltagare i studien i största möjliga mån ska vara anonyma, samt att
uppgifter om deltagarna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av
dem. Då studien inte hade några faktiska deltagare, samt att de personer som artiklarna
berör är offentliga, fanns det ingen som behövde anonymiseras i studien. För studiens
syfte kom inte heller några uppgifter om privatpersoner att samlas in, och därför
kommer inte sådana uppgifter att kunna användas för andra ändamål än till forskningen,
vilket innebär att det inte behövdes några överväganden kring nyttjandekravet.
Sammanfattningsvis var studiens upplägg på ett sådant vis att de forskningsetiska
överväganden inte var av relevans då studiens empiri var offentligt publicerade artiklar,
och inga enskilda personers uppgifter samlades in.

5.6 Metoddiskussion
För att en undersökning ska anses ha en god vetenskaplighet krävs det att påståenden
och slutsatser argumenteras väl för, och att undersökningen genererar tillräckligt goda
skäl för något ska kunna påstås vara sant. Argumenten i fråga måste vara giltiga och
tillförlitliga, vilket betyder att undersökningen måste uppnå god validitet och
reliabilitet. (Ekström & Larsson, 2010)
5.6.1 Reliabilitet
Reliabilitet handlar i grund och botten om att studien ska kunna genomföras på samma
premisser och ge samma resultat. Om läsaren i hög grad anser att undersökningen går
att upprepa, har undersökningen en hög reliabilitet (Eliasson, 2013). Under uppsatsens
gång har vi eftersträvat en genomgående hög reliabilitet, genom att bland annat utförligt
beskriva undersökningens förutsättningar och genomförande. För att uppnå pålitliga
resultat har vi aktivt försökt minimera tolkningsfriheten genom att försäkra oss om att
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undersökningen var oberoende av vilken forskare som utför undersökningen och när
forskaren i fråga genomför undersökningen. Vidare har kodinstruktionerna och
kodschemat formulerats på ett tydligt och grundläggande sätt som minskar risken för
misstolkningar och missförstånd vid en eventuell upprepning. Eliasson (2013)
understryker vidare att en hög reliabilitet är en förutsättning för en hög validitet.
5.6.1.1 Interkodarreliabilitetstest
Innan undersökning påbörjades genomfördes ett interkodarreliabiltetstest för att
säkerställa att kodningen skulle utföras på samma grund, och resultera i samma resultat
trots att kodningen utfördes av olika personer, på olika platser, och delvis under olika
tidpunkter. Artiklar publicerade från och med den första januari fram till och med den
nionde januari testkodades enskilt av undersökningens ansvariga, och resultaten
jämfördes därefter. Inga skillnader i kodningen upptäcktes, vilket innebar att en hög
reliabilitet säkerställdes. Det preliminära kodschemat och kodinstruktionerna kunde
därför fastställas.
5.6.2 Validitet
Eliasson (2013) skriver att en hög validitet innebär att undersökningen undersöker vad
som från början avsåg undersökas. För att uppnå en hög validitet - giltighet, är det
därför viktigt att frågeställningen klargörs i ett tidigt stadium. Endast när det står klart
vad som ska undersökas kan relevanta metoder och relevant material kartläggas och
samlas in. En viktig förutsättning för en hög validitet är att de operationella
definitionerna av undersökningens nyckelbegrepp ligger så nära som möjligt de
teoretiska definitionerna. Även Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012)
understryker att en god begreppsvaliditet handlar om att avståndet mellan de teoretiska
definitionerna och de operationella definitionerna av viktiga begrepp inte får vara för
stort. Eftersom vi ansåg att Strömbäcks (2001) teoretiska definitioner kunde förklaras
ytterligare för att begränsa graden av fri tolkning, operationaliserades nyckelbegreppen
till konkreta och mindre komplexa formuleringar.
5.6.3 Metodkritik
Trots att det finns metoder som lämpar sig bättre för specifika studier än andra, är valet
inte alltid självklart. Det finns en rad olika metoder att tillgå, och ett noggrant
övervägande av för- och nackdelar med respektive metod var därför ett måste innan det
slutgiltiga metodvalet gjordes.
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5.6.3.1 Val av metod och alternativa metoder
I denna studie, vars huvudsakliga syfte är att undersöka om Aftonbladets och
Expressens

rapportering

av

Moderaterna,

Socialdemokraterna

och

Sverigedemokraterna följer medielogiken eller den politiska logiken, fanns det inga
alternativa metoder som lämpade sig bättre eller lika bra som en kvantitativ
innehållsanalys, vilket gjorde metodvalet självklart. Däremot fanns det alternativa
arbetssätt i samband med den kvantitativa metoden. En kombination av en kvantitativoch kvalitativ innehållsanalys hade kunnat användas för undersökningens syfte, vilket
hade gett mer utrymme för tolkning. Istället för att kategorisera huruvida specifika
gestaltningar förekommer, hade användandet av fritext varit ett alternativ. Efter
insamlandet av det empiriska materialet hade fritexten i sin tur kategoriserats, vilket
innebär en bredare gardering för eventuella artiklar där det är svårt göra kategorisering
direkt, eller där flera gestaltningar förekommer. Däremot hade reliabiliteten sjunkit,
eftersom tolkningsfriheten hade gjort att resultatet varierat beroende på vem som utför
studien och när studien utförs. Viktig att understryka är att även den kvantitativa
metoden kräver en viss grad av tolkning, då den mänskliga faktorn ständigt gör sig
påmind. Även om vi genomgående har strävat efter att minimera graden av tolkning i
undersökningen är det omöjligt att lyckas fullt ut, vilket bör tas i beaktning i samband
med studiens resultat.
5.6.3.2 Utförande
Efter undersökningens utförande stod det klart att vissa förändringar hade lämpat sig
bra. För det första hade en variabel där artikelns innehåll beskrevs varit relevant, då det
hade bidragit med en övergripande bild av vilka nyheter som får mycket respektive lite
uppmärksamhet i media. Exempelvis bekräftade undersökningen att samma skandal ofta
får mycket uppmärksamhet av både Aftonbladet och Expressen under en längre
tidsperiod, vilket hade varit intressant att lyfta fram med hjälp av en lämplig variabel.
Vidare hade det även varit fördelaktigt att specificera variablerna ytterligare, för att
minska graden av tolkning. På grund av studiens begränsade omfattning var en sådan
förändring svårtillämpad, då det hade förutsatt en allt för tidskrävande kodning. Den
aktuella kodningens utförande och utformning var anpassad till studiens omfattning.
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6 RESULTAT
I kapitlet presenteras resultatet av den empiriska undersökningen i form av text,
statistik, tabeller och figurer. Inledningsvis redovisas resultatet av den dominerande
gestaltningen, följt av skillnader mellan Aftonbladet och Expressen, samt de tre
partierna Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Till sist
presenteras en sammanfattning av de mest utmärkande resultaten.

6.1 Dominerande gestaltning i svensk kvällspress
Figur 1 redogör fördelningen av sak-, spel- och skandalgestaltning i svensk kvällspress.
Resultatet visar att spelgestaltning är den dominerande gestaltningen i svensk
kvällspress och utgör mer än hälften av den politiska rapporteringen (57 %). Därefter
kommer sakgestaltning (21 %) och skandalgestaltning (20 %), som utgör ungefär en
femtedel var av mediernas rapportering av partierna. Figuren visar vidare att i 2 % av
artiklarna går det ej att fastställa en tydlig gestaltning, vilket bland annat kan bero på att
det inte går att avgöra vilken av två eller flera gestaltningar som är mest dominerande,
på grund av att det förutsätter en hög grad av tolkning. Det resulterar vidare i att vissa
tabeller har ett lägre totalt antal artiklar, närmare bestämt 600 stycken efter avrundning.

FIGUR 1 Dominerande gestaltning i svensk kvällspress rapportering av Moderaterna,
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

n=610
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Eftersom undersökningens syfte huvudsakligen är att undersöka i vilken utsträckning
svensk kvällspress följer den politiska logiken och medielogiken krävs en uppdelning av
de olika gestaltningarna. Spelgestaltning och skandalgestaltning adderas därför i figur 2
för att visa förekomsten av medielogik, och sakgestaltning utgör således enskilt den
politiska logiken. Figur 2 visar fördelningen av den politiska logiken och medielogiken i
svensk kvällspress. Resultatet i figur 2 visar att gestaltningen av Moderaterna,
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i nästan 4 av 5 artiklar (77 %) följer
medielogiken, och att endast 1 av 5 artiklar (21 %) följer den politiska logiken. De
artiklar som inte gick att klassificera redogörs i stapeln Går ej att fastställa, och utgörs
av samma artiklar som framkom i figur 1, det vill säga 2 %.

FIGUR 2 Förekomst av den politiska logiken och medielogiken i svensk kvällspress rapportering n=610
av Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna (andel i procent).

6.1.1 Sakgestaltning, spelgestaltning och skandalgestaltning
Medielogik och politisk logik bröts först ner i sak-, spel- och skandalgestaltning, och
sedan ytterligare i de variabler, som det tidigare redogjorts för (se 5.4
operationalisering). Variablerna delades in i tre olika tabeller för att möjliggöra
utläsning av vad tidningarna rapporterar om inom de olika gestaltningarna. Viktigt att
påpeka är att variablerna som förekommer i tabell 5, tabell 6 och tabell 7 kan
förekomma även om gestaltningen i fråga inte utgör artikelns dominerande gestaltning.
Vilket innebär att procentenheterna skiljer sig gentemot tabeller där den dominerande
gestaltningen är i fokus. Dessutom kan flera variabler

inom samma gestaltning

förekomma i samma artikel. Tabell 5 visar således att den vanligaste gestaltningen inom
sakgestaltning utgörs av ett politiskt uttalande, vilket förekommer i 18 % av de 600
artiklar där det går att fastställa en gestaltning. Tabellen visar även att Aftonbladet och

40

Expressen framställer politiska uttalanden i en relativt liknande omfattning, det vill säga
i 17 % respektive 18 % av artiklarna. Den näst största variabeln inom sakgestaltning är
ett politiskt förslag, som totalt sett utgör det väsentliga i 17 % av artiklarna. En politisk
händelse förekommer totalt sett i 9 % av fallen, det vill säga i 10 % av artiklarna i
Aftonbladet respektive 8 % av artiklarna i Expressen. Den procentuellt sett största
skillnaden mellan tidningarna förekommer i samband med ett politiskt förslag som
utgör det väsentliga i 20 % av artiklarna i Aftonbladet, jämfört med 15 % i Expressen.
TABELL 5 Förekomst av sakgestaltningens tre variabler i Aftonbladet och Expressen (andel i procent)

Tabell 6 visar fördelningen av de tre variablerna tävling, strategiskt val och relation i
respektive tidning, samt totalt för svensk kvällspress. Tabellen klargör att Aftonbladets
och Expressens spelgestaltning är överlag likartad. Trots det är ett strategiskt val det
vanligaste förekommande i Aftonbladet och utgör det väsentliga i 40 % av artiklarna,
medan det i Expressen är tävlingsgestaltning som är mest frekvent förkommande, och
utgör det väsentliga i 38 % av artiklarna. Gemensamt för båda tidningarna är att
variabeln relation är den minst förekommande variabeln inom spelgestaltning, och utgör
det väsentliga i 16 % av artiklarna i Aftonbladet och 17 % av artiklarna i Expressen.
Totalt sett utgörs tävlingsgestaltning och strategiskt val av en marginell skillnad, där
tävlingsgestaltning förekommer i 38 % av artiklarna och ett strategiskt val förekommer i
37 % av artiklarna. En relation utgör totalt sett det väsentliga i 17 % av artiklarna.
Sammanfattningsvis finns det inga tydliga skillnader mellan tidningarna, och
fördelningen av variablerna inom spelgestaltning är därför övervägande likartad.
TABELL 6 Förekomst av spelgestaltningens tre variabler i Aftonbladet och Expressen (andel i procent)
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I tabell 7 redogörs fördelningen av variablerna inom skandalgestaltning, där klandervärt
beteende är den mest förekommande gestaltningen i både Aftonbladet och Expressen.
Samtidigt är klandervärt beteende den variabel som utgör den största skillnaden mellan
tidningarna, då den representerar det väsentliga i 16 % av artiklarna i Aftonbladet och
25 % av artiklarna i Expressen. Därefter kommer klandervärt uttalande som utgör det
väsentliga i 7 % av artiklarna i aftonbladet, och i 6 % av artiklarna i Expressen.
Variabeln felsägning förkommer aldrig i varken Aftonbladets eller Expressens
gestaltning av partierna. Totalt sett dominerar klandervärt beteende gestaltningen av
partierna och förekommer i 21 % av samtliga artiklar. Därefter kommer klandervärt
uttalande på 7 % respektive felsägning på 0 %.
TABELL 7 Förekomst av skandalgestaltningens tre variabler i Aftonbladet och Expressen (andel i procent)

6.1.2 Gestaltning fördelat i olika redaktionella delar
Tabell 8 visar fördelningen av gestaltningarna beroende på vilken redaktionell del av
tidningen artikeln är publicerad i. Sakgestaltning är vanligast förekommande i debatt,
och förekommer i 35 % av artiklarna. Den näst vanligaste delen att gestalta sakfrågor i
är övrigt (23 %), följt av general (21 %). Sakgestaltning är minst förekommande i kultur
(6 %) och krönikor (7 %). Övriga delar av tidningen placerar sig mellan de två spannen.
Spelgestaltning är den dominerade gestaltningen i samtliga delar av tidningarna, med
undantag för krönikor där spelgestaltning förekommer lika ofta som skandalgestaltning
(47 %). Att gestalta partier inom ramen för spel och nöje är oftast förekommande i
kultur (71 %) och nöje (67 %), tätt följt av ledare (65 %). Spelgestaltning är minst
förekommande i debattartiklar (40 %), eftersom gestaltningen förekommer i 2 av 5
artiklar. Gestaltning ur ett skandalperspektiv är vanligast i krönikor (47 %), där en
skandalgestaltning förekommer nästan dubbelt så ofta som i debatt (26 %), som är den
del av tidningarna där skandalgestaltning är näst mest förekommande. Skandaler
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gestaltas minst i kultur och ledare (18 %). Totalt sett är det 12 artiklar (2 %) där den
dominerande gestaltningen inte kan avgöras.
TABELL 8 Fördelning av gestaltningarnas förekomst i Aftonbladets och Expressens redaktionella delar
(andel i procent)

6.2 Gestaltning i Aftonbladet och Expressen
För att redogöra skillnader mellan Aftonbladets och Expressens gestaltning av samtliga
partier sammanställdes tabell 9, där den dominerande gestaltningen tydliggörs för
respektive tidning. Inga större skillnader kan utläsas mellan tidningarna. Både
Aftonbladet och Expressen gestaltar partierna i fler än hälften av fallen i enighet med
spelgestaltning, det vill säga i 58 % av artiklarna i Aftonbladet och i 56 % av artiklarna i
Expressen. Skillnaden mellan tidningarna ligger huvudsakligen i att Aftonbladet
framställer partierna enligt sakgestaltning oftare än Expressen, närmare bestämt i 22 %
respektive 20 % av artiklarna, och Expressen framställer partierna enligt
skandalgestaltning oftare än Aftonbladet, det vill säga i 22 % respektive 17 % av
artiklarna. Totalt sett utgörs Aftonbladets och Expressens gestaltning av Moderaterna,
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna av spelgestaltning i 57 % av fallen,
sakgestaltning i 21 % av fallen och skandalgestaltning i 20 % av fallen. I 2 % av
samtliga artiklar går det inte att fastställa vilken gestaltning som dominerar tidningarnas
framställning av partierna.
TABELL 9 Fördelning av dominerande gestaltning i Aftonbladet och Expressen (andel i procent)
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6.2.1 Aftonbladets och Expressens gestaltning av Moderaterna
Tabell 10 redogör hur Aftonbladet respektive Expressen gestaltar Moderaterna. I drygt 3
av 5 artiklar i Aftonbladet framställdes Moderaterna i enighet med spelgestaltning,
vilket motsvarar 63 %. I Expressen förekommer spelgestaltning i 2 av 3 artiklar, vilket
utgör 66 %. Vidare förekommer sakgestaltning i 22 % av artiklarna publicerade i
Aftonbladet och i 24 % av artiklarna publicerade i Expressen, vilket redogör för en
liknande framställning av Moderaterna i samband med sakgestaltning mellan
tidningarna. Den största skillnaden tydliggörs i samband med skandalgestaltning där
Aftonbladet framställer Moderaterna enligt skandalgestaltning i 15 % av artiklarna och
Expressen i 10 % av artiklarna, vilket visar på en differens på 5 %.
TABELL 10 Förekomst av sak-, spel och skandalgestaltning i Aftonbladet och Expressens rapportering
av Moderaterna (andel i procent)

6.2.2 Aftonbladets och Expressens gestaltning av Socialdemokraterna
Tabell 11 visar att Socialdemokraterna övervägande framställs genom spelgestaltning,
och att både Aftonbladet och Expressen främst gestaltar det politiska innehållet som
spel. I Aftonbladet förekommer socialdemokraterna i samband med spelgestaltning i 61
% av artiklarna och i Expressen i 64 % av artiklarna. Aftonbladet framställer
Socialdemokraterna i samband med sakgestaltning i 31 % av artiklarna jämfört med
Expressen som framställer Socialdemokraterna i samband med sakgestaltning i 19 % av
artiklarna, vilket motsvarar en skillnad på 1,6 gånger. Däremot framställer Expressen
Socialdemokraterna i samband med skandalgestaltning i 17 % av artiklarna, vilket
motsvarar mer än dubbelt så ofta som Aftonbladet, som framställer Socialdemokraterna
i enighet med skandalgestaltning i 8 % av artiklarna. Totalt sett är det således
spelgestaltning som används i Aftonbladets och Expressens framställning av
Socialdemokraterna i majoriteten av artiklarna.
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TABELL 11 Förekomst av sak-, spel och skandalgestaltning i Aftonbladet och Expressens rapportering av
Socialdemokraterna (andel i procent).

6.2.3 Aftonbladets och Expressens gestaltning av Sverigedemokraterna
I

tabell

12

redogörs

Aftonbladets

och

Expressens

framställning

av

Sverigedemokraterna. Spelgestaltning är mest frekvent förekommande i båda
tidningarna och utgör det väsentliga i 65 % av artiklarna i Aftonbladet och 55 % av
artiklarna i Expressen, vilket motsvarar majoriteten i respektive tidning. I de artiklar där
Sverigedemokraterna förekommer, framställer Expressen partiet i samband med
sakfrågor i 11 % av artiklarna, jämfört med Aftonbladets som framställer partiet i
samband med sakfrågor i 6 % av artiklarna. Alltså framställer Expressen
Sverigedemokraterna i samband med sakfrågor nästa dubbelt så ofta som Aftonbladet.
Skandalgestaltning är näst mest förekommande i båda tidningarna och utgör det
väsentliga i 29 % av artiklarna i Aftonbladet och i 34 % av artiklarna i Expressen.
Skandalgestaltning av Sverigedemokraterna är således vanligare i Expressen än i
Aftonbladet.
TABELL 12 Förekomst av sak-, spel och skandalgestaltning i Aftonbladet och Expressens rapportering
av Sverigedemokraterna (andel i procent)

6.3 Dominerande gestaltning av partierna
För att skilja mellan den dominerande gestaltningen i de totalt 610 analysenheterna och
de mest förekommande gestaltningarna i svensk kvällspress, är tabell 13 utformad.
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Tabellen visar vilken gestaltning som är mest förekommande i samband med respektive
parti. Notera att flera olika gestaltningar och två eller flera partier kan förekomma i
samma artikel, vilket resulterar i n=744.
TABELL 13 Förekomst av sak-, spel- och skandalgestaltning i svensk kvällspress rapportering av
Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna (andel i procent)

I figur 3 visas fördelning av partiernas framställning genom den politiska logiken och
medielogiken i form av ett stapeldiagram.

FIGUR 3 Förekomst av den politiska logiken och medielogiken i svensk kvällspress
n=744
rapportering av Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, fördelat på parti (andel i
procent).

6.3.1 Moderaterna
Tabell 13 visar fördelningen av hur Aftonbladet och Expressen gestaltar Moderaterna i
de totalt 211 artiklarna som partiet nämns i. Spelgestaltning förekommer i 65 % av
artiklarna, vilket knappt motsvarar 2 av 3 artiklar och utgör mer än hälften av den totala
rapporteringen av Moderaterna. Sakgestaltning utgör 23 % och skandalgestaltning utgör
12 % av framställningen. Resultatet i figur 3 visar att den dominerande rapporteringen
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av Moderaterna följer medielogiken, då spelgestaltning och skandalgestaltning utgör 77
% av den totala rapporteringen och sakgestaltning, det vill säga den politiska logiken,
utgör 23 % av rapporteringen.
6.3.2 Socialdemokraterna
Tabell 13 redogör fördelningen av Socialdemokraternas gestaltning i Aftonbladet och
Expressen. Av tabellen framgår att Socialdemokraternas framställning skiljer sig
marginellt från Moderaternas framställning. Spelgestaltning är mest förekommande och
utgör det väsentliga i 63 % av de totalt 327 artiklarna som berör Socialdemokraterna,
vilket motsvarar 205 artiklar. Spelgestaltning dominerar således även rapporteringen av
Socialdemokraterna, och utgör det väsentliga i mer än hälften av artiklarna.
Sakgestaltning förekommer i nästan 1 av 4 artiklar, vilket utgör 24 %, samtidigt som
skandalgestaltning förekommer i 13 % av artiklarna. Spelgestaltning förekommer därför
nästan 3 gånger så ofta som sakgestaltning och 5 gånger så ofta som skandalgestaltning.
Överlag följer rapportering om Socialdemokraterna ett medielogiskt perspektiv då spel
och
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76

%

av

artiklarna

som

berörde

socialdemokraterna, medan den politiska logiken i form av sakgestaltning endast
förekommer i 24 % av artiklarna (se figur 3).
6.3.3 Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna är det parti som skiljer sig mest från de andra i fråga om
gestaltning enligt tabell 13. Spelgestaltning är mest förekommande även i samband med
Sverigedemokraterna, och förekommer i 122 artiklar av de totalt 206 artiklarna.
Resultatet motsvarar vidare 59 %, alltså nästan 3 av 5 artiklar. Däremot framställer
Aftonbladet och Expressen Sverigedemokraterna oftare enligt skandalgestaltning än
sakgestaltning,

till

skillnad

från

Moderaterna

och

Socialdemokraterna.

Skandalgestaltning utgör det väsentliga i 32 % av artiklarna, och sakgestaltning utgör
det väsentliga i 9 % av artiklarna. Sammanfattningsvis förekommer alltså
skandalgestaltning mer än tre gånger så ofta som sakgestaltning i samband med
rapportering som berör Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är vidare det parti
där ett medielogiskt framställningssätt är tydligast, då 91 % av artiklarna följer
medielogiken medan endast 9 % följer den politiska logiken (se figur 3).
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6.4 Sammanfattning av resultat
Nedan sammanfattas resultatet av undersökningen för att på ett tydligt sätt besvara
samtliga fyra frågeställningar.
•

Den dominerande gestaltningen i Aftonbladet och Expressen är spelgestaltning, som
utgör mer än hälften av rapporteringen.

•

Medielogiken utgör grunden i nästan 4 av 5 artiklar, vilket betyder att den politiska
logiken utgör grunden i 1 av 5 artiklar. Medielogiken förekommer därför nästan 4
gånger så ofta som den politiska logiken.

•

Aftonbladet och Expressens framställning av Moderaterna Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna är övervägande lik. Den största skillnaden ligger i att Expressen
totalt sett framställer partierna genom skandalgestaltning vid fler tillfällen än
Aftonbladet.

•

Aftonbladet framställer Socialdemokraterna mer genom sakgestaltning än Expressen,
och Expressen framställer Socialdemokraterna mer genom skandalgestaltning än
Aftonbladet.

•

Totalt sett förekommer spelgestaltning i 57 % av de 610 artiklarna, sakgestaltning i 21
% av artiklarna och skandalgestaltning i 20 % av artiklarna.

•

Sverigedemokraterna framställs med skandalgestaltning vid fler tillfällen än vad
Moderaterna och Socialdemokraterna gör tillsammans.

•

I debattartiklar förekommer sakgestaltning oftast, medan sakgestaltning är minst
förekommande i kultur. Politik ur ett spel- och nöjesperspektiv förekommer däremot vid
flest tillfällen i kultur, och minst i debattartiklar. Skandalgestaltning är mest
förekommande i krönikor och minst förekommande i ledaresektionen.
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7 ANALYS
I kapitlet presenteras undersökningens resultat i förhållande till tidigare teori och
forskning. Inledningsvis analyseras den politiska logiken och medielogiken, vidare
indelat i sakgestaltning, spelgestaltning och skandalgestaltning. Därefter analyseras
Aftonbladets och Expressens likheter och skillnader i samband med publicerat politiskt
innehåll.

7.1 Den politiska logiken och medielogiken
Studiens resultat visar att medielogik är den dominerande gestaltningen i svensk
kvällspress. Antalet skandal- och sakgestaltningar i resultatet skiljer sig marginellt, till
skillnad från antalet spelgestaltningar som utgör den dominerande gestaltningen i fler än
hälften av artiklarna. Resultatet styrker Nords (2013b) och Peterssons et al. (2006) tes
om att medielogiken ofta förekommer i kvällspress, och grundas på mediernas vilja att
sälja lösnummer. Det bidrar till att fokus ofta ligger på skandaler och spelgestaltningar,
istället för på politiska sakfrågor. Studiens resultat visar även att svensk kvällspress
rapportering om politik bygger upp det scenario Cook (2005) beskriver, där politiken
vinner kortsiktiga fördelar genom att synas ur ett nöjesperspektiv i kvällspressen,
samtidigt som det riskerar att minska opinionens intresse för politik i längden. Det
bidrar till risken att allt färre blir delaktiga i samhällets utformning. Den medielogiska
dominansen i svensk kvällspress förskjuter vidare tidningarnas position som oberoende
granskare i enighet med vad Bengtssons (2011) skriver. Det innebär att medialiseringen
av den politiska kommunikationen har bidragit till att mediernas objektiva verklighet
har ersatts med en verklighet byggd på egenintresse, där medierna arbetar efter sina
egna syften och preferenser.
Eftersom medierna utgör den främsta delgivaren av politisk information för
medborgarna, kan resultatet av denna studie innebära en ytterligare risk enligt det
scenario som Cappella och Jamieson (1997) målar upp. Forskarna menar att ett allt för
medielogiskt framställningssätt i medierna kan leda till att medborgarna får ett cyniskt
förhållningssätt till nyhetsinnehållet. En allt för tydlig medial framställning i enighet
med medielogiken kan därför bidra till att människor börjar ifrågasätta mediernas
rapportering, och därmed mediernas trovärdighet, vilket i slutändan skulle missgynna
både medierna och politiken. Resultatet av denna undersökning bekräftar därför denna
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eventuella risk då spelgestaltning, och därmed medielogiken, utgör en omfattande del av
den totala nyhetsrapporteringen. I en kontext som stämmer överens med Cappella och
Jamiesons (1997) teori, kan därför mediernas uppgift som medborgarnas huvudsakliga
informationskälla mista sin funktion, då mediernas brist på trovärdighet tvingar
medborgarna att söka efter alternativa källor för att informera sig om det politiska
landskapet.
Den största skillnaden mellan medielogik och politisk logik gäller Sverigedemokraterna.
Både Moderaterna och Socialdemokraterna framställs genom politisk logik i 23 %
respektive 24 % av artiklarna, medan motsvarande siffra för Sverigedemokraterna är 9
%, det vill säga mindre än hälften. Det kan förklaras med den stämpeln som
Sverigedemokraterna har fått enligt Hellström (2013). Författaren menar att partiet
framställs på ett visst sätt på grund av sin utanförskapsposition som är baserad på en
känsla av ondhet mot godhet, där de rationella människorna (i det här fallet symboliserat
av kvällspressen) arbetar gemensamt mot det onda (Sverigedemokraterna). Även om de
största skillnaderna mellan partierna finns i samband med Sverigedemokraterna, visar
resultatet även på vissa skillnader mellan hur Aftonbladet och Expressen gestaltar de
andra partierna. Expressen gestaltar Moderaterna i samband med politisk logik och
Socialdemokraterna i samband med skandaler vid fler tillfällen än Aftonbladet.
Aftonbladet gestaltar i sin tur Socialdemokraterna i samband med politisk logik oftare
än Expressen, och mer sällan i samband med skandaler. Studiens resultat tyder däremot
på att tidningarnas framställning av partierna är övervägande likartad, även om
Expressen framstår som något mer partisk då deras procentuella uppdelning av
partiernas gestaltning skiljer sig mer än Aftonbladets. Resultatet bekräftar därför Asps
(2011) tidigare studie där han påvisar att Expressen är en mer partisk tidning än
Aftonbladet, eftersom tidningens gestaltning skiljer sig mer mellan partierna jämfört
med Aftonbladets framställning.
7.1.1 Sakgestaltning
Enligt McCombs (2004) är dagordningsteorin av stor vikt när det kommer till vilka
partier som kommer till tals i sakfrågor. I början av år 2015 var fortfarande
arbetslösheten en viktig del av mediernas dagordning, vilket innebar att partier med en
tydlig arbetslinje oftare kom till tals i samband med sina sakfrågor. I den här studien
innebär det att Socialdemokraterna och Moderaterna, som båda klassar sig som
arbetarpartier, oftare syns i samband med sakfrågor än vad Sverigedemokraterna gör,
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som främst identifierar sig som ett integrations- och äldreomsorgssparti. McCombs
(2004) menar vidare att partier med en tydlig politisk profil inom en specifik sakfråga
gynnas när omvärlden är i behov av ett tydligt ställningstagande inom det angivna
området. Hade studien istället grundat sig på artiklar från den senare delen av år 2015,
då asylkrisen kom att dominera mediernas dagordning, är det rimligt att anta att
Sverigedemokraternas sakgestaltning hade ökat på grund av deras sakfrågepreferenser.
En ytterligare anledning till varför Moderaterna och Socialdemokraterna förekommer i
samband med sakfrågor mer frekvent än Sverigedemokraterna, kan ha att göra med
Meyers (2002) tre dimensioner av den politiska logiken. Eftersom Moderaterna och
Socialdemokraterna länge har utgjort de två huvudsakliga kandidaterna till makten och
statsministerposten, utgörs rimligtvis en stor del av deras politiska arbete av en strävan
efter legitimitet och acceptans hos medborgarna. Eftersom det ligger i politikernas och
medborgarnas intresse, ligger det även i mediernas intresse, vilket kan vara en
bidragande faktor till varför partierna oftare syns i samband med sakfrågor jämfört
Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas strävan efter legitimitet och acceptans bör
vara lika stor, med anledning av deras utanförskapsposition. Medierna tar sannolikt en
störres risk i sin rapportering av Sverigedemokraterna, då partiet står för en avvikande
politik enligt Hellström (2013). Vidare utgörs Sverigedemokraternas partiprogram i
huvudsak av frågor som rör integration och äldrevård, vilket rimligtvis begränsar
rapporteringen av partiet i samband med sakfrågor. Meyers (2002) dimensioner av den
politiska logiken innefattar vidare beslut om lösningar på problem (policy) och
verkställandet av dessa beslut (polity), vilket även det troligtvis påverkar svensk
kvällspress rapportering av Sverigedemokraterna. Det faktum att partiet förknippas med
färre sakfrågor än Socialdemokraterna och Moderaterna, bidrar rimligtvis till att partiet
även förekommer i samband med sakfrågor mer sällan än Moderaterna respektive
Socialdemokraterna. Antagandet grundar sig på Strömbäcks (2009) teori om att
dimensionerna handlar om partiernas förhållningssätt till olika sakfrågor.
Resultatet av denna studie skiljer sig från Asps (2011) resultat i studien som grundar sig
på valet år 2010, där forskaren kom fram till att sakgestaltning prioriterades av de
svenska medierna. En möjlig förklaring kan tänkas ligga i det faktum att forskarens
studie utfördes i nära anknytning till ett val, till skillnad från denna undersökning som
utfördes mellan valår. Även Asp (2011) belyser förekomsten en eventuell valårseffekt
som en tänkbar orsak till undersökningens utgång. Dessutom grundar sig Asps (2011)
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studie på andra medier än kvällspress, vilket bidrar med en rimlig förklaring till varför
sakfrågor var mer framträdande i den studien. Även Nord (2013b) understryker att
medielogiken är mer framträdande i kvällspress än i morgontidningar, vilket förstärker
förklaringen till varför vissa skillnader mellan studierna påvisas.
7.1.2 Spelgestaltning
Anledningen till varför spelgestaltning är den dominerande gestaltningen i svensk
kvällspress kan förklaras med Nilssons (2001) teori om vad som avgör vad det är som är
en bra respektive dålig nyhet. Eftersom det enligt forskaren är mediedramaturgi,
medieformat, mediernas arbetsrutiner och metoder som avgör nyhetsvärdet, ligger
makten helt hos medierna själva. Medierna tar exempelvis hänsyn till konkurrerande
krafter, organisatoriska förutsättningar och ekonomiska villkor i sin rapportering, vilket
betyder att den information som kvalificerar sig som en nyhet filtreras och formas för att
passa in i mediernas organisatoriska ramar och riktlinjer. Det är således medierna som
på egen hand styr utformningen av nyheterna, vilket bekräftar Strömbäcks (2009) teori
om att medielogikens utgångspunkt ligger i mediernas egna behov. Därför kan nyheter
som i grund och botten handlar om en sakfråga omvandlas till spelgestaltning genom
exempelvis inslag av strategiska val eller en viss grad av tävlingsgestaltning, för att på
så sätt vinna över läsare från en tidning till en annan. Medierna kryddar således det
politiska innehållet för att nyheten ska uppfylla och bidra positivt till mediernas egna
behov, vilket kan förklaras med Strömbäcks (2013b) resonemang om att medierna inte
kan bidra med en helt neutral bild av verkligheten.
Även Meyer (2002) understryker liknande faktorer, och menar att nyhetsvärde och
iscensättande avgör vilka nyheter som väljs ut och presenteras av medierna. Av den
anledningen kan undersökningens resultat få en ytterligare förklaring till varför
spelgestaltning

dominerar

svensk

kvällspress

framställning

av

Moderaterna,

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Eftersom spelgestaltning utgör grunden i
majoriteten av artiklarna borde spelgestaltning sannolikt även ha ett högt nyhetsvärde
enligt medierna. Precis som Entman (1993) påtalar kan medierna genom urval och
framträdande belysa specifika delar av det politiska innehållet, vilket betyder att
medierna exempelvis understryker eller upprepar de delar av innehållet som bedöms ha
ett högt nyhetsvärde hos medborgarna. Detta kan vara en bidragande orsak till att
medierna lyfter fram specifika sakfrågor i kombination med tydliga spelinslag, för att
exempelvis informera om en politisk händelse samtidigt som de lockar läsare genom att
rapportera om en eventuell konflikt i samband med den politiska händelsen.
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Spelgestaltning blir således även ett tydligt inslag i de rapporteringar som grundar sig på
en sakfråga.
Asps (2011) och Asps och Bjerlings (2014) teori om att politiken sedan början av 2000talet gjort medielogiken till en naturlig del av sin egen logik konfirmeras av denna
studie. Spelgestaltning som är den enskilt största delen av medielogik är även den
enskilt största gestaltningen i de redaktionella delarna krönika och ledare. Krönika och
ledare är redaktionella delar där politiskt kunniga personer kommer till tals, vilket
innebär att det finns större möjligheter att lyfta fram sakfrågegestaltning i dessa delar.
Trots det dominerar spelgestaltning, vilket tyder på att politiskt kunniga medborgare har
tagit till sig medielogiken och gjort den till en naturlig del av sin politiska
kommunikation. Fenomenet motsvarar vidare den fjärde och sista dimensionen av
medialiseringen enligt Strömbäck (2008).
Utvecklingen angående kvällspressens rapportering av politik har fortsatt på det spår
som kan utläsas i Nords (2013a) tidigare studier där medielogiken, främst genom
spelgestaltningar, har ökat kontinuerligt sedan valet 2002. Vår studie bekräftar ett
liknande medielandskap, där medielogik och spelgestaltning fortsatt är klart
dominerande i svensk kvällspress. Det är viktigt att påpeka att Nords (2013a) studie
gjordes i samband med slutet av valkampanjer medan den här studien gjordes ett år efter
ett val. Det genererar rimligtvis förutsättningar för en större andel spelgestaltning i
Nords (2013a) studie, då valkampanjernas slutspurt kantas av opinionsmätningar och
debatter.
7.1.3 Skandalgestaltning
Det som utmärker sig i och med skandalgestaltning är att Sverigedemokraterna totalt
sett förekommer oftare i samband med skandaler än vad Moderaterna och
Socialdemokraterna gör tillsammans. Överlag tyder studien på att opinionen har ett
intresse i skandaler i samband med Sverigedemokraterna, vilket gör att sådana händelser
får ett stort utrymme i kvällspressen. Politiska partier eller aktörer som beter sig eller
uttalar sig på ett moraliskt eller juridisk klandervärt sätt skapar även rubriker enligt
Strömbäck (2013b), vilket kan förklara varför skandalgestaltning är av intresse för
medierna, som ständigt söker efter säljande rubriker. Allern och Pollack (2012) liknar
skandalgestaltning vid en skönlitterär berättelse som byggs upp av olika stereotyper som
ställs emot varandra, vilket tillsammans med Hellströms (2013) teori om
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Sverigedemokraternas roll som det onda i samhället, ger en möjlig förklaring till varför
Sverigedemokraterna oftare gestaltas i samband med skandaler än övriga partier.

7.2 Aftonbladet och Expressen
McCombs och Shaw (1972), samt Nilsson (2001), skriver i samband med
dagordningsteorin att det är medierna som styr vad människor uppfattar som viktigt och
vad de ska ha åsikter om. Med anledning av den här studiens resultat kan därför
forskarnas slutsatser bekräftas, då det rimligtvis inte är politikernas huvudsakliga
önskan att övervägande framställas genom spel- och skandalgestaltning. Istället är det
mediernas agendor som ligger till grund för utformandet av det politiska innehållet,
vilket i sin tur formar människors åsikter kring vad som bör avsättas tid åt, vilket stärker
McCombs och Shaws (1972) och Nilssons (2001) teori. Eftersom spelgestaltning är den
dominerande gestaltningen i både Aftonbladet och Expressen blir mediernas dagordning
ett tydligt inslag i undersökningen. Politiska partier föredrar rimligtvis att förekomma i
samband med sina respektive sakfrågor, då spelgestaltning har visat sig minska
medborgarnas förtroende för politik (Strömbäck, 2013b), vilket betyder att de politiska
partiernas egna agendor inte styr mediernas rapportering i någon större utsträckning.
Istället är det mediernas dagordning som i huvudsak bestämmer vad och hur ofta något
ska synas i media, vilket främst gynnar medierna själva.
McCombs (2004) skriver bland annat att medierna avgör hur viktig en viss händelse är
genom exempelvis upprepning, vilket undersökningen bekräftar. Exempelvis fick den
omtalade Saudi-affären relativt mycket uppmärksamhet i medierna, vilket betyder att
det var en högt prioriterad händelse på mediernas dagordning. Det betyder enligt
McCombs (2004) teori att även medborgarna uppfattade händelsen som viktig. I och
med Saudi-affären missgynnades Socialdemokraterna, då Stefan Löven kritiserades hårt
för sitt passiva agerande, medan andra partier skaffade sig fördelar i opinionen genom
att vara en del av den kritiserande kraften gentemot Löven. McCombs (2004) beskriver
fenomenet som att ett parti kan gynnas genom att framstå som mer kapabla att hantera
en viss situation, vilket Moderaterna i det här fallet gjorde då partiet direkt kritiserade
Löven och framställde sig själva som mer lämpliga att hantera frågan. I samband med
Saudi-affären blev även priming inom dagordningsteorin tydlig. McCombs (2004)
skriver att medierna skapar en association mellan en företeelse och en person och de
åsikter som ska synas i samband med personen. I det här fallet skapade medierna en
association mellan Saudi-affären och kritiken mot Stefan Löven, vilket formar
medborgarnas attityder gentemot den offentliga personen. Mediernas verklighet blir
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således medborgarnas verklighet, då de i huvudsak hämtar sin information från
medierna.
Överlag tyder studien på att både Aftonbladet och Expressen gestaltar politik ur ett
övervägande medielogiskt perspektiv, och att skillnaderna mellan tidningarna är små.
De följer en liknande dagordning, vilket innebär att de anser att samma faktorer av
politik är viktiga och att de säkerligen påverkar varandra i enighet med vad Strömbäck
(2009) skriver angående mediernas utformning av nyheter. Skriver Aftonbladet om en
nyhet kommer sannolikt även Expressen att nämna den på grund av den ständiga
konkurrensen mellan tidningarna. Vikten ligger således vid att kunna erbjuda en
liknande tjänst snarare än vid nyhetens egenvärde, vilket bekräftar förekomsten av
medielogik enligt författaren.
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8 DISKUSSION
Nedan presenteras en avslutande diskussion som syftar till att knyta ihop uppsatsens
olika delar i form av författarnas egna tankar och reflektioner. Avslutningsvis finns
förslag på vidare forskning inom det aktuella forskningsområdet.
Studiens resultat tyder på att medielogiken är klart dominerande i svensk kvällspress.
Att framförallt delar som debatt, krönika, och ledare, som ofta är skrivna av andra än
just journalister (politiker och politiskt kunniga personer), klart domineras av ett
medielogiskt perspektiv, anser vi visa på hur politiken har tagit åt sig medielogiken och
gjort den till en naturlig beståndsdel i sin kommunikation.
Skillnaderna mellan mediernas framställning av partierna tror vi till stor del beror på
den dagordning som under insamlandet av analysenheter främst fanns på mediernas
agendor. Under tidsperioden för studien var bland annat ekonomi och arbetslöshet de
två stora sakfrågorna. Det genererar rimligtvis fler sakgestaltningar för partier som
identifieras som kapabla att hantera sådana frågor, det vill säga Moderaterna och
Socialdemokraterna. Hade studiens fokus istället varit på den senare delen av året, tror
vi att asylkrisen hade gjort att Sverigedemokraterna ökat stort i samband med
sakgestaltning, då invandring utgör en stor del av partiets partiprogram. Vi anser vidare
att det under undersökningens gång blev tydligt att det är medierna som relativt
självständigt styr över vilket politiskt innehåll och hur innehållet ska framställas. Sällan
förekom det artiklar där mediernas opartiskhet lyste igenom. Istället blev det tydligt
vilken makt medierna faktiskt innehar över den svenska politiken. Precis som det
framkom i analysen kännetecknades flertalet artiklar av en kombination av
sakgestaltning och spelgestaltning, vilket enligt oss är det yttersta beviset på att
medierna utformar innehållet utefter sina egna organisatoriska behov och mönster.
Enligt oss borde inte spelgestaltning värderas avsevärt högt av politikerna, då det ofta
innebär att någon part framställs som förlorare, vilket innebär att studiens resultat är ett
bevis på mediernas makt över politiken då det väsentliga i majoriteten av artiklarna är
någon form av spelgestaltning.
Att Sverigedemokraterna gestaltas i samband med skandaler mer än dubbelt så ofta som
resterande partier anser vi vara intressant. Huruvida det är så att Sverigedemokraterna
faktiskt står för fler skandaler kan vi inte uttala oss om, däremot kan vi konstatera att
dem oftare syns i samband med skandaler. Vi anser att det rimligtvis kan bero på den
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position de har förskaffat sig som oliktänkande i det politiska landskapet.
Sverigedemokraternas ständiga försök till att göra politiken till en vi mot dem kamp tror
vi är en av anledningarna till att det är lättare för medierna att gestalta partiet genom
skandalgestaltning. Viktigt att notera är dock att Sverigedemokraterna under perioden
för insamlandet av det empiriska materialet genomgick stora interna förändringar, som
exempelvis uteslutningar av framträdande aktörer inom partiet, vilket ledde till att
samma händelse ledde till en mängd skandalrapporteringar i flera medier under en
längre tidsperiod.
Socialdemokraterna är det parti som omnämns flest gånger i kvällspressen, vilket vi tror
beror på det faktum att de under tidsperioden för materialinsamlandet innehade
regeringsmakten. Vi tror alltså att det är ett direkt resultat av mediernas uppdrag som
oberoende

granskare

av

maktinnehavarna.

Socialdemokraternas

position

som

regeringens största parti innebär också att de vid tillfället av insamlandet hade störst
makt, vilket vi tror är en bidragande faktor till att partiet ofta syntes i media. Medan de
andra partierna endast kunde ge förslag, hade Socialdemokraterna större befogenheter
att praktiskt utföra förändring. Det bör rimligtvis bidra till att partiet har ett större
nyhetsvärde, vilket vidare leder till att de mer frekvent syns i svensk kvällspress.
Studiens resultat är enligt oss något oroväckande. Jämför man studiens resultat med
liknande studier som tidigare har genomförts av bland annat Asp (2011), ser vi att det
medielogiska gestaltande har ökat under hela 2000-talet. Detta innebär att den politiska
kommunikationen kommer allt längre ifrån faktiska sakfrågor, och att politiken mer och
mer gestaltas ur ett spel- och nöjesperspektiv. Även om det kan finnas kortsiktiga
fördelar med att ett parti syns i media oavsett gestaltning, ser vi en eventuell risk med
att den politiska kommunikationen går från sakgestaltning till spelgestaltning, då det
kan minska opinionens kunskap om vad politiken faktiskt vill och innebär. I slutändan
riskerar det att minska både intresset och deltagandet hos medborgarna i längden. Då
politiken är grundstenen i hur det svenska samhället utformas och fungerar, är det enligt
oss riskabelt att förvandla den till en lek och ett strategiskt spel i allt för stor
utsträckning. Vi tror även att det kan vara riskabelt för medierna att anta ett allt för
medielogiskt förhållningssätt till politik. Medborgarnas åsikter angående vilka nyheter
de vill ha tror vi ändras snabbare än vad medierna förändrar sitt framställningssätt. Det
kan resultera i att medborgarna förr eller senare, om det inte redan skett, börjar söka
efter alternativa källor där sakfrågor är i fokus istället för spel och nöje.
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Vi anser vidare att politisk kommunikation i kvällspressen är, och bör vara en
balansgång, där den faktiska verkligheten och nyhetsvärdet borde vara mer jämbördiga.
Ett allt för stort medielogiskt framställningssätt tror vi kan leda till att medborgarna får
en cynisk och misstänksam inställning till kvällspressen, vilket i sin tur leder
medborgarna mot alternativa nyhetskällor. Anledningen till varför vi anser att det finns
orosmoment i mediernas nutida framställning av det politiska landskapet, är den
faktiska skillnaden mellan den politiska logiken och medielogiken. Hade skillnaden inte
varit lika omfattande som denna studies resultat påvisar, hade inte heller oron över vad
som faktiskt förmedlas genom medierna varit lika stor. Ett universellt ämne som politik
borde enligt oss vara något av ett fristående ämne, fritt från mediernas egna behov och
preferenser. Vikten borde, i det ideala samhället, ligga i de faktiska sakfrågorna och vad
medborgarna behöver veta, och inte i det politiska spelet som gestaltar vad människorna
vill veta.
Sammanfattningsvis anser vi att den beroendeställning som väljarna och politiken har
till medierna är det främsta beviset på att politiken idag är medierad. Studiens resultat, i
kombination med tidigare forskning och teori, visar tydliga tecken på att media har gått
från att vara ett par politiskt oberoende granskande ögon, till att bli en aktiv aktör inom
det politiska landskapet. Media är således mer än en delgivare av politisk information.
Med tiden har medierna lyckats lämna den politiska arenans läktare, och istället tagit
klivet ner på spelplanen som en av de främsta aktörerna. Mediernas makt över både
politiken och medborgarnas uppfattningar går inte längre att blunda för, och kanske är
det i själva verket mediernas arbete vi utvärderar när vi på valdagen lägger rösten i
valurnan. Media For President…

8.1 Förslag på vidare forskning
Då studien tar fasta på relationen mellan kvällspress och den politiska
kommunikationen ser vi möjligheter att bygga på studiens resultat. Ett exempel skulle
kunna vara att, med den här studiens resultat som visar att medielogiken är dominerade i
svensk

kvällspress

som

utgångspunkt,

mäta

förtroende

och

attityder

hos

kvällspressläsare jämfört med medborgare som får sin politiska information från andra
kanaler. På så sätt kan en förståelse för huruvida medielogik är skadligt för det politiska
intresset och förtroendet uppnås. Vidare är politik ett ämne som behöver uppdateras
kontinuerligt för att bibehålla aktualiteten, då mycket kan hända på kort tid. Därför
anser vi det vara av vikt att inte bara utveckla de befintliga studierna som finns inom
området, utan även uppdatera dessa studier och jämföra resultaten över tid.
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10 BILAGOR
Nedan presenteras Bilaga A – Kodschema och Bilaga B – Kodinstruktioner.

Bilaga A - Kodschema
V1 Analysenhet
1 = Artikel 1
till och med
610 = Artikel 610
V2 Vilket datum publicerades artikeln?
åå.mm.dd.
V3 I vilken tidning är artikeln publicerad?
1 = Aftonbladet
2 = Expressen
V4 I vilken del av tidningen är artikeln publicerad?
1 = Debatt
2 = General
3 = Krönika
4 = Kultur
5 = Ledare
6 = Nöje
7 = Övrig
9 = Går ej att fastställa
V5 Förekommer Moderaterna i artikeln?
1 = Ja
2 = Nej
V6 Förekommer Socialdemokraterna i artikeln?
1 = Ja
2 = Nej
V7 Förekommer Sverigedemokraterna i artikeln?
1 = Ja
2 = Nej
V8 Förekommer det något annat parti än ovanstående i artikeln?
1 = Ja
2 = Nej
V9 Är det väsentliga i artikeln en politisk händelse?
1 = Ja
2 = Nej
9 = Går ej att fastställa
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V10 Är det väsentliga i artikeln ett politiskt förslag?
1 = Ja
2 = Nej
9 = Går ej att fastställa
V11 Är det väsentliga i artikeln ett politiskt uttalande?
1 = Ja
2 = Nej
9 = Går ej att fastställa
V12 Är det väsentliga i artikeln tävlingsgestaltning?
1 = Ja
2 = Nej
9 = Går ej att fastställa
V13 Är det väsentliga i artikeln ett strategiskt val?
1 = Ja
2 = Nej
9 = Går ej att fastställa
V14 Är det väsentliga i artikeln en relation?
1 = Ja
2 = Nej
9 = Går ej att fastställa
V15 Är det väsentliga i artikeln ett klandervärt beteende?
1 = Ja
2 =Nej
9 = Går ej att fastställa
V16 Är det väsentliga i artikeln ett klandervärt uttalande?
1 = Ja
2 =Nej
9 = Går ej att fastställa
V17Är det väsentliga i artikeln en felsägning?
1 = Ja
2 =Nej
9 = Går ej att fastställa
V19 Vilken gestaltning framställs Moderaterna med överlag?
1 = Sakgestaltning
2 = Spelgestaltning
3 = Skandalgestaltning
9 = Går ej att fastställa
V20 Vilken gestaltning framställs Socialdemokraterna med överlag?
1 = Sakgestaltning
2 = Spelgestaltning
3 = Skandalgestaltning
9 = Går ej att fastställa
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V21 Vilken gestaltning framställs Sverigedemokraterna med överlag?
1 = Sakgestaltning
2 = Spelgestaltning
3 = Skandalgestaltning
9 = Går ej att fastställa
V22 Vilken gestaltning är dominerande i artikeln?
1 = Sakgestaltning
2 = Spelgestaltning
3 = Skandalgestaltning
9 = Går ej att fastställa
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Bilaga B - Kodinstruktioner
V1 Analysenhet
Varje analysenhet, det vill säga artikel, tilldelas ett unikt nummer mellan 1 och 610 för
identifikationssyfte.
V2 Datum
Datum för publiceringen av artikeln. Skrivs: åå.mm.dd
V3 Tidning
I vilken tidning förekommer artikeln
V4 Del av tidning
I vilken redaktionell del av tidningen förekommer artikeln. Tillhör artikeln en
redaktionell del som inte är specificerad kodas variabeln som 7 övrigt. Går det inte att
fastställa vilken redaktionell del som artikeln tillhör kodas variabeln med variabelvärdet
9.
V5, V6 och V7 Vilket parti förekommer i artikeln
Avgörs genom vilket/vilka parti/partier som nämns, i enighet med sökorden, minst två
gånger på två olika ställen av texten. Bildtext ej inräknat.
V8 Förekommer det något annat parti i artikeln
Nämns något annat parti, i enighet med sökorden, än Moderaterna, Socialdemokraterna
och Sverigedemokraterna två eller fler gånger i texten på olika ställen får variabeln
variabelvärdet 1, förekommer det inte något annat parti får variabeln variabelvärdet 2.
V9 Politisk händelse
Förekommer det en politisk händelse i form av den operationella definitionen i artikeln
får variabeln variabelvärdet 1, finns det inte en politisk händelse i form av den
operationella definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 2. Går det inte att
fastställa får variabeln variabelvärdet 9.
V10 Politiskt förslag
Förekommer det ett politiskt förslag i form av den operationella definitionen i artikeln
får variabeln variabelvärdet 1, finns det inte ett politiskt förslag i form av den
operationella definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 2. Går det inte att
fastställa får variabeln variabelvärdet 9.
V11 Politiskt uttalande
Förekommer det en politiskt uttalande i form av den operationella definitionen i artikeln
får variabeln variabelvärdet 1, finns det inte ett politiskt uttalande i form av den
operationella definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 2. Går det inte att
fastställa får variabeln variabelvärdet 9.
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V12 Tävlingsgestaltning
Förekommer det en tävlingsgestaltning i form av den operationella definitionen i
artikeln får variabeln variabelvärdet 1, finns det inte en tävlingsgestaltning i form av den
operationella definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 2. Går det inte att
fastställa får variabeln variabelvärdet 9.
V13 Strategiskt val
Förekommer det ett strategiskt val i form av den operationella definitionen i artikeln får
variabeln variabelvärdet 1, finns det inte ett strategiskt val i form av den operationella
definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 2. Går det inte att fastställa får
variabeln variabelvärdet 9.
V14 Relation
Förekommer det en relation mellan politiska representanter/partier i form av den
operationella definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 1, finns det inte en
relation i form av den operationella definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 2.
Går det inte att fastställa får variabeln variabelvärdet 9.
V15 Klandervärt beteende
Förekommer det en skandal i form av den operationella definitionen i artikeln får
variabeln variabelvärdet 1, finns det inte en skandal i form av den operationella
definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 2. Går det inte att fastställa får
variabeln variabelvärdet 9.
V16 Klandervärt uttalande
Förekommer det ett klandervärt uttalande i form av den operationella definitionen i
artikeln får variabeln variabelvärdet 1, finns det inte ett klandervärt uttalande i form av
den operationella definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 2. Går det inte att
fastställa får variabeln variabelvärdet 9.
V17 Felsägning
Förekommer det en felsägning i form av den operationella definitionen i artikeln får
variabeln variabelvärdet 1, finns det inte en felsägning i form av den operationella
definitionen i artikeln får variabeln variabelvärdet 2. Går det inte att fastställa får
variabeln variabelvärdet 9.
V18 V19 och V20 Vilken gestaltning framställs partierna med överlag
Förekommer det flera partier i samma artikel möjliggör det även för att de framställs
genom olika gestaltningar. Därför har varje parti tilldelats en specifik variabel.
Förekommer inte partiet i artikeln får variabeln variabelvärdet 9. Förekommer det
endast ett parti kommer V18, V19 eller V20 motsvara V21, det vill säga den
dominerande gestaltningen.
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V21 Dominerande gestaltning
Hur ofta de olika gestaltningarna förekommer i artikeln adderas ihop för att kunna
utläsas som en dominerande gestaltning, alternativt bedöms den dominerande
gestaltningen som gestaltning som ligger till grund för majoriteten av textinnehållet.
Exempel 1: Om det förekommer ett strategiskt val och en tävlingsgestaltning, samt ett
klandervärt uttalande bedöms artikeln som om spelgestaltning är den dominerande
gestaltningen.
Exempel 2: Baseras i stora drag hela texten på ett strategiskt val som endast nämns en
gång i texten, samtidigt som både en felsägning och en skandal nämns kortfattat,
kommer artikeln klassificeras som om spelgestaltning är den dominerande
gestaltningen, och således inte skandalgestaltning.
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