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Purpose/Aim: The purpose of this essay is to examine the ways two Swedish tabloid 
newspapers portray and describe the non-Socialist parties during the Swedish election of 
2006. 
 
Material/Method: We have been studying 388 articles about the non-Socialist parties, 
derived from the two largest tabloid newspapers in Sweden, Aftonbladet and Expressen, 
during the month before the election. The method for the study is quantitative content 
analysis.  
 
Main results: The main conclusions drawn from this study are that Aftonbladet had twice as 
much written material about the non-Socialist parties, despite the fact that the paper is 
traditionally Socialist, while Expressen had consistently larger headlines. Both tabloids 
function to a higher degree as political actors than arenas for politics. The results are in 
accordance with earlier research, which shows that the degree of attention the non-Socialist 
parties acquired as a whole in the 2006 election, is remarkable. More than half of the articles 
in both tabloids portrayed the non-Socialist parties as a single political actor. The results 
indicate that both tabloids were in accordance with their respective traditional political 
“colours”.   
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Förord  
 
 
Denna uppsats har kommit till utifrån nyfikenhet och idogt arbete. Nyfikenhet gällande hur 
den mediala diskursen kring det borgerliga blocket såg ut i kvällspressens valbevakning under 
månaden innan valet 2006. Samt att se hur detta skiljer mellan de båda tidningarna såväl som 
gentemot Kent Asps studie Rättvisa nyhetsmedier.  
 
Slutligen vill vi framföra några tack till vår omgivning…  
 
Ett stort tack till vår tålmodige handledare, Mats Ekström, som har varit en stor hjälp under 
arbetet med denna uppsats. När mörkret varit som tätast är det han som tänt lyset. Tack också 
till Marie Danielsen, kontaktbibliotekarie för studenter vid MKV, för stor hjälp i letandet efter 
tidigare forskning. Utan henne hade det tagit lång tid innan vi funnit arbetsrapporten av Kent 
Asp, en person vi också vill tacka för inspiration till vårt arbete.  
 
Ett annat stort tack tilldelas båda författarnas familjer och vänner som fått höra mycket 
uppsatsprat och agerat bollplank. Speciellt tack till Wendys sambo Johan, för att han har haft 
tålamod gällande den konstanta ockupationen av datorerna.  
Samt även ett litet tack till tre tålmodiga katter.  
 
 
 
Örebro, våren 2007 
 
Wendy Juntunen & Vinter Karlsson 
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1. Inledning 
 

Inom svensk politik har en hel del förändringar inträffat under den senaste tiden. Alliansen, 
med Fredrik Reinfeldt och moderaterna i spetsen, vann valet år 2006. Sverige har nu en 
borgerlig regering för första gången sedan 1994. Bildandet av Allians för Sverige är 
intresseväckande, då det är ett helt nytt fenomen inom den svenska politiken. Det är första 
gången som det borgerliga blocket haft ett så nära samarbete eller framstått så enade. De fyra 
borgerliga partierna gick till val gemensamt på ett mycket tydligt och strategiskt sätt. Trots att 
samarbete inom vänster- respektive högerblocket inte är något nytt i sig, är bildandet av 
alliansen intressant ur forskningsperspektiv, speciellt då allianspartierna och deras budskap 
inför valet kan sägas ha fått gehör hos väljarna.  
 

Inom medie- och kommunikationsforskningen är det en sedan länge känd sanning att 
framgång i politiken beror mycket på hur media framställer händelser, politiker och partier. 
Det är tydligt att massmedier, och medier överhuvudtaget har en stark ställning och betydelse 
i samhället idag. Vi är beroende av dem för att kunna orientera oss i samhället. Det är till stor 
del genom dessa som åsikter, upplevelser och kunskap förmedlas.1 Det är med tanke på detta 
som man kan säga att medier är delaktiga i utformningen av vår verklighetsbild. Hur man 
berättar något spelar en stor roll för hur vi uppfattar saken i fråga. 2  Detta kan antas gälla även 
kvällspressens valbevakning. Utan media hade politikerna inte kunnat nå ut till folket. Nord & 
Strömbäck skriver att  
 

De medieformat som nu erbjuds styrs framför allt inte av vad som ska berättas utan av hur det ska 
berättas/---/Medierna utgör inte längre ett filter mellan politiker och medborgare utan till rätt stor 
del också en transformator som förvandlar och omformar den politiska verkligheten./---/ 
Möjligheten att sedan uppfattas som en politisk vinnare i medierna kan vara en avgörande 
förklaring till varför man blir en vinnare i verkligheten.3 

 
Asps undersökning om medievalrörelsen 2006 visar att mediescenen blivit mer 
journalistpräglad i och med att den kommenterande valbevakningen ökat, samtidigt som den 
rapporterande delen minskat i omfattning.4 Ett av valets karakteristika är den uppmärksamhet 
de politiska blocken fick då de agerade som en gemensam aktör. Exponeringen för de 
borgerliga partierna som gemensam aktör var tre gånger så stor som under valet 2002.5 
Materialet för Asps undersökning består av nyhetsrapporteringen i TV, radio, samt 
storstadspressens dags- och kvällstidningar under månaden före valet.6 Asps studie exkluderar 
dock tidningarnas ledare, kultur, debatt-, och insändarsidor. I syfte att se huruvida de 
exkluderade delarna av tidningen är av någon relevans för den bild som framställs av de 
borgerliga partierna, utgår denna uppsats från antagandet att även de ovan nämna delarna av 
tidningarnas rapportering, kan ha betydelse för utformningen av vår verklighetsbild. 
 
Utifrån ovanstående faktorer väcktes ett intresse att se hur valbevakningen kring de borgerliga 
partierna såg ut i svensk kvällspress under månaden inför valet 2006. Vi ämnar specifikt 
undersöka hur det borgerliga blocket framställdes genom Expressens respektive Aftonbladets 
valbevakning. Hur såg medievalrörelsen kring de borgerliga partierna ut gällande innehåll och 
substans? Domineras valbevakningen av kommenterande eller rapporterande material? Hur 
ofta förekommer de borgerliga partierna som alliansen kontra enskilda partier? Omnämns de 

                                                
1 Hadenius & Weibull (2003), s.11f. 
2 Nord & Strömbäck (2003), s. 34f.  
3 Ibid, s. 34f. 
4 Asp (2006), s. 75. 
5 Ibid, s. 22. 
6 Ibid, s. 9. 
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oftast som alliansen eller som det borgerliga blocket, och är artiklar om de borgerliga 
partierna mestadels positivt eller negativt vinklade? En delhypotes är att Expressen, som 
historiskt sett är en liberal tidning, var mer positiv och innehöll mer stoff gällande alliansen, 
än Aftonbladet som är en socialdemokratisk tidning. Undersökningen utgår från att det är 
sannolikt att större artiklar uppmärksammas av fler läsare och potentiellt kan tolkas som 
bärare av ett viktigare innehåll mot bakgrund av det större utrymme som upptas i tidningen, 
att artiklar med förstasidesplacering får potentiellt större genomslag och att bilder bidrar till 
att höja uppmärksamheten. Ett annat viktigt antagande för denna undersökning är att medier 
fungerar som meningsskapande system som aktivt konstruerar social verklighet.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att genom en beskrivande och jämförande ansats studera hur den 
mediala diskursen kring det borgerliga blocket såg ut i tidningarnas valbevakning, både på ett 
utrymmes- och innehållsmässigt plan, i Aftonbladet respektive Expressen under månaden 
innan valet 2006, samt att se hur detta skiljer mellan de båda tidningarna såväl som gentemot 
Asps studie. De frågor vi ställer är: 
 

• Hur stor uppmärksamhet får de borgerliga partierna utrymmesmässigt i Aftonbladet 
respektive Expressen? 

• Hur såg tidningarnas valbevakning ut på ett innehållsmässigt plan, gällande substans, 
information och budskap? 

• Hur skiljer sig den mediala diskursen kring det borgerliga blocket mellan Aftonbladet 
och Expressen? 

• Skiljer sig analysresultaten i denna undersökning från Asps analysresultat i Rättvisa 
Nyhetsmedier gällande nyhetsrapporteringen om det borgerliga blocket?  

 
Analysmaterialet kommer även att testas mot följande hypoteser: 
 
1. Både Aftonbladet och Expressen accepterade till en hög grad Allians för Sverige som en 

icke-ifrågasatt politisk aktör. 
  
2. Innehållet i Expressen var mer positivt vinklat och innehöll mer stoff gällande alliansen, 

än innehållet i Aftonbladet. 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Framförallt avser undersökningen att studera hur valbevakningen av det borgerliga blocket, i 
landets största kvällstidningar Aftonbladet och Expressen, såg ut inför valet 2006. Intresset 
ligger på att se hur mediediskursen, så som den manifesteras genom kvantitativt mätbara 
variabler, kring de borgerliga partierna såg ut både när det gäller utrymmet i tidningarna, men 
även när det gäller att se närmare på själva innehållet i inslagen. Den utrymmesmässiga 
uppmärksamheten kommer att presenteras i spalt- och rubrikcentimetrar, det totala antalet 
inslag, infographics och opinionsmätningar, samt deras placering och storlek. Även antalet 
bilder, deras storlek i förhållande till artikeln, samt bildernas innehåll presenteras. Därefter 
redovisas innehållet i tidningsinslagen i form av tidningarnas roll som arena eller aktör, 
gestaltningar, ämnen, sakfrågor, källor och aktörer som figurerar, samt huruvida tidningarnas 
rapportering kring de borgerliga partierna och partiledarna, var mestadels positivt eller 
negativt vinklad. Accepterade tidningarna alliansen som en icke-ifrågasatt politisk aktör? 
Gällande artiklar om samverkanspartierna, kommer dessa inte att ingå i undersökningen, 
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förutom i de fall artiklarna behandlar både vänster- och högerblocket. Fokus ligger istället på 
den kommunikativa helhetsbild av det borgerliga blocket som framställdes i Aftonbladet och 
Expressen inför valet 2006, samt till viss del de enskilda borgerliga partierna och alliansen. 
Avsikten är vidare inte att analysera alla artiklar som fanns inför valet, utan endast relevanta 
delar av dem. Denna studie ämnar kartlägga kvällspressens diskurs kring allianspartierna så 
som den manifesteras genom mätbara variabler i de valda tidningarna under månaden innan 
valet, och kommer därmed inte att inkludera några kvalitativa analyser av enstaka artiklar. 
Forskningsresultaten kommer sedan att diskuteras i relation till teorier och tidigare forskning 
om medierad och medialiserad politisk kommunikation. Vi ämnar inte ge någon allomfattande 
beskrivning av svensk medias framställning av det borgerliga blocket, utan drar slutsatser 
endast utifrån en kvantitativ kartläggning av det valda materialet, utifrån vissa antaganden och 
definitioner som presenteras under rubriken Material och metod.  
 
1.3 Uppsatsens disposition 
 
I det följande kapitlet presenteras relevant bakgrundsinformation om partisystemet i Sverige. 
Därefter följer en beskrivning av Allians för Sverige. Även en kort beskrivning av valet 2006, 
samt de fyra borgerliga partierna, ingår. I kapitel tre presenteras de teorier som 
undersökningen tar utgångspunkt i, vilka kortfattat kan sägas behandla relationen mellan 
medier, politik och den demokratiska processen. Därefter följer en presentation av den 
tidigare forskning vi inspirerats av och till stor del utgått från i denna studie, samt annan 
relevant forskning. I nästa kapitel följer en beskrivning över material och urvalsstrategi, samt 
redogörelse av metod och metodkritik. Huvuddelen av uppsatsen består av analys och 
diskussion, varefter de huvudsakliga slutsatserna sammanfattas och resoneras kring, under 
rubriken slutsatser och diskussion. Undersökningen avslutas med en sammanfattning. 
 
 

2. Bakgrund 
 
Nedan presenteras bakgrunden till syftet och frågorna. Först följer presentation av 
partisystemet i Sverige, samt en kort sammanfattning av valet 2006. Sedan redovisas 
bakgrunden om Allians för Sverige. Slutligen följer en kortare beskrivning av de enskilda 
partierna som ingår i alliansen/det borgerliga blocket, vilka även inkluderar partiernas 
viktigaste sakfrågor, samt deras valresultat.  
 
2.1 Partisystemet i Sverige  
 
Sveriges partisystem har under en lång tid varit ett av de mest stabila i hela världen. Fram till 
1988 års val hade fem partier dominerat den politiska scenen i nästan sju decennier.7 Det är 
uppbyggt i ett så kallat ’modifierat tvåpartisystem’ vilket det varit sedan trettiotalet och är 
sedan 1980-talet centrerat runt två större partier varav det ena är socialdemokraterna och det 
andra är moderaterna, samt de stödpartier som dessa två partier samregerar med.8 Detta 
partisystem kan sägas gå in under vad man kallar blockpolitik, där uppdelningen görs 
beroende av vilka gemensamma ideologiska drag som finns mellan de partier som väljer att 
samarbete inom ett block.9 I Sverige innebär detta att ett borgerligt block av partier står emot 

                                                
7 Bäck & Möller (2003), s. 31. 
8 Ibid, s. 34f. 
9 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se 
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ett socialistiskt, och det har tidvis funnits stora motsättningar inom dessa block10 och gör så 
fortfarande. Därmed kan man anta att enigheten inom det borgerliga blocket var större än 
tidigare inför valet 2006. 
 
2.2 Alliansen  
 
Den 31 augusti 2004, två år efter valet där moderaterna gör sitt sämsta val sedan 1973, samlas 
de fyra borgerliga partiernas ledare för att tillsammans enas kring en lösning gällande hur man 
ska få till stånd ett maktskifte i Sverige. Hemma hos centerpartiets ledare, Maud Olofsson, 
bildas denna dag Allians för Sverige. Första november börjar sedan utvecklandet av den 
gemensamma politiken för de fyra partierna på allvar genom att man bildar 6 arbetsgrupper 
som ska fördjupa samarbetet inom olika områden.11 De områden man vill att partierna ska 
närma sig varandra inom är:  
 

• Ekonomisk politik för tillväxt. (Moderaterna svarar för ledningen av detta arbete). 
• Mer kunskap – en modern utbildningspolitik (Folkpartiet liberalerna svarar för 

ledningen av detta arbete). 
• Sverige i världen på 2000-talet. (Moderaterna svarar för ledningen av detta arbete). 
• Välfärd för trygghet och valfrihet. (Kristdemokraterna svarar för ledningen av detta 

arbete). 
• Tillväxtregion Sverige: arbetsmarknads- och näringspolitik för jobb, entreprenörskap 

och tillväxt i hela landet (Centerpartiet svarar för ledningen av detta arbete). 
• Rättspolitik för trygghet. (Folkpartiet liberalerna svarar för ledningen av detta 

arbete)12 
 
Ett år senare möts partiledarna igen under några dagar, hemma hos Göran Hägglund denna 
gång, och träffar den av alliansen kallade Bankerydsöverkommelsen. Detta är den 
överenskommelse som blir den tyngsta hörnstenen i Allians för Sveriges ekonomiska politik 
och har som målsättningar att dels göra det lönsamt för människor att arbeta och dels att göra 
det mer lönsamt att driva företag och anställa människor.13  
 
2.3 Valet 2006 
 
Valdagen 2006 inföll den 17 september och Alliansen fick totalt 48,2 % av rösterna under 
valet. Enligt Asp var 2006 års riksdagsval det mest mediebevakade valet någonsin i Sverige.14  
 
Inför valet 2006 befann sig socialdemokraterna i regeringsställning i samarbete med 
stödpartierna miljöpartiet och vänsterpartiet. En eventuell röd-grön koalitionsregering efter 
riksdagsvalet 2006 såg först ut att bli en möjlighet, men socialdemokraterna med Göran 
Persson i spetsen uttryckte en vilja att istället ville söka fortsatt stöd för en socialdemokratisk 
minoritetsregering.  
 
Dåvarande statsminister Göran Persson omvaldes 2005 för ännu en fyraårsperiod som 
partiordförande för socialdemokraterna och var efter sina 12 år som statsminister partiets 
självklara statsministerkandidat även i valet 2006. Socialdemokraterna presenterade sitt 

                                                
10 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se  
11 Alliansen, http://www.alliansforsverige.se  
12 Alliansen, http://www.alliansforsverige.se  
13 Alliansen, http://www.alliansforsverige.se  
14 Valmyndigheten, http://www.val.se/val/val2006/index.html 
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valmanifest i mitten av augusti. Alliansen presenterade ett gemensamt valmanifest i slutet av 
augusti 2006. Med undantag för moderaterna gick resterande borgerliga partier till val även 
med varsitt eget valmanifest. Totalt fanns alltså fyra borgerliga manifest. 
 
Valrörelsen dominerades av arbetsmarknadsfrågor, i vilka de borgerliga partierna var särskilt 
pådrivande. En fråga som präglade valrörelsens sista veckor var ”regeringsfrågan”. Trots 
folkpartiskandalen gällande dataintrånget gentemot socialdemokraterna, som tog plats under 
samma tid, ansågs alliansen allmänt som eniga om sitt framtida samarbete medan det var 
oklart hur en eventuell vänsterregering skulle se ut.15 
 
Utifrån ovanstående faktorer utvecklades vår hypotes om att Både Aftonbladet och Expressen 
till en hög grad accepterade Allians för Sverige som en icke-ifrågasatt politisk aktör, när det 
gäller bland annat rapportering om samarbete och enighet. De exakta definitionerna för 
hypotesen presenteras närmare under metodkapitlet. 
 
2.4 Bakgrund - de borgerliga allianspartierna  
 

Nedan presenteras bakgrund för de borgerliga partierna. De enskilda partibeskrivningarna kan 
vara av intresse för läsaren då de inkluderar en sammanfattning av de inneboende 
partikulturella såväl som ideologiska skillnaderna som existerar mellan de borgerliga 
allianspartierna, samt respektive partis valresultat. Det kan för övrigt konstateras att de 
sakfrågor partierna angav som de viktigaste inför valet i det stora hela kan sägas sammanfalla 
med alliansens. 
 
2.4.1 Nya moderaterna (m) 
 
Inom moderaterna har man, rent ideologiskt, försökt förena två traditioner som står i kontrast 
till varandra: konservatismen och liberalismen. Det har tvistats om vilken gren av dessa två 
som fått den mest framträdande rollen i partiets framtoning16, men enligt moderata 
samlingspartiet är deras ideologi en ”förening av konservativ samhällssyn och liberala idéer” 
och partiets ideologiska syn präglas av ”behovet av kontinuitet, visionen om det öppna 
samhället och den enskilda människans valfrihet”.17  
 
Den ideologiska enigheten har trots allt varit stor inom partiet under senare år. Även om det 
förekommit skilda meningar mellan konservativa och liberala debattörer så har moderaterna 
alltid stått samlat bakom kritiken av den offentliga sektorns expansion samt påföljande 
skattehöjningar.18 Moderaterna gick inför valet 2006 inte ut med ett eget valmanifest där de 
presenterade sina viktigaste sakfrågor, utan såg alliansens valmanifest som sitt, och 
prioriterade sysselsättning, skatter, utbildning, forskning, rättsfrågor samt vård- och 
äldreomsorgsfrågor.19 Moderaterna fick 26,2 % av rösterna och fick sitt bästa valresultat 
sedan 1928.20 
 
 
 

                                                
15 TV4, http://tv4nyheterna.se 
16 Bäck & Möller (2003), s. 66. 
17 Nya moderaterna, http://www.moderat.se 
18 Bäck & Möller (2003), s. 67. 
19 Asp (2006), s. 56. 
20 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se  
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2.4.2 Folkpartiet liberalerna (fp) 
 
Folkpartiet är ett genuint idéparti som tar avstånd från intressepolitik. I folkpartiets 
idéprogram betonar man den uppslutning partiet gör bakom den generella välfärdspolitiken 
och lägger vikt på att man inom folkpartiet gör en hängiven satsning för ”det glömda 
Sverige”. Folkpartiet utgår från den liberala ideologi vilken sätter individen i fokus och 
tillbakavisar kollektivets rätt att bestämma över individen.21 Man betonar individualismen och 
menar att det inte finns några motsättningar mellan individen och välfärdsstaten. Den 
offentliga sektorn ses snarare som en befrielse för individen.  
 
Rent praktiskt bedrev folkpartiet under slutet av 90-talet en politik som till viss del avmattats 
gällande förordandet av den allmängiltiga välfärdspolitiken. Istället har man positionerat sig 
som ett borgerligt parti som är företagarvänligt och starkt profilerat inom politik rörande skola 
och integration, där en bärande idé varit att det är viktigt att ställa krav på elever såväl som 
invandrare.22 De sakfrågor folkpartiet ansåg vara viktiga inför valet 2006 handlar om skola 
och forskning, men även rättsfrågor samt vård- och omsorgsfrågor.23 Folkpartiet fick under 
2006 års val 7,5 % av rösterna.24 
 
2.4.3 Kristdemokraterna (kd) 
 
Trots att kd genomgått en del nyorienteringar består de grundläggande kristna värderingarna 
som partiet haft från start och man har snarare ändrat framtoningen av dem för att förtydliga 
att man är ett politiskt parti och inte en kyrka. Till skillnad från partiets tidigare inledningar av 
sina partiprogram med tydlig kristen inriktning har man övergått till att skriva att partiet 
”hämtar sin inspiration i kristna värderingar”.  
 
Tydliga förändringar i partiets ideologiska framtoning har skett under senaste årtiondet och 
partiets kristna profil har fått stå tillbaka. Partiet lovordar det civila samhällets institutioner 
samtidigt som de riktar kritik mot ”den liberala individualismen” och man framhåller att den 
har en skadlig inverkan på ”naturliga gemenskaper”. Idag är kristdemokraterna det parti som 
tydligast och mest konsekvent slår vakt om konservativa värden och följaktligen det mest 
antiliberala partiet.25 De sakfrågor kristdemokraterna angav som viktiga inför valet 2006 är 
Vård- och äldreomsorg, skola, familjepolitik och fastighetsskatt.26 De fick under detta val 6,6 
% av rösterna.27 
 
2.4.4 Centerpartiet (c) 
 
Partiets intressen låg till en början främst i att främja de politiska, ekonomiska och sociala 
intressen som rörde just jordbruksbefolkningen då dessa sågs som landets ryggrad. 
Grundsynen byggdes i första hand på konservativa värderingar och det fanns även drag av 
antikapitalism och nationalism. Uttryckligen vände sig partiet mot både liberalism och 
socialism, samt förespråkade samarbete mellan samhällsklasserna.28  
 
                                                
21 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se  
22 Bäck & Möller (2003), s. 70ff. 
23 Asp (2006), s. 56. 
24 Valmyndigheten, http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html 
25 Bäck & Möller (2003) s. 73f. 
26 Asp (2006), s 56. 
27 Valmyndigheten, http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html 
28 Bäck & Möller (2003) s. 69f. 
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Idag kan man läsa i centerpartiets idéprogram att deras ideologi sammanfattas med begreppet 
ekohumanism. Inom detta begrepp innefattar partiet ”humanismens respekt för 
människovärdet och tro på varje människas möjligheter med ekologins insikter om de villkor 
naturen ger för människa och samhälle”.29 De värden som centern menar kännetecknar deras 
politik är självbestämmande, livskvalitet, lika möjligheter samt företagsamhet. Centern menar 
att dessa värden ligger till grund för partiets vilja att decentralisera resurserna och ansvaret till 
enskilda människor och gemenskaper, samt menar att partiets krav på likvärdiga livsvillkor i 
hela landet bäst kan genomföras i ett decentraliserat samhälle som grundas på närhet och 
småskalighet. Efter hand breddade man partiets intressefrågor till att gälla landsbygden som 
helhet och uttrycket ”en levande landsbygd” myntades.30  De sakfrågor centerpartiet angav 
som viktiga inför valet 2006 är sysselsättning, miljö och skattefrågor.31 Partiet fick då 7,9 % 
av rösterna. 32 
 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel redovisas de teorier som undersökningen tar utgångspunkt i och som 
tillsammans med den tidigare forskning som presenteras i följande kapitel, kommer att 
fungera som en grundval i utformandet av metoden samt i analyskapitlet. De teoretiska 
utgångspunkterna för arbetet är även av betydelse för en förförståelse av relevansen, såväl 
som intresset för studier av mediernas rapportering om valrörelser. Teorierna kan kortfattat 
sägas behandla relationen mellan medier, politik och den demokratiska processen. Vi vill 
dock påpeka att både medier och politik som funktioner i samhället, är så mångfacetterade att 
inget teoretiskt perspektiv kan tillhandahålla oss med en adekvat förståelse för detta i sin 
helhet. 
 
Först följer en presentation av teorier om medier som meningsskapare, samt en beskrivning av 
agenda setting-teorin. Sedan följer en redovisning över de grundläggande journalistiska 
konventionerna för nyhetsinsamling och rapportering. I efterföljande stycke introduceras 
teorier om medias tveeggade politiska roll som både en arena för politik men även som 
politisk aktör i sig själv. Därefter redovisas teorier om dagens politiska journalistik. Sedan 
följer en presentation om dagens medialiserade politik, samt över de professionella 
valkampanjer partierna driver. Slutligen presenteras teoretiska utgångspunkter för mediernas 
roll i den demokratiska processen.  
 
3.1 Medier som meningsskapare 
 
Medier och nyhetsjournalistik visar ansatser till att påverka det omgivande samhället i 
ideologisk, kulturell och politisk bemärkelse.33 Medier återspeglar och förstärker 
föreställningar som finns i samhället i övrigt. ”Massmediernas makt ligger i deras kraft att 
skapa en allmän inställning hos sin publik samtidigt som de i själva verket ger sken av att bara 
uttrycka den.”34 Hall argumenterar för att medier är kampfält för meningsproduktion. Medias 
huvudfunktion är att främja vissa dominerande ideologier, även om det finns vissa möjligheter 
till alternativa tolkningar. Vissa betydelser privilegieras i text och bild och dessa styr läsaren 
                                                
29 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se  
30 Centerpartiet, http://www.centerpartiet.se 
31 Asp (2006), s. 56. 
32Nationalencyklopedin, http://www.ne.se 
33 Nilsson (2000), s. 196. 
34 Einarsson (2004), s. 254. 



Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 2006 
                                                                                                -en kvantitativ studie av kvällspressens valbevakning  

 
 

8 

mot en gynnad tolkning. Text och bild medverkar till att forma läsarens och betraktarens 
medvetande och etablera en världsbild; de är medskapare av verkligheten.35 Det är med tanke 
på detta som man kan säga att medier är delaktiga i utformningen av vår verklighetsbild. 
Mediekonsumtionen erbjuder underlag och orientering utifrån vilken människor formar bland 
annat identiteter, politiska åsikter och värderingar.36 Medierna är viktiga och centrala element 
i allas våra liv och att de påverkar oss alla mer eller mindre.  
 
3.1.1 Agenda setting 
 
Forskning visar att medier inte kan sägas fastställa vilken åsikt människor har om de politiska 
frågorna utan snarare inverkar på vilka frågor som är på agendan, det vill säga de frågor 
människor överhuvudtaget har åsikter om. Enligt agenda-setting teorin består medias makt av 
att de styr den samhälleliga dagordningen och lyfter upp olika diskussionsämnen på agendan. 
När de gör detta ger de samtidigt något annat ämne mindre uppmärksamhet eller negligerar att 
informera om det. Agenda-setting har flera nivåer. Det kan beskrivas som en process genom 
vilken publikens intresse påverkas av hur media väljer att uppmärksamma olika ämnen och 
företeelser.37 Men frågan kvarstår att om medierna styr samhällsagendan, vilka faktorer 
påverkar då medierna? Agenda-building är ett närbesläktat begrepp som bygger bland annat 
på att agendabyggandet inte nödvändigtvis börjar hos journalister utan hos olika aktörer som 
vill påverka medierna att offentliggöra agendor de byggt upp. Strömbäck skriver att:  
 

På grund av att medierna för de allra flesta är den främsta källan till information om politik och 
samhällsfrågor går vägen till framgång i kampen om opinionen via framgång i kampen om 
mediernas uppmärksamhet. Därför råder det en ständig kamp mellan politiska aktörer och 
medieaktörer om vad som ska stå på mediernas dagordning, och det är kamp där insatserna är 
höga för de politiska aktörerna.38 
 

Agenda-building handlar mycket om hur ämnen organiseras eller ”inramas” som problem och 
sedan sätts upp på samhällsagendan för att diskuteras. Exempel på hur detta avspeglas i 
samhället finns att hämta från politiska valkampanjer, då politiska parter genom medierna i 
högsta grad försöker övertyga väljarna om vilka ämnen och frågor som är viktigast.39  
 
3.2 Journalistikens konventioner  
 
Precis som inom andra organisationer rutiniseras arbetet även inom mediesfären. Det finns 
rutiner och konventioner som omvandlar händelser till nyheter. Rutiner är mönsterbildande 
och upprepande praktiker som människor lär sig för att utföra vissa uppgifter. Det finns 
rutiner för nyhetsinsamling. Artiklarnas form brukar jämföras med en inverterad pyramid, då 
de viktigaste elementen av en nyhet står högst upp, medan det minst viktiga står längst ner i 
artikeln.40 Standardkonventioner utgörs av rubrik och ingress, samt viss historisk bakgrund. 
Till nyhetsberättandet hör även att man ger utrymme för källor som exempelvis kommenterar 
eller reagerar. Nyheter konstrueras diskursivt inom ramen för dessa regler.41 Berglez skriver 
att:  

                                                
35 Williams (2003), s. 151f. 
36 Hadenius & Weibull (2005) s. 11. 
37 Lilleker (2006), s. 27ff. 
38 Strömbäck (2004), s. 38f. 
39 Ibid, s. 37ff.  
40 Williams (2003), s. 108ff. 
41 Berglez (2000), s. 204. 
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Det är inte produktionen av en nyhetstext som anpassar sig efter den verklighet som är föremål för 
rapportering, det är snarare så att det är verkligheten som måste anpassa sig till nyhetsdiskursens 
specifika karaktär: den komplexa verkligheten pressas in i ”färdiga” scheman.42 

 
Ett relevant begrepp är här medievridning som innebär just att mediernas rapportering styrs av 
journalistiska rutiner, normer och nyhetsvärderingar. Dessa bestäms i sin tur av vilka 
nyhetsvärderingar som råder för tillfället, konkurrensen om uppmärksamhet, de redaktionella 
resurserna samt mediernas format.43  
 
3.3 Media – arena och aktör  
 
Medierna har en tveeggad politisk roll – de fungerar både som arena för politik, men även 
som en politisk aktör. När medierna fungerar som en arena tjänstgör de som en kanal genom 
vilken politikerna kommunicerar med väljarna. De är då relativt opartiska och passiva, även 
om den politiska kommunikationen till viss del transformeras genom 
nyhetsinsamlingsprocesser samt tolkningar.44 Detta speglar det journalistiska idealet att spegla 
och rapportera om verkligheten. Agendan bestäms då av de politiska aktörer som genom 
resurser och initiativrikedom, ofta genom användningen av PR-konsulter, har lyckats sätta 
dagordningen. Men media tjänstgör även som en viktig aktör inom politiken. Detta sker när 
journalister tolkar eller försöker styra den politiska debatten genom att själva försöka sätta 
agendan.45  
 
3.4 Den politiska journalistiken 
 
Journalistiken idag arbetar utifrån en mer påtaglig marknadsstyrning än tidigare. Medierna har 
under de senaste decennierna blivit allt mer kommersiella, som ett resultat av att de 
ekonomiska målen blivit mer oförenliga med andra mål för medieverksamheten. Förklaringen 
antas vara dels de senaste årens liberala mediepolitik som lett till att kommersiella alternativ 
för public service öppnats och dels den teknologiska utvecklingen som skapat en uppsjö av 
tillgängliga mediekanaler. Detta har i sin tur lett till att konkurrensen om publiken har ökat – 
man vill maximera publiken i syfte att maximera intäkterna.46 
 
Journalistiken bygger till stor del på att beskriva och spegla den politiska processen, men i 
och med journalistikens professionalisering har den politiska journalistiken fått en ny 
ställning. Det förväntas av journalister att de självständigt ska ta initiativ till och granska 
makten. Symbiotiska relationer mellan politiker och journalister existerar, men formerna för 
dem har förändrats. Det har blivit en mer explicit rollfördelning mellan politiker och 
journalister då de oftare hamnar i motsatsställning till varandra. Dagens mera aktiva 
journalistroll har också lett till mer konkret medverkande reportrar under bland annat 
intervjuer, presskonferenser och i riksdagen. Men marknadslogikens krav medför även att 
journalistiken ska vara personlig, dramatiserande och tillspetsad. Kampen om publikens 
uppmärksamhet gör att man ofta tar till diverse olika metoder för att publiken inte ska bli 
uttråkad, bland annat är en ökande del av mediebevakningen inriktad mot skandaler och 
pseudohändelser.47 Termen innebär att sådana händelser inte är spontana utan snarare 

                                                
42 Berglez (2000), s. 205. 
43 Peterson m.fl. (2006), s. 69. 
44 McNair (2003), s. 47. 
45 Peterson m.fl. (2006), s. 48. 
46 Nord & Strömbäck (2003), s. 27ff. 
47 Ibid, s. 31ff. 
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avsiktliga, planerade och konstruerade i syfte att bli uppmärksammade i medierna.48 Nord & 
Strömbäck skriver att  
 

När det gäller den politiska nyhetsjournalistiken har detta lett till olika försök att popularisera 
genren genom att ge stort utrymme åt de ledande politiska personligheterna/…/, och att beskriva 
det politiska maktspelet mer ingående än sakpolitiska och ideologiska skiljelinjer. I synnerhet 
gäller denna tendens kvällstidningar och kommersiell TV.49 

 
Enlig Strömbäck frambringar man inom journalistiken fyra alternativa gestaltningar av 
politik: Spelgestaltningar fokuserar på politik som en strategi eller ett spel. Motsatsen till 
dessa utgörs av sakgestaltningar som tar upp sakliga politiska förhållanden i verkligheten. 
Journalistiken använder även skandalgestaltningar, samt triviagestaltningar av politik, det 
vill säga gestaltningar som inbegriper eller handlar om politiker, men som är triviala i den 
mening att de inte har sakpolitisk relevans eller inbegriper politik.50 I den politiska 
journalistiken är det vanligt att allmänheten framträder genom opinionsundersökningar, som 
ofta spelar en viktig roll för spelgestaltningar av politik. I Demokratirådets rapport 2006 står 
att: 
 

Opinionsmätningar är journalistiskt tacksamma. Har man tillgång till färska opinionsmätningar 
öppnar sig alltid möjligheter att redovisa, tolka och spekulera kring resultaten, dess orsaker och 
dess effekter./---/Genom att gestalta politik som spel och utgå från olika former av 
opinionsundersökningar kan journalistiken tilldela sig en mer självständig och aktiv roll i 
valrörelsen.51 

 
I allmänhet kan man säga att journalistiken populariseras i syfte att fånga målgruppernas 
intresse; desto mindre målgrupperna uppfattas som politiskt intresserade, desto större blir 
sannolikheten för att tekniker som popularisering, personifiering och polarisering används, i 
syftet att engagera publiken.  Den politiska journalistiken ska alltså inte längre blott granska 
och ge information, utan även sälja. Därmed måste medieinnehållet tilltala en bred publik 
vilket i sin tur leder till ett särskilt slags politisk journalistik. Detta leder också till vissa 
påföljder för hur medier fungerar under valrörelser. Den vanligaste ståndpunkten i politisk 
journalistik är politikerna mot folket, och alltså inte vänsterblocket mot högerblocket.52  
 
Ett typiskt exempel på personifiering i medierna är när partiledaren används som symbol. 
Detta är ett växande fenomen, speciellt under valrörelsers slutskede. Begreppet används dock 
även i situationer när media favoriserar eller missgynnar någon politisk aktör eller sakfråga. 
Användning av personifieringstekniker kan både vara en avsiktlig effekt eller en oavsiktlig 
bieffekt av medievridningen. Det bör även nämnas att användningen av 
personifieringstekniker kan leda till att medierna bidrar till självuppfyllande profetior, 
eftersom ökad uppmärksamhet i medierna kan leda till stigande opinionssiffror. Det bör dock 
nämnas att ”Partiledaren personifierar visserligen ofta sitt parti, men väljarnas val av parti 
bestäms primärt av ideologi och sakfrågor.”53 Begreppet polarisering innebär att man 
gestaltar politik som en konflikt och kamp om väljarna. Popularisering innebär att man 
genom den journalistiska berättartekniken gestaltar och ramar in det nyheterna handlar om på 

                                                
48 Nord & Strömbäck (2003), s. 65f.  
49 Ibid, s. 33. 
50 Strömbäck (2004), s. 167f. 
51 Petersson m.fl. (2006), s. 77f. 
52 Nord & Strömbäck (2003), s. 33f. 
53 Peterson m.fl. (2006), s. 71. 
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ett specifikt sätt.  Politik skildras ofta som spel, strategi och drama.54 I boken Mediernas 
valmakt står följande: 
 

Politik tenderar att framställas som en kamp om makten, där makt behandlas som ett självändamål 
snarare än ett medel att förverkliga en viss politik. Politikens sakfrågor framställs samtidigt 
närmast som ett medel att vinna röster och makt.55  

 
En annan relevant utveckling som sker i samband med att media i en ökande grad är en 
politisk aktör, är att den politiska journalistiken har blivit allt mer tolkande och angelägen att 
bidra till den politiska debatten och att journalisterna själva framträder som experter eller gör 
egna bedömningar.56 Dessa tolkningar förekommer mestadels i nyhetsanalyser, kommentarer 
och krönikor, samt politiska ledare. Vidare får dessa former för kommunikation en 
framträdande presentation i medierna. Dagens medieformat styrs av hur något ska berättas 
och inte vad som berättas. Vid sidan av de traditionella politiska medieformaten har även 
andra mer underhållande former för politik växt fram.57  
 
3.5 Den medialiserade politiken  
 
Det är inte endast mediernas villkor som har förändrats i det moderna samhället. De 
förändringar som skett med de politiska partiernas förutsättningar är minst lika dramatiska. 
Som ovan nämnts har nyhetsjournalistiken utvecklats till en jämförelsevis stark och obunden 
profession med politiken som det väsentliga föremålet för intresse. Professionaliseringen av 
journalistiken har skapat särskilda villkor – en slags medielogik – för hur både politiken och 
journalistiken kan förverkligas och legitimeras inom ramen för denna logik.58  
 
Svensk politik är allt mer valrörelse- och mediestyrd. Partiernas försvagning i termer av 
sjunkande partiidentifikation, sjunkande medlemsantal, ökad väljarrörlighet och ökad misstro 
har bidragit till den allt starkare medialiseringen av politiken. I dagens samhälle når man 
väljarna genom media, men för att ett parti ska uppmärksammas på medieagendan krävs att 
man lär sig hur medierna fungerar i syftet att anpassa sig till dem. 59 Begreppet medialisering 
är ett ganska brett begrepp för att beskriva massmediernas makt i samhället. Begreppet syftar 
till hur moderna politiska system i hög grad påverkas av och anpassas till de villkor som 
massmedierna ställer upp.60 Men ur ett annat perspektiv har partierna samtidigt blivit starkare: 
deras finansiella, organisatoriska och professionella resurser har ökat.  De har därmed 
verktygen för att bedriva strategisk politisk kommunikation, samt professionella 
valkampanjer.61  
 
Den politiska processen koncentreras, i media, företrädesvis till två slags grundformer av 
kommunikativa handlingar: synligheten och yttrandena. Dessa kommunikativa former är 
utmärkande för både politikernas strategier och politikens villkor.62 Begreppet visuell kultur 
används för att karakterisera och beskriva kulturen i det moderna samhället, då visuella 

                                                
54 Peterson m.fl. (2006), s. 70ff.  
55 Ibid, s. 72.  
56 Hadenius & Weibull (2005), s. 360ff. 
57 Nord & Strömbäck (2003), s. 34f. 
58 Peterson m.fl. (2006), s. 89f. 
59 Nord & Strömbäck (2003), 38ff. 
60 Ekström (2006), s. 11. 
61 Peterson m.fl. (2006), s. 10.  
62 Ekström (2006), s. 7f. 
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kommunikationsformer har en central betydelse.63 Politiker som inte är synliga i media når 
heller inte framgång.64 Centralt för politisk framgång är enligt Ekström även ”förmågan att 
hantera intervjusituationer, svara på frågor i pressade situationer, att formulera politiska 
budskap anpassade till nyhetslogiken i syfte att maximera möjligheterna till 
uppmärksamhet.”65 Håkansson skriver att  
 

En utveckling som på ett mer direkt vis kan sättas i förbindelse med den politiska retoriken är de 
stora förändringar som ägt rum i massmedievärlden /…/ Flera författare har uppmärksammat en 
anpassning från politikernas sida till de speciella spelregler, eller den logik, som gäller 
mediebevakningen av samhället/…/ Även om politikerna inte i alla sammanhang framträder direkt 
i ett massmedium, finns möjligheten att allt de säger och gör förmedlas via medierna. Politikernas 
egen retorik har anpassats efter mediernas.66 

 
Medielogiken sägs ofta ha varit en pådrivande kraft bakom den individualisering och 
intimisering som skett i den politiska offentligheten.67  
 
3.6 Den professionaliserade politiken  
 
Som ett resultat av politikens förändrade villkor, bland annat i och med den ökade kampen om 
medieoffentligheten såväl som om den politiska dagordningen är konkurrensen om 
medborgarnas uppmärksamhet hårdare än någonsin. Banden mellan väljarna och de politiska 
partierna försvagas i ökande takt och medborgarnas roll på den politiska arenan kan beskrivas 
som åskådare snarare än deltagare. 68  Dessa faktorer innebär att de politiska partierna i allt 
högre utsträckning blir beroende av experter inom PR- och informationsbranschen, 
exempelvis för imageskapande och mediestrategier.69 Ett annat exempel på politikens 
förändring är att partierna idag allt mer går till val på handlingsprogram som är baserade på 
opinionsundersökningar, snarare än färdiga handlingsprogram som utformats inom partiet. De 
kan sägas spegla opinioner snarare än bilda dem.70  
 
3.6.1 Professionella valkampanjer 
 
I och med de politiska partiernas försvagade förankring hos väljarna måste partierna inför 
varje nytt val övertyga väljarna på nytt. Detta har medfört att valkampanjer blivit allt 
viktigare.71 Politikens medialisering innebär att den till stor del anpassas efter vad som är 
gångbart i massmedierna. Nord & Strömbäck menar att professionella valkampanjer 
karakteriseras av ett ökat bruk av följande tekniker: 
 

• Strategisk användning av opinionsmätningar (dels för att kartlägga opinioner och 
väljarströmmar internt, dels för att generera nyhetsstoff som kan gynna det egna partiet). 

• Användandet av fokusgrupper (att på förhand, genom expertledda diskussionsgrupper, testa 
politiska förslag och idéer på strategiskt utvalda grupper). 

• Väljarsegmentering (indelning av valmanskåren i precisa målgrupper, utifrån exempelvis 
demografi och livsstil). 

                                                
63 Ekström (2006), s. 161. 
64 Ibid, s. 7f. 
65 Ibid, s. 8. 
66 Håkansson (1999), s. 20f. 
67 Petersson m.fl. (2006), s. 47. 
68 Strömbäck (2000), s. 191. 
69 Larsson, (2005), s. 53f. 
70 Strömbäck (2000), s. 191. 
71 Nord & Strömbäck (2003), s. 62. 
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• Mediestrategier (anpassning till medielogiken genom att producera nyhetsvärde, exempelvis att 
arrangera händelser som skall dra till sig mediernas uppmärksamhet och att strategiskt läcka 
exklusiv politisk information). 

• Strategiska medieval (omfattande kartläggning av medier genom vilka man når specifika 
målgrupper). 

• Kartläggningar av det egna partiets och andra partiers starka och svaga sidor (både före och 
under valrörelsen). 

• Ständigt pågående valrörelse och kontinuerlig planering och utvärdering av 
kampanjaktiviteter.72 

 
Denna utveckling karakteriseras av tre huvudsakliga tendenser. För det första kan man 
identifiera en attraktionsanpassning från partiernas sida för att nå ut till medborgarna. 
Budskapen anpassas i syfte att uppnå maximerad uppmärksamhet. Den andra tendensen är att 
politiken reklamanpassas genom användningen av kommunikativa strategier som används 
inom kommersiell marknadsföring. För det tredje har politiken blivit opinionsföljande vilket 
karakteriseras av en ökad användning av opinionsmätningar, fokusgrupper, samt PR- och 
kommunikationsexperter.73  
 
3.7 Mediernas roll i den demokratiska processen 
 
Synen på mediernas roll i den politiska processen, likaväl som kritiken mot den, är nära 
sammankopplad med deras roll i den demokratiska processen. McNair identifierar fem 
idealfunktioner för media i ett idealt demokratiskt samhälle. Dessa är att informera, utbilda, 
tillhandahålla en arena för allmän politisk diskurs, ge publicitet och granska politiska 
institutioner, samt verka som en kanal för förespråkandet av politiska synpunkter. Men det 
står klart att det finns en fundamental svaghet i den demokratiska teorin när den relaterar till 
media. Enligt teorin är medborgaren en rationell varelse som tar till sig den information som 
finns tillgänglig och göra lämpliga val därefter. Men i verkligheten är den politiska 
informationen en produkt av flera mer eller mindre dolda medierade processer. Den 
information medborgaren får om den offentliga sfären är ofta en ofullständig och partisk bild 
av verkligheten där budskapen ofta går i linje med sändarnas önskemål. Dessutom är det 
oklart hur mycket av informationen som verkligen tas in av medborgarna.74  
 

Politiska aktörer använder media som kanal för olika strategier utformade för att vinna 
väljare; för så kallat konsensusbyggande. Men samtidigt har media en roll som tredje 
stadsmakt. Det finns dock, som ovan nämnts, aspekter av medieproduktionsprocessen som 
gör medieorganisationer sårbara för politiska manipulationsstrategier. 75 Det har utvecklats en 
relation av ömsesidigt beroende mellan politiker och journalister, bland annat eftersom den 
politiska processen är en viktig källa för pseudoevent. På grund av bland annat redaktionella 
rationaliseringar, deadlines och tidspress kan nyhetssamlandet ibland beskrivas som 
nyhetstillverkning. Att media är den dominerande kanalen för politisk kommunikation 
samtidigt som den är en politisk aktör i sig självt ses av vissa som ett hot mot demokratin då 
det pekar på att det journalistiska objektivitetsidealet kan anses ha brister. Som tidigare 
framkommit begränsar ägarstrukturen i medierna i hög grad formerna för politisk 
kommunikation. Många argumenterar för att kommersialiseringen av media trycker ut det 
politiska innehållet ur medierna eller trivialiserar det genom exempelvis personifiering och 
tabloidisering.76 
                                                
72 Peterson m.fl. (2006), s. 92ff. 
73 Strömbäck (2000), s. 195. 
74 McNair (2003), s. 21ff. 
75 Ibid, s. 47ff. 
76 Ibid, s. 66ff.  
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4. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning med relevans och anknytning till uppsatsämnet. 
Den första studien som presenteras är Asps undersökning om den svenska medievalrörelsen 
2006. Därefter följer Kleinnijenhuis m.fl. studie som behandlar olika nyhetsutsagor som 
figurerade under medievalrörelsen i Holland 2003, samt vad de hade för potentiella effekter 
på de holländska väljarna under valrörelsen. Den sista undersökningen som presenteras är 
Esaiassons studie över svenska valkampanjer. Den tidigare forskningens relevans gentemot 
denna studie, diskuteras kort i anslutning till varje presentation.  
 
4.1 Rättvisa nyhetsmedier 
 
Rättvisa nyhetsmedier – Partiskheten under 2006 års medievalrörelse är en undersökning som 
utförts av Asp och som ingår i en serie medievalsundersökningar som startades 1979.77  
 
Studien tar upp i huvudsak två frågor: Hur rapporterade nyhetsmedierna om valrörelsen och 
var medierna rättvisa? Materialet för undersökningen består av nyhetsrapporteringen i TV, 
radio, samt storstadspressens dags- och kvällstidningar under månaden före valet.78 Gällande 
nyhetsmediernas rapportering om valrörelsen 2006 har frågan besvarats utifrån tre 
frågeställningar: hur såg mediescenen ut, vilka aktörer framträdde och vilka frågor handlade 
valrörelsen om?79 Nedan presenteras i huvudsak de forskningsresultat som rör 
medievalrörelsen 2006 som helhet, samt resultat rörande Aftonbladet och Expressen.  
 
Generellt kan man säga att valbevakningen i TV var större än i tidigare val medan den 
minskade i alla fem undersökta tidningar. Asp menar att den huvudsakliga anledningen till 
detta, för kvällspressens del, beror på minskad redaktionell prioritering av den politiska 
bevakningen. Mediescenen har vidare blivit mer journalistpräglad i och med att den 
kommenterande valbevakningen ökat, samtidigt som den rapporterande delen minskat i 
omfattning.80  Den nyhetsbevakning som var mest journalistpräglad återfanns i Aftonbladet 
samt Expressen vilka hade den lägsta andelen rent nyhetsmaterial och den klart största kvoten 
av kommenterande material, såsom nyhetsanalyser och kolumnistspalter. Även 
bakgrundsmaterial och faktasammanställningar hade en stark ställning i kvällspressen, vilket 
främst märks i Aftonbladet.81  
 
I undersökningen ingick en separat analys av kolumnister och nyhetskommentarer. Resultaten 
visade att dessa delar av tidningarna ”dominerades av en negativ och kritisk tendens gentemot 
båda regeringsalternativen”. Gällande behandlingen av regeringsalternativen fanns därutöver 
en koherens mellan det kommenterande nyhetsmaterialet och den rapporterande 
nyhetsjournalistiken.82  
 
Gällande aktörerna kan man säga att partiledarna dominerade valrörelsen. De figurerade i 
sammanlagt 50 % av tidningarnas bilder och i nyhetsrapporteringen stod de för 37 % av 
partiernas framträdanden. De aktörer som tog mest plats under 2006 års medievalrörelse är de 
politiska partierna och politikerna med 55 %, varav partiledarna i sig figurerade i 17 % av 
                                                
77 Asp (2006), s. 5. 
78 Ibid, s. 9. 
79 Ibid, s. 75. 
80 Ibid, s. 75. 
81 Ibid, s. 18f. 
82 Ibid, s. 76. 
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materialet; journalister och kolumnister i 16 %; och som tredje part opinionsinstituten med 8 
%. Journalister och partiledare framträder alltså i nästan lika hög grad.83 Partiernas viktigaste 
ansikte utåt är partiledarna och det har stor inverkan hur dessa framtonas i medierna. Den 
partiledare som fått den mest positiva framtoningen i medierna under 2006 års valrörelse är 
Fredrik Reinfeldt. Gällande de andra partierna som ingår i Allians för Sverige kommer sedan 
Göran Hägglund och Maud Olofsson som båda får övervägande positiv behandling i 
medierna. Lars Leijonborg får dock övervägande del negativ uppmärksamhet oavsett om 
dataintrångsskandalen inräknas eller inte.84 
 
Valet 2006 har enligt undersökningen två kännetecken: Det första är den stora exponering 
folkpartiet fick pga. dataintrånget, vilket ändå inte påverkade andelen av den totala 
exponeringen då den ökade för samtliga partier som fick komma till tals med reaktioner och 
uttalanden. Det andra kännetecknet är den uppmärksamhet de politiska blocken fick då de 
agerade som en gemensam aktör. Exponeringen för de borgerliga partierna som gemensam 
aktör var tre gånger så stor som under valet 2002.85 De partiledare som dessutom mest tydligt 
dominerade sina partier i medierna var Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson, två av 
alliansens frontfigurer. Partiledardominansen i medierna är minst i Dagens Nyheter och i 
Aftonbladet.86 I kvällspressen dominerade rapporteringen om valrörelsen, dvs. allt det som 
inte rör just enskilda sakfrågor, idéfrågor, regeringsfrågan eller skandaler. Efter detta kommer 
rapporteringen om sakfrågor för att som tredje största post ha skandaler. Det bör dock nämnas 
att folkpartiets dataintrång fick så mycket som 12 % utrymme i nyhetsrapporteringen.87 
 
Gällande partiskheten skriver Asp att partier samt olika åsiktsriktningar kan gynnas eller 
missgynnas i medierna i tre olika avseenden: genom mediernas bild av aktörerna, valfrågorna, 
samt av aktörernas sakfrågeprofiler. Undersökningen visar att sju av tio av de undersökta 
medierna behandlade alliansen mer gynnsamt än samverkanspartierna, mest förmånligt 
behandlades det borgerliga regeringsalternativet i Dagens Nyheter och därefter i Expressen. 
Den mest balanserade nyhetsbevakningen stod Göteborgs-Posten för och på andra plats 
kommer Aftonbladet. Vidare gavs i samtliga medier en bild av alliansen som till övervägande 
del präglades av samarbete snarare än splittring, vilket var starkt gynnsamt för alliansen som 
regeringsalternativ.88 
 
Valrörelsen 2006 dominerades i hög grad av alliansens favoritfrågor, jobben och skatterna, 
och detta gjorde att mediedagordningen kom att bli klart mer gynnsam för Allians för 
Sverige.89 När det gäller sakfrågebehandlingen kom alliansens utanförskapsperspektiv 
gällande arbetslösheten att bli den mest uppmärksammade sakfrågan inför valet 2006. 90 Asp 
skriver att: ”den bild som medierna gav av sysselsättningen stämde bättre överens med 
alliansens verklighetsbild”.91 Partiernas sakfrågeprofiler har i undersökningen framställts 
genom att ta utgångspunkt i partiernas valmanifest. Dessa sakfrågor ligger till grund för 
slutsatserna om vilka partier som gynnats eller missgynnats. I 2006 års medievalrörelse var 
det moderaterna och centerpartiet som i högst grad fick framträda med den sakfrågeprofil de 

                                                
83 Asp (2006), s. 19f. 
84 Ibid, s. 43ff. 
85 Ibid, s. 22. 
86 Ibid, s. 25. 
87 Ibid, s. 28f. 
88 Ibid, s. 40ff. 
89 Ibid, s. 49f. 
90 Ibid, s. 80. 
91 Ibid, s. 77. 
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önskade.92 Av de framträdanden som gjordes var ungefär 70 procent om sakfrågor. För 
moderaterna och socialdemokraterna ligger dock denna siffra runt 60 procent, vilket Asp 
menar beror på att ”de skildringar som görs av själva valrörelsen och dess aktörer ofta vinklas 
på de två största partierna och dess partiledare”.  
 
Man kan säga att folkpartiet gjorde en dålig medievalrörelse även om man bortser från 
skandalen rörande dataintrånget. Bilden av folkpartiet som politisk aktör påverkades inte lika 
mycket som bilden av partiledaren, då kritiken i media i första hand riktades mot Leijonborg 
och hans sätt att hantera skandalen och i mindre grad mot partiet som sådant.93 Medias 
rapportering om allianspartierna påverkades i liten grad av dataintrångsskandalen och det 
skrevs knappast något om inre spänningar och konflikter.94 
 
Asp skriver att det karakteristiska för 2006 års medievalrörelse är att de borgerliga partierna 
gynnades och socialdemokraterna missgynnades av den bild medierna gav av 
medievalrörelsens aktörer, av bilden av valfrågorna, samt bilden av partiernas 
sakfrågeprofiler. Detta innebär alltså att alliansens åsiktsriktning gynnades i alla tre 
avseenden.95 Gällande aktörsbehandlingen visar undersökningen att alliansen gynnades 
genom den bild media gav av sammanhållningen som fanns inom den borgerliga alliansen. De 
borgerliga har aldrig framställts som så eniga och samarbetsinriktade som i medievalrörelsen 
2006. I andra hand gynnades alliansen av den bild som gavs av de två 
statsministerkandidaterna. Reinfeldt var förskonad från skandaler på grund av att han var ny 
som partiledare, han var vald till den samlade partiledaren för de borgerliga partierna och 
gjorde enligt medierna lyckade framträdanden i tv.96 Den bild nyhetsmedierna gav av den 
borgerliga sammanhållningen kan knappast ses som oskälig anser Asp, detta då de höll sams, 
hade planerat regeringssamarbetet under två års tid, var överens i avgörande frågor samt hade 
en gemensam valplattform, menar han att det kan diskuteras huruvida bilden media gav 
statsministerkandidaterna var lika skälig.97  
 
Att alliansens bild eller beskrivning av verkligheten kom att dominera i medierna kan delvis 
förklaras som ett indirekt resultat av att dagordningen dominerades av jobbfrågan. Detta 
gjorde att alliansen och moderaterna fick vad Asp kallar ett problemformuleringsprivilegium 
genom att det var de som hade initiativet till frågan rörande sysselsättningen och var på 
offensiven gällande denna.98 Något som också spelar roll för partiernas valresultat är 
mediernas bild av partierna och valrörelsen både gällande partiernas framgångar samt deras 
motgångar. Det finns också en länk mellan den behandling partierna får i medierna och den 
ställning de får i opinionen.99  
 
Den bild som medierna ger av partierna, de politiska sakfrågorna och valrörelsen bestäms i ett 
samspel mellan journalister och politiker, men påverkas även av partierna själva genom deras 
inbördes kamp om väljarnas röster, enligt Asp. Även väljarna är med och påverkar denna bild 
i och med att de utgör mediepubliken. Både partierna och medierna måste anpassa sig till 

                                                
92 Asp (2006), s. 55ff. 
93 Ibid, s. 63f. 
94 Ibid, s. 64. 
95 Ibid, s. 78. 
96 Ibid, s. 79. 
97 Ibid, s. 79f. 
98 Ibid, s. 81. 
99 Ibid, s. 82. 
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väljarnas behov och intressen.100 Asp avslutar med att sammanfatta resultatet av 
undersökningen med följande ord:  
 

2006 års medievalrörelse präglades av politikerna. De bestämde över dagordningen, och om 
bilden i medierna gynnade eller missgynnade någon, kunde det i huvudsak föras tillbaka till 
partierna själva eller till deras inbördes kamp.  
 
Men det var framförallt en åsiktsinriktning som kom att sätta sin prägel på valrörelsen. 
Alliansen vann kampen om regeringsdugligheten, kampen om dagordningen och kampen om 
hur verklighetens Sverige skulle beskrivas.  
 

2006 års medievalrörelse kom i hög grad att gå i Fredrik Reinfeldts och den borgerliga 
alliansens tecken.101 
 
Ovanstående undersökning har stor relevans och anknytning till uppsatsämnet. Det 
metodologiska tillvägagångssättet har till stor inspirerats av och utgått från Asps 
undersökning, speciellt i formulerandet av uppsatsens syfte till mätbara frågeställningar, 
vilket presenteras närmare under metodkapitlet. Analysresultaten kommer att jämföras mot 
Asps resultat. Det är av speciellt intresse att se huruvida resultaten ser annorlunda ut då denna 
undersökning även inkluderar delar av tidningarna som Asp uteslöt i sin undersökning, bland 
annat ledarsidan och insändare. Denna studie utgår som tidigare nämnts från antagandet att 
det kan tänkas att även dessa delar medverkade i utformningen av läsarnas verklighetsbild 
gällande alliansen och de borgerliga partierna.  
 
4.2 Medievalrörelsers potentiella effekter på väljare 
 
Följande undersökning har utförts av Kleinnijenhuis m.fl. och syftet är att se huruvida 
skiftningar i allmänhetens stöd för sju partier under valet 2003 i Nederländerna, 
överensstämmer med nyhetsrapporteringen kring valet.102 Studien utgår från antagandet att 
olika teorier för att förklara nyhetseffekter kan förväntas komplettera, snarare än exkludera 
varandra, i de fall de refererar till ömsesidigt uteslutande typer av nyhetsutsagor.  
 
De ansatser man utgått från är bland annat agenda setting och priming som kan sägas vara en 
vidareutveckling av agenda setting-teorin och som i detta sammanhang innebär att de attribut 
som figurerar mycket i nyheterna blir den kriteria väljare sedan utgår ifrån när de dömer 
partier eller kandidater.  Issue ownership teorin går i korthet ut på att ett parti ”äger” ett ämne 
när väljare spontant associerar ett parti med en specifik position eller ett starkt rykte kring det 
ämnet. I studien utvecklar man utifrån ovanstående teorier hypotesen att om medierna 
uppmärksammar ett ämne som ”ägs” av ett parti, så är detta gynnsamt för partiet ifråga då det 
ökar möjligheten att väljare lägger sina röster på partiet.103 
 
Enligt studien demonstreras, ur en kampanjplanerares synpunkt, starka nyhetseffekter under 
en vecka när det gäller valresultaten på makronivå. På mikronivå kunde man inte dra några 
konklusioner gällande hur väljare konkret påverkas av nyheter eller i vilken riktning detta 
sker. Resultaten visar att väljare är förvånansvärt sofistikerade i att tolka stöd respektive kritik 
för politiska partier. Kritik inom ett parti eller från samhälleliga aktörer som exempelvis 
konsumentgrupper, privata intressegrupper, eller vanliga medborgare tas hänsyn till, medan 

                                                
100 Asp (2006), s. 83. 
101 Ibid, s. 83. 
102 Kleinnijenhuis m.fl. (2007), s. 383. 
103 Ibid, s. 367f. 
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kritik från andra partier eller från media borträknas. Det har visat sig att negativa nyheter som 
kommer från motståndare kan signalera till väljarna ”the importance and the political 
momentum of the criticized party”. Dessa resultat kan indikera att röstandet inte är en helt 
rationell process i den mening, att väljare endast guidas av sakfrågor. Även strategiska 
överväganden, gällande exempelvis vem som ser ut att vinna, kan påverka beslutet. Studien 
medger att det ännu är svårt att säga exakt hur de fyra olika nyhetstyperna interagerar. Det kan 
mycket väl vara så att de nyheter som behandlar stöd/kritik eller framgångar/motgångar ger 
partier en möjlighet att föra fram sina hjärtefrågor på agendan. Denna studie indikerar att de 
olika nyhetstyperna interagerar på ett komplext sätt, snarare än att sakfrågeröstning utvägs av 
strategiska överväganden.104  
 
Ovanstående forskning indikerar att människor kan bli påverkade av kritik gällande politik i 
medierna på olika sätt, beroende på vem det är som framför kritiken. Det kan tyckas speciellt 
intresseväckande att strategiska överväganden, som att ansluta sig till den vinnande sidan, kan 
påverka människors beslut. En annan intressant aspekt av studien är att väljare kan ta större 
hänsyn till kritik från vanliga medborgare än från andra partier eller media, vilket medför att 
till exempel insändare kan ha betydelse för utformningen av läsarnas verklighetsbild.  Trots 
att denna uppsats inte kan generera några resultat gällande de svenska väljarnas tolkningar av 
nyhetsutsagorna i Aftonbladet och Expressen inför valet 2006, kan det tyckas givande att se 
till hur stor del tidningarnas kommenterande såväl som rapporterande material innehöll 
nyheter om stöd respektive kritik, eller nyheter om framgångar respektive motgångar för 
alliansen och de borgerliga partierna.  
 
4.3 Svenska valkampanjer  
 
Esaiassons studie över svenska valkampanjer publicerades 1990 och är av intresse då det är 
den enda befintliga undersökningen som behandlar den svenska valrörelsehistorien, bland 
annat i relation till medier. Syftet med studien var att se vad som är nytt och vad som är 
gammalt rörande politikernas påverkansförsök. Han ställde bland annat frågan om partierna 
under valkampanjen inför valet 1988 (det senaste valet i studien), kan sägas ha fått allt svårare 
att själva sätta sin prägel på valdebatten och huruvida vi är på väg mot en period av 
mediestyrda valrörelser.105  
 
De ökande partiledarinsatserna under åttiotalets slut stärkte, enligt Esaiasson, tesen om att 
valkampanjerna var på väg in i en ny period där det blev allt mer väsentligt för partierna att 
skaffa sig utrymme i massmediernas valbevakning. Detta stärktes också av att partiledarna 
tycktes ge högre prioritet än tidigare åt presskonferenser eller kampanjinslag som ansågs 
kunna locka mediernas intresse. Massmediernas uppträdande under ”miljövalet” 1988 sågs 
som en bekräftelse av tesen att partierna tvingades anpassa sig till massmediernas debatt-
teman, inom både press, radio och tv.106  
 
Esaiasson skriver att 1988 års valrörelse på ett tydligt sätt föll in i en långsiktig trend av 
alltmer mediestyrda valrörelser. Ett växande antal spektakulära framträdanden av partiledarna 
samt det faktum att de traditionella kampanjkanalerna fått begränsad räckvidd tydde enligt 
undersökningen på att partierna hade svårigheter att kontrollera valrörelsens förlopp.107  

                                                
104 Kleinnijenhuis m.fl. (2007), s. 382ff. 
105 Esaiasson (1990), s. 442. 
106 Ibid, s. 443f. 
107 Ibid, s. 444f. 



Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 2006 
                                                                                                -en kvantitativ studie av kvällspressens valbevakning  

 
 

19 

Esaiasson förutspår i slutet av sin bok att man under nittiotalet skulle kunna förvänta sig nya 
turbulenta valrörelser där debatterna skulle kretsa kring ett fåtal ”medieinitierade” 
ämnesområden. Han skriver att ”…faktum är att riksdagsvalet år 2000 mycket väl kan komma 
att präglas av politisk TV-reklam.”108 Han skriver också att partiernas närmsta uppgift efter 
valrörelsen 1998 skulle vara att återta initiativet från massmedierna. Detta skulle enligt 
författaren kunna göras genom att antingen stärka kontrollen över nyhetsbevakningen i press, 
radio och tv, genom att partiledarna minskar antalet kampanjframträdanden och enbart deltar i 
få och hårt regisserade arrangemang. Eller så kan partierna återta initiativet genom att frigöra 
sig ifrån beroendet av massmediernas nyhetsbevakning genom att på amerikaniserat vis ta 
direktkontakt med väljare på gator och torg, på arbetsplatser eller i bostadsområden.109 
 
 

5. Material och metod 
 
I detta kapitel presenteras först material och urval. Därefter följer en beskrivning av den 
kvantitativa innehållsanalysen, som är den metod undersökningen kommer att utgå ifrån. 
Slutligen kommer vi att gå igenom och diskutera de eventuella brister och nackdelar gällande 
bland annat validitet och reliabilitet som den kvantitativa innehållsanalysen kan medföra, 
samt vad detta kan innebära för denna undersökning.  
 
5.1 Material och urval 
 
Det centrala temat i studien är att undersöka den bild som svensk kvällspress i form av 
Aftonbladet och Expressen gav av det borgerliga blocket inför valet. Det valda materialet 
utgörs därför av samtliga artiklar, notiser, krönikor, ledare, nyhetsanalyser, kolumnistspalter 
och insändare som skrivits om alliansen, de enskilda borgerliga partierna, samt det borgerliga 
blocket som helhet, i både Aftonbladet och Expressen under månaden före valet, det vill säga 
från och med den 18/8 till och med valdagen den 17/9. Även kultursidorna har inkluderats. 
Motiveringen för valet av tidningar är att Aftonbladet och Expressen utgör de två största 
kvällstidningarna i Sverige och har en stor andel läsare. Tidningarnas storlek skulle även 
kunna innebära en potentiell påverkan över andra medier. Vi anser vidare att materialet, som 
sammantaget består av allt som skrivits om alliansen respektive de borgerliga partierna under 
månaden innan valet i Aftonbladet och i Expressen, utgör en tillräcklig och representativ 
grund för att kunna generera tillförlitliga data för en skäligt klar framställning av hur de 
borgerliga partierna framställdes före valet i tidningarna. Ett annat skäl till varför valet föll på 
just Aftonbladet och Expressen är att de historiskt sett har haft och kanske till viss del 
fortfarande kan sägas ha olika politiska ”färger”. Aftonbladet kan sägas vara en 
socialdemokratisk tidning, medan Expressen skulle kunna kallas liberal. Det är intressant att 
se huruvida de båda tidningarna fortfarande följer sina respektive traditionella inriktningar 
och vilka delar av tidningarnas valbevakning detta i så fall gäller. 
 
Målet är att ha ett materialurval som är representativt för helheten, eller det vardagliga, och 
därför har vi valt att plocka bort delar av tidningen som är ovidkommande för 
undersökningen. Hit hör tidningarnas bilagor, dels för att materialet då skulle ha blivit för 
omfattande, och dels på grund av att bilagorna i de flesta fall kan antas innehålla lite politiskt 
material. Som ovan nämnts inkluderar undersökningen även insändare, krönikor, politiska 
ledare, nyhetsanalyser, kolumnistspalter samt kultursidorna. Vi är medvetna om att dessa 

                                                
108 Esaiasson (1990), s. 445. 
109 Ibid, s. 445. 
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delar av tidningen inte kan ses som artiklar, utan som mer kommenterande material. Vi har 
trots detta valt att inkludera dessa delar av tidningen, då det kan tänkas att även dessa delar 
medverkar i utformningen av läsarnas verklighetsbild. En annan motivering till varför det är 
speciellt intresseväckande att inkludera dessa aspekter, är som tidigare nämnts det faktum att 
man i den tidigare forskning som undersökningen till stor del utgår från, Rättvisa 
Nyhetsmedier, inte innefattade ledare, insändare, krönikor eller kultursidorna. Asps 
undersökning visar att alliansen inte ifrågasattes som politisk aktör under månaden innan 
valet. Det är intresseväckande att se huruvida resultaten skiljer sig mot den tidigare 
forskningen, specifikt om och vilken inverkan de bitar Asp uteslöt i sin studie har på 
forskningsresultaten. Intresset ligger även på att se till hur stor del det politiska innehållet i 
tidningarna kan sägas ha varit kommenterande respektive rapporterande.    
 
På grund av att undersökningsmaterialet sträcker sig över en månads material bedöms 
innehållet i tidningarna som representativt, men det bör påpekas att ett särskilt arrangemang 
dominerade agendan de två sista veckorna innan valet – den så kallade Leijongateskandalen. 
Detta innebär att antalet artiklar om folkpartiet och Leijonborg dominerade nyhetsagendan 
under denna tid. En nackdel med materialet är vidare att det har skrivits ut ifrån mikrofilm, 
vilket innebär att materialet är svartvitt: hänsyn kan inte tas till vilka bilder som var i färg och 
den eventuella effekt detta kan ha haft på läsarna.  
 
Gällande urvalet bör det nämnas att vi från början endast ämnade studera mediediskursen 
kring alliansen. Under arbetets gång kom beslutet att även inkludera tidningsinnehåll rörande 
de enskilda borgerliga partierna. Detta bedöms som nödvändigt, dels då en total åtskillnad 
mellan alliansen och de borgerliga partierna är svår att både analytiskt motivera och göra, och 
dels utifrån bedömningen att en sådan åtskillnad troligen inte figurerar i utformningen av vår 
verklighetsbild. Det bör därför påpekas att de resultat som genereras, till vissa delar berör den 
sammanlagda rapporteringen om det borgerliga blocket som helhet, samt i vissa fall hur 
tidningarnas respektive rapportering skiljer sig mellan de enskilda borgerliga partierna och 
alliansen. 
 
Vi vill även tydliggöra att såväl materialet som samtliga variabler rör ett borgerligt urval, dvs. 
att samverkanspartierna: socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet endast figurerar i 
de fall även alliansen eller något av de borgerliga partierna figurerar i inslaget/artikeln, samt i 
artiklar där samtliga svenska partier figurerar.  
 
5.2 Metod 
 
Aftonbladet och Expressen kommer att analyseras utifrån kvantitativ innehållsanalys, en 
metod utformad för att på statistiska grunder kunna dra generella slutsatser av de medietexter 
som ingår i analysmaterialet. Först följer en presentation av den kvantitativa 
innehållsanalysen som metod och därefter följer en mer utförlig beskrivning och diskussion 
av hur metoden konkret kommer att tillämpas på analysmaterialet för denna studie.  
 
5.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen strävar efter att kunna göra välgrundade generaliseringar 
av ett större material; att kunna belysa generella mönster representativa för materialet som 
helhet.110 Innehållsanalys är en forskningsteknik som används för systematisk klassificering 

                                                
110 Nilsson (2000), s. 111. 
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och beskrivning av kommunikationsinnehåll utifrån vissa specifika, förutbestämda kategorier. 
Enligt Berger kan den kvantitativa innehållsanalysen på ett sätt sägas fungera som en indirekt 
metod för att dra slutsatser om människor: Man arbetar utifrån antagandet att det människor 
läser och ser på i viss mån kan tänkas återspegla deras beteendemönster, värderingar och 
attityder.111   
 
Ett systematiskt och formaliserat upplägg är en nödvändig förutsättning för att kunna göra den 
här typen av analys och detta åstadkoms genom att man arbetar med variabler som tjänstgör 
som standardiserade frågor att ställa till innehållet. De fyra grundläggande begreppen för 
metoden är för det första objektivitet, vilket innebär att innehållsanalysen ska vara utformad 
på ett sätt som leder till samma resultat oberoende av forskare. Ett annat viktigt begrepp är 
systematik, vilket innebär att analysens tillvägagångssätt ska vara väl definierat. Att arbeta 
systematiskt är viktigt för att kunna uppnå objektivitet. Ett tredje relevant begrepp är kvantitet, 
vilket innebär att de variabler som ingår i analysschemat ska kunna beskrivas kvantitativt på 
ett sätt som möjliggör fastställandet av statistiska samband. Detta åstadkoms genom att 
variablerna kan bestämmas i termer av omfång eller frekvens. Det fjärde grundläggande 
begreppet för metoden är manifest innehåll, vilket innebär att analysen avgränsas till det som 
klart går att utläsa ur texten. Möjligheter till subjektiva tolkningar av innehållet minimeras 
genom att variablerna och förklaringarna av hur de ska tillämpas formuleras på ett entydigt 
sätt.112  
 
Forskningsresultaten av den kvantitativa innehållsanalysen framkommer alltid i form av 
frekvens eller omfång, det vill säga det handlar om hur ofta eller hur stor del av innehållet 
som karakteriseras av en viss mätbar egenskap.113 Målet är därmed att genom så effektiva 
mått som möjligt exponera mönster som är kännetecknande för materialet som helhet och som 
det är möjligt att dra generella slutsatser utifrån.  
 
5.2.2 Konkret tillvägagångssätt  
 
I denna studie utgår vi från medieinnehållet, i syfte att belysa de valda variablerna i 
tidningarna utifrån frekvens och volym. Syftet med undersökningen är som tidigare nämnts att 
undersöka hur mediediskursen kring det borgerliga blocket såg ut både när det gäller att 
beskriva innehållets form, samt dess substans: vad tidningarna rymmer för information och 
budskap. Accepterade tidningarna alliansen som en icke-ifrågasatt politisk aktör? Resultaten 
kommer sedan att jämföras mellan tidningarna. För att kunna testa hypotesen om att både 
Aftonbladet och Expressen till en hög grad accepterade alliansen som en icke-ifrågasatt 
politisk aktör, krävs en rad antaganden för vad termen innebär i denna kontext. Studien utgår 
från följande definition av termen: alliansen kan sägas vara en i hög grad icke-ifrågasatt 
politisk aktör när a) rapporteringen kring alliansen upptar mer eller lika mycket utrymme i 
tidningarna som enskilda partier, b) rapporteringen innehåller fler bilder på alliansen där 
partiledarna framträder som en aktör än på enskilda partiledare, samt när, c) rapporteringen 
till en högre grad innehåller information om samarbete än splittring.  
 
Termen inslag kommer att användas istället för artiklar, då materialet inkluderar bland annat 
insändare, ledarsidan, etc. vilket inte kan räknas som artiklar. Gällande termen agerande aktör 
sker kodningen utifrån när aktörerna får säga något, dvs. när inslagen innehåller citat. Vidare 
bör det nämnas att termerna kommenterande respektive rapporterande material används i 
                                                
111 Berger (1998), s. 22f.  
112 Nilsson (2000), s. 113f. 
113 Ibid, s. 114f. 
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generella former genomgående i undersökningen. Relativt grova generaliseringar av 
innehållet har gjorts, genom att dela in innehållstyperna i endast tre variabelvärden. Generellt 
sett kan man anse krönikor, debattartiklar, ledare, insändare, nyhetsanalyser, kolumnistspalter 
samt kultursidor utgöra kommenterande material, då dessa delar av tidningen inte berörs av 
det journalistiska kravet på objektivitet, medan nyhetsartiklar och notiser kan anses behöva 
uppfylla nämnda journalistiska krav. Faktarutor och opinionsmätningar åtföljer ofta såväl 
artiklar som analyser, vilket gör dem svåra att klassificera. Därav det tredje variabelvärdet: 
gråzon. Vi är medvetna om att denna indelning är en grov förenkling av vad som kan anses 
vara kommenterande respektive rapporterande material. Vi anser dock att indelningen är 
försvarbar då den tillåter en viss generell överblick över hur stora delar av materialet som kan 
sägas tillhöra respektive kategori.  
 
När det gäller studiens upplägg rent formmässigt har undersökningen delats upp under två 
teman som svarar mot de två första syftesfrågorna, samtidigt som de utgör en grund för att 
besvara resterande frågeställningar, då dessa är av jämförande karaktär. Bedömningen är att 
dessa variabler tillsammans utgör en tillräcklig grund för att besvara samtliga frågeställningar 
som ingår i undersökningens syfte. Nedan följer en presentation av tillvägagångssättet. En 
detaljerad och utförlig beskrivning av variablerna, definitioner av variabelvärdena, samt 
kommentarer och diskussion kring variablernas relevans gentemot studiens syfte finns att 
tillgå i Bilaga 1 i form av en kodbok. 
 
Först operationaliserades frågeställningarna till mätbara variabler som valdes i syfte att ge en 
relevant bild av innehållet. Variablerna under Tema 1 i kodboken svarar på frågeställningen: 
Hur stor uppmärksamhet får de borgerliga partierna utrymmesmässigt i Aftonbladet 
respektive Expressen? Variablerna är ämnade att mäta genomslag och uppmärksamhetsvärde. 
Studien utgår från hypotesen att medier fungerar som meningsskapande system som aktivt 
konstruerar social verklighet. Detta innebär att mediebevakningen har betydelse för 
människors bild av alliansen och de borgerliga partierna. Vi utgår därmed från antaganden om 
att större artiklar betyder mer; att om en artikel eller ett inslag upptar ett stort utrymme i 
tidningen och innehåller stora rubriker och många bilder, kan det dels antas uppmärksammas 
av fler personer och dels bedömas ha ett viktigare innehåll. Även då ingen person kan sägas 
utforma sin verklighetsbild endast utifrån Aftonbladet och Expressen, är det intressant att se 
det potentiella genomslagsvärde framställningen av de borgerliga partierna tillmätts från den 
svenska kvällspressens sida. Det krävdes även variabler av mer teknisk karaktär för att 
möjliggöra identifiering av materialet. Dessa är ID-nummer, medium, månad, dag. Utöver 
detta mättes artiklarnas längd, rubrikernas och bildernas storlek i förhållande till artikeln, 
artiklarnas sidplacering i tidningen, samt bildantal och -innehåll. 
 
Variablerna under Tema 2 svarar på frågan: Vilket innehåll har analysmaterialet? Dessa 
variabler är ämnade att kategorisera substansen i artiklarna i form av innehållsteman, 
gestaltningar, ämnen, sakfrågor, källor, aktörer, samt positiv och negativ vinkling i 
tidningarnas rapportering kring alliansen, de borgerliga partierna, samt partiledarna. 
Ambitionen när det gäller innehållsteman, gestaltningar, ämnen och sakfrågor är att se vilka 
frågor som dominerar den politiska agendan kring allianspartierna. När det gäller variabler för 
aktörer och källor är dessa ämnade att ge en bild av vilka aktörer som dominerade 
tidningarnas valbevakning samt vilka budskap som framförs i innehållet. Databehandlingen 
och analysen har gjorts med hjälp av statistikprogrammet SPSS, som även kommer att 
användas för att illustrera resultaten med tabeller och diagram. 
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Det bör vidare påpekas att studien, i kombination med det teoretiska ramverket, till vissa delar 
utgått och inspirerats från de variabler som Asp utgick ifrån i sin studie Rättvisa 
nyhetsmedier. Motiveringen för detta är dels att tillvägagångssättet underlättar jämförelser 
mellan resultaten av Asps studie och denna undersökning, och dels att dessa variabler tidigare 
ansetts utgöra tillförlitliga mått för att karakterisera medieinnehållet såväl som bemöta de 
vetenskapliga kraven på reliabilitet och validitet.  
 
5.3 Metodkritik 
 
Som alla forskningsmetoder har den kvantitativa innehållsanalysen både brister och fördelar. 
Den största fördelen med metoden är att ansatsen tillåter analys av ett större analysmaterial. 
En kvantitativ innehållsanalys är dock långt ifrån oproblematisk. Resultaten av analysen blir 
alltid i termer av frekvens eller volym. Detta kan ses som negativt då resultatet mäts i termer 
av omfång. Betyder två artiklar eller två bilder dubbelt så mycket som en? Och dessutom 
medför systematisering av ett innehåll alltid en förenkling av detsamma. Forskningen 
begränsas till att ställa mätbara frågor. Trots att målsättningen är att mäta så många aspekter 
som möjligt i syfte att få en representativ bild av innehållet, måste en begränsning göras. 
Därför har vi i undersökningen ansträngt oss för att hitta variabler som utgör så effektiva mått 
som möjligt för att besvara studiens frågeställningar.  
 
Analysen har dock varit både komplex och tidskrävande. Det bör nämnas att vi i början av 
arbetet främst var intresserade av att se de exakta fördelningarna i varje undersökt inslag, i 
förhållande till de enskilda partierna och alliansen, såväl som respektive tidning. Under 
arbetets gång kom dock en insikt gällande metodens begränsningar, när det gäller bland annat 
hur omfattande resultatredovisningen i så fall hade blivit. Dessutom är korsjämförelser mellan 
vissa typer av variabler problematiska. Detta innebär i mer konkreta termer att majoriteten av 
resultaten gällande skillnader mellan tidningarnas framställning av det borgerliga blocket, 
genereras i form av sammanfattande intryck: vilka resultat som i aktualiteten rör exakt vilka 
partier, framgår enbart i delar av resultatredovisningen. Detta bedömdes som nödvändigt för 
att kunna testa de hypoteser studien utgår ifrån. En annan potentiell brist eller nackdel som 
var märkbar under kodningsarbetet och som tas upp av Nilsson är att:  
 

metoden inte förmår fånga in den betydelse som kontexten genererar. Kontextens betydelse skapas 
av text, bild, rubriker, ljud, etc. sammantaget, men också av andra texter (och samtal) som 
innehållet relaterar till…114  

 
Gällande denna uppsats genererar resultaten exempelvis ingen information gällande andra 
bildaktörer än partiledare, vilket innebär att ingen information framgår angående exempelvis 
huruvida bilderna föreställer väljare eller experter eller ifall själva bilderna kan anses vara 
negativt eller positivt vinklade. Avgränsningar var nödvändiga då varje ny variabel innebär en 
mer tidskrävande och mer komplex analys.   
 
Vidare bör det nämnas att flera av variablerna under Tema 2 medför valenskodning, då de 
innehåller en summering av innehållets huvudsakliga budskap, aktörer, etc. men även 
karakteriseringar av innehåll knutna till specifika, teman, källor och aktörer, vilket har kodats 
i bland annat positiva och negativa termer. Läsaren bör vara medveten om att dessa variabler 
har en subjektiv dimension som inte helt kan eller bör bortses ifrån. För att minimera 
problemen med såväl objektivitet som valenskodning har noggranna definitioner av varje 
variabelvärde utformats. Vi har även försökt att avgränsa variablerna på ett konsekvent sätt 
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och utformat variabler med variabelvärden som är såväl ömsesidigt uteslutande som 
uttömmande.  
 
När det gäller uppsatsens grad av reliabilitet och validitet är målsättningen naturligtvis att 
denna ska vara så hög som möjligt. Efter att variablerna fastställts med utgångspunkt i de 
teorier och den tidigare forskning som tidigare presenterats, utfördes därför ett test av 
analysschemat för att se vilka variabler som skulle kunna ställa till problem för reliabiliteten. 
Då upptäckte vi bland annat att vi var tvungna att precisera en del variabelvärden, samt lägga 
till fler i vissa fall där det visade sig att variabelvärdena inte kunde anses vara fullständigt 
uttömmande och uteslutande. För att undvika variationer i kodningarna bestämdes bland annat 
att när flera sakfrågor eller aktörer figurerar i en text, så sker kodningen utifrån den sakfråga 
eller aktör som framkommer starkast i inslaget genom sin medverkan i bild, rubrik och 
ingress, dvs. den sakfråga eller aktör som har den högsta positionen i den inverterade 
pyramidformen. För att undvika potentiella problem relaterade till interkodarreliabilitet och 
intrakodarreliabilitet har vi spridit materialet mellan oss, så att ingen viss del är enbart kodad 
av en och samma forskare. Gällande validiteten vill vi nämna att varje oklarhet som uppstod 
när det gäller definitioner av variabler och variabelvärden har diskuteras, varefter definitionen 
utvecklats. Bedömningen är att denna studie uppnår tillfredsställande grad av reliabilitet och 
validitet.  
 
Slutligen är väsentligt att poängtera att de slutsatser vi kommer fram till inte är detsamma som 
verkligheten. Det är endast en volym- och frekvensmässig bild av vissa aspekter hos det 
fenomen vi undersöker. Vidare inkluderar bilden enbart två mediers framställning av de 
borgerliga partierna, vilket bör tas i beaktande.   
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6. Analys och diskussion 
 
Nedan följer analys och resultatredovisning. Diskussion av resultaten kommer att ske 
kontinuerligt i anslutning till resultatredovisningen. Jämförelser mellan hur den mediala 
diskursen skiljer sig mellan tidningarna, samt jämförelser mot Asps undersökning och den 
teoretiska referensramen, kommer att ske kontinuerligt under resultatredovisningens gång. De 
huvudsakliga slutsatserna kommer sedan att diskuteras och sammanfattas under rubriken 
Slutsatser och diskussion.  
 

Först presenteras den utrymmesmässiga uppmärksamheten som det borgerliga blocket får i 
Aftonbladet respektive Expressen när det gäller antal spalt- och rubrikcentimetrar. Därefter 
redovisas innehållet i tidningsinslagen i form av tidningarnas roll som arena eller aktör, deras 
användning av opinionsmätningar, gestaltningar, vad sakinnehållet består av och de mest 
uppmärksammade sakfrågorna. Sedan presenteras valbevakningen i bilder och därefter 
medievalrörelsens aktörer. Slutligen följer en redovisning av den framtoning som partierna 
samt partiledarna fick i den svenska kvällspressen, vilken typ av budskap och vilka omdömen 
som dominerade i valbevakningen, samt hur rapporteringen kring alliansens sammanhållning 
såg ut.  
 
6.1 Utrymmet i tidningarna 
 
Nedan presenteras hur mycket utrymme det borgerliga blocket fick i tidningarna under 
valrörelsens sista månad. Det totala antalet tidningsinslag i båda tidningarna där alliansen eller 
de borgerliga partierna figurerar under månaden innan valet uppgår sammanlagt till 388 
stycken. Av dessa publicerades 57,5 % i Aftonbladet och 42,5 % i Expressen. En första 
överblick av materialet visar också att den totala rapporteringen i Aftonbladet uppgår till 7075 
spaltcentimeter och i Expressen till 4291 spcm brödtext, vilket är intresseväckande då det 
innebär att Aftonbladet, trots sin socialdemokratiska inriktning, har nästan dubbelt så mycket 
stoff gällande det borgerliga blocket. Men ser man till antalet rubrikcentimetrar förändras 
bilden. Dessa uppgår i Expressen till 549 spcm mot Aftonbladets 425 spcm, vilket innebär att 
Expressen i genomsnitt har mycket större rubriker i relation till det avsevärt lägre antalet 
spaltcentimetrar brödtext. De resultat som framkommer tyder alltså på att det borgerliga 
blockets genomslagsvärde är alltså större i Aftonbladet när det gäller antalet spcm brödtext, 
medan uppmärksamhetsgraden som genereras genom antalet spcm i rubrikerna är större i 
Expressen. 
 
6.2 Aftonbladet och Expressen – politiska arenor eller aktörer?  
 
En relevant utveckling som sker i samband med att media i ökande grad är en politisk aktör, 
är att den politiska journalistiken har blivit allt mer tolkande och angelägen att bidra till den 
politiska debatten och att journalisterna själva framträder som experter eller gör egna 
bedömningar.115 Det är därför av intresse att se i vilken grad den svenska kvällspressen 
fungerade som politisk aktör under valrörelsen. Figuren på nästa sida illustrerar fördelningen 
mellan inslag i respektive tidning som är kommenterande, rapporterande eller som befinner 
sig i gråzonen.116  
 
 

                                                
115 Hadenius & Weibull (2005), s. 360ff. 
116 Se Bilaga 1 för definitioner av kommenterande, rapporterande samt gråzon. 
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Figur 1 – Fördelning av inslagens innehåll i respek tive tidning - kommenterande, rapporterande samt 
                gråzon (antal) 

Ovanstående figur illustrerar tydligt att det i båda tidningarna finns övervägande del 
kommenterande material. Som tidigare nämnts innehåller Aftonbladet 223 inslag mot 
Expressens 165, vilket innebär att Aftonbladet innehåller 58st fler inslag om de borgerliga 
partierna. Som figuren ovan illustrerar utgör majoriteten av dessa kommenterande material, 
vilket innebär att den största skillnaden mellan tidningarnas valbevakning, kan anses vara den 
avsevärt högre andelen kommenterande inslag i Aftonbladet. Det är speciellt intresseväckande 
då det råder en koherens mellan antalet inslag i respektive tidning med rapporterande innehåll.  
 
Expressen har en högre andel nyhetsartiklar och reportage, krönikor, samt nyhetsanalyser än 
Aftonbladet. Det bör nämnas att nyhetsartiklar och reportage har kodats som rapporterande 
inslag, medan krönikor har kodats som kommenterande inslag. Aftonbladet innehåller 
däremot en högre andel ledare, kolumnistspalter, samt insändare än Expressen. Detta är, när 
det gäller Aftonbladet, överensstämmande med teorier om att den politiska journalistiken 
blivit en politisk aktör i högre grad,117 genom bland annat nyhetsanalyser, kommentarer och 
krönikor, samt politiska ledare. Även Expressen kan sägas vara en politisk aktör i hög grad, 
då det kommenterande innehållet dominerar i tidningen. Det bör dock påpekas att det finns en 
problematik med att likställa tidningarnas kommenterande innehåll med deras roll som 
politisk aktör, samt det rapporterande innehållet med tidningarnas roll som arenor för politik. 
Självklart kan tidningarna ibland verka som aktörer även i det rapporterande innehållet och 
vice versa. Men med detta i åtanke anser vi ändå att ovanstående fördelning av tidningarnas 
innehåll kan anses indikera att tidningarna fungerar som politiska aktörer till en hög grad.  
 
Ser man på dessa siffror i jämförelse med Asps undersökning så stämmer de väl överens med 
hans beskrivningar av mediescenen under kapitel 2.4. Han skriver bland annat att den mest 
journalistpräglade bevakningen finns just i Aftonbladet och Expressen och att dessa tidningar 
hade minst andel rent nyhetsmaterial och störst del kommenterande material i form av 
kolumnistspalter och nyhetsanalyser.118 Trots att olika vägar tagits för att få fram dessa 
resultat visar dessa samt Asps resultat på samma sak, nämligen att det som Asp kallar 
journalistpräglat innehåll upptar en hög andel av tidningarnas valbevakning. Sådant innehåll 
figurerar dock till en högre grad i Aftonbladet än Expressen.  
 

                                                
117 Hadenius & Weibull (2005), s. 360ff. 
118 Asp (2006), s. 18. 
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Resultaten kan även relateras till teorier om medias tveeggade politiska roll, enligt vilka 
media tjänstgör som en viktig aktör inom politiken när journalister tolkar eller försöker styra 
den politiska debatten genom att själva försöka sätta agendan.119 Resultaten pekar på att både 
Aftonbladet och en Expressen till en ansenligt högre grad, fungerade som politiska aktörer än 
arenor för politik. Det återstår dock att se i vilken grad journalister framkommer som 
agerande aktörer i den kommenterande delen av rapporteringen, då denna även består av 
bland annat insändare och kulturartiklar i vilka den agerande aktören ofta består av 
exempelvis väljare eller experter. Dessa resultat kommer att presenteras i samband med 
redovisning av vilka agerande aktörer som dominerade kvällspressens agenda inför valet.  
 
6.2.1 Valbevakningen i opinionsmätningar 
 
Som tidigare nämnts är opinionsmätningar journalistiskt tacksamma, då de öppnar möjligheter 
att redovisa, tolka och spekulera kring resultaten.120 Politikens medialisering innebär att den 
till stor del anpassas efter vad som är gångbart i massmedierna.121 När det gäller antalet 
opinionsmätningar i analysmaterialet är förekomsten av dem nämnvärd. Det förekommer det 
opinionsmätningar i 10 % av Expressens material samt 11 %  i Aftonbladets material.  
 
Gällande opinionsmätningarnas förekomst är det intressant att Aftonbladet under de fem sista 
dagarna innan valet, inkl. valdagen, har sammanlagt 11st inslag med opinionsmätningar 
inkluderade medan Expressen inte har några. Ser man då till Petterson m.fl. som skriver att 
det är vanligt att allmänheten framträder genom opinionsundersökningar i den politiska 
journalistiken122, kan man tolka detta som att Aftonbladet ur detta perspektiv, i 
medievalrörelsens slutskede, i högre grad låtit väljarnas åsikter komma till uttryck än vad 
Expressen gjort. Men då opinionsmätningar är journalistiskt tacksamma kan det dock även 
tolkas som att Aftonbladet i högre grad använt sig av opinionsmätningar i syfte att tolka och 
spekulera kring resultaten, en konklusion som stärks av den höga andelen kommenterande 
material i Aftonbladet. 
 
Enligt teorier om politisk journalistik öppnar användningen av opinionsmätningar möjligheter 
för journalistiken att tilldela sig en mer aktiv och autonom roll i valrörelsen123. Det är därför 
av intresse att se huruvida inslagen om alliansen och de borgerliga partierna, som innehåller 
opinionsmätningar, är mestadels positivt eller negativt vinklade. Resultaten visar att antalet 
inslag som innehöll opinionsmätningar som är negativt eller positivt vinklade är fler i 
Aftonbladet än i Expressen. Antalet inslag med neutral framtoning är lika många i båda 
tidningarna.  Det är intresseväckande att Aftonbladet innehåller lika andelar material med 
vinklad som neutral framtoning, medan Expressen endast innehöll sammanlagt två vinklade 
inslag innehållandes opinionsmätningar, varav den ena positiv och den andra negativ. Detta 
antyder att Expressens användning av opinionsmätningar kan anses mer neutral, åtminstone 
gentemot det borgerliga blocket, än Aftonbladets. Därav kan man dra slutsatsen att 
Aftonbladet i denna aspekt tilldelade sig en mer självständig roll i valrörelsen än vad 
Expressen gjorde. 
 
 
 
                                                
119 Peterson m.fl. (2006), s. 48. 
120 Ibid, s. 77f. 
121 Ibid, s. 92ff. 
122 Ibid, s. 76. 
123 Ibid, s. 77. 
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6.3 Gestaltningar i valbevakningen 
 
Nedan presenteras tidningarnas innehållsmässiga valbevakning, i form av gestaltningar som 
dominerade kvällspressens medievalrörelse. Enlig Strömbäck frambringar man inom 
journalistiken fyra alternativa gestaltningar av politik. 124 Det är av intresse att se vilken typ av 
gestaltningar som är dominerande i den svenska kvällspressens valbevakning. Om man ser till 
den totala förekomsten av gestaltningar i båda tidningarna sammantaget, är den mest 
förekommande sortens gestaltning i rubriker samt ingresser triviagestaltningar som 
sammanlagt utgör 35 % av rubrikerna samt 14 % av ingresserna. Spelgestaltningar uppgår till 
25 % av rubrikerna, samt 13 % av ingresserna. Brödtexten innehåller sakgestaltningar i störst 
grad, medan skandalgestaltningar om fp-skandalen kommer på andraplats.  
 
Som tidigare nämnts använder sig journalistiken av triviagestaltningar när tidningsinslagen 
inbegriper eller handlar om politiker, men är triviala i den mening att de inte har sakpolitisk 
relevans eller inbegriper politik.125 Tittar man på gestaltningarna i respektive tidning har både 
Aftonbladet samt Expressen till största delen triviagestaltningar i sina rubriker: 30 % i 
Aftonbladet samt 42 % i Expressen. För spelgestaltningar är siffran ca 25 % i respektive 
tidning. Gällande ingresserna skiljer det sig däremot då Aftonbladet till största delen har 
ingresser med spelgestaltningar och Expressen i sin tur har ingresser med triviagestaltningar. 
Ser man sedan till brödtexten har båda tidningarna högst grad av sakgestaltningar i denna.  
 
Gällande resultaten bör det dock nämnas att ”gränserna mellan gestaltningarna ibland kan 
vara tunn. Det gäller särskilt mellan trivia- och spelgestaltningar å ena sidan, och mellan 
skandal- och sakgestaltningar å den andra.”126 Läsaren bör vara medveten om detta faktum. 
Analysen har från författarnas sida präglats av så noggranna och precisa tolkningar som 
möjligt under kodningsarbetet, men det bör nämnas att gränserna ibland har varit svåra att dra. 
Resultaten är hur som helst intresseväckande. Det är tydligt att de gestaltningar som 
dominerar rapporteringen kring det borgerliga blocket är trivia- och spelgestaltningar av 
politik. Dessa kategorier utgör tillsammans 55 % av rubrikerna i Aftonbladet respektive 67 % 
i Expressen.  
 
För att medieinnehållet ska tilltala en bred publik har, vid sidan av de traditionella politiska 
medieformaten, även andra mer underhållande former för politik växt fram.127 Den höga 
andelen triviagestaltningar kan därmed antas bero på att den politiska journalistiken inte 
enbart ska granska och ge information, utan även sälja. Även den relativt höga användningen 
av spelgestaltningar är intresseväckande då tidigare forskning visar att mediekonsumenternas 
beslut kan påverkas av strategiska överväganden, som att ansluta sig till den vinnande 
sidan.128 Det är även intressant då dessa typer av gestaltningar kan anses tillåta journalistiken 
en mer aktiv och självständig roll i valrörelsen129, vilket i en vidare betydelse kan tolkas som 
ett uttryck för att journalisterna till en relativt hög grad sätter agendan i tidningarnas 
medievalrörelse 2006, med avseende på gestaltningar i rubriker och ingresser. Ser man 
däremot till brödtexten domineras denna av sakgestaltningar vilket kan antas ge en mer seriös 
betoning av alliansen och de borgerliga partierna än exempelvis trivia- eller 
skandalgestaltningar. Dock kan relevansen av detta ifrågasättas, då många tidningsläsare ofta 

                                                
124 Strömbäck (2004), s. 167. 
125 Ibid, s. 167f. 
126 Ibid, s. 167f. 
127 Nord & Strömbäck (2003), s. 34f. 
128 Kleinnijenhuis m.fl. (2007), s. 382ff. 
129 Peterson m.fl. (2006), s. 77. 
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kan antas läsa enbart rubrik och möjligtvis ingress. Vidare bör det påpekas att den höga 
andelen triviagestaltningar i tidningarna kan relateras till kvällspressgenren som sådan. 
 
6.4 Inslagens sakinnehåll  
 
Asps undersökning visar att kvällspressens rapportering dominerades av inslag om 
valrörelsen. Efter detta kommer rapporteringen om sakfrågor för att som tredje största post ha 
skandaler. Folkpartiets dataintrång fick så mycket som 12 % utrymme i 
nyhetsrapporteringen.130 Dessa siffror berör dock svensk press, radio och TV sammantaget. 
Figuren nedan illustrerar hur denna fördelning ser ut i Aftonbladet och Expressen. 
 
Figur 2 - Fördelning över inslagens innehåll i resp ektive tidning (%)  

 
Figuren ovan visar fördelningen över inslagens innehåll i Aftonbladet respektive Expressen. 
Denna skiljer sig mellan tidningarna. I Aftonbladet dominerar antalet inslag om valrörelser, 
därefter följer sakfrågor, varefter rapportering om fp:s dataintrång följer på tredje plats. I 
Expressen däremot domineras inslagens innehåll av fp-skandalen. Därefter följer rapportering 
om sakfrågor, sedan om valrörelsen.  
 
Detta innebär att Expressens rapportering, med de resultat som denna studies urval genererat, 
inte är överensstämmande med Asps resultat rörande den svenska kvällspressen. Resultaten 
gällande Aftonbladet är däremot exakt överensstämmande med Asps resultat. Dessa resultat 
är högst intressanta, då den höga andelen sakfrågor i Aftonbladets valbevakning, kan tyda på 
att det borgerliga blockets problemformuleringsprivilegium är högre i Aftonbladet, än i 
Expressen. Vad detta potentiellt skulle kunna innebära för läsarnas verklighetsbild är dock 
osäkert då tidigare forskning indikerar att röstandet inte är en rationell process och att 
sakfrågeröstning kan utvägas av strategiska överväganden.131 
 
När det gäller antalet inslag som har alliansen som huvudtema är dessa 54st i båda tidningarna 
sammantaget. Innehåll i inslag om alliansen dominerades i Aftonbladet av sakfrågor och 
därefter av valrörelsen. Kategorierna övrigt, samt regeringsfrågan figurerar i viss mån. Endast 
två av inslagen om alliansen handlade om skandaler i samband med fp:s dataintrång. Även i 
Expressen domineras innehållet i inslag om alliansen av sakfrågor, samt även i viss mån av 
regeringsfrågan samt valrörelsen. Endast ett av inslagen med alliansen som huvudtema 
handlar om fp-skandalen.  
 

                                                
130 Asp (2006), s. 28f. 
131 Kleinnijenhuis m.fl. (2007), s. 382ff. 
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Enligt agenda-setting teorin består medias makt av att de styr den samhälleliga dagordningen 
och lyfter upp olika diskussionsämnen på agendan. När de gör detta ger de samtidigt något 
annat ämne mindre uppmärksamhet eller negligerar att informera om det. 132 Detta antyder att 
alliansens framtoning kan anses positiv i den mening att inslagen de figurerade i dominerades 
av sakfrågor och inte innehöll rapportering om skandaler i någon nämnvärd mån i någon av 
tidningarna. Resultaten är vidare överensstämmande med Asps, som visar att medias 
rapportering om allianspartierna påverkades i liten grad av dataintrångsskandalen och det 
skrevs knappast något om inre spänningar och konflikter.133  
 
6.4.1 De mest uppmärksammade sakfrågorna  
 
Nedan presenteras de mest uppmärksammade sakfrågorna i Aftonbladets och Expressens 
valbevakning. 
 
Figur 3 - Andelen sakfrågor i respektive tidning (% ) 

 
Figuren ovan illustrerar att sysselsättningen var den dominerande sakfrågan i båda 
tidningarnas material. Det bör dock påpekas att 61 % av inslagen i Aftonbladet respektive 67 
% i Expressen inte innehåller någon rapportering om sakfrågor. Skattefrågan kommer vidare 
på andraplats i båda tidningarna. Av de sakfrågor de borgerliga partierna angav som viktigast 
inför valet, var det endast fp och kd som inte angav sysselsättningen som en av dessa. Både 
centern och kd inkluderade skattefrågan i sina valmanifest. För fp: s del var skattefrågan inte 
någon prioritering i detta val.134 
 
Ovanstående resultat är väl överensstämmande med Asps om att valrörelsen 2006 
dominerades av alliansens favoritfrågor, jobben och skatterna, och detta gjorde att 
medieagendan kom att bli klart mer gynnsam för Allians för Sverige.135 Detta är även 
kompatibelt med issue ownership-teorin som, som tidigare nämnts, går ut på att ett parti 
”äger” ett ämne när väljare spontant associerar ett parti med en specifik position eller ett starkt 
rykte kring det ämnet,136 Det bör dock nämnas att ”Partiledaren personifierar visserligen ofta 
sitt parti, men väljarnas val av parti bestäms primärt av ideologi och sakfrågor.”137 Då 
moderaterna inte presenterade ett eget valmanifest inför valet 2006, utan såg alliansens 
valmanifest som sitt, kan medieagendan vidare antas ha varit högst gynnsam för moderaterna 
som enskilt parti.  

                                                
132 Lilleker (2006), s. 27ff.  
133 Asp (2006), s. 64. 
134 Ibid, s. 56. 
135 Ibid, s. 49f. 
136 Kleinnijenhuis m.fl. (2007), s. 367. 
137 Peterson m.fl. (2006), s. 71. 
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6.5 Valbevakningen i bilder  
 
Journalistiken idag arbetar utifrån en mer påtaglig marknadsstyrning än tidigare. Medierna har 
under de senaste decennierna blivit allt mer kommersiella, som ett resultat av att de 
ekonomiska målen blivit mer oförenliga med andra mål för medieverksamheten.138 I 
kvällspressen kan man säga att kommersialiseringen karakteriseras bland annat genom den 
höga användningen av dramaturgi och bilder. Nedan presenteras valbevakningen kring 
allianspartierna gällande antalet tidningsinslag med bilder i.  
 
77 % av alla tidningsinslag i Aftonbladet rörande alliansen och de borgerliga partierna 
innehåller foton eller illustrationer. I Expressen är motsvarande siffra 78 %, vilket tyder på en 
koherens mellan antalet inslag med bilder i mellan tidningarna. Kvällspressens användning av 
bilder i sin valbevakning är dock inte förvånande, då visuella kommunikationsformer har en 
central betydelse enligt teorier om dagens mediekultur.139 
 
Om man ser till bilderna storleksmässigt och gör en jämförelse med inslagets storlek i 
tidningen ser man att ju större inslaget är desto mer plats upptar bilderna av det. Detta gäller 
för både Aftonbladet och Expressen. Detta stämmer väl överens med de resultat som Asp 
redovisar i sin undersökning, där han poängterar att i valet 2006 upptog bildmaterialet i 
kvällspressen betydligt större plats än texten.140  
 
Tidningsinslag med alliansen som huvudtema innehåller oftare bilder än tidningsinslag om de 
enskilda borgerliga partierna, med undantag av folkpartiet. Utifrån antagandet att 
tidningsinslag innehållandes bilder genererar en högre uppmärksamhetsgrad än artiklar med 
endast brödtext, dras slutsatsen att alliansen som politisk aktör fått den största andelen 
uppmärksamhet, räknat i antalet artiklar som innehåller bilder. Detta är intressant då synlighet 
i media är nödvändigt för att nå politisk framgång.141 Moderaterna är dock inte långt efter till 
antalet. Dessa siffror gäller vidare båda tidningarna sammantaget exklusive fp-skandalen. Det 
höga antalet inslag om fp-skandalen indikerar att användningen av personifieringstekniker i 
tidningarna var hög. Som tidigare nämnts används begreppet bland annat i situationer när 
media missgynnar någon politisk aktör eller fråga142, vilket kan anses vara fallet i 
rapporteringen om fp:s dataintrång. 
 
När man ser till respektive tidning var för sig, är alliansen den aktör som figurerar i inslag 
med högst bildinnehåll i båda tidningarna, även om moderaterna inte ligger långt efter. I 
Expressen fanns dock lika många inslag innehållandes bilder, för alliansen som centern. 
Dessa resultat kan anses överensstämmande ned Asps gällande att valet 2006 kan sägas ha två 
karakteristika: den stora exponering folkpartiet fick pga. dataintrånget, samt den 
uppmärksamhet de politiska blocken fick då de agerade som en gemensam aktör.143  
 
Ett annat typiskt exempel på personifiering i medierna är när partiledaren används som 
symbol, vilket som tidigare nämnts är ett växande fenomen under valrörelsers slutskede.144 
Sådana populariseringstekniker används i syfte att fånga målgruppernas intresse och engagera 

                                                
138 Nord & Strömbäck (2003), s. 27ff. 
139 Ekström (2006), s. 161ff. 
140 Asp (2006), s. 17. 
141 Ibid, s. 7f. 
142 Peterson m.fl. (2006), s. 70. 
143 Asp (2006), s. 22. 
144 Peterson m.fl. (2006), s. 70.  
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publiken.145 Detta är intressant då text och bild medverkar till att forma läsarens och 
betraktarens medvetande och etablera en världsbild; de är medskapare av verkligheten.146 Det 
är därför av intresse att se i hur stor utsträckning partiledare figurerade i bilderna, månaden 
inför valet, i Aftonbladet och Expressen.  
 
Figur 4 - Valbevakningens innehåll i bilder (antal) 147  

 
Figuren ovan visar att bilder innehållandes enskilda partiledare var det som figurerade mest i 
båda tidningarnas valbevakning. Resultaten är därmed överensstämmande med Asps då de 
tyder på partiledardominans i bildmaterialet.148 Enligt Esaiassons studie av ”miljövalet” 
innebar de ökande partiledarinsatserna att valkampanjerna redan då var på väg in i en period 
där det blev allt mer väsentligt för partierna att skaffa sig utrymme i massmediernas 
valbevakning.149 Andelen partiledare som figurerar i tidningarnas valbevakning indikerar att 
trenden inte minskat i omfattning för kvällspressens del. Siffrorna i denna undersökning tyder 
dock på att bilder på alliansen som en aktör inte figurerar i någon större omfattning. Detta är 
intresseväckande då inslag med alliansen som huvudaktör, är de inslag som innehåller flest 
bilder i båda tidningarna.  
 
Resultaten tyder alltså på att även artiklar som tar upp alliansen som helhet mestadels innehöll 
bilder på enskilda partiledare, och inte bilder på ”hela” alliansen. Det kan tyckas konstigt att 
artiklar om alliansen oftast innehåller bilder på enbart Reinfeldt. Detta är dock 
överensstämmande med teorier om att det i den politiska nyhetsjournalistiken finns en tendens 
att försöka popularisera genren genom att ge stort utrymme åt de ledande politiska 
personligheterna.150  
 
6.6 Medievalrörelsens aktörer 
 
I detta kapitel presenteras de aktörer som figurerade i den svenska kvällspressens 
valbevakning under månaden innan valet. Först presenteras framträdanden som bildaktör och 
därefter redovisas de huvudsakliga textmässiga aktörerna. Sedan följer en presentation av i 
vilken grad partier och politiker, väljare och allmänhet, experter och forskare, och journalister 

                                                
145 Nord & Strömbäck (2003), s. 33. 
146 Williams (2003), s. 151f. 
147 Figuren visar innehållet i endast den första bilden i respektive tidningsinslag. Uppställning innebär när 
bilderna består av uppradningar av partiledare som är inklippta bredvid varandra. 
148 Asp (2006), s. 19f. 
149 Esaiasson  (1990), s. 443f. 
150 Ibid, s. 33. 
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och kolumnister figurerar som agerande aktörer i medievalrörelsen, samt vilken framtoning de 
har i respektive tidning. Slutligen följer ett stycke om allianspartiernas/politikernas 
exponering som agerande och omtalade aktörer. 

 
6.6.1 Framträdanden som bildaktör  
 
Som tidigare nämnts används begreppet visuell kultur för att karakterisera och beskriva 
kulturen i det moderna samhället, då visuella kommunikationsformer är av central 
betydelse.151 Med tanke på att synlighet i media är ett grundläggande krav för politiker 
idag,152 presenteras nedan fördelningen mellan partiledarnas respektive alliansens 
framträdanden som aktörer i bildmaterialet under månaden innan valet. 
 
Figur 5 - Partiledarnas respektive alliansens andel  av framträdanden som bildaktör bild 1 (%) 153  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren ovan illustrerar partiledarnas andel av framträdanden i bild. Om man borträknar 
bilder på Leijonborg i samband med fp-skandalen är Reinfeldt den partiledare som 
bildmässigt framträder mest av samtliga borgerliga partiledare med 12 % i Aftonbladet 
respektive 10 % i Expressen. Alliansen hamnar på delad andraplats tillsammans med Olofsson 
i Aftonbladet, samt på tredjeplats efter Olofsson i Expressen.  
 
Utifrån tidningarnas användning av personifieringstekniker kan man dra paralleller till teorier 
om politikens medialisering. Den politiska processen i media koncentreras, som tidigare 
nämnts, till synlighet och yttranden som de kommunikationsformer som är utmärkande för 
både politikernas strategier och politikens villkor.154 Att Reinfeldt är den partiledare som 
framträder mest, överensstämmer med teorier om att politiker som är synliga i media når 
framgång i högre grad.155 
 
Gällande huruvida alliansen kan sägas vara en icke-ifrågasatt politisk aktör rent bildmässigt, 
visar resultaten att de enskilda partiledarna figurerar till en ungefärligt lika hög grad i bilder 
som alliansen gemensamt gör, med undantag av Reinfeldt och Leijonborg i samband med fp-
skandalen. I metodkapitlet definieras termen icke-ifrågasatt politisk aktör delvis genom 
antagandet att alliansen kan sägas vara en i hög grad icke-ifrågasatt politisk aktör om 

                                                
151 Ekström (2006), s. 161. 
152 Ibid, s. 7f. 
153 Tabellen avser den största bilden i varje inslag, eller bilden längst till vänster i de fall alla bilder är lika stora. 
154 Ekström (2006), s. 7f. 
155 Ibid, s. 8. 
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rapporteringen innehåller fler bilder på alliansen där partiledarna framträder som en aktör, än 
på enskilda partiledare. Utifrån denna definition tyder resultaten på att alliansen framställdes 
som en i relativt hög grad icke-ifrågasatt politisk aktör med avseende på tidningarnas 
bildmaterial.  
 
Partiledarnas andel av framträdanden i tidningarnas bildmaterial är intresseväckande vid en 
jämförelse mot partiernas respektive valresultat: Reinfeldt var den partiledare som figurerade 
mest i foton och moderaterna fick flest röster i valet. Därefter följer centerpartiet, som även 
kom på andra plats gällande antalet framträdanden i tidningarnas bildmaterial. Fp fick 7,5 % 
av rösterna och kd fick 6,6 %, vilket också är överensstämmande med andelen framträdanden 
i bild av Leijonborg respektive Hägglund, i båda tidningarna. Trots att Aftonbladet och 
Expressen endast utgör en liten andel av den totala medievalrörelsen är det intressant att se 
koherensen gentemot valresultaten. Användningen av personifieringstekniker kan leda till att 
medierna bidrar till självuppfyllande profetior, i och med att ökad uppmärksamhet i medierna 
kan leda till stigande opinionssiffror,156 vilket stärks av att resultaten är överensstämmande 
med Asps konklusion om att det finns en länk mellan den behandling partierna får i medierna 
och den ställning de får i opinionen.157  
 
6.6.2 Framträdanden som huvudaktör i text  
 
Personifieringstekniker figurerar som bekant även i text. Hall argumenterar för att medias 
huvudfunktion är att främja vissa dominerande ideologier, även om det finns vissa möjligheter 
till alternativa tolkningar. Vissa betydelser privilegieras i text och bild och dessa styr läsaren 
mot en gynnad tolkning. Text och bild är medskapare av verkligheten.158 Då text och bild 
samverkar är det av intresse att se partiledarnas respektive alliansens andel av framträdanden 
som huvudaktör i brödtexten. 
 
Figuren nedan visar hur stor uppmärksamhet allians- respektive de borgerliga partiledarna får 
i form av framträdanden som huvudaktör i text, det vill säga utan hänsyn till bildmaterialet. 
Figuren visar att Reinfeldt är den partiledare som figurerar i flest antal tidningsinslag i både 
Aftonbladet och Expressen, exklusive rapporteringen om Leijonborg som handlade om fp-
skandalen. Om denna medräknas fick dock Leijonborg mer uppmärksamhet än Reinfeldt i 
Expressen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
156 Peterson m.fl. (2006), s. 70f. 
157 Asp (2006), s. 82. 
158 Williams (2003), s. 151f. 
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Figur 6 - Partiledarnas respektive alliansens andel  av framträdanden som huvudaktör i text. (%) 
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Resultaten visar att partiledaren är den textmässiga huvudaktören i totalt 65 % av inslagen i 
Aftonbladet respektive 54 % av inslagen i Expressen. Om man borträknar rapporteringen om 
Leijonborg inkl. fp-skandalen kommer alliansen på andraplats i Aftonbladet och Olofsson i 
Expressen. Ett intresseväckande resultat är att alliansen fick dubbelt så mycket 
uppmärksamhet som textmässig huvudaktör i Aftonbladet än i Expressen.  
 
Asps undersökning visar att de partiledare som mest tydligt dominerade sina partier i 
medierna var Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson, två av alliansens frontfigurer. Han 
påpekar också att partiledardominansen i medierna är minst i Dagens Nyheter och i 
Aftonbladet.159 Resultaten ovan är endast delvis överensstämmande med Asps. Genom att 
inkludera mer av tidningarnas kommenterande material i undersökningen har bilden ändrats. 
Partiledardominansen, åtminstone textmässigt, är större i Aftonbladet än i Expressen. Den 
textmässiga personifieringen i båda tidningarna kan dock anses vara stor. Detta anses dock 
vara ett växande fenomen under valrörelsers slutskede.160 Dessutom skiljer sig resultaten 
gällande Aftonbladet även med tanke på alliansen figurerade som huvudaktör i text oftare än 
Olofsson. 
 
Som tidigare nämnts utgår denna studie utifrån antaganden om att alliansen kan sägas vara en 
i hög grad icke-ifrågasatt politisk aktör när a) rapporteringen kring alliansen upptar mer eller 
lika mycket utrymme i tidningarna som enskilda partier, b) rapporteringen innehåller fler 
bilder på alliansen där partiledarna framträder som en aktör än på enskilda partiledare, samt 
när, c) rapporteringen till en högre grad innehåller information om samarbete än splittring. 
Gällande hypotesen huruvida alliansen kan sägas ha figurerat som en icke-ifrågasatt politisk 
aktör, indikerar ovanstående resultat att alliansen i relation till partiledarnas andel som 
huvudaktörer i text, kan sägas ha figurerat som en icke-ifrågasatt politisk aktör i båda 
tidningarna, men till en högre andel i Aftonbladet än Expressen. Ovanstående resultat 
indikerar vidare att andelen partiledare som figurerar i tidningarnas textmässiga valbevakning 
är överensstämmande med Esaiassons konklusion om en pågående trend där partiledarinsatser 
utgör en väsentlig del av massmediers utrymmesmässiga valbevakning. 161 

                                                
159 Asp (2006), s. 25 
160 Peterson m.fl. (2006), s. 70.  
161 Esaiasson (1990), s. 443f. 
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6.6.3 Medievalrörelsens agerande aktörer  
 
När det gäller att se vilka agerande aktörer som framträder mest i tidningarnas valbevakning 
under månaden innan valet, har andelen framträdanden av partier/politiker, väljare/allmänhet, 
experter/forskare, samt journalister/kolumnister som agerande aktörer inkluderats i 
undersökningen. Presentationen inkluderar därmed hur den politiska processen i tidningarna 
såg ut när det gäller yttranden som kommunikationsform. 
 
6.6.3.1 Partier och politiker 
 
Gällande borgerliga partier och politiker framträder dessa som agerande aktörer i 34 % av det 
totala antalet inslag i Aftonbladet, samt i 19 % av inslagen i Expressen. Detta innebär alltså att 
partier och politiker framträder som agerande aktörer nästan dubbelt så ofta i Aftonbladet än 
Expressen. Detta kan innebära att den politiska processen, räknat i antalet inslag där partier 
eller politiker framträder som agerande aktörer i Aftonbladet, innehåller en större andel 
yttranden som kommunikativa handlingar, än i Expressen. Men det kan också tolkas som att 
Aftonbladet använder citatteknik i högre grad än Expressen. 
 
Figur 7 - Andelen framträdanden av partier/politike r som agerande aktörer i kommenterande respektive  
               rapporterande tidningsinnehåll i Aft onbladet och Expressen. 162                     
 

Figuren ovan illustrerar att andelen framträdanden av partier och politiker i det 
kommenterande materialet, såväl som i det rapporterande i Aftonbladet är större än i 
Expressen. Detta innebär en viss skillnad mellan tidningarna. I Expressen framträder partier 
och politiker som agerande aktörer nästan uteslutande i de rapporterande delarna av tidningen, 
dvs. i nyhetsartiklar, reportage och notiser. Detta är intresseväckande då det innebär en viss 
skillnad mellan tidningarnas medievalrörelser. Vad dessa resultat närmare kan innebära går 
dock inte att avgöra. Av inslagen där partier och politiker framträder som agerande aktörer, 
innehöll Aftonbladet och Expressen ungefär lika andelar inslag där alliansens och de 
borgerliga partiernas framtoning var neutrala. Aftonbladet har dock en avsevärt högre grad 
negativt vinklade inslag, samt avsevärt mindre positivt vinklade inslag än Expressen. Det bör 
även påpekas att Expressen hade mer än dubbelt så många inslag där framtoningen var positiv 
än negativ. Dessa resultat kan tänkas spegla tidningarnas olika politiska inriktningar. 
 

                                                
162 Variabelvärdet gråzon innehåller de delar av tidningarna som varken kan kategoriseras som kommenterande 
eller rapporterande, dvs. faktarutor, opinionsmätningar, samt framsidor. 
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6.6.3.2 Väljare och allmänhet 
 
Gällande antalet inslag som innehåller framträdanden av väljare eller allmänhet som agerande 
aktörer framträder dessa i 20 % av inslagen i Aftonbladet, samt i 13 % av inslagen i 
Expressen. 
 
Figur 8 - Antal framträdanden av väljare/allmänhet som agerande aktörer i kommenterande respektive  
               rapporterande tidningsinnehåll i Aft onbladet och Expressen. 

Figuren ovan illustrerar att andelen väljare eller allmänhet som agerande aktörer mestadels 
figurerar i de kommenterande delarna av båda tidningarna. Antalet inslag där väljare figurerar 
som agerande aktörer är fler till antalet i Aftonbladet. De delar där väljare och allmänhet 
framträder består till övervägande del av insändare i både Aftonbladet och Expressen, även 
om denna kategori i Aftonbladet till viss del även framträder i nyhetsartiklar samt i ett fåtal 
inslag i övriga delar av tidningen, vilket kan anses gälla Expressen i högre mån än 
Aftonbladet. 
 
Det är av intresse för studiens syfte att se huruvida de inslag som innehåller väljare som 
agerande aktörer till största del är positivt eller negativt vinklade, då forskning indikerar att 
väljare är förvånansvärt sofistikerade i att tolka stöd respektive kritik för politiska partier. 
Kritik från inom ett parti eller från samhälleliga aktörer som exempelvis konsumentgrupper, 
privata intressegrupper, eller vanliga medborgare tas hänsyn till, medan kritik från andra 
partier eller från media borträknas.163 Vid en jämförelse mot McNairs idealfunktioner för 
media i ett demokratiskt samhälle, kan Aftonbladet i högre mån än Expressen, sägas 
tillhandahålla en arena för allmän politisk diskurs, samt verka som en kanal för 
förespråkandet av politiska synpunkter164 när det gäller allmänhetens möjligheter att komma 
till tals.  
 
Andelen tidningsinslag där väljare framträder som agerande aktörer och som är positivt 
vinklade är ungefär lika många i båda tidningarna. Dessa utgör 16 % av inslagen i 
Aftonbladet respektive 14 % i Expressen. I Aftonbladet är alliansens och de borgerliga 
partiernas framtoning negativ i mer än hälften av innehållet där väljarna figurerar som 
agerande aktörer, medan Expressen har en klart större andel neutrala inslag. Precis som när 
det gäller opinionsmätningar är Expressen material mer balanserat, med tanke på en större 
andel neutralt material, samt en exakt koherens mellan andelen positivt och negativt vinklade 
inslag.   
 

                                                
163 Kleinnijenhuis m.fl. (2007), s. 382ff. 
164 McNair (2003), s. 21ff. 
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6.6.3.3 Experter och forskare 
 
Andelen tidningsinslag där experter och forskare framträder som agerande aktörer uppgår till 
13 % av inslagen i Aftonbladet, samt 6 % i Expressen. I Aftonbladet utgörs dessa inslag av 
nyhetsartiklar och reportage, samt debattartiklar. I Expressen framträder experter och forskare 
i nyhetsanalyser och faktarutor. Detta överensstämmer med teorier om att den politiska 
journalistiken har blivit allt mer tolkande och angelägen att bidra till den politiska debatten i 
samband med att media i en ökande grad är en politisk aktör. Vidare framträder journalisterna 
ofta själva som experter eller gör egna bedömningar.165 Det är därför av intresse att jämföra 
andelen framträdanden av experter och forskare som agerande aktörer med andelen 
framträdanden av journalister och kolumnister, när det gäller inslag rörande det borgerliga 
blocket. Dessa resultat presenteras nedan.  
 
6.6.3.4 Journalister och kolumnister 
 
Gällande antalet inslag som innehåller framträdanden av journalister eller kolumnister som 
agerande aktörer framträder dessa i hela 41 % av inslagen i Aftonbladet, samt i 39 % av 
inslagen i Expressen. Detta är intresseväckande då det innebär att journalisterna själva 
framträder i nästan hälften av alla valbevakningsinslag rörande det borgerliga blocket.  
 
Figur 9 - Andelen framträdanden av journalister/kol umnister som agerande aktörer i kommenterande  
                 respektive rapporterande tidningsi nnehåll i Aftonbladet och Expressen. 
 

Figuren ovan illustrerar att andelen framträdanden som agerande aktörer av journalister eller 
kolumnister i Expressen endast sker i det kommenterande materialet. Även i Aftonbladet är 
majoriteten av inslagen i de kommenterande delarna av tidningen. I Aftonbladet finns dock en 
del inslag som räknas till rapporterande innehåll. Detta innebär en viss skillnad mellan 
tidningarna. Expressen kan sägas än en gång sägas vara neutral i en något högre grad då de 
kommenterande delarna av tidningen inte berörs av det journalistiska kravet på objektivitet.166 
Aftonbladet kan anses bidra i viss mån till den politiska debatten även i de traditionellt 
objektiva delarna, genom att journalisterna själva framträder som experter eller gör egna 
bedömningar.  
 
Gällande jämförelser mellan andelen framträdanden av experter och forskare som agerande 
aktörer och andelen framträdanden av journalister och kolumnister, när det gäller inslag 

                                                
165 Hadenius & Weibull (2005) s. 360ff. 
166 Ibid, s. 375f. 
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rörande det borgerliga blocket, visar resultaten tydligt att journalisterna och kolumnisterna i 
Aftonbladet och Expressen framträder som agerande aktörer i ansenligt högre grad än vad 
experter och forskare gör. 

 
Andelen tidningsinslag där journalister eller kolumnister framträder som agerande aktörer är 
till stor majoritet negativa i Aftonbladet. Hela 65 % av inslagen är negativt vinklade mot 
endast 5 % med positiv framtoning. Detta skulle kunna vara ett uttryck för dagens mer aktiva 
journalistroll som lett till mer konkret medverkande reportrar, samt marknadslogikens krav på 
mer personlig, dramatiserande och tillspetsad journalistik.167 Men i Expressen ser bilden 
annorlunda ut, vilket gör att resultaten i högre mån kan anses stödja hypotesen om 
tidningarnas olika vinklingar gentemot det borgerliga blocket. Andelen negativt vinklade 
inslag uppgår till 25 % mot 17 % med positiv framtoning. I Expressen är dock andelen 
vinklade och neutrala inslag lika många, vilket innebär att journalisterna och kolumnisterna i 
Expressen oftare genererar en neutral framtoning än i Aftonbladet.  
 
Resultaten är i viss mån överensstämmande med Asps resultat med tanke på hans separata 
analys av kolumnister och nyhetskommentarer. Resultaten visade att dessa delar av både 
dags- och kvällstidningarna ”dominerades av en negativ och kritisk tendens gentemot båda 
regeringsalternativen”.168 Efter att ha inkluderat bland annat ledare, krönikor och insändare 
visar resultaten att de subjektiva delarna av Aftonbladet är kritiska och negativa till en högre 
grad, än vad motsvarande delar av Expressen kan anses vara. 
 
Vid en jämförelse mot Asps resultat att journalister och partiledare framträder i nästan lika 
hög grad,169 kan man säga att för Aftonbladets del är detta endast sant när det gäller andelen 
material med neutral framtoning. Andelen negativa inslag är 23 % färre när partier/politiker 
figurerar som agerande aktörer, vid en jämförelse mot fördelningen i de inslag där journalister 
framträder som agerande aktörer. För Expressens del finns ingen nämnvärd skillnad mellan de 
båda aktörskategorierna mellan andelen inslag med neutral framtoning. Andelen inslag med 
negativ framtoning är dock 13 % färre än i Aftonbladet, samt andelen med positiv framtoning 
11 % fler, i de fall partier eller politiker framträder som agerande aktörer i förhållande till när 
journalister och kolumnister framträder i denna roll.  
 
6.6.4 Allianspartiernas/politikernas exponering som agerande och omtalade aktörer  
 
När det gäller alliansens och de borgerliga partiernas exponering som omtalade eller agerande 
aktörer visar resultaten att de mestadels figurerar som omtalade aktörer i båda tidningarna. En 
del skillnader mellan tidningarna framkommer dock. 

 
Analysresultaten visar att alliansen var den mest omtalade politiska aktören i båda 
tidningarna, när det gäller omdömen från andra personer som figurerar i text, med undantag 
av fp i samband med dataintrångsskandalen. Av de övriga enskilda borgerliga partierna, är 
moderaterna det parti som omtalas i flest antal tidningsinslag. Även dessa siffror gäller för 
båda tidningarna. Detta tyder på att alliansen kan anses vara en i hög grad icke-ifrågasatt 
politisk aktör i båda tidningarna, utifrån de antaganden som tas upp i metodkapitlet. Det bör 
även påpekas att benämningen ”alliansen” används oftare i Aftonbladet än i Expressen, vilket 
kan tolkas som att alliansen, med hänsyn till denna aspekt, framträder som en icke-ifrågasatt 
politisk aktör i högre grad i Aftonbladet än Expressen. 

                                                
167 Nord & Strömbäck (2003), s. 31ff. 
168 Asp (2006), s. 76. 
169 Ibid, s. 19f. 
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En annan nämnvärd iakttagelse är att antalet inslag där både allianspartierna respektive 
oppositionen figurerar som omtalade aktörer, är mer än dubbelt så många till antalet i 
Aftonbladet än Expressen. I både Aftonbladet och Expressen framträder de enskilda 
borgerliga partierna, med undantag av fp i samband med dataintrångsskandalen, som 
omtalade aktörer i liten mån.  
 
Det är högst intresseväckande att andelen tidningsinnehåll rörande det borgerliga blocket som 
helhet, utgjordes av mer än 50 % av inslagen, i respektive tidning.  Detta kan anses 
överensstämmande med Asps konklusion om att uppmärksamheten de politiska blocken fick 
som helhet under medievalrörelsen 2006 var osedvanligt stor.170 Den höga 
uppmärksamhetsgraden kan vidare tolkas som ett tecken på att den valkampanj alliansen drev 
var professionell i flera bemärkelser. Exempelvis det faktum att de flesta svenska medier 
rapporterade om att alliansen bildades hemma hos Maud Olofsson år 2004 tyder på att 
alliansen använde sig av bland annat mediestrategier och därmed anpassade sig till 
medielogiken genom att producera nyhetsvärde171, exempelvis genom att arrangera denna 
händelse för att dra till sig mediernas uppmärksamhet. Detta är överensstämmande med 
teorier om politikens medialisering som förklarar hur moderna politiska system i hög grad 
påverkas av och anpassas till de villkor som massmedierna ställer upp.172  
 
6.7 Alliansen respektive partiernas framtoning  
 
Då det gäller framtoningen av det borgerliga blocket som helhet är det en förhållandevis låg 
andel inslag som innehåller en positiv framtoning av alliansen respektive de borgerliga 
partierna. Figuren nedan illustrerar att av den totala andelen inslag i respektive tidning har 
Aftonbladet 8 % med positiv framtoning mot Expressens 13 %. Ser man sedan till andelen 
inslag med negativ framtoning av de borgerliga partierna ser man, som figuren nedan visar, 
tydligt att Aftonbladet har den högsta andelen inslag med negativ framtoning med hela 49 % 
av inslagen. Expressen kommer inte upp till ens hälften av detta med sina 22 %. Den neutrala 
bevakningen uppgår i båda tidningarna till ungefär en tredjedel av antalet artiklar.  
 
Figur 10 – Fördelningen av inslag gällande allianse ns samt de borgerliga partiernas framtoning i  
                  respektive tidning (%)  

Resultaten visar således att gällande alliansens och de borgerliga partiernas framtoning, har 
Aftonbladet en mer negativ vinkling gällande alliansen och partierna i sin valbevakning än 

                                                
170 Asp (2006), s. 22. 
171 Peterson m.fl. (2006), s. 92f. 
172 Ekström (2006), s. 11. 
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vad Expressen har. Den största skillnaden mellan tidningarna är att andelen negativa inslag 
om fp i samband med dataintrångsrapporten, samt om alliansen är ansenligt fler i Aftonbladet 
än i Expressen. Detsamma gäller de enskilda partierna överlag i Aftonbladet: antalet inslag 
med negativ framtoning överstiger i samtliga fall antalet positivt vinklade inslag, även om 
skillnaderna inte är nämnvärt stora. Det är dock intressant att antalet neutrala inslag om fp i 
samband med skandalen är nästan lika många som de negativa, i Expressen. 
 
För övrigt innehåller Expressen fler inslag om alliansen där de har positiv framtoning, än de 
enskilda borgerliga partierna. Dessa resultat tyder på att Aftonbladet var mer negativ i sin 
valbevakning gentemot alliansen samt de borgerliga partierna (speciellt fp), medan Expressen 
var mer neutral i sin framtoning av dessa.  
 
6.7.1 Partiledarnas framtoning  
 
Figuren nedan illustrerar hur partiledarnas framtoning såg ut i snitt i respektive tidning, i 
termer av positiv eller negativ övervikt i text.        
 
Figur 11 - Fördelningen i partiledarnas framtoning i respektive tidning (%) 173 

 
Figuren ovan visar att de borgerliga partiledarnas framtoning var negativ i 35 % av inslagen i 
Aftonbladets rapportering, mot endast 13 % med positiv framtoning. Partiledarnas framtoning 
är neutral i 22 % av inslagen i Aftonbladet, mot 42 % i Expressen. Expressen har därmed 
nästan dubbelt så stor andel inslag där partiledaren framställs på ett neutralt sätt. Andelen 
inslag med positiv övervikt i Expressen uppgår till 15 %, vilket visar en relativ jämvikt mot 
andelen inslag med negativ framtoning som uppgår till 13 %. Resultaten stärker delvis 
hypotesen om att innehållet i Aftonbladet var mer negativt vinklat: den positiva framtoningen 
i båda tidningarna uppgår till ungefär lika andelar, men Aftonbladet innehåller en avsevärt 
högre grad av inslag där de borgerliga partiledarnas framtoning kan anses vara negativ. Detta 
är överensstämmande med teorier om personifiering, då båda tidningarna kan anses favorisera 
respektive missgynna någon politisk aktör.174 Man kan därmed dra slutsatsen att 
personifieringstekniker används i båda tidningarna, men att detta sker i en högre grad i 
Aftonbladet än i Expressen. 
 
De partiledare som fick den mest positiva framtoningen i Aftonbladet är Reinfeldt och 
Olofsson, varefter Hägglund följer på tredjeplats. Resterande aktörer, inklusive alliansen, har 
en positiv framtoning i få eller inga av tidningens inslag. I Expressen har Olofsson den mest 

                                                
173 Alliansen har kodats som en partiledare i de fall en eller fler av allianspartiledarna figurerar i inslag, i sin roll 
som representant för alliansen och alltså ej för sitt enskilda parti. 
174 Peterson m.fl. (2006), s. 71. 
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positiva framtoningen, varefter Reinfeldt följer på andraplats. För övrigt kan man säga att 
fördelningen mellan antalen positiva, negativa, samt neutrala inslag rörande partiledarnas 
framtoning är relativt jämviktiga i respektive tidning, med undantag av Reinfeldt och 
Leijonborg i samband med fp-skandalen, som i Aftonbladet ingår i en nämnvärt högre andel 
inslag där de har negativ framtoning. Det bör även påpekas att ingen av tidningarna innehåller 
rapportering med positiv framtoning kring Leijonborg i samband med skandalen, men att 
andelen ”skandalinslag” där fp-partiledaren framställs negativt är avsevärt högre i Aftonbladet 
än i Expressen.  
 
Den höga andelen inslag där Leijonborgs framtoning är negativ och som handlar om fp-
skandalen kan anses stärka Esaiassons konklusion om att medierna innehåller ett ökande antal 
spektakulära framträdanden av partiledare som tydligt visar att partierna, eller folkpartiet i 
detta fall, hade svårigheter att kontrollera valrörelsens förlopp i medierna.175 Resultaten är 
delvis överensstämmande med Asps studie, som visar att den partiledare som fått den mest 
positiva framtoningen i medierna under 2006 års valrörelse är Fredrik Reinfeldt. Gällande de 
andra partierna som ingår i Allians för Sverige kommer sedan Göran Hägglund och Maud 
Olofsson som båda får övervägande positiv behandling i medierna. Lars Leijonborg får dock 
övervägande del negativ uppmärksamhet oavsett om dataintrångsskandalen inräknas eller 
inte.176 Skillnaderna mot specifikt Aftonbladet och Expressen mot dessa resultat rör dels att 
Olofsson hade en positiv framtoning i fler artiklar i Expressen än Reinfeldt, samt att Hägglund 
inte kan anses ha fått en positivt övervägande behandling i Expressen, och inte heller i 
nämnvärd mån i Aftonbladet.  
 
Det bör påpekas att partiledarnas framtoning överlag i Expressen är negativ till en ansenligt 
mindre grad än i Aftonbladet. Gällande alliansen bör det poängteras att framtoningen i 
Expressen inte skiljer sig nämnvärt mellan andelen positiva, negativa och neutrala inslag. 
Rapporteringen om allianspartiledarna i Aftonbladet däremot, har till en högre grad negativ 
framtoning. 
 
6.8 Budskap i tidningarna  
 
Något som spelar roll för partiernas valresultat är mediernas bild av partierna och valrörelsen 
både gällande partiernas framgångar samt deras motgångar. Det finns också en länk mellan 
den behandling partierna får i medierna och den ställning de får i opinionen.177 Figuren nedan 
illustrerar fördelningen mellan budskap eller nyheter om stöd, kritik, framgångar eller 
motgångar för det borgerliga blocket som helhet i respektive tidning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
175 Esaiasson (1990), s. 444f. 
176 Asp (2006), s. 43ff. 
177 Ibid, s. 82. 
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Figur 12 - Fördelningen mellan budskapstyper i insl ag i respektive tidning (%) 

 
I Aftonbladet dominerades valbevakningen av budskap eller nyheter om kritik med 38 % av 
antalet inslag. Därefter följer budskap eller nyheter om framgångar med 10 %, samt budskap 
om stöd och kritik med 4 % av inslagen vardera. Expressen domineras av kategorin övrigt, 
vilket inte är förvånansvärt med tanke på den höga andelen neutralt material. Budskap eller 
nyheter om framgångar figurerar i 23 % av inslagen. Det finns en koherens mellan andelen 
nyheter om motgångar och nyheter innehållandes kritik.  
 
Slutsatsen blir att andelen budskap eller nyheter om kritik om de borgerliga partierna är 
anmärkningsvärt stor i Aftonbladet vid en jämförelse med Expressen. Gällande andelen 
nyheter om motgångar däremot, har Expressen en större andel. Även andelen nyheter om 
framgångar samt stöd är större i Expressen än Aftonbladet. Utifrån antagandet att nyheter om 
stöd och framgångar är mer gynnsamt än nyheter om kritik eller motgångar, kan tidningarnas 
bild av det borgerliga blocket som helhet anses ha framställts i ett mer gynnsamt ljus i 
Expressen, än Aftonbladet, när det gäller vilken typ av budskap som dominerade i 
tidningarnas rapportering inför valet 2006.  
 
6.9 Omdömen om alliansen och de borgerliga partierna  
 
Gällande kodningen av omdömen om alliansen och de borgerliga partierna bör det påpekas att 
analysen innefattar omdömen från andra personer som figurerar i texten, samt av journalister 
respektive allmänhet i de fall inslagen består av ledare, krönikor, insändare, etc.  
 
Vid en första överblick är det tydligt att Aftonbladets rapportering om de borgerliga partierna 
har en klart högre andel negativ övervikt, än Expressens. Andelen omdömen med positiv 
övervikt i Aftonbladet varierar mellan inga alls för kd och 4st för alliansen. När det gäller 
omdömen med negativ övervikt är det fp i samband med skandalen samt alliansen som är 
huvudtemat i inslagen. Av omdömen gällande de enskilda borgerliga partierna, exkl. fp, är 
dessa mest negativa ifråga om moderaterna, och därefter kd samt centern.  
 
I Expressen figurerar endast positiva omdömen kring alliansen samt centern, men det bör 
påpekas att dessa är ett fåtal. Antalet negativa omdömen för de enskilda partierna uppgår till 
12st för fp i samband med skandalen, samt ett vardera mot moderaterna och kd. Ovanstående 
resultat indikerar att båda tidningarna, när det gäller vilka slags omdömen om de politiska 
aktörerna de valt att inkludera i sin rapportering, följer sina traditionella politiska ”färger”. 
Detta kan relateras till teorier om medievridning som innebär att mediernas rapportering styrs 
av journalistiska rutiner, normer och nyhetsvärderingar. Dessa bestäms i sin tur av vilka 
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nyhetsvärderingar som råder för tillfället, konkurrensen om uppmärksamhet, de redaktionella 
resurserna samt mediernas format.178  
 
6.10 Rapportering om sammanhållningen inom alliansen  
 

Om man ser till rapporteringen i de båda tidningarna gällande sammanhållningen inom 
alliansen, visar figuren nedan, att det i samtligt material finns en övervikt av inslag som inte 
innehåller någon rapportering om just detta. I Expressen innehåller hela 43 % av inslagen 
gällande alliansen rapportering om sammanhållning, mot Aftonbladets 27 %. Expressen har 
vidare en dubbelt så hög grad av rapportering om samarbete än vad Aftonbladet har, medan 
det finns en koherens mellan tidningarna i andelen rapportering om splittring. 

 
Asps studie visar att i samtliga medier gavs en bild av alliansen som till övervägande del 
präglades av samarbete snarare än splittring, vilket var starkt gynnsamt för alliansen som 
regeringsalternativ.179 Detta är intresseväckande med tanke på att politik ofta skildras ofta 
som spel, strategi och drama,180 vilket alltså inte gäller den svenska kvällspressens skildring 
av alliansen. Dessa resultat stämmer dock inte för Aftonbladet, där det råder en exakt 
koherens mellan andelen rapportering om samarbete och splittring. Dessa skillnader i 
forskningsresultaten kan tänkas bero på att samtliga delar av tidningarnas kommenterande 
material inkluderats i denna undersökning, medan Asp uteslöt bland annat ledarsidan och 
insändare i sin undersökning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
178 Peterson m.fl. (2006), s. 69. 
179 Asp (2006), s. 40ff. 
180 Peterson m.fl. (2006), s. 70ff.  
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7. Slutsatser och diskussion 
 
I detta kapitel svarar vi på undersökningens frågor och hypoteser, samt för en fortlöpande 
diskussion kring slutsatserna. Denna är relativt kort och sammanfattande, då diskussionen till 
största del skett i anslutning till resultatredovisningen i föregående kapitel. Vi kommer även 
att resonera kring reflektioner som uppkommit under arbetets gång. Vidare vill vi än en gång 
påpeka att resultaten kring hur tidningarnas valbevakning av det borgerliga blocket såg ut när 
det gäller utrymme och innehåll, delvis genereras i form av hur de borgerliga partierna 
framställdes på ett helhetsmässigt plan. Det är även väsentligt att än en gång poängtera att de 
slutsatser vi kommer fram till inte är detsamma som verkligheten. Det är endast en volym- 
och frekvensmässig bild av vissa aspekter hos det fenomen vi undersöker. De slutsatser vi 
kommer fram till är öppna för diskussion då analysresultatet är uppbyggt kring en rad 
antaganden. Vidare inkluderar bilden enbart två mediers framställning av de borgerliga 
partierna, vilket bör tas i beaktande.  
 
En första konklusion som kan dras är att den utrymmesmässiga uppmärksamhet som de 
borgerliga partierna får skiljer sig något mellan tidningarna. Som tidigare nämnts är det 
borgerliga blockets genomslagsvärde större i Aftonbladet när det gäller antalet spcm brödtext, 
medan uppmärksamhetsgraden som genereras genom antalet spcm i rubrikerna är större i 
Expressen. Då denna studie utgår från antaganden baserade på den inverterade 
pyramidformen, vilket kort innebär att tidningsläsare i störst grad läser rubriker och ingresser, 
samt ser på bilder, kan detta tolkas som att de stora rubrikerna i Expressen kan ha genererat 
mer uppmärksamhet än den stora andelen brödtext i Expressen. 
 
Resultaten är överensstämmande med Asps studie som visar att journalistpräglat innehåll 
upptar en hög andel av tidningarnas valbevakning. Det höga antalet inslag med journalister 
och kolumnister som agerande aktörer stämmer väl in på Asps beskrivningar av mediescenen. 
Han skriver bland annat att den mest journalistpräglade bevakningen finns just i Aftonbladet 
och Expressen och att dessa tidningar hade minst andel rent nyhetsmaterial och störst del 
kommenterande material i form av kolumnistspalter och nyhetsanalyser. Sådant innehåll 
figurerar dock till en högre grad i Aftonbladet än Expressen. Resultaten kan relateras till 
teorier om medias tveeggade politiska roll, enligt vilka media tjänstgör som en viktig aktör 
inom politiken när journalister tolkar eller försöker styra den politiska debatten genom att 
själva försöka sätta agendan. Slutsatsen är att både Expressen och Aftonbladet, varav den 
sistnämnda till en högre grad, fungerade som politiska aktörer än arenor för politik under 
månaden innan valet. Tidningarnas höga andel journalistpräglade innehåll stöder teorier om 
det journalistiska objektivitetsidealets brister och skulle kunna ses som hot mot demokratin. 
Men samtidigt kan man argumentera för att detta endast är ett karakteristika hos 
kvällstidningsgenren. Vidare är det traditionellt tillåtet för journalister att tolka den politiska 
debatten i bland annat krönikor och annat.  
 
Det är ändå anmärkningsvärt att det kommenterande materialet överstiger det rapporterande 
till så hög andel som det faktiskt gör, speciellt i Aftonbladet. Journalister eller kolumnister 
framträder som agerande aktörer i hela 41 % av inslagen i Aftonbladet, samt i 39 % av 
inslagen i Expressen. Detta är intresseväckande då det innebär att journalisterna själva 
framträder i nästan hälften av alla valbevakningsinslag rörande det borgerliga blocket, men 
inte förvånande med tanke på den höga andelen kommenterande material. Efter att ha 
medräknat samtligt kommenterande material i undersökningen, kan vi tillägga att det 
kommenterande materialet stod för mer än hälften av båda tidningarnas valbevakning. Det bör 
även nämnas att det journalistpräglade innehållet inte enbart upptar en högre andel av 
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innehållet i Aftonbladet: det finns även bitvis inkluderat i tidningens så kallade rapporterande 
material. Detta tyder på att Aftonbladets valbevakning kan sägas ha varit mer autonom, även i 
de delar av tidningen som traditionellt förväntas följa det journalistiska objektivitetsidealet. 
 
Som framgick i analyskapitlet visade resultaten även att inslag som innehöll 
opinionsmätningar ibland var vinklade i Aftonbladet. Man framställde i dessa fall politiken 
som ett spel, med vinnare och förlorare. Enligt teorier om politisk journalistik öppnar 
användningen av opinionsmätningar möjligheter för journalistiken att tilldela sig en mer aktiv 
och autonom roll i valrörelsen. Då opinionsmätningar är journalistiskt tacksamma kan det 
tolkas som att Aftonbladet i högre grad använt sig av opinionsmätningar i syfte att tolka och 
spekulera kring resultaten, en konklusion som stärks av den höga andelen kommenterande 
material i Aftonbladet. 
 
De gestaltningar som dominerar rapporteringen kring det borgerliga blocket är trivia- och 
spelgestaltningar av politik. Den höga andelen triviagestaltningar kan antas bero på att den 
politiska journalistiken i kvällspressen ska tilltala en bred publik; det hör till tabloidgenren. 
Den relativt höga användningen av spelgestaltningar är intresseväckande då tidigare forskning 
visar att mediekonsumenternas beslut kan påverkas av strategiska överväganden, som att 
ansluta sig till den vinnande sidan. Det är även intressant då dessa typer av gestaltningar kan 
anses tillåta journalistiken en mer aktiv och självständig roll i valrörelsen vilket i en vidare 
betydelse kan tolkas som ett uttryck för att journalisterna till en relativt hög grad sätter 
agendan med avseende på gestaltningar i rubriker och ingresser i de båda tidningarnas 
medievalrörelse 2006. 
 
Asps undersökning visar att kvällspressens rapportering dominerades av inslag om 
valrörelsen. Efter detta kommer rapporteringen om sakfrågor för att som tredje största post ha 
skandaler. Denna studies resultat är när det gäller Aftonbladet exakt överensstämmande med 
Asps resultat. I Expressen däremot domineras innehållet av fp-skandalen. Därefter följer 
rapportering om sakfrågor, sedan om valrörelsen. Dessa resultat är högst intressanta, då den 
höga andelen sakfrågor i Aftonbladets valbevakning, kan tyda på att det borgerliga blockets 
problemformuleringsprivilegium är högre i Aftonbladet, än i Expressen. Vad detta potentiellt 
skulle kunna innebära för läsarnas verklighetsbild är dock osäkert då tidigare forskning 
indikerar att röstandet inte är en rationell process och att sakfrågeröstning kan utvägas av 
strategiska överväganden. 
 
När det gäller inslag om alliansen dominerades dessa av sakfrågor och innehöll inte någon 
rapportering om skandaler i nämnvärd mån i någon av tidningarna, vilket kan relateras till 
agenda-setting teorin. Medias makt består av att de styr den samhälleliga dagordningen och 
lyfter upp olika diskussionsämnen på agendan, samtidigt som andra ämnen ägnas mindre 
uppmärksamhet eller negligeras, vilket verkar ha varit fallet när det gäller sambandet mellan 
alliansen och fp-skandalen. Resultaten är överensstämmande med Asps, som visar att medias 
rapportering om allianspartierna påverkades i liten grad av dataintrångsskandalen och det 
skrevs knappast något om inre spänningar och konflikter. 
 
Både Aftonbladets och Expressens höga användning av bilder i sin valbevakning är inte 
förvånande, då visuella kommunikationsformer har en central betydelse enligt teorier om 
dagens mediekultur. Om man ser till bilderna storleksmässigt och gör en jämförelse med 
inslagets storlek i tidningen ser man att ju större inslaget är desto mer plats upptar bilderna av 
det. Detta gäller för både Aftonbladet och Expressen. Detta stämmer väl överens med de 
resultat som Asp redovisar i sin undersökning, där han poängterar att i valet 2006 upptog 
bildmaterialet i kvällspressen betydligt större plats än texten. Resultaten kan även anses 
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överensstämmande med Asps gällande att valet 2006 karakteriseras dels av den stora 
exponering folkpartiet fick pga. Dataintrånget och dels genom den uppmärksamhet de 
politiska blocken fick då de agerade som en gemensam aktör. 
 
Tidningsinslag med alliansen som huvudtema innehåller oftare bilder än tidningsinslag om de 
enskilda borgerliga partierna, med undantag av folkpartiet. Utifrån antagandet att 
tidningsinslag innehållandes bilder genererar en högre uppmärksamhetsgrad än artiklar med 
endast brödtext, dras slutsatsen att alliansen som politisk aktör fått den största andelen 
uppmärksamhet, räknat i antalet artiklar som innehåller bilder. Detta är intressant då forskning 
tyder på att synlighet i media är nödvändigt för att nå politisk framgång.  
 
Vidare var bilder innehållandes enskilda partiledare det som figurerade mest i båda 
tidningarnas valbevakning, vilket är överensstämmande med Asps resultat om 
partiledardominans i bildmaterialet. Detta kan relateras till teorier om personifieringstekniker 
som är ett växande fenomen under valrörelsers slutskede. Den politiska nyhetsjournalistiken 
försöker popularisera genren genom att ge stort utrymme åt de ledande politiska 
personligheterna. Partiledaren används som symbol i syfte att fånga målgruppernas intresse 
och engagera publiken. Att Reinfeldt är den partiledare som framträder mest, överensstämmer 
med teorier om att politiker som är synliga i media når framgång i högre grad. Resultaten 
gällande partiledare är dock endast delvis överensstämmande med Asps. Genom att inkludera 
mer av tidningarnas kommenterande material i undersökningen har bilden ändrats. 
Partiledardominansen, åtminstone textmässigt, är större i Aftonbladet än i Expressen. 

 
Utifrån tidningarnas användning av personifieringstekniker kan man dra paralleller till teorier 
om politikens medialisering. Den politiska processen i media koncentreras till synlighet och 
yttranden som de kommunikationsformer som är utmärkande för både politikernas strategier 
och politikens villkor. Ett intresseväckande resultat är att alliansen fick dubbelt så mycket 
uppmärksamhet som textmässig huvudaktör i Aftonbladet än i Expressen.  
 
Gällande hypotesen huruvida alliansen kan sägas ha figurerat som en icke-ifrågasatt politisk 
aktör, indikerar ovanstående resultat att alliansen i relation till partiledarnas andel som 
huvudaktörer i text, kan sägas ha figurerat som en icke-ifrågasatt politisk aktör i båda 
tidningarna, men till en högre andel i Aftonbladet än Expressen. Detta är intressant med tanke 
på tidningarnas politiska inriktningar. Ovanstående resultat indikerar vidare att andelen 
partiledare som figurerar i tidningarnas såväl textmässiga som bildmässiga valbevakning är 
överensstämmande med Esaiassons konklusion om en pågående trend där partiledarinsatser 
utgör en väsentlig del av massmediers utrymmesmässiga valbevakning 
 
Borgerliga partier och politiker framträder som agerande aktörer nästan dubbelt så ofta i 
Aftonbladet än Expressen. Detta kan innebära att den politiska processen, räknat i antalet 
inslag där partier eller politiker framträder som agerande aktörer i Aftonbladet, innehåller en 
större andel yttranden som kommunikativa handlingar, än i Expressen. Men det kan också 
tolkas som att Aftonbladet använder citatteknik i högre grad än Expressen. 
 
Väljare eller allmänhet som agerande aktörer mestadels figurerar i de kommenterande delarna 
av båda tidningarna, men är fler till antalet i Aftonbladet. Vid en jämförelse mot McNairs 
idealfunktioner för media i ett demokratiskt samhälle, kan Aftonbladet i högre mån än 
Expressen med tanke på antalet insändare, sägas tillhandahålla en arena för allmän politisk 
diskurs, samt verka som en kanal för förespråkandet av politiska synpunkter när det gäller 
allmänhetens möjligheter att komma till tals. Andelen tidningsinslag där väljare framträder 
som agerande aktörer och som är positivt vinklade är ungefär lika många i båda tidningarna. I 
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Aftonbladet är alliansens och de borgerliga partiernas framtoning negativ i mer än hälften av 
innehållet där väljarna figurerar som agerande aktörer, medan Expressen har en klart större 
andel neutrala inslag. Detta är relevant då forskning indikerar att väljare är förvånansvärt 
sofistikerade i att tolka stöd respektive kritik för politiska partier. Kritik från vanliga 
medborgare tas hänsyn till, medan kritik från andra partier eller från media borträknas. 
 
Andelen tidningsinslag där journalister eller kolumnister framträder som agerande aktörer är 
till stor majoritet negativa i Aftonbladet. Hela 65 % av inslagen är negativt vinklade mot 
endast 5 % med positiv framtoning. Detta skulle kunna vara ett uttryck för dagens mer aktiva 
journalistroll som lett till mer konkret medverkande reportrar, samt marknadslogikens krav på 
mer personlig, dramatiserande och tillspetsad journalistik. Men i Expressen ser bilden 
annorlunda ut, vilket gör att resultaten i högre mån kan anses stödja hypotesen om 
tidningarnas olika vinklingar gentemot det borgerliga blocket. I Expressen är andelen 
vinklade och neutrala inslag lika många, vilket innebär att journalisterna och kolumnisterna i 
Expressen oftare genererar en neutral framtoning än i Aftonbladet. Resultaten är i viss mån 
överensstämmande med Asps resultat som visade att kolumnister och nyhetskommentarer i 
både dags- och kvällstidningarna dominerades av en negativ och kritisk tendens gentemot 
båda regeringsalternativen. 
 
Efter att ha inkluderat bland annat ledare, krönikor och insändare kan man 
sammanfattningsvis säga att de kommenterande delarna av Aftonbladet är kritiska och 
negativa till en högre grad, än vad motsvarande delar av Expressen kan anses vara. Det är 
vidare högst intresseväckande att andelen tidningsinnehåll rörande det borgerliga blocket som 
helhet, utgjordes av mer än 50 % av inslagen, i respektive tidning.  Detta kan anses 
överensstämmande med Asps konklusion om att uppmärksamheten de politiska blocken fick 
som helhet under medievalrörelsen 2006 var osedvanligt stor. Den höga 
uppmärksamhetsgraden kan vidare tolkas som ett tecken på att den valkampanj alliansen drev 
var professionell i flera bemärkelser. 
 
Resultaten visar således att gällande alliansens och de borgerliga partiernas framtoning, har 
Aftonbladet en mer negativ vinkling gällande alliansen och partierna i sin valbevakning än 
vad Expressen har. Den största skillnaden mellan tidningarna är att andelen negativa inslag 
om fp i samband med dataintrångsrapporten, samt om alliansen är ansenligt fler i Aftonbladet 
än i Expressen. Detsamma gäller de enskilda partierna överlag i Aftonbladet. För övrigt 
innehåller Expressen fler inslag om alliansen där de har positiv framtoning, än de enskilda 
borgerliga partierna. Dessa resultat tyder på att Aftonbladet var mer negativ i sin 
valbevakning gentemot alliansen samt de borgerliga partierna medan Expressen var mer 
neutral i sin framtoning av dessa.  
 
I Aftonbladet dominerades valbevakningen av budskap eller nyheter om kritik. Expressen 
domineras av kategorin övrigt, vilket inte är förvånansvärt med tanke på den höga andelen 
neutralt material. Det finns även en koherens mellan andelen nyheter om motgångar och 
nyheter innehållandes kritik. Utifrån antagandet att nyheter om stöd och framgångar är mer 
gynnsamt än nyheter om kritik eller motgångar, kan tidningarnas bild av det borgerliga 
blocket som helhet anses ha framställts i ett mer gynnsamt ljus i Expressen än Aftonbladet, 
när det gäller vilken typ av budskap som dominerade i tidningarnas rapportering inför valet 
2006. Expressen har vidare en dubbelt så hög grad av rapportering om samarbete än vad 
Aftonbladet har. Asps studie visar att i samtliga medier gavs en bild av alliansen som till 
övervägande del präglades av samarbete snarare än splittring, vilket var starkt gynnsamt för 
alliansen som regeringsalternativ. Denna studie indikerar att bilden av samarbete var starkare i 
Expressens rapportering än Aftonbladets. Detta kan relateras till teorier om medievridning 
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som innebär att mediernas rapportering styrs av journalistiska rutiner, normer och 
nyhetsvärderingar. Ovanstående resultat indikerar att båda tidningarna, när det gäller vilka 
slags omdömen om de politiska aktörerna de valt att inkludera i sin rapportering, kan anses 
följa sina traditionella politiska ”färger”.  
 
Utifrån ovanstående resonemang dras slutsatsen att både Aftonbladet och Expressen kan anses 
ha accepterat Allians för Sverige som en icke-ifrågasatt politisk aktör, då alliansen figurerar 
minst lika mycket och ofta mer, som de enskilda borgerliga partierna. Vidare kan graden av 
acceptans anses vara relativt hög i båda tidningarna, då samtliga definitioner av hypotesen 
uppfylls. Något förvånande, kan alliansen vidare sägas vara en icke-ifrågasatt politisk aktör 
till en högre grad i Aftonbladet pga. att alliansen figurerar som både bild- och textmässig 
huvudaktör till större andel än i Expressen. Expressen innehöll dock mer rapportering om 
sammanhållning. Det bör även påpekas att Aftonbladet trots sitt accepterande av alliansen 
som en icke-ifrågasatt politisk aktör tydligt var negativ och kritisk gentemot det borgerliga 
blocket, till en högre grad än Expressen.   
 
Av inslag där partier och politiker framträder som agerande aktörer, innehöll Aftonbladet och 
Expressen ungefär lika andelar inslag där alliansens och de borgerliga partiernas framtoning 
var neutrala. Aftonbladet har dock en avsevärt högre grad negativt vinklade inslag, samt 
avsevärt mindre positivt vinklade inslag än Expressen. Det bör även påpekas att Expressen 
hade mer än dubbelt så många inslag där framtoningen var positiv än negativ. Dessa resultat 
kan tänkas spegla tidningarnas olika politiska inriktningar. 
 
Gällande partiledarnas positiva framtoning i båda tidningarna uppgår denna till ungefär lika 
andelar, men Aftonbladet innehåller en avsevärt högre grad av inslag där de borgerliga 
partiledarnas framtoning kan anses vara negativ. Det bör påpekas att partiledarnas framtoning 
överlag i Expressen är negativ till en ansenligt mindre grad än i Aftonbladet. Resultaten visar 
vidare att gällande alliansens och de borgerliga partiernas framtoning, har Aftonbladet precis 
som när det gäller partiledarnas framtoning, en mer negativ vinkling gällande alliansen och 
partierna i sin valbevakning än vad Expressen har. Vår andra hypotes är dock endast delvis 
överensstämmande. Följande formulering kan anses mer korrekt i beskrivningen av 
tidningarnas vinkling gentemot det borgerliga blocket: Innehållet i Expressen var mestadels 
neutralt vinklat och innehöll mindre stoff om alliansen än Aftonbladet, som är negativt vinklat 
till en övervägande del. 
 
Reflektioner som framkommit under arbetets gång är först och främst att det hade varit 
intresseväckande att göra en mer förklarande ansats. Vi har tidvis uppfattat det som svårt att 
använda den kvantitativa innehållsanalysen på grund av att den beskrivande ansats vi utgår 
ifrån begränsar tolkningsmöjligheterna av resultaten i jämförelse mot mer explanativa 
ansatser. Som nämndes i teorikapitlet är medier och politik som funktioner i samhället så 
mångfacetterade att inget teoretiskt perspektiv kan tillhandahålla oss med en adekvat 
förståelse för detta i sin helhet. Det är därför svårt att uttala sig i konkreta termer om vad den 
utrymmesmässiga uppmärksamhetsgraden, samt substansen i kvällspressens valbevakning, 
mer konkret skulle kunna innebära för utformningen av vår verklighetsbild. Förslag till 
framtida forskning inför kommande valrörelser är därför att komplettera den kvantitativa 
innehållsanalysen med en enkätundersökning och undersöka huruvida det finns en koherens 
mellan de svenska väljarnas uppfattning och mediernas framställning kring de aktörer och 
budskap som figurerar under en valrörelse.  
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att genom en beskrivande och jämförande ansats studera hur den 
mediala diskursen kring det borgerliga blocket såg ut i tidningarnas valbevakning, både på ett 
utrymmes- och innehållsmässigt plan, i Aftonbladet respektive Expressen under månaden 
innan valet 2006, samt att se hur detta skiljer mellan de båda tidningarna såväl som gentemot 
Asps studie Rättvisa nyhetsmedier. Analysmaterialet kommer även att testas mot hypotesen 
att både Aftonbladet och Expressen till en hög grad accepterade Allians för Sverige som en 
icke-ifrågasatt politisk aktör. En delhypotes är att Expressen, som historiskt sett är en liberal 
tidning, var mer positiv och innehöll mer stoff gällande alliansen, än Aftonbladet som är en 
socialdemokratisk tidning. Metoden som används är kvantitativ innehållsanalys och urvalet 
består av samtliga tidningsinslag i båda tidningarna, där något av de enskilda borgerliga 
partierna eller alliansen figurerar.  
 
Undersökningen utgår från att det är sannolikt att större artiklar uppmärksammas av fler läsare 
och potentiellt kan tolkas som bärare av ett viktigare innehåll mot bakgrund av det större 
utrymme som upptas i tidningen, att artiklar med förstasidesplacering får potentiellt större 
genomslag och att bilder bidrar till att höja uppmärksamheten. Ett annat viktigt antagande för 
denna undersökning är att medier fungerar som meningsskapande system som aktivt 
konstruerar social verklighet. 
 
De teoretiska utgångspunkterna för studien kan kortfattat sägas behandla relationen mellan 
medier, politik och den demokratiska processen. Relevant tidigare forskning som presenteras 
är Asps undersökning om den svenska medievalrörelsen 2006, samt Kleinnijenhuis m.fl. 
studie som behandlar olika nyhetsutsagor som figurerade under en medievalrörelse, samt vad 
de hade för potentiella effekter på de holländska väljarna under valrörelsen 2003. Den sista 
undersökningen som inkluderas är Esaiassons studie över svenska valkampanjer. 
 
Gällande slutsatserna kring det borgerliga blockets utrymmesmässiga genomslagsvärde kan 
man säga att Aftonbladet har fler inslag och mer text, medan Expressen har avsevärt större 
rubriker. Gällande hur tidningarnas valbevakning såg ut på ett innehållsmässigt plan när det 
gäller substans, information och budskap, kan man säga att båda tidningarna fungerar som 
politiska aktörer i högre grad, än arenor för politik. Aftonbladet var dock med tanke på 
andelen kommenterande material samt andelen negativ vinkling i denna, en politisk aktör i 
högre grad än Expressen. 
 
Medievalrörelsen i tidningarna kan för övrigt anses överensstämmande med Asps resultat, 
gällande bland annat den uppmärksamhet de politiska blocken fick då de agerade som en 
gemensam aktör. I Aftonbladet och Expressen utgjorde andelen tidningsinnehåll rörande det 
borgerliga blocket som helhet, mer än 50 % av inslagen, i respektive tidning. Det kan även 
tilläggas att det kommenterande materialet stod för mer än hälften av båda tidningarnas 
valbevakning. Vidare bör det även nämnas att det journalistpräglade innehållet inte enbart 
upptar en högre andel av innehållet i Aftonbladet: det finns även bitvis inkluderat i tidningens 
så kallade rapporterande material. Detta tyder på att Aftonbladets valbevakning kan sägas ha 
varit mer autonom än Expressens, även i de delar av tidningen som traditionellt förväntas följa 
det journalistiska objektivitetsidealet. 
 
Gällande hypoteserna om alliansen dras slutsatsen att både Aftonbladet och Expressen kan 
anses ha accepterat Allians för Sverige som en icke-ifrågasatt politisk aktör, då de figurerar 
minst lika mycket i tidningarna, som de enskilda borgerliga partierna. Graden av acceptans 
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kan vidare anses vara relativt hög i båda tidningarna. Något förvånande, kan alliansen dock 
sägas vara en icke-ifrågasatt politisk aktör till en högre grad i Aftonbladet, pga. att alliansen 
figurerar som både bild- och textmässig huvudaktör till större andel än i Expressen. Expressen 
innehöll dock mer rapportering om sammanhållning.   
 
Ovanstående resultat indikerar att båda tidningarna, när det gäller vilka slags omdömen om de 
politiska aktörerna de valt att inkludera i sin rapportering, kan sägas följa sina traditionella 
politiska ”färger”. Gällande tidningarnas vinkling gentemot alliansen kan man säga att 
innehållet i Expressen var mer neutralt vinklat och innehöll mindre stoff om alliansen, än 
Aftonbladet som är negativt vinklat till en övervägande del.  
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http://www.val.se/val/val2006/index.html 
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Bilaga 1 – Kodbok 
 

Gällande samtliga variabler bör det nämnas att de är utformade för allt material, dvs. varje 
kodat inslag har ett korresponderande variabelvärde för varje variabel.  Detta har gjorts för att 
underlätta analysdelen, då det eliminerar behovet av delstudier av materialet. Vi vill även 
tydliggöra att såväl materialet som samtliga variabler rör ett borgerligt urval, dvs. att 
samverkanspartierna: socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet endast figurerar i de 
fall även alliansen eller något av de borgerliga partierna figurerar i inslaget/artikeln, samt i 
artiklar där samtliga svenska partier figurerar. Detta bedömdes som nödvändigt, då en total 
analytisk åtskillnad mellan alliansen och de borgerliga partierna är svår att både motivera och 
göra. Dessutom är det inkluderat i uppsatsens syfte att se huruvida tidningarnas rapportering 
skiljer sig gällande de enskilda borgerliga partierna och alliansen. Kommentarer eller 
diskussion av definitionerna för variablerna respektive variabelvärdena följer i kursiverad text 
i de fall detta bedömts som nödvändigt. För att säkerställa variablernas relevans gentemot 
uppsatsens syfte och hypoteser kommenteras varje enskild variabels relation till syftet i 
anslutning till variablerna. Det bör även nämnas att termen inslag används istället för ordet 
artikel, då vi anser att exempelvis insändare inte kan eller bör kallas för en artikel. Termen 
budskapstyper används i Variabel 40 som en övergripande rubrik för inslag innehållandes 
nyheter eller budskap om stöd respektive kritik samt motgångar respektive framgångar för 
alliansen och de borgerliga partierna.  

 
Tema 1 – Utrymmet i tidningarna 
 
Tema 1 korresponderar med den första frågeställningen i syftet: 
 

• Hur stor uppmärksamhet får alliansen respektive de borgerliga partierna 
utrymmesmässigt i Aftonbladet respektive Expressen? 

 
Vi började med att operationalisera frågeställningen till mätbara variabler, och dessa valdes i 
syfte att ge en relevant bild av tidningarnas form. Samtliga variabler under Tema 1 är ämnade 
att mäta genomslag och uppmärksamhetsvärde. Studien utgår från hypotesen att medier 
fungerar som meningsskapande system som aktivt konstruerar social verklighet. Detta innebär 
att mediebevakningen har betydelse för människors bild av alliansen. Vi utgår därmed från 
antaganden om att större artiklar betyder mer; att om en artikel eller ett inslag upptar ett stort 
utrymme i tidningen och innehåller stora rubriker och många bilder, kan det dels antas 
uppmärksammas av fler personer och dels bedömas ha ett viktigare innehåll. Även då ingen 
person kan sägas utforma sin verklighetsbild endast utifrån Aftonbladet och Expressen, är det 
intressant att se det potentiella genomslagsvärde framställningen av alliansen och de 
borgerliga partierna tillmätts från den svenska kvällspressens sida. Det krävdes även variabler 
av mer teknisk karaktär för att möjliggöra identifiering av materialet. Dessa är ID-nummer, 
medium, månad, dag. Utöver detta mättes artiklarnas längd, rubrikernas och bildernas storlek 
i förhållande till artikeln, artiklarnas sidplacering i tidningen, samt bildantal.  
 

1. ID-NUMMER 
001-999 

 

2. Medium (Tidning) 
1. Aftonbladet 
2. Expressen 
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3. Månad 
1. Februari/Mars 
2. Augusti/September 

 

4. Dag 
01-31 

 

5. Inslagets placering 
1. Förstasidan (ej boxpuffar) 
2. Förstasidan (boxpuffar) 
3. Sidan 2 – 5  
4. Sidan 6 – t o m mittuppslaget 
5. Mittuppslaget 
6. Efter mittuppslaget – exklusive sista sidan 
7. Sista sidan 

 
Kommentar: Boxpuffar på framsidan av tidningarna samt förstasidor, som även finns med som inslag inne i 
själva tidningen, kommer att separeras och kodas var för sig.  
 

6. Antal foton/illustrationer 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 
6. 6 eller fler 
7. Ingen 

 
Kommentar: Gäller ej tabeller eller grafer. 
 

7. Innehåll bild 1 
1. Enskilda partiledare 
2. Uppställning, de borgerliga partiledarna 
3. Uppställning, samtliga partiledare 
4. De borgerliga partiledarna 
5. Alliansen 
6. Övrigt 
7. Ingen bild 

 
Kommentar: Gällande variabelvärde 2 och 3: I vissa fall kan ett inslag eller en artikel innehålla ett slags 
”uppställning” av ansiktsbilder på partiledare: dvs. lika stora, men från början separata bilder på partiledarna 
som är uppställda lodrätt eller vågrätt i rad bredvid varandra eller i klunga. Detta räknas alltså som en bild där 
flera partiledare är inklippta. Variablerna 7 – 10 samverkar till viss del med variablerna 23 – 26: Framträdande 
som bildaktör bild 1 – 4, då de inbegriper mer djupgående karakteriseringar av både variabelvärde 1 och 4: 
Partiledare respektive de borgerliga partiledarna, vilken inkluderar en klassificering av vilka partiledare som är 
bildaktörer och hur ofta, samt hur ofta de borgerliga partiledarna figurerar gemensamt i bild som alliansen 
respektive som representanter för sina partier, samt variabelvärde 2: Variablerna 7 – 10 söker att på ett mer 
övergripande sätt kategorisera vilken typ av bilder det rör sig om i termer av innehåll, medan variablerna 23 – 
26 ger en mer konkret bild av bildaktörerna. Vi har vidare valt att inte koda innehållet eller aktörerna för fler än 
fyra bilder, då det kan antas att om bildantalet överstiger 4 är resterande bilder små och ger därmed lägre nivå 
av uppmärksamhet. 
 
Not: Bilder på kolumnister/journalister som skrivit inslaget är ej medräknade. Variabelvärde 4 har funktionen 
att den inbegriper partiledarna då de uppträder som företrädare för det egna partiet i grupp samt i olika 
konstellationer med partiledarna.  
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8. Innehåll bild 2 
1. Enskilda partiledare 
2. Uppställning, de borgerliga partiledarna 
3. Uppställning, samtliga partiledare 
4. De borgerliga partiledarna  
5. Alliansen 
6. Övrigt 
7. Ingen bild 

 
Kommentar: Se variabel 7. 
 

9. Innehåll bild 3 
1. Enskilda partiledare 
2. Uppställning, de borgerliga partiledarna 
3. Uppställning, samtliga partiledare 
4. De borgerliga partiledarna  
5. Alliansen 
6. Övrigt 
7. Ingen bild 

 
Kommentar: Se variabel 7. 
 

10. Innehåll bild 4 
1. Enskilda partiledare 
2. Uppställning, de borgerliga partiledarna 
3. Uppställning, samtliga partiledare 
4. De borgerliga partiledarna  
5. Alliansen 
6. Övrigt 
7. Ingen bild 

 
Kommentar: Se variabel 7. 
 

11. Illustrationer: del av artikeln (%) 
1. 1 – 10 (%) 
2. 11 – 25 (%) 
3. 26 – 50 (%) 
4. 51 – 75 (%) 
5. Ingen illustration 

 
Kommentar: I de fall inslaget innehåller mer än en illustration räknas samtliga illustrationers sammanlagda del 
av artikeln. 
 

12. ”Infographics”? 
1. Ja 
2. Nej 

 

13. Infographics: del av artikeln 
1. 1 – 10 (%) 
2. 11 – 25 (%) 
3. 26 – 50 (%) 
4. 51 – 75 (%) 
5. Ingen illustration 
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Kommentar: I de fall inslaget innehåller mer än en infographic räknas samtliga infografics sammanlagda del av 
artikeln. 
 

14. Inslag: del av uppslaget 
1. 1 – 10 (%) 
2. 11 – 25 (%) 
3. 26 – 50 (%) 
4. 51 – 75 (%) 
5. 75 – 100 (%) 
6. Sträcker sig över mer än ett uppslag 

 

15. Artikel-/inslagsstorlek totalt (spaltcentimeter) 
001 – 999  

 
Kommentar: Texten mäts lodrät i centimeter och ingressen är ej medräknad. 
 

16. Rubrikstorlek (spaltcentimeter) 
001 – 999 

 
Kommentar: Rubriker mäts lodrät i centimeter. Detta kan i vissa fall ge en något felaktig bild: exempelvis när 
rubriken sträcker sig över ett helt uppslag, finns det inget i mätningen som visar detta. 

 
Tema 2 – Innehållet 
 
Tema 2 korresponderar med den andra frågeställningen i syftet: 
 

• Vilket innehåll har artiklarna? 
 
Variablerna under tema 2 är ämnade att kategorisera substansen i artiklarna i form av 
innehållsteman, ämnen, sakfrågor, källor, aktörer, samt positiv och negativ vinkling i 
tidningarnas rapportering kring alliansen och de borgerliga partierna. Ambitionen när det 
gäller innehållsteman, ämnen och sakfrågor är att se vilka frågor som dominerar den politiska 
agendan kring alliansen och de borgerliga partierna. När det gäller variabler för aktörer och 
källor är dessa ämnade att ge en bild av vem står bakom informationen eller budskapet som 
framförs i innehållet, samt av de aktörer som omtalas. En del av variablerna medför genom 
sin karaktär valenskodning. Läsaren bör vara medveten om att dessa variabler har en subjektiv 
dimension som inte helt kan eller bör bortses. Kommentarer eller diskussion av definitionerna 
för variablerna respektive variabelvärdena följer i kursiverad text i de fall detta bedömts som 
nödvändigt.  
 

17. Media – arena eller aktör 
 
1. Kommenterande innehåll 2. Rapporterande innehåll 3. Gråzon 
Krönikor, Debattartikel  
Ledare, Nyhetsanalyser 
Kolumnistspalter, Insändare  
Kultursidor, Personporträtt 

Nyhetsartiklar/Reportage  
Notiser 

Faktarutor  
Opinionsmätningar 

 
Diskussion: Vi vill kunna se hur stor andel av rapporteringen som kan sägas ha subjektivt/tolkande eller 
objektivt/speglande innehåll. Denna definition är dock väldigt svår att göra. På mikronivå kan själva orden i 
exempelvis en artikel innehålla olika värderingar och tolkningar av en text beror ofta på individens personliga 
erfarenheter, kunskaper, etc. Vissa artiklar kan säkert uppfattas som objektiva av vissa och som subjektiva av 



Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 2006 
                                                                                                -en kvantitativ studie av kvällspressens valbevakning  

 
 

 

andra. Vi har för enkelhetens skull valt att göra ganska grova generaliseringar av innehållet, genom att dela in 
innehållstyperna i endast tre variabelvärden. Generellt sett anser vi att man kan anse krönikor, debattartiklar, 
ledare, insändare, nyhetsanalyser, kolumnistspalter, kultursidor samt personporträtt vara subjektivt material, då 
dessa delar av tidningen inte berörs av det journalistiska kravet på objektivitet, medan nyhetsartiklar och notiser 
kan anses behöva uppfylla nämnda journalistiska krav. Faktarutor och opinionsmätningar åtföljer ofta såväl 
nyhetsartiklar som nyhetsanalyser, vilket är ett skäl till att dessa inslag blir svåra att klassificera. Därför har vi 
valt att ha ett tredje variabelvärde: gråzon. Vi är medvetna om att denna indelning är en grov förenkling av vad 
som kan anses vara tolkande respektive speglande material. Vi anser dock att indelningen är försvarbar då den 
tillåter en viss generell överblick över hur stora delar av materialet som kan sägas utgöras av subjektivt 
respektive objektivt material. Vi vill dock att läsaren ska vara medveten om vilka faktorer som ligger till grund 
för ovanstående definitioner och att systematisering av ett innehåll alltid innebär en förenkling av detsamma och 
att alla förenklingar medför att man tappar ett visst ”djup” i materialet.  
 

18. Gestaltningar i rubriker (%) 181 
1. Spelgestaltningar 
2. Sakgestaltningar 
3. Skandalgestaltningar (fp:s dataintrång) 
4. Skandalgestaltningar (andra skandaler) 
5. Triviagestaltningar 
6. Annan gestaltning 

 
Kommentar: Kodningen sker utifrån Strömbäcks definitioner av valjournalistikens gestaltningar av politik: 
(Siffrorna 1-5= författarnas tillägg) 
 

1. Med politiskt spel avses i det här sammanhanget att journalistiken fokuserar på politik som 
spel, strategi relationer mellan politiska aktörer och hur politik bedrivs. Viktiga indikatorer på 
att journalistiken gestaltar politik som ett spel är ord som ”vinnare, förlorare,” spel- sport- och 
krigsmetaforer. Också när journalistiken fokuserar på politiker som personer snarare än som 
företrädare för en viss politik, ses det som gestaltning av politik som spel./---/ 

2. Med sakgestaltad journalistik avses en journalistik som fokuserar på vad som har hänt, sakliga 
förhållanden i verkligheten, vad någon har föreslagit eller vad någon har sagt i den mån som 
det syftar på eller har relevans för politikens sakinnehåll./---/ 

3. journalistiken fokuserar på skandaler – moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden – hos 
politiker. Det kan också handla om mindre klandervärda beteenden, exempelvis felsägningar, 
om journalistiken framställer det som sagts som en skandal./…/ 

4. Triviagestaltningar av politik handlar om något trivialt som inte alls har med politik att göra 
eller har sakpolitisk relevans, men som samtidigt handlar om eller inbegriper politiker. 

/---/Exemplet visar två saker. Det första är att gestaltningarna av politik kan skilja sig mellan 
rubriker, ingresser, brödtexter och avslutningar. Det andra är att gränserna mellan gestaltningarna 
ibland kan vara tunn. Det gäller särskilt mellan trivia – och spelgestaltningar å ena sidan, och 
mellan skandal- och sakgestaltningar å den andra. Därför kommer en reservkategori- ”annan” – 
att användas för de fall när artiklarna eller inslagen inte tydligt går att klassificera som vare sig 
sak-, spel-, skandal-, eller triviagestaltade. 182 

 

19. Gestaltningar i ingresser (%)183 
1. Spelgestaltningar 
2. Sakgestaltningar 
3. Skandalgestaltningar (fp:s dataintrång) 
4. Skandalgestaltningar (andra skandaler) 
5. Triviagestaltningar 
6. Annan gestaltning 
7. Ingen ingress 

 
Kommentar: Se Variabel 17. 

                                                
181 Strömbäck (2004), s. 173. 
182 Strömbäck (2004), s. 167f. 
183 Strömbäck (2004), s. 174. 
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20. Gestaltningar i brödtext (%)184 
1. Spelgestaltningar 
2. Sakgestaltningar 
3. Skandalgestaltningar (fp:s dataintrång) 
4. Skandalgestaltningar (andra skandaler) 
5. Triviagestaltningar 
6. Annan gestaltning  
7. Ingen brödtext 

 
Kommentar: Se Variabel 17. 
 

21. Partiernas framträdanden som huvudsakligt tema i inslaget  
1. Alliansen 
2. Fp 
3. M 
4. Kd 
5. Centern 
6. Övrigt 

 
Kommentar: det huvudsakliga temat bestäms genom tolkning av artiklarnas/inslagens ämnesmässiga hierarki. 
(rubrik + ingress + bild)  
 

22. Framträdanden som huvudaktör i samtlig text185 
1. Fredrik Reinfeldt 
2. Maud Olofsson 
3. Göran Hägglund 
4. Lars Leijonborg exkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
5. Lars Leijonborg inkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
6. Alliansen (som en aktör) 
7. Fredrik Reinfeldt och Göran Persson 
8. Övrigt 
9. Partiledare framträder ej 
10. Partiledare ej huvudaktör 

 
Kommentar: Framträdanden som huvudaktör i text bestäms genom tolkning av brödtextens ämnesmässiga 
hierarki. Tolkningen sker utifrån antagandet att den viktigaste aktören nämns mer än andra aktörer i texten, 
samt att detta sker i början av artikeln, då den inverterade pyramidformen innebär att det viktigaste nämns först.  
 

23. Framträdanden som bildaktör bild 1186 
1. Fredrik Reinfeldt 
2. Maud Olofsson 
3. Göran Hägglund 
4. Lars Leijonborg exkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
5. Lars Leijonborg inkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
6. Samtliga borgerliga partiledare (i de fall de framträder i sina roller som partiledare) 
7. Alliansen (som ”en” aktör) 
8. Fredrik Reinfeldt och Göran Persson 
9. Övrigt 

                                                
184 Strömbäck (2004), s. 175. 
185 Variablerna nr 18-22 har inspirerats av Asp, s. 23. Originalrubrik: Partiets ansikte – partiledarens 
framträdanden som huvudaktör och bildaktör i nyhetsrapporteringen sista valrörelsemånaden 2006 (antal). Obs: 
Variabeln gjordes om till två variabler. 
186 Se fotnot 8. 
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10. Partiledaren framträder ej 
11. Ingen bild  
12. Samtliga partiledare 

 
Kommentar: Den största och mest framträdande bilden i inslaget karakteriseras som bild 1, den näst största som 
bild 2, etc.  I de fall inslagen innehåller 2 eller fler lika stora bilder (dock ej s k ”uppställningsbilder”) 
karakteriseras bilden längst till vänster som bild 1, den näst längst till vänster som bild 2, etc. 
 
Not: På vissa bilder figurerar partiledaren tillsammans med exempelvis väljare. Dessa bilder kommer att kodas 
med variabelvärdena 1-5. Variabelvärde 6 har funktionen att den inbegriper partiledarna då de uppträder som 
företrädare för det egna partiet, i grupp samt i olika konstellationer mellan partiledarna. 
 

24. Framträdanden som bildaktör bild 2 
1. Fredrik Reinfeldt 
2. Maud Olofsson 
3. Göran Hägglund 
4. Lars Leijonborg exkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
5. Lars Leijonborg inkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
6. Samtliga borgerliga partiledare(i de fall de framträder i sina roller som partiledare) 
7. Alliansen (som ”en” aktör)  
8. Fredrik Reinfeldt och Göran Persson 
9. Övrigt 
10. Partiledaren framträder ej 
11. Ingen bild 

 
Kommentar: Se Variabel 19. 
 

25. Framträdanden som bildaktör bild 3 
1. Fredrik Reinfeldt 
2. Maud Olofsson 
3. Göran Hägglund 
4. Lars Leijonborg exkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
5. Lars Leijonborg inkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
6. Samtliga borgerliga partiledare (i de fall de framträder i sina roller som partiledare) 
7. Alliansen (som ”en” aktör)  
8. Fredrik Reinfeldt och Göran Persson 
9. Övrigt 
10. Partiledaren framträder ej 
11. Ingen bild 
12. Samtliga partiledare 

 
Kommentar: Se Variabel 19. 
 

26. Framträdande som bildaktör bild 4 
1. Fredrik Reinfeldt 
2. Maud Olofsson 
3. Göran Hägglund 
4. Lars Leijonborg exkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
5. Lars Leijonborg inkl. rapporteringen om fp:s dataintrång 
6. Samtliga borgerliga partiledare (i de fall de framträder i sina roller som partiledare) 
7. Alliansen (som ”en” aktör)  
8. Fredrik Reinfeldt och Göran Persson 
9. Övrigt 
10. Partiledaren framträder ej 
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11. Ingen bild  
12. Samtliga partiledare 

 
Kommentar: Se Variabel 19. 
 

27. Medievalrörelsens aktörer – framträdanden i medieinnehållet av 
partier/politiker 187 

1. Ja  
2. Nej 

 
Kommentar: ”Resultatet avser framträdanden som agerande aktörer./…/ I partiernas framträdanden ingår både 
då partiet framträder som kollektiv /…/ och då företräds av en person (riksdagsman x föreslår idag…). 
Resultatet i tabellen bygger på det mest detaljerade måttet på hur olika aktörer framträder i medierna som 
agerande aktörer, dvs. när man får säga eller göra något.”188 
 
Variablerna 27 – 32 var från början utformade som en variabel med samtliga aktörer som ömsesidigt 
uteslutande variabelvärden. Efter att ha testat kodschemat kom vi fram till att flera aktörer oftast framträder i 
medieinnehållet. Trots detta tänkte vi först behålla variabeln utan ändringar och endast koda huvudaktören. 
Men efter en del eftertanke kom vi fram till att exempelvis väljare/allmänhet, experter/forskare, etc. väldigt 
sällan framträder som huvudaktörer i medieinnehållet, trots att de ofta figurerar. Genom att göra om 
variabelvärdena till variabler kan vi på detta sätt se utifall flera agerande aktörer framträdde i artiklarna.  
 

28. Väljare/allmänhet  
1. Ja 
2. Nej 

 
Kommentar: Se Variabel 27. 
 

29. Kändisar 
1. Ja 
2. Nej 

 
Kommentar: Se Variabel 27. 
 

30. Experter/forskare 
1. Ja 
2. Nej 

 
Kommentar: Se Variabel 27. 
 

31. Opinionsinstitut 
1. Ja  
2. Nej 

 
Kommentar: Se Variabel 27. 
 

32. Journalister/kolumnister 
1. Ja  
2. Nej 

 
Kommentar: Se Variabel 27. 
 
 
 

                                                
187 Variablerna 27-32 inspirerade av Asp, s. 20. Originalrubrik: Medievalrörelsens aktörer – framträdanden i 
nyhetsrapporteringen sista valrörelsemånaden 2006 (procent) 
188 Asp, s. 20 
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33. Allianspartiernas/politikernas exponering som agerande och omtalade aktörer189  
1. Agerande aktör (när de säger eller gör något) 
2. Omtalad aktör  
3. Övrigt  
4. Både och 

 

34. Valbevakningen fördelat på olika innehållstyper190  
1. Nyhetsartikel/Reportage 
2. Bakgrund/fakta 
3. Debattartikel 
4. Underhållningsartikel 
5. Notis 
6. Krönika 
7. Ledare 
8. Nyhetsanalys 
9. Faktarutor 
10. Kolumnistspalt/Kommentar 
11. Insändare 
12. Kulturartikel 
13. Övrigt 

 
Kommentar: Inslagen kodas utifrån standardkonventioner av ovanstående variabelvärden. Det kan anses vara 
relativt etablerat vad som utgör exempelvis en nyhetsartikel respektive en debattartikel. Variabeln 
underhållningsartikel är ett begrepp som vi i denna studie använder för artiklar som kan betecknas mer som 
underhållning än som politisk rapportering. Vi har valt att inkludera detta variabevärdel då vi under 
genomgången av mikrofilmerna upptäckte att vissa av artiklarna handlar exempelvis om moderiktiga 
omstylingar av partiledarna, eller om huruvida Fredrik Reinfeldt kan sägas följa det senaste modet i jämförelse 
med Göran Persson, etc. Övriga variabelvärden torde inte innebära några definieringsproblem vid inkodningen, 
men om detta sker, kodas inte inslaget förrän efter en gemensam diskussion mellan författarna av detta arbete. 
En diskussion har även förts kring variabelvärdet Faktarutor, då dessa oftast åtföljer en viss artikel eller 
nyhetsanalys, etc. Trots detta har vi valt att behålla Faktarutor som ett eget variabelvärde, då det inte bedöms 
som nödvändigt att se exakt vilka av inslagen som innehåller faktarutor. Resultaten kommer istället att generera 
information om hur många faktarutor som ingått i kvällspressen utrymmesmässigt under urvalsperioderna.  
 

35. Inslagens innehåll191 
1. Sakfrågor/Idéfrågor 
2. Regeringsfrågan 
3. Skandaler (fp:s dataintrång) 
4. Skandaler (andra skandaler) 
5. Valrörelsen 
6. Övrigt 

 
Kommentar: Gällande variabelvärdena 3 och 4, skandaler, så utgår vi i kodningen från de fyra typerna av 
politiska skandaler som Bengt Johansson tar upp: 1) Privatmoraliska snedsteg, 2) Ekonomiska oegentligheter, 
3) Maktmissbruk och 4) Att säga bort sig – pratskandaler.  
 
Not: Vi är medvetna om att denna variabel liknar gestaltningsvariablerna gällande skandaler. Detta är dock ett 
medvetet val från författarnas sida, då vi på detta sätt kan se på rapporteringens innehåll ur två delvis olika 

                                                
189 Variabeln inspirerad av Asp, s. 22 Originalrubrik: Riksdagspartiernas exponering som agerande och omtalade 
aktörer i nyhetsrapporteringen sista valrörelsemånaden 2006 (procent) 
190 Variabeln inspirerad av Asp, s. 18. Originalrubriken används men variabelvärdena skiljer sig mellan 
undersökningarna. Asp har endast fyra variabelvärden: 1) Nyheter/reportage, 2) Bakgrund/fakta, 3) 
Kommentar/kolumn, och 4) Övrigt 
191 Variabeln samt variabelvärdena hämtade ur Asp, s. 28. Originalrubrik: Nyhetsrapporteringens innehåll den 
sista valrörelsemånaden (procent). 
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perspektiv. Variabel nr 35 ingår i Asps undersökning, vilket underlättar för jämförelser mellan studierna, medan 
variablerna 18-20 i sin tur underlättar jämförelser mot det teoretiska ramverket.  
 

36. Partiledarnas framtoning192 
1. Positiv 
2. Negativ 
3. Neutral 
4. Både och 
5. Ingen (partiledare nämns ej) 

 
Kommentar: Vi följer Asps exempel och baserar resultatet ”på partiledarna som omtalade aktörer – om dom fått 
beröm och omtalats positivt eller om dom kritiserats och omtalats negativt.”193 
 
Not: Denna variabel kodas utefter innehållet i inslagets text. Om inslaget handlar om Alliansen kodas detta med 
variabelvärde 5.  
 

37. Alliansens respektive partiernas framtoning 
1. Positiv 
2. Negativ 
3. Neutral 
4. Både och 
5. Ingen (Alliansen/partierna nämns ej) 

 
Kommentar: Se Variabel 36. 
 

38. Rapportering om interna stridigheter (%) (exklusive 
dataintrångsrapportering) 194 

1. Ja 
2. Nej 

 
Not: På grund av påkomna feltolkningar under kodningsarbetet när det gäller ovanstående variabel har den 
borträknats ur undersökningen. 
 

39. Opinionsmätningar inkluderade i inslaget 
1. Ja 
2. Nej  

 
Kommentar: Enligt Demokratirådets rapport 2006 är det så att ”Allmänheten kommer numera oftare till tals i 
de politiska nyheterna. Vanligt är att medborgarna framträder som >aggrerad opinion< i form av 
opinionsundersökningar./…/Opinionsmätningarna spelar en viktig roll för gestaltning av politik som ett spel. 
För den politiska journalistiken är de ett slags motsvarighet till sportjournalistikens resultattabeller./---
/Opinionsmätningar är journalistiskt tacksamma. Har man tillgång till färska opinionsmätningar öppnar sig 
alltid möjligheter att redovisa, tolka och spekulera kring resultaten, dess orsaker och dess effekter./---/Genom att 
gestalta politik som spel och utgå från olika former av opinionsundersökningar kan journalistiken tilldela sig en 
mer självständig och aktiv roll i valrörelsen.195  
 

40. Budskapstyper i inslag  
1. Budskap/nyheter om stöd  
2. Budskap/nyheter om kritik 
3. Budskap/nyheter om framgångar 
4. Budskap nyheter om motgångar 

                                                
192 Variabeln hämtad ur Asp, s. 43f. Originalrubrik: Partiledarnas framtoning i nyhetsrapporteringen under sista 
valrörelsemånaden 2006 (index) 
193 Asp, s. 43.  
194 Variabeln hämtad ur Asp, s. 46. Originalrubriken används. 
195 Demokratirådets rapport, s. 76ff. 
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5. Budskap/nyheter om både stöd och kritik 
6. Budskap/nyheter om framgångar och motgångar  
7. Övrigt 

 
Kommentar: Denna variabel har inspirerats av studien A Test of Rivaling Approaches to Explain News Effects: 
News on Issue Positions of Parties, Real-World Developments, Support and Criticism, and Success and Failure. 
Vi inser att majoriteten av alla inslag inte nödvändigtvis behöver innehålla nyheter om stöd, kritik, framgångar, 
eller motgångar för alliansen eller något av de borgerliga partierna. Vi är dock intresserade av att se till hur 
stor del sådana nyheter figurerar i analysmaterialet.  
 

41. De mest uppmärksammade sakfrågorna196 
1. Sysselsättning 
2. Skatter 
3. Familj/barn 
4. Vård/äldreomsorg 
5. Miljöfrågor 
6. Utbildning/forskning 
7. Integrationsfrågor 
8. Rättsfrågor 
9. Ekonomi 
10. Utrikes/internationellt 
11. Övriga sakfrågor 
12. Ej sakfrågor/övrigt  

 

42. Omdömen om alliansen och de borgerliga partierna197 
1. Positiv övervikt 
2. Negativ övervikt 
3. Neutral 
4. Både och  
5. Inget omdöme 

 
Kommentar: Vi följer Asps exempel genom att följa omtalad aktörsindex som ”beräknas på följande sätt: andel 
positiva omdömen – antalet negativa dividerat med totalt antal omdömen (positiva + negativ + neutral)”198  
 

43. Rapportering om sammanhållningen inom alliansen respektive de borgerliga 
partierna199 

1. Samarbete 
2. Splittring 
3. Neutralt 
4. Både och 
5. Ej rapportering om sammanhållning 

 
 
 

                                                
196 Variabeln samt variabelvärdena hämtat ur Asp, s. 31. Originalrubrik: De mest uppmärksammade sakfrågorna 
i nyhetsrapporteringen sista valrörelsemånaden 2006 (procent). 
197 Variabeln samt variabelvärdena är inspirerad och delvis hämtade ur Asp, s. 64f. Originalrubrik: Omdömen 
om partierna i kolumnistspalter och nyhetskommentarer (OA-index) 
198 Asp, s. 65. 
199 Variabeln samt variabelvärdena är inspirerade och delvis hämtade ur Asp, s. 46. Originalrubrik: Rapportering 
om sammanhållningen inom allinsen och samverkanspartierna (procent och antal) 


