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Abstrakt  
Titel: Partiledarna på Youtube- En kvalitativ innehållsanalys av gestaltning och de 
journalistiska idealen i olika medieformat. 

 
Författare: Isabelle Helenius, Sabina Pettersson 

 
Kurs, termin, år: Examensarbete, Höstterminen 2018  

 
Antal ord i uppsatsen: 12 653 ord. 

 
Problemformulering och syfte: Inför valet 2018 valde flera influencers att intervjua 
partiledare. Väljare hade då möjlighet att vända sig till traditionella medier eller sociala 
medier för att få information inför valet. Påverkas gestaltning av partiledarna när intervjuerna 
flyttar ut på social medier och vad händer med de journalistiska idealen när det är en 
influencer som är programledare? Syftet med denna studie är att studera vilka gestaltningar 
som förekommer i olika medieformat och hur dessa uttrycker sig i programmen. Syftet är 
också att undersöka hur väl de journalistiska idealen efterföljs av programledare med olika 
journalistiska bakgrunder. 

 
Metod och material: Metoden som används i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys. 
Materialet som ingår i urvalet är programmen “Partitempen” och “Jenny och Steffo träffar 
partiledarna”. Alla avsnitt i vardera program kommer att analyseras med hjälp av den 
kvalitativa innehållsanalysen. Detta är en fallstudie. Det innebär att resultaten kommer var 
svåra att generalisera då vi jämför två fall.  

 
Huvudresultat: Syftet med denna studie är att studera vilka gestaltningar som förekommer i 
olika medieformat och hur dessa uttrycker sig i programmen. Resultaten visar att det relativt 
ofta förekom liknande gestaltningar i de båda programmen. Trivia-, spel- och 
sakfrågegestaltning förekom i flera avsnitt i de båda programmen. Dock förekommer 
skandalgestaltning endast i “Jenny och Steffo träffar partiledarna”. Detta skulle kunna bero på 
att man följer medielogiken och tar upp det man tror publiken är intresserad av.  
 
Resultaten för de journalistiska idealen visar att programledarna följer dem, men att de i vissa 
fall tänjer på gränserna. I “Partitempen“ förekommer flest sakfrågor. Alla programledare är 
objektiva, trots att de är personliga. Resultaten visar också att ingen av programledarna bryter 
mot de svenska pressetiska reglerna. 

 
Nyckelord: Partiledare, Influencer, Journalist, Gestaltning, Journalistiska ideal. 
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1. Introduktion och problemformulering 
 
Sedan 1980-talet har medielandskapet varit under ständig förändring. De traditionella 
medierna som tidigare dominerade medielandskapet har idag fått ge plats till internet. Den 
digitala utvecklingen har gjort det möjligt att ta del av innehåll på flera olika sätt i och med 
den nya mängd apparater som skapas. (Harrie, 2007:7-8) Idag kan man ta del av nyheter, när, 
var och hur man vill. Med den nya tekniken är man ständigt uppkopplad och har möjlighet att 
följa händelser hela tiden, dygnet runt. Människorna har också större möjligheter att välja de 
utbud de är intresserade av. Man kan välja precis vad man vill följa efter sina intressen och 
preferenser. (Picha Edwardsson, 2015:1-5)  
 
Trots att det blir allt vanligare att man använder sig av sociala medier och att mer av 
nyheterna finns på flera olika plattformar, så finns det negativa delar med att ta del av 
information kring politik från sociala medier. Detta enligt en forskning av Jesper Strömbäck 
och Adam Shehata. De har undersökt hur insatta väljarna blir beroende på om de tar del av 
informationen via sociala medier eller traditionella medier. De menar att sociala medier blir 
en allt viktigare källa till information om politik och vad som händer i världen. Resultatet 
visade positiva effekter i lärandet när man använder sig av traditionella medier men mindre 
positivt via sociala medier. Enligt studien ser man inga resultat som pekar på att man lär sig 
något om politik och vad som händer om man tar del av informationen på sociala medier 
oavsett hur intresserad eller påläst man är som person. (Shehata och Strömbäck, 2018:16-18)  
 
I och med att fler tar del av information på sociala medier är det relevant att undersöka 
gestaltningen av partiledarna i ett program på sociala medier. Det är intressant att se om det 
finns en skillnad i ett program om det leds av en influencer eller en journalist. Denna studie 
kommer dock inte gå att generalisera för alla program som innefattar politik, journalister och 
influencers då denna uppsats endast undersöker två program med en kvalitativ 
innehållsanalys. Där målet inte är att kunna generalisera utan att undersöka enstaka fall.  
 
Programmen denna studie analyserar är “Partitempen” och “Jenny och Steffo träffar 
partiledarna”. Vad som skiljer dessa programmen åt är att “Partitempen” leds av Margaux 
Dietz som är en så kallad influencer och finns på Youtube. “Jenny och Steffo träffar 
partiledarna” leds istället av Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist som jobbar som 
journalister på TV4 som har en lång tradition av politisk bevakning. Programmet sändes på 
TV4.  
 
Ordet influencer är ett samlingsord för de titlar som man använt som till exempel bloggare, 
youtuber, instagrammare eller “sociala medier-profil”. Att vara en influencer innebär att man 
har inflytande över sina följare inom olika genrer som till exempel mode, livsstil eller hälsa. 
(Modette, 2017)  
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Detta ämne går att att studera med hjälp av både gestaltningsteorin, medielogiken och utifrån 
de journalistiska idealen. Det går att se hur partiledare gestaltas beroende på vilken kanal och 
program de medverkar i, men också om gestaltningen påverkas beroende på vilken typ av 
mediebakgrund programledaren har. Det är även relevant att se hur programledarna förhåller 
sig till de journalistiska idealen då de inte har samma journalistiska bakgrund.  
 
Det har gjorts studier tidigare om bland annat gestaltning. I en studie gjord av två studenter 
undersöker de hur Sverigedemokraterna och deras väljare framställs i Aftonbladet och 
Expressen en vecka innan och en vecka efter valet 2014. Det visar bland annat att dessa 
tidningar framställer Sverigedemokraterna som rasister i sättet som journalisterna beskriver 
med ord och uttryck. (Borg och Jansson, 2014:39-41).  
 
Det är intressant att se hur innehållet påverkas när det är någon som inte är en journalist som 
intervjuar partiledare jämfört med en journalist. Det kanske förekommer olika typer av 
gestaltning av partiledarna och det visar hur väl de journalistiska idealen efterföljs beroende 
på vem som intervjuar.  
 
Det vetenskapliga forskningsproblemet är att man inte har kartlagt fullt ut vilka gestaltningar 
som förekommer när det är en journalist respektive en icke-journalist som intervjuar 
partiledarna. Man har inte heller kartlagt i stor utsträckning hur de journalistiska idealen 
efterföljs av en influencer då detta är ett relativt nytt fenomen. 
 
Detta problem är intressant för att se om det skiljer sig i hur man går tillväga i sina intervjuer 
beroende på om man är journalist eller inte. Dessutom visar det om det förekommer olika 
gestaltningar beroende på vem som gör intervjun. Det är viktigt att få mer kunskap om detta 
för att veta hur publiken kan uppfatta partiledarna. Det är också viktigt att ta reda på mer 
kring detta eftersom en influencer jobbar bland annat med att sälja in produkter vilket i sin tur 
innebär att sälja in hur någon ska tycka och tänka om något. Medan det är en journalists jobb 
att vara opartisk och inte skapa en specifik åsikt kring ämnen eller saker.  
 

2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att studera vilka gestaltningar som förekommer i olika 
medieformat och hur dessa uttrycker sig i programmen. Syftet är också att undersöka hur väl 
de journalistiska idealen efterföljs av programledare med olika journalistiska bakgrunder. 
 
Våra frågeställningar är: 
1. “Vilka gestaltningar förekommer i programmen när det är en journalist eller icke-journalist 
som gör programmen?” 
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2. “På vilket sätt förhåller sig programledarna till de journalistiska idealen?” 
 

3. Bakgrund  
 
Vi har valt att studera “Partitempen” med Margaux Dietz som finns på Youtube och “Jenny 
och Steffo träffar partiledarna” med Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist som sändes på 
TV4. 
 

3.1. Jenny och Steffo träffar partiledarna 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna” sändes på TV4 och lades upp på TV4 play. Det första 
programmet sändes den 20 augusti, vecka 35, och det sista programmet den 2 september. 
Programmen sändes på TV4 på måndag, tisdag, torsdag och söndag och i varje program får 
man träffa en partiledare från de olika partierna. (TV4a, 2018) Det var TV4 själva som 
producerade programmet.  
 
Målet med programmet är att ta reda på vad som har format politikerna som människor, men 
också vad som har format dem som politiker. TV4 beskriver också att man i programmet 
kommer få reda på vilka händelser i livet som har fått partiledarna att välja sin politiska 
inriktning. Genom detta ska tittaren komma nära partiledaren. (TV4b, 2018) 
 

3.2. Partitempen 
“Partitempen” sändes på Youtube. Första avsnittet av programmet lades upp på Youtube den 
21 mars 2018 och sista lades upp 9 maj 2018. Ett nytt avsnitt med en ny partiledare lades upp 
varje onsdag under åtta veckors tid. (Youtube, 2018) 
 
Målet med denna produktion var för Margaux Dietz att ge sina följare och även sig själv mer 
kunskap och information inför valet och att man ska få se partiledarna i ett helt nytt format. 
(Dietz, 2018) 
 
Produktionen är en egen produktion där Margaux Dietz själv har stått för kostnaderna. I 
hennes team finns Elin Nylund som projektledare, Daniel Frölander, redaktör, Maja Nylund, 
grafik och Margaux Dietz, programledare. (Youtube, 2018)  
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4. Teori 

4.1. Gestaltningsteorin: 
En av de teorier vi har valt att användas oss av är gestaltningsteorin. Teorin handlar om hur 
mediernas gestaltning av aspekter av verkligheten påverkar människors uppfattning av 
samma aspekt. (Strömbäck, 2014:113) 
 
Gestaltning ger en tolkning till olika delar av information. Den behövs för att organisera 
fragmenterade delar av information och ger en tolkning till delar av fakta. (McQuail, 
2010:380) Det är nästan omöjligt för en journalist att inte göra någon form av gestaltning 
eftersom varje gång man kommunicerar med någon gestaltar vi verkligheten. (McQuail, 
2010:380, Strömbäck 2014:115) 
 
Gestaltningsteorin utgår från två observationer. Det ena är att den bild av verkligheten 
medierna ger av något inte är densamma som den del av verkligheten nyheten handlar om. 
Det innebär att medierna konstruerar verkligheten. Den andra delen är att mediernas bild av 
verkligheten har betydelse för människor bild av verkligheten och inte själva verkligheten i 
sig. Gestaltning fungerar som ett ramverk för hur människor tolkar nyheter och i sin tur hur 
de tolkar verkligheten. De ger ledtrådar hur verkligheten ska förstås och hindrar alternativa 
tolkningar av verkligheten. (Nord och Strömbäck, 2015:271) 
 
Det finns fyra vanliga typer av gestaltningar: 

● Sakgestaltning: Vid denna typ av gestaltning fokuserar journalistiken på innehållet i 
politiska förslag, politikers åsikter i sakfrågor och förhållanden i verkligheten som är 
viktiga för politikens sakinnehåll. (Strömbäck, 2014:120) 

● Spelgestaltning: Detta är en form av gestaltning där man gestaltar politik som någon 
form av spel, sport eller strategi. Ord som exempelvis vinnare, förlorare eller 
krigsmetaforer är centrala begrepp inom denna typ av gestaltning. Det kan dock vara 
subtilare gestaltningar också. När någon gestaltar politiken som att någon ska nå 
strategiska eller opinionsmässiga framgångar är detta också en typ av spelgestaltning. 
I spelgestaltning fokuserar man även på relation mellan politiker eller partier och en 
stor del av av denna typ av gestaltning är vilka som är vinnare eller förlorare. 
(Strömbäck, 2001:241) 

● Skandalgestaltning: Denna typ av gestaltning fokuserar på skandaler och affärer och 
det kan det handla om både nya och äldre skandaler. Denna gestaltning handlar inte 
bara om skandaler utan också om saker som är moraliskt eller juridiskt klandervärt 
beteende av politiker. (Strömbäck, 2001:245) 

● Triviagestaltning: Den här typen av gestaltning uppkommer i artiklar och inslag när 
det inte handlar om politik eller politiskt relevanta händelser/förlopp, men att det ändå 
handlar på något sätt om politiker. (Strömbäck, 2001:248) 
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Anledningen till att vi har valt att använda oss av gestaltningsteorin är för att vi vill se hur 
politiker gestaltas i de utvalda programmen. Med hjälp av teorin kommer vi kunna se vilken 
bild av partiledarna medierna ger och hur publiken då kan uppfatta partiledarna. (Utveckla 
och fortsätt för de andra) 
 

4.2. Medielogik: 
Medielogiken påverkar medieinnehållet. Det innebär att medierna fokuserar på det som 
passar deras format, produktionsvillkor, nyhetsvärderingar och sådant som människor antas 
vara intresserade av. När medielogiken styr uppfattas medierna i första hand som företag där 
deras uppgift är att gå med vinst och skapa ett innehåll som motsvarar kundernas efterfrågan. 
Medielogiken formar bland annat den journalistiska professionaliseringen. (Strömbäck, 
2014:234) 
 
En central faktor inom medielogiken är bland annat utrymme mediet tillhandahåller. I 
exempelvis etermedier har man ett visst antal minuter som man ska hålla sig till. 
Medieformat handlar om hur saker och ting ska vara disponerade som påverkas av mediets 
egna så kallade grammatik. Ett exempel på det är hur tiden fördelas, vilken rytm och tempo 
som ska användas i exempelvis inslagen och så vidare. (Nord, Strömbäck, 2012:221) 
 
David Altheide ger ytterligare en dimension till medielogiken. Han beskriver medielogik som 
en kommunikationsprocess och en process där media förmedlar och kommunicerar 
information. Han menar också att medielogik handlar om en process där man skapar ett 
meddelande inom ett visst medium. (Altheide, 2015:1-5) 
 
Altheide lyfter fram att en grundläggande princip av medielogiken är händelser och aktörers 
sätt att agera speglar vilka informationstekniker, medier och format som styr kommunikation. 
Han menar även att denna logik inte bara gäller massmedia, utan att den också används av 
andra medieformer där den är anpassad till dess format. (Altheide, 2015:1-5) 
 
Ett mediums format är också viktigt då de kommunicerar med publiken. Anledningen till 
detta är för att formatet bildar olika koder och regler för hur man definierar, väljer, 
organiserar och presenterar olika typer av information. Varje media har sina olika koder som 
publiken känner igen. Han tar också upp att varje media har sina egna grammatiska regler för 
att exempelvis skapa olika symboler och ett perspektiv hur man ska tolka olika saker och 
händelser. Publiken tar till sig det specifika mediets logik och deras sätt att skapa olika 
symboler för att kunna förstå den informationen medierna ger dem. (Altheide, 2015:1-5) 
 
Medielogik och politisk kommunikation hänger ihop och medielogiken påverkar den 
politiska kommunikationen. Massmedier och journalister vill idag skapa kvalitets-TV, men 
de vill också skapa program som är mer åt nöjeshållet. Politikerna och den politiska 
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kommunikationen tvingas därför anpassa sig till denna logik när medierna vill skapa innehåll 
som tilltalar publiken. (Altheide, 2015:1-5) 
 
José van Dijck och Thomas Poell har vidareutvecklat medielogiken till en medielogik för 
sociala medier. Sociala medier-logiken innehåller fyra principer. Den första är 
programmerbarhet. Det innebär att det finns en tvåvägstrafik, det vill säga kommunikation 
som går båda vägarna mellan användarna och de som äger de olika hemsidorna. Detta 
påverkar den teknologiska och sociala förmedlingen. Användare kan påverka innehållet 
genom att publicera olika saker medan ägarna kan anpassa plattformens algoritmer och 
gränssnitt för att påverka datatrafiken. (Van Dijck, Poell, 2013:5-6) 
 
Den andra principen sociala medier-logiken använder sig av är popularitet. Det är något som 
gör medielogiken och sociala medier-logiken väldigt lika. Medielogiken har länge använt 
principen att vissa saker blir väldigt populära och får mycket uppmärksamhet. Det enda som 
som skiljer medielogiken från sociala medier-logiken på denna punkt är att i sociala 
medier-logiken kan mäta populariteten helat tiden med delningar, gillningar och så vidare och 
kan löpande manipulera och påverka för att göra materialet mer populärt. Populariteten knyts 
till vilken återkoppling något får. (Van Dijck, Poell, 2013:6-8) 
 
Det tredje är sammanlänkning. Det handlar om att sociala medier, som exempelvis Facebook, 
är gjorda och används för att användare ska kunna ha kontakt och ansluta till andra användare 
eller innehåll. (Van Dijck, Poell, 2013:8.-9) 
 
Den fjärde och sista principen är datafikation. Allt innehåll, som exempelvis bilder, böcker, 
videos och så vidare, behandlas som data. Datafikation är något som påverkar de andra tre 
principerna som redan har nämnts ovan. (Van Dijck, Poell, 2013:9-10) 
 
Vi har valt att använda oss av medielogiken för att förstå varför programmen och dess 
innehåll ser ut som det gör. Denna teori kan förklara eventuella skillnader i vad de olika 
programmen tar upp och hur programmen är utformade. Vi kommer även kunna se ifall det är 
någon skillnad i programmens utformning beroende på vilken kanal som programmet sänds i. 
 

4.3. De journalistiska idealen: 
Uppsatsen kommer även att använda sig av journalistisk professionalisering som är en slags 
ideologi för journalistiken. Det finns fem olika förhållningssätt som en journalist ska hålla sig 
till enligt Deuze.  

● Public service: En journalist tillhandahåller en offentlig tjänst. Journalister delar ett 
sinne för att “göra det för publiken”, att jobba som en slags vakthund åt de människor 
som “röstar med sin plånbok”, genom att köpa tidningar, titta och lyssna på 
nyhetssändningar och också besöka och återvända till en nyhetssida. (Deuze, 
2005:447-448) 
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● Objektivitet: Journalister är opartiska, neutrala, objektiva, rättvisa och således 
trovärdiga. Objektivitet har en problematisk status i nuvarande tänkande kring att det 
är omöjligt att vara värdeneutrala. Journalister och akademiker återspeglar detta värde 
genom ord som “rättvisa”, “professionell distans”, “avskildhet”, eller “opartiskhet” 
för att definiera och legitimera vad mediautövare gör. Objektivitet kanske inte är 
möjligt men det betyder inte att du inte ska sträva efter det eller omdefiniera det på ett 
sätt som gör det möjligt att uppnå det. Poängen är att omfamna avvisandet precis som 
den kritiska omprövningen för att tillsammans hålla ideologin levande som en av 
hörnstenarna av journalistiken. (Deuze, 2005:448)  

● Autonomi: Journalister måste vara autonoma (självständiga), fria i deras arbete. 
Reportrar runt om i världen anser att deras arbete endast kan blomma i ett samhälle 
där man skyddar median från censur, på ett företag där man räddar journalister från 
marknadsförare. I ett nyhetsrum där man är mer än bara redaktörens lakej (betjänat), 
och där man stöttar sina journalister genom vidareutbildning. (Deuze, 2005:448-449)  

● Omedelbarhet: Journalister har ett sinne för omedelbarhet, verklighet och snabbhet. 
En journalists jobb är enligt dem själva att rapportera nyheter. Yrket har en aura av 
omedelbarhet. Yrket innehåller en föreställning av fart, snabba beslut, brådska och 
arbeta i accelererad realtid. Stephens, Nerone and Barnhurst and Lule noterar att från 
de tidigare dagar har journalistiken förlitat sig på vissa former, arketyper (urbild), 
teman och rutiner vilket gör det möjligt för sina utövare att hantera den ständigt 
ökande mängden information inom ramen för kontinuerliga tidsfrister. (Deuze, 
2005:449) 

● Etik: Journalister har ett sinne för etik, giltighet och legitimitet. Även fast journalister 
världen över inte håller med om de etiska uppförandekoderna ska vara på sin plats 
eller inte, delar de ändå en känsla av etik, som i sin tur legitimerar journalisterna 
påstådda ställning som vakthundar i samhället. En jämförelse av etiska koder i ett 
antal länder i Europa och Mellanöstern visar att även fast det skiljer sig i de politiska 
och sociala systemen ganska avsevärt, så visar de etiska riktlinjer ett brett 
interkulturellt samförstånd på vissa nyckel element som till exempel ett engagemang 
till sanning och objektivitet. (Deuze, 2005:449-450) 

 

5. Tidigare forskning: 

5.1. Gestaltning: 
Det har gjorts flera tidigare studier gällande gestaltning och politik. Bland annat så har man 
tittat på hur personliga exempel gällande politiska problem påverkar publiken och deras åsikt 
om regeringen. Studien fokuserar på hur nyheter är gestaltade och hur människor påverkas 
när det är enskilda personer som får gestalta ett problem. Dessa typer av gestaltningar kan 
påverka publikens attityd och den allmänna opinionen. (Boukes, Boomgaarden, Moorman, de 
Vreese, 2015:121-141) 
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Människor tenderar att tillskriva regeringen mer ansvar när ett problem gestaltas med hjälp av 
en människa än när problemet inte gör det. Ju mer ansvar publiken ger regeringen för ett 
problem, desto mindre stödjer publiken förslaget regeringen föreslår. Exemplet det ger på 
detta är när respondenterna i studien fick titta på en nyhet som handlade om att regeringen 
vill minska på stödet för ADHD medicin för barn och ungdomar. Vissa respondenter som 
fick se en nyhet där man intervjuade en upprörd mamma som pratade om sin son och vissa 
respondenter såg en nyhet där de pratade om barn generellt och inte en specifik person. 
Resultaten blev att de som hade sett nyheten med mamman hade mindre stöd för regeringens 
förslag än den andra respondentgruppen. (Boukes, Boomgaarden, Moorman, de Vreese, 
2015:121-141) 
 
Även studenter har tittat på gestaltning av politik och i detta fall gestaltning av svenska 
partiledare. I en uppsats har man tittat på gestaltning i artiklar inför riksdagsvalet 2014. 
Resultaten visar att Jimmie Åkesson framställdes mest negativt av partiledarna följt av 
statsministerkandidaterna Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. (Egelrud, Ekbrant, 2014) 
 
Studien visade också om partiledarna gestaltas med hjälp av sitt privatliv eller sin profession. 
Resultaten visar att de partiledare som framställdes mest utifrån sitt privatliv var Gustav 
Fridolin och Jimmie Åkesson. De som däremot framställdes minst utifrån sitt privatliv var 
Annie Lööf och den dåvarande partiledaren för Kristdemokraterna Göran Hägglund. 
Partiledarna från de rödgröna gestaltades mer utifrån privatlivet än alliansledarna, men 
skillnaderna ändå var förhållandevis små. (Egelrud, Ekbrant, 2014:12-25) 
 
I en studie har man tittat på hur gestaltning påverkar väljare och medborgare i valkampanjer 
och de offentliga miljön. Med hjälp av experiment där nyheter hade gestaltats på olika sätt 
kunde de ta reda på detta. (Cappella, Jamieson, 1997:16) 
 
Resultaten visade att de som exponerades för spelgestaltningar (gestaltningar som handlar om 
vem som vinner och så vidare) eller nyheter med sakgestaltning kunde bättre minnas den 
informationen än de som inte hade exponerats för informationen som hade gestaltats. 
(Cappella, Jamieson, 1997:124) Ytterligare något de kom fram till var att om människor 
utsattes för spelgestaltningar blev i större utsträckning mer cyniska jämfört med de som hade 
exponerats för sakgestaltning eller inga nyheter alls. (Cappella, Jamieson, 1997:150) 
 
Studien visar också att spelgestaltningar och sakgestaltning påverkar människors attityder 
mot politikers politik. (Cappella, Jamieson, 1997) Det finns även en annan studie som har 
tittat på hur spelgestaltning och cynisism hänger ihop. Studien baseras på ett experiment där 
analysenheter fick ta del av olika artiklar med olika typer av gestaltningar. Resultaten visar att 
de som utsattes för spelgestaltning blev i större utsträckning mer cyniska än de som utsattes 
för sakgestaltning. (De Vreese, Elenbaas, 2008:285-309) 
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Resultaten visar också att det finns ett samband mellan politiskt intresse och hur mycket man 
påverkas av spelgestaltningar. Det människor som hade ett högre politiskt intresse påverkades 
mer av spelgestaltningarna, som i sin tur bidrog till en högre cynicism än de som hade ett 
lägre politiskt intresse. (De Vreese, Elenbaas, 2008:285-309) 
 
Resultaten pekar även på att sakgestaltning tycks förbättra människors inlärning när det 
kommer till politisk information. Däremot visar resultaten att spelgestaltning inte bidrar till 
människors inlärning av politisk information. (De Vreese, Elenbaas, 2008:285-309) 
 

5.2. De journalistiska idealen: 
 
I en studie om journalister inom kommersiell-tv tar man upp professionaliseringen av yrket. I 
studien har man intervjuat sex journalister för att se hur de upplever den journalistiska 
professionaliseringen. Resultaten visar att det finns en väldigt stark journalistisk 
professionsdiskurs och ideologi. I undersökningen är det flera journalister som ansluter sig 
till dessa journalistiska idealen och professiondiskursen. (Dellgran, 2007:53) 
 
Denna undersökningen utgår från tv-branschen och författaren skriver om de villkor som 
finns inom branschen. Villkoren innefattar bristande resurser, avsaknad av 
anställningstrygghet, otydlig arbetsledning, lågt självbestämmande och en stor makt hos 
kanalerna. Genom att förhandla de egna idealen och acceptera branschens villkor och normer 
kan det egna arbetet legitimeras. När man förhandlar tv-journalistikens roll i samhället så 
förhandlar man också det etiska förhållningssättet tillsammans med synen på 
handlingsutrymme och arbetssituationen. Till och med själva titeln journalist förhandlas. 
(Dellgran, 2007:53-54) 
 
De intervjuade personerna får frågan vilken titel de satt på sig själv, till exempel journalist. 
Många av respondenterna som inte hade studerat journalistik vid en högskola eller universitet 
ansåg sig inte kunna använda titeln journalist. Detta för att de ansåg sig inte ha rätten att kalla 
sig det för att de inte har en högskoleutbildningen eller liknande. (Dellgran, 2007:45-46) 
 

5.3. Partitempen: 
 
Värt att nämna är att det redan finns tidigare studier på en del av materialet vi har valt att 
använda oss av, det vill säga på “Partitempen”. I den tittar man på avsnitt med Jonas Sjöstedt, 
Annie Lööf och Jimmie Åkesson och fokuserar på medialiseringen av samhället. Resultaten 
visar att det som lyfts fram mest är partiledarna som person och sakpolitik medan deras 
ideologi inte tas upp jättemycket. Studien visar att frågor om sakpolitik och personliga frågor 
fick ungefär lika mycket utrymme i programmet, men de sakpolitiska frågorna hade en 
personlig ton i sig. (Pålsson, Truedsson, 2018:14-27)  
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De lyfter även fram att det finns en typ av celebritisering av politikerna i programmet. Annie 
Lööf och Jonas Sjösted är positiva till detta och visade gärna sig som privatperson och inte 
bara en politiker. Åkesson är däremot mer negativ till detta och vill helst inte prata om det 
personliga vilket enligt studien resulterade i en samtalskonflikt mellan Åkesson och Diezt. 
(Pålsson, Truedsson, 2018:14-27)  
 

6. Metod och material 

6.1. Material 
Det material vi har valt att studera i denna studie är “Partitempen” med Margaux Dietz och 
TV4:s program “Jenny och Steffo träffar partiledarna” med Jenny Strömstedt och Steffo 
Törnquist. 
 
 I “Partitempen” intervjuar Margaux Dietz alla partiledare. Det som lyfts fram är både deras 
politik och partiledarna som personer. Varje avsnitt fokuserar på en partiledare och avsnitten 
är runt 20 minuter långa.  
 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna” leds av Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist som 
sändes på TV4. I likhet med “Partitempen” lyfts partiledarna fram som privatpersoner också. 
Avsnitten ligger på runt 44 minuter. 
  
I denna studie kommer vi analysera alla avsnitt i vardera program. Detta för att kunna dra 
korrekta slutsatser utifrån våra fall. Analyserar vi inte alla avsnitt kommer vi inte ha 
tillräckligt med material för att kunna dra rimliga slutsatser i skillnaden på gestaltning, vad 
man väljer att lyfta fram och så vidare. 
 
Anledningen till att vi har valt att jämföra dessa program är för att vi gör en jämförande 
studie, det vill säga en mest-lika-design. De är lika till utformningen som program och tar 
upp ungefär samma saker. Det blir då enklare att se och jämföra skillnader i gestaltning av 
partiledare och om programledarna följer de journalistiska idealen. Denna typ av design kan 
hjälpa oss att ta reda på om det finns konkreta skillnaderna när en influencer och en journalist 
gör ett program då programmen är väldigt lika. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 
2012:101) 
 
Vi kommer att ta del av “Partitempen” via Margaux Dietz egna youtubekanal där hon har 
publicerat avsnitten. “Jenny och Steffo träffar partiledarna” finns inte längre på TV4 play 
eller C more, så vi har fått tillgång till avsnitten via TV4:s arkiv. 
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6.2. Metod 
Den empiriska undersökningen vi kommer göra är beskrivande då den beskriver skillnader i 
vilka gestaltningar som förekommer i olika program och hur programledarna följer de 
journalistiska idealen.  
 
För att besvara frågeställningarna ska vi använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. 
Anledningen till att vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod är för att vi vill fånga 
helheten i klippen vi ska titta på. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012:210) 
Innehållsanalysen är för att med hjälp av den kan man undersöka innehållet i en bildmässig 
framställning. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012:197) 
 
Metoden som kommer används är kvalitativ textanalys där man ställer frågor till en text. 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012:216) Men istället för att ställa frågorna till 
en text i detta fall så ställs de till de avsnitt som finns i urvalet. Undersökningsinstrumenten i 
denna studie är olika frågor som fokuserar på vilka gestaltningar som förekommer och de 
journalistiska idealen. Frågorna ligger som bilaga 1 och nedan definieras viktiga begrepp som 
finns med i frågorna.  
 
I vår undersökning kommer vi utgå från Strömbäcks definitioner av de fyra olika 
gestaltningarna: 
 
Sakfrågor- Innehållet i politiska förslag, politikers åsikter i sakfrågor och förhållanden i 
verkligheten som är viktiga för politikens sakinnehåll. (Strömbäck, 2014) Vi kommer även 
titta på vad de olika partierna står i olika frågor. Exempelvis om de vill gå med i Nato och så 
vidare. 
 
Spelgestaltning- Politik gestaltas som någon form av spel, sport eller strategi. Eller att man 
gestaltar politiken där någon ska nå någon form av strategiska eller opinionsmässiga 
framgångar eller relation mellan politiker eller partier. (Strömbäck, 2001) 
 
Skandalgestaltning- Gestaltning som fokuserar på skandaler, affärer och saker som är 
moraliskt eller juridiskt klandervärt beteende av politiker. (Strömbäck, 2001) 
 
Triviagestaltning- När det som tas upp inte handlar om politik eller politiskt relevanta 
händelser/förlopp, men att det ändå på något sätt handlar om politiker.  (Strömbäck, 2001) 
 
Övriga definitioner vi kommer använda oss av i denna studie: 
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Skandal- Ett faktum eller en händelse som gör många upprörda. Det kan vara något 
moraliskt upprörande, som att någon har varit otrogen mot sin partner eller att någon chef har 
fått omåttligt mycket i lön, bonus och förmåner. (NE, 2018)  
 
Aktuell händelse- En specifik händelse som har skett de senaste sex månaderna från och 
med att programmet släpptes. Exempelvis Me too-rörelsen. Detta är en tidsram som vi själva 
valt att utgå ifrån.  
 
Pressetiska reglerna- Sveriges pressetiska regler som är sammanfattade i häftet Spelregler 
för press, radio och Tv som har antagits av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och 
Svenska Tidningsutgivareföreningen. Se alla regler i bilaga 2. 
 
I studien av de journalistiska idealen kommer inte autonomi analyseras. Detta är för att det 
går inte att analysera och få fram en representativ bild med enbart detta material då materialet 
inte räcker till det. 
 
Anledningen till valet av denna metod är för att med hjälp av den kommer vi kunna analysera 
innehållet i de program vi har valt att studera. Med hjälp av denna metod kommer vi kunna 
svara på de frågor vi ställer till materialet. På så sätt går det att se hur partiledarna framställs 
och gestaltas och hur programledarna anpassar sig till de journalistiska idealen. 
 
Detta är en fallstudie. Det innebär att resultaten kommer var svåra att generalisera då vi 
jämför två fall. Enligt Lindstedt har man vid en fallstudie inget intresse av att generalisera, 
men det kan komplettera andra studier för att få en mer generell bild. (Lindstedt, 2017:93)  
 
De överväganden vi bör göra utifrån valet av undersökning är att avsnitten är olika långa. 
“Partitempen” är drygt 20 minuter medan “Jenny och Steffo träffar partiledarna” är drygt 40 
minuter lång. Detta innebär att innehållet i “Partitempen” blir mer komprimerat och ämnen 
får mindre utrymme och diskussioner kan inte gå lika djup som i ett längre program där mer 
programtid finns.  
 
Till analysen av materialet sammanställde vi ett kodschema med de frågor vi beslöt oss för att 
ställa till alla avsnitten (bilaga 1). När kodschemat var sammanställt gjordes en mindre 
provkodning på delar av materialet. Efter att ha undersökt delar av materialet med frågorna 
reviderade vi dem och gjorde den fullständiga analysen på hela materialet. 
 
Alla analyser sammanställdes tillsammans där vi jobbade i samråd. Var det något som var 
oklart hur det skulle tolkas överlade vi tillsammans och utgick från de definitioner som finns. 
Detta innebär att resultaten blir mer säkra då det inte är en människas tolkning utan att 
resultaten har diskuterats fram utifrån de definitioner som finns. 
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Efter varje avsnitt sammanställdes de resultat som besvarade frågeställningarna. När allt 
material sedan var insamlat sammanställdes resultat, analys, slutsater och slutdiskusion.  
 
Det insamlade materialet har hög kvalitet i förhållande till syfte och frågeställning då det ger 
ett svar på det. Det ger en bild om vilka gestaltningar som förekommer skiljer sig beroende 
på vilket medium det är och vem som gör programmet. Det ger även en bild hur 
programledarna, i detta fall journalister och influencer, förhåller sig till de journalistiska 
idealen. Det visar också om det är någon skillnad på hur de förhåller sig till de idealen. 
 

6.3 Reliabilitet  
 
Vid kvalitativa innehållsanalyser arbetar man med olika tolkningar av det innehåll som 
studeras. Detta skulle då eventuellt göra så att reliabiliteten minskar då tolkningar inte är 
densamma för varje människa. Någon tolkar något på ett sätt medan en annan tolkar samma 
sak på ett annat sätt. För att undvika att vi själva gör egna tolkningar på detta material har vi 
definierat alla ord i kodschemat. Genom att göra detta minskar risken för egna tolkningar av 
vad något är då vi har färdiga definitioner att utgå ifrån och om något inte faller in under 
dessa definitioner räknades det inte med i undersökningen. 
 
Ytterligare något som kan höja reliabiliteten är att om det var något vi inte visste hur vi skulle 
definiera det som kunde vi diskutera med varandra då vi analyserade allt material 
tillsammans. Om en av oss var osäker om något skulle kodas som exempelvis en sakfråga 
kunde vi diskutera om det var det eller inte utifrån de definitioner vi använde oss av. Detta 
innebär att risken för en enskild människas tolkning blir ännu mindre då två människor har 
diskuterat fram vad saker ska kodas som utifrån en gemensam definition. Det gör att man 
förhåller sig till de definitioner som finns och utgår enbart från dem. 

6.4 Validitet 
 
Gällande vår validitet anser vi att att den är hög. Vi har med hjälp av vårt kodschema kunnat 
besvara vårt syfte och frågeställning. Det innebär att validiteten är hög. Metoden som 
används i denna studie, det vill säga kvalitativ innehållsananlys, är effektiv då vi med hjälp 
av den kan besvara våra frågeställningar. Den beskrivs tydligt och definitionerna som har 
använts framgår tydligt. Detta innebär att med hjälp av dessa definitioner och kodschemat 
kan man få samma resultat om man gör om undersökningen. 
 
Metoden kvalitativ innehållsanalys gör så att vi kan underbygga våra resultat och beskriver 
varför resultaten blir som de blir. En kritik mot mot denna metod är att man använder sig av 
tolkningar. Detta är något vi har försök att i största mån undvika och beskrivs under rubriken 
reliabilitet. 
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7. Resultat och analys  

7.1 Gestaltning 
 

7.1.1 Stefan Löfven 

 
Resultat: 
I “Partitempen” förekommer sakfrågegestaltning och triviagestaltning. De ämnen som tas upp 
under sakfrågegestaltningen handlar bland annat om integration, välfärd och brottslighet. 
Triviagestaltningen handlar om hans familj där man nämner hans fru. Hans bakgrund handlar 
exempelvis om svetsning och hur det var att vara fosterbarn. 
 
Vid sakfrågegestaltningarna får Stefan Löfven uttrycka åsikter i de ämnen som nämns ovan 
när Margaux Dietz frågar om dem. Bland annat uttrycker han att en fungerande välfärd är en 
trygghetsfråga. Vid triviagestaltning nämns det att han är gift med Ulla. Gällande hans 
bakgrund frågar programledaren bland annat om hur det påverkade honom att växa upp i en 
fosterfamilj. Han får berätta om det och utveckla svaret. Margaux Dietz ställer även en 
följdfråga om vad han skulle säga till unga som bor i fosterfamilj idag. Han får även svara på 
en fråga om svetsning som kommer från en tittare. 
 
I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” finns sakfrågegestaltning och triviagestaltning. De 
ämnen som kommer upp under sakfrågegestaltning är integration och nya skolor. 
Triviagestaltningen handlar om hans familj och hans fru, hans bakgrund som svetsare och 
fosterbarn och hans intressen.  
 
Gällande sakfrågestaltningarna får han uttrycka åsikter som exempelvis att hela Europa har 
ett ansvar när det kommer till flyktingmottagande och att nya skolor ska byggas tack vare 
Socialdemokraterna. Gällande triviagestaltningen utifrån familj frågar programledarna bland 
annat hur det var att träffa hans fru mitt i livet, vad hon sa när han var intresserad av henne 
och så vidare. När de pratar om hans bakgrund tar de bland annat upp hur han blev svetsare, 
vad han tyckte om det och de saker han gjorde inom facket när han var svetsare.  
 
Analys: 
Gemensamt för dessa program är att båda lyfter fram sakfrågegestaltning och 
triviagestaltning. Gällande sakfrågegestaltningen tas fler ämnen upp i “Partitempen” än i 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna”. Detta skulle kunna bero på att TV4:s program har 
som mål att lära känna människorna bakom politiken istället för att lyfta fram vad de olika 
partierna vill.  
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En anledning till att triviagestaltning förekommer i “Partitempen” kan vara en effekt av 
medielogikens tänk att man tar upp saker människor antas vara intresserade av. (Strömbäck, 
2014:234) Publiken till programmet kanske är intresserade av partiledaren som person. 
Därför kan det vara en orsak till att triviagestaltning förekommer trots att målet är att bidra 
med mer information kring valet. 
 
Man kan även se i “Partitempen” att de följer den tvåvägskommunikation Van Dijck och 
Poell beskriver i den sociala medier-logiken. Den handlar om att användare kan påverka 
innehållet genom att publicera olika saker. (Van Dijck, Poell, 2013:6-8) Detta går att se i och 
med att en av tittarna skrev en kommentar med en fråga gällande svetsning som Margaux 
Dietz sedan ställde till Stefan Löfven. 
 

7.1.2 Gustav Fridolin 

 
Resultat: 
I “Partitempen” förekommer sakfrågegestaltning kring bland annat ämnena stress och barn- 
och ungdomspsykiatri, spelgestaltning och triviagestaltning om egenskaper och familj.  
 
Vid sakfrågegestaltningen får han uttrycka åsikter kring dessa ämnen och det är något 
Margaux Dietz frågar om. Spelgestaltningen syftar till att Gustav Fridolin beskriver 
Miljöpartiets försök att förändra som fighter. Triviagestaltningen handlar mest om familj där 
han får frågor om hur det kändes att bli pappa för första gången och hur det är att hämta 
barnen på dagis som utbildningsminister.  
 
I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” finns sakfrågegestaltning där integration tas upp, 
spelgestaltning och triviagestaltning gällande bakgrund, egenskaper och intressen. 
 
Han uttrycker åsikter om hur integrationen kan förbättras och använder sin hemstad Vittsjö 
som ett exempel. De spelgestaltningar som förekommer handlar om hur Gustav Fridolin 
beskriver politiken som en kamp där man “stångar huvudet blodigt” för att försöka få igenom 
de man vill. Han beskriver även Miljöpartiet som vinnare när Steffo Törnquist frågar om att 
Miljöpartiet nästan har imploderat. 
 
Gällande triviagestaltningen utifrån bakgrund pratar Gustav Fridolin mycket om sin mamma 
och morfar. Programledarna ställer även frågor hur de har påverkat honom. Gällande 
egenskaper beskriver hans mamma honom som omtänksam. De tar även upp hans läsintresse 
där de ställer frågor om vad läsning betyder för honom. Han får även svara på frågor kring de 
böcker han har skrivit. De nämner även hans jaktintresse, men det är inget han vill prata om. 
 
 
Analys: 
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Precis som i Stefan Löfvens fall förekommer det mer sakfrågegestaltning i “Partitempen” än 
det andra programmet. I TV4:s program är det mer fokus på triviagestaltningen än i 
“Partitempen” då han bland annat får utveckla och berätta om sin uppväxt i TV4. En 
anledning till detta kan vara utrymmet de olika programmen har. Enligt medielogiken 
påverkar ett mediums innehåll av det utrymme som finns. “Partitempen” har hälften av den 
tid “Jenny och Steffo träffar partiledarna” har. Detta innebär att “Partitempen” har mindre 
utrymme för de olika gestaltningarna. Dessutom påverkas “Partitempen” av medielogiken 
och dess grammatik. (Nord, Strömbäck, 2012:221) Det innebär att saker tas upp beroende på 
programmets olika delar som tar upp specifika saker. Exempelvis så har de en del kallad 
“Valtempen” där en stor del av sakfrågegestaltningen sker, men de har ingen större del där 
partiledaren får utveckla saker som faller under triviagestaltning. 
 

7.1.3 Jonas Sjöstedt 

 
Resultat: 
I “Partitempen” finns sakfrågegestaltning där ämnen som exempelvis klasskillnader, välfärd 
och sex timmars arbetsdag tas upp, spelgestaltning och triviagestaltning som rör hans familj, 
bakgrund och utseende.  
 
Jonas Sjöstedt får uttrycka åsikter kring sakfrågorna som tas upp och får bland annat frågor 
av Margaux Dietz som rör sex timmars arbetsdag. Han får även prata om problemen med 
denna typ av arbetsdag. Vid spelgestaltningen beskrivs Vänsterpartiets försök att förändra 
förlossningsvården som en fight av Jonas Sjöstedt.  
 
Gällande triviagestaltningen får han frågan hur det kändes att bli pappa första gången och han 
pratar om hur det var att vara pappaledig med tvillingar. Det som tas upp kring hans 
bakgrund är att han har flyttat runt mycket, men detta nämns bara snabbt. Även utseendet 
nämns snabbt då Margaux Dietz nämner att han har blått på sig och frågar om han får hjälp 
med att välja sina kläder.  
 
I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” förekommer spelgestaltning, skandalgestaltning 
gällande kopplingar till Sovjet och triviagestaltning utifrån Jonas Sjöstedts familj, bakgrund, 
intressen och egenskaper. Ett exempel på en spelgestaltning som förekommer är när Jenny 
Strömstedt frågar om Jonas Sjöstedt kan känna sig gnällig för att Vänsterpartiet klagar på 
saker som inte fungerar. Han svarar på frågan och då säger Jenny Strömstedt: “Så gnället är 
en del av den politiska arenan?”  
 
Skandalgestaltningen som tas upp handlar om de kopplingar Vänsterpartiet hade till Sovjet 
för länge sedan. Han får exempelvis en fråga om han skäms för partiets historia och så pratar 
han om hur man bör förhålla sig till sin historia. 
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Triviagestaltningen tar upp Jonas Sjöstedts familj och man pratar ofta om hans äldsta dotter. 
Exempelvis så berättar han om deras relation och hur det var att vara ensamstående med 
henne. Programledarna frågar också om hur det var att vara en ensamstående pappa. Den 
bakgrunden de tar upp handlar bland annat om att Jonas Sjöstedt flyttat runt mycket. 
Programledarna frågar hur det påverkade honom när han växte upp vilket han svara på. Man 
tar även upp hans matintresse och han får berätta om hur han gillar att upptäcka nya 
matställen när han är ute och reser. Programledarna gestaltar bland annat honom som en 
“globetrotter” och “pragmatiker”. 
 
Analys: 
I båda programmen där Jonas Sjöstedt är med finns det en triviagestaltning och gemensamt 
för dessa program är att de gestaltar honom som en pappa. I “Jenny och Steffo träffar 
partiledarna” tar man upp mer om honom som pappa vilket kan bero på att “Jenny och Steffo 
träffar partiledarna” har mer utrymme för det olika gestaltningarna enligt medielogikens tänk. 
(Nord, Strömbäck, 2012:221) Vi kan också se att TV4:s program har skandalgestaltning, 
vilket inte förekommer någon gång i “Partitempen”. Vad detta beror på är svårt att säga men 
en anledning skulle kunna vara att programledarna tror att deras publik är intresserade att 
höra vad partiledaren har att säga om detta. Det knyter då an till medielogikens tänk om att 
man tar upp det människor anses vara intresserade av. (Strömbäck, 2014:234) 
 

7.1.4 Jimmie Åkesson 

 
Resultat: 
Sakfrågegestaltning, spelgestaltning och triviagestaltning gällande familj, bakgrund, intresse, 
egenskaper och utseende finns i “Partitempen”. Sakfrågegestaltningen tar upp ämnen som 
otrygghet, vården och integration där Jimmie Åkesson får uttrycka sina åsikter och som 
Margaux Dietz ställer frågor om. 
 
Spelgestaltningen som finns handlar om hur Jimmie Åkesson beskriver politiken som ett spel. 
Margaux Dietz frågar hur det känns när partier säger att de inte vill samarbeta med 
Sverigedemokraterna. Han svara då “Man måste förstå spelet och det gör man ju om man är 
en del av det”.  
 
Triviagestaltningen som handlar om hans familj tar bland annat upp hur han kände när han 
blev pappa för första gången. Margaux Dietz frågar också hur Jimmie Åkessons jobb 
påverkar hans son.  
 
Den bakgrund som tas upp handlar bland annat om att han blev misshandlad som ung. Han 
får berätta om hur det var att gå igenom rättsprocessen efter det. Intresse, egenskaper och 
utseende nämns alla lite kort men det som sägs är att Jimmie Åkesson har ett band, han 
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beskriver sig själv som tidsoptimist och Margaux Dietz nämner att hans kläder matchar 
studion. 
 
Spelgestaltning, skandalgestaltning och triviagestaltning om bakgrund, intressen och 
egenskaper förekommer i “Jenny och Steffo träffar partiledarna”. En av de spelgestaltningar 
som finns handlar om att Jenny Strömstedt frågar vad Sverigedemokraterna har vunnit på ett 
utanförskap. Han svarar att de både har vunnit och förlorat på det. 
 
Skandalgestaltningen handlar om järnrörsskandalen som skedde för några år sedan. Jimmie 
Åkesson får berätta att han anser att det inte var en stor grej och att partiet skötte händelsen 
bra. Programledarna ställer även följdfrågor kring händelsen. 
 
Triviagestaltningen som fokuserar på bakgrund tar upp Jimmie Åkessons uppväxt. Han får 
frågor om hur hans mamma och pappa påverkade honom som ung. Programledarna ställer 
också frågor som exempelvis hur det har påverkat honom att växa upp i ett 
miljonprogramsområde.  
 
Intressen som bland annat golf tas upp och Jimmie Åkesson får bland annat prata om när han 
började spela och hur ofta han spelar idag. De egenskaper han bland annat beskriver sig själv 
med är att han är en lugn person och att han var blyg som ung. Han berättar bland annat att 
han är lik hans pappa i och med att båda är lugna personer. 
 
Analys: 
Liksom tidigare förekommer det mer sakfrågegestaltning i “Partitempen” än i “Jenny och 
Steffo träffar partiledarna”. Det går även att se att triviagestaltningen skiljer sig då man i 
“Partitempen” gestaltar Jimmie Åkesson mer utifrån hans papparoll. I “Jenny och Steffo 
träffar partiledarna” gestaltar man honom mer utifrån hans bakgrund, vilket skulle kunna bero 
på att man i detta program fokuserar mer på vad som fick partiledarna att välja sin politiska 
inriktning.  
 
Både Strömbäck och McQuail menar att det är omöjligt för en journalist att inte göra någon 
form av gestaltning. (McQuail, 2010:380, Strömbäck 2014:115) Detta skulle kunna vara en 
anledning till att triviagestaltning förekommer i båda avsnitten då man pratar om personen 
och inte politik. Att triviagestaltningen då fokuserar på olika saker, det vill säga på Jimmie 
Åkesson som pappa eller hans bakgrund, skulle kunna bero på att programledarna är 
intresserade av olika saker. Är programledaren mer intresserad om honom och hans papparoll 
kan gestaltningen omedvetet blir mer fokuserat på det. 
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7.1.5 Ulf Kristersson 

 
Resultat: 
I “Partitempen” förekommer sakfrågegestaltning och triviagestaltning som handlar om hans 
familj och intressen. När sakfrågegestaltning finns tas bland annat ämnet integration upp. 
Margaux Dietz frågar vilket det största problemet i det svenska samhället är och han svarar 
integrationen. Han får sedan berätta varför han tycker så. När det kommer till 
triviagestaltningen får han flera frågor kring sin familj. Margaux Dietz frågar hur det kändes 
att bli pappa första gången och han berättar om hur det var att gå igenom adoptioner. De 
nämner även hans löpintresse snabbt där han får berätta hur långt han brukar springa. 
 
I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” finns sakfrågegestaltning, spelgestaltning, 
skandalgestaltning och triviagestaltning som handlar om familj, bakgrund, intressen och 
egenskaper. Vid sakfrågegestaltning tas ämnen som exempelvis integration upp. Då får Ulf 
Kristersson uttrycka sina åsikter och han säger att det är den viktigaste frågan idag. 
 
En av de spelgestaltningar som finns handlar om när Jenny Strömstedt beskriver Ulf 
Kristerssons väg till partiledare som en kamp där Moderaterna hade en dålig period med flera 
förlorade strider innan han tillslut valdes. 
 
Skandalgestaltningen fokuserar på att Ulf Kristersson hade svart städhjälp för cirka 20 år 
sedan. Jenny Strömstedt frågar om han ångrar sig där han svarar att han har gjort det och att 
han har blivit noggrannare nu. 
 
Triviagestaltningen som handlar om familj tar upp hur han träffade sin fru. Han får även 
berätta om hur det var att gå igenom adoptioner och Jenny Strömstedt frågar bland annat hur 
det var när han träffade sin första dotter. Bakgrunden som tas upp handlar exempelvis om 
hans uppväxt och han får berätta hur hans familj var och vilket förhållande familjen hade till 
politik när han växte upp. De tar också upp hans gamla intresse truppgymnastik. Han får 
bland annat frågan varför han blev truppgymnast och han berättar om det. Några av de 
egenskaper som Ulf Kristersson beskrivs utifrån är förnuftig och engagerad. 
 
Analys: 
I dessa avsnitt kan man se att de tar upp ungefär samma saker i triviagestaltningen. Båda 
programmen tar upp Ulf Kristerssons familj och talar om hur det var att adoptera. Enligt 
Altheide vill fler medier skapa program som är mer åt nöjeshållet. Politikerna tvingas anpassa 
sig till denna logik när medierna vill skapa innehåll som tilltalar publiken. (Altheide, 
2015:1-5) Detta skulle kunna vara en anledning till att exempelvis Ulf kristersson väljer att 
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berätta om hans familj och adoptionerna då detta skulle kunna tilltala tittarna och underhålla 
dem 
 

7.1.6 Ebba Busch Thor 

 
Resultat: 
Sakfrågegestaltning och triviagestaltning om familj, egenskaper och utseende finns i 
“Partitempen”. Några av de sakfrågegestaltningarna som finns tar bland annat upp ämnen 
som välfärd och abort. Ebba Busch Thor får berätta att Kristdemokraterna anser att välfärden 
måste gå före exempelvis byggen av simhallar. 
 
Den triviagestaltningen som finns handlar bland annat om hennes familj. Margaux Dietz 
frågar hur det kändes att bli mamma första gången och hur det påverkade henne. Ebba Busch 
Thor svarar på det och berättar även om att det är svårt att vara förälder och hur det är att 
komma hem till sina barn. De egenskaper som tas upp kommer från Margaux Dietz. Hon 
beskriver Ebba Busch Thor som bland annat “orädd och driven”. Margaux tar även upp Ebba 
Busch Thors utseende då hon nämner att hennes kläder matchar studion och att hon har fina 
naglar. 
 
I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” förekommer spelgestaltning och triviagestaltning 
med fokus på familj, bakgrund, egenskaper och intressen. En av de spelgestaltningarna som 
finns handlar om att Ebba Busch Thor beskriver det som att hon brukar “puckla på politiska 
motståndare”. Hon menar att människor hon träffar privat tror att hon ska behandla dem som 
sina politiska motståndare.  
 
Triviagestaltningen som fokuserar på hennes familj handlar om hur hon och hennes man 
träffades. Hon berättar även om en stor gest hon gjorde för att få dem att bli ihop igen efter de 
hade gjort slut. 
 
När man tar upp hennes bakgrund pratar man bland annat om Ebba Busch Thors mamma och 
vad som hände när hennes mamma blev utbränd. Ebba Busch Thors berättar hur det var att 
leva med det och programledarna frågar hur det har påverkat henne. De egenskaper som tas 
upp är att Steffo Törnquist beskriver henne som “en duracellkanin”. De intressen som snabbt 
nämns är att hon har spelat fotboll och innebandy.  
 
Analys: 
I “Partitempen” tar man ofta upp partiledarens familj i triviagestaltningen. Ofta får 
partiledaren tala utifrån en föräldraroll, men detta är något som skiljer sig från “Jenny och 
Steffo träffar partiledarna”. Där väljer man ofta att ta upp bakgrunden i triviagestaltningen, 
något som inte är så förekommande i “Partitempen”. Detta skulle kunna bero på att 
programmen har olika mål, men om det är den bakomliggande faktorn är svårt att säga. 
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7.1.7 Annie Lööf 

 
Resultat: 
I “Partitempen” går sakfrågegestaltning och triviagestaltning utifrån familj, intressen och 
egenskaper att hitta. Ämnen som exempelvis klyvning av Sverige, trygghet och 
föräldraledighet tas upp. Margaux Dietz frågar bland annat om vilket som är det största 
problemet i samhället. Annie Lööf svarar då klyvningen i Sverige och berättar varför hon 
anser det och hur det ska lösas. 
 
Det som tas upp om hennes familj i triviagestaltningen handlar om hennes dotter. Hon får 
exempelvis frågan hur det kändes att bli mamma första gången och hon berättar om 
förlossningen. Intressen som fotboll och egenskaper som att vara en vinnarskalle tas upp, 
men det är något som endast nämns och inte fördjupas. 
 
I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” finns sakfrågegestaltning, spelgestaltning och 
triviagestaltning med fokus på familj, bakgrund, intressen och egenskaper. 
Sakfrågegestaltningen tar upp ämnen som exempelvis skatter och gårdsförsäljning. 
Programledarna tar upp förslag Annie Lööf hade när hon var yngre och frågar vad hon anser 
om de nu. Hon säger då att mycket av de saker hon föreslog då står Centerpartiet för idag. 
Exempel hon då tar upp är att partiet vill ha plattare skatt och att de vill underlätta för 
gårdsförsäljning. 
 
En av de spelgestaltningar som finns handlar om vad som hände när Centerpartiet fick ett 
bättre valresultat 2014 än valet innan. Hon beskriver hur hon släppte sargen efter resultatet. 
Hon berättar att hon började ta mer debatter och blev en mer personlig partiledare. 
 
Triviagestaltningen gällande familj handlar exempelvis om hur Annie Lööf och hennes man 
träffades. Programledarna frågar hur de träffades och hon berättar hur det gick till. Hon 
berättar även att det gick fort innan de flyttade ihop och flyttade till Stockholm.  
 
När bakgrund tas upp handlar det bland annat om hur det var att växa upp i den byn hon 
bodde i. Hon får prata om att hon var hos sin farmor och farfar istället för på en förskola. Hon 
jämför även sin uppväxt med hennes dotters.  
 
De intressen som tas upp är att hon har spelat fotboll. Hon får frågan vilken position hon hade 
och berättar att hon var målvakt. Hon berättar även vad hon tyckte om att spela. Några av de 
egenskaper som beskriver henne är exempelvis att hon var ett underbarn, att hon gärna vill ta 
ansvar och att hon är engagerad. Exempelvis säger Steffo Törnquist “Du betraktades ju som 
ett underbarn” och fortsätter med att ställa frågan när hon insåg att det fanns andra som var 
lika begåvade.  
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Analys: 
Något som skiljer “Partitempen” och “Jenny och Steffo träffar partiledarna” i 
triviagestaltningen är hur partiledarnas egenskaper tas upp. Det är mer förekommande med 
triviagestaltning utifrån egenskaper i “Jenny och Steffo träffar partiledarna”. En anledning till 
detta skulle kunna vara för att programledarna i det programmet frågar mer aktivt efter det. I 
“Partitempen” frågar Margaux Dietz sällan om partiledarnas egenskaper, utan oftast är de 
partiledarna själva som nämner olika egenskaper om sig själv i “Partitempen”. En anledning 
till att det är så skulle kunna vara medielogikens tänk gällande utrymme och vad publikens 
antas vara intresserade av. (Strömbäck, 2014:234) I “Partitempen” kanske publiken antas 
vara mer intresserade av vad partiledarna vill vilket kan göra att Margaux Dietz frågar mer 
aktivt om sakfrågor än egenskaper. Dessutom har “Partitempen” ett mindre utrymme än 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna” vilket innebär att vissa saker måste väljas bort då man 
ska få med vissa sker under den tiden. 
 

7.1.8 Jan Björklund 

Resultat: 
I “Partitempen” förekommer sakfrågegestaltning och triviagestaltning med fokus på familj 
och bakgrund. Sakfrågegestaltningen tar upp ämnen som exempelvis försvaret, skolan och 
integration. Exempelvis så säger Margaux Dietz “Du som gammal militär tror du vårt försvar 
räcker?”. Han svarar nej. Han säger sedan att Sverige måste stärka upp försvaret och gå med i 
Nato. 
 
Triviagestaltningen handlar om Jan Björklunds familj och bakgrund. Han berättar bland annat 
om sin fru och tar upp deras första dejt. Han får också frågor om hur det var att bli pappa 
första gången och hur det var att adoptera sina söner. Det som nämns gällande hans bakgrund 
är att han har varit gammal militär. Detta är något som Margaux Dietz kopplar en fråga till, 
men det fördjupas inte mer än så. 
 
Sakfrågegestaltning och triviagestaltning utifrån familj, bakgrund, egenskaper och utseende 
förekommer även i “Jenny och Steffo träffar partiledarna”. Sakfrågegestaltningarna tar upp 
skolan. Jan Björklund uttrycker att han anser att mobilförbud i skolan bör lagstadgas och att 
läroplanen bör göras om. 
 
Triviagestaltningen som handlar exempelvis om hur det var att gå igenom adoptioner och hur 
det kändes att se alla runt omkring en få barn. Det som tas upp gällande Jan Björklunds 
bakgrund handlar om vad hans föräldrar betydde för honom och om hans bakgrund i 
militären. Han får prata om hur hans mamma kom som en flykting från Norge och hur hon 
påverkade honom på olika sätt. När man tar upp hans militäriska bakgrund pratar man om 
varför han blev militär och vad det gav honom.  
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Få egenskaper tas upp i samband med Jan Björklund i detta avsnitt, men den enda som finns 
är att han är en eldsjäl för skolan. Det som tas upp gällande hans utseende handlar om hans 
glugg vilket tas upp av Steffo Törnquist.  
 
Analys: 
Det går att se att det i få avsnitt av de olika programmen förekommer triviagestaltning utifrån 
partiledarnas utseende. Det är ofta något som endast nämns och inte fördjupas. Skillnaden 
som går att dra utifrån resultaten är att i “Partitempen” tar man upp partiledares utseende lite 
mer än vad man gör i “Jenny och Steffo träffar partiledarna”. I “Partitempen” förekommer det 
i tre avsnitt och “Jenny och Steffo träffar partiledarna” i ett avsnitt. 
 

7.2 De journalistiska idealen 
 

7.2.1 Stefan Löfven  

 
Public service: “Partitempen” följer det journalistiska idealet public service mer än vad 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna” gör. Det tas upp fler sakfrågor i “Partitempen”. Frågor 
som tas upp i “Partitempen” är bland annat välfärd, integration och trygghet. Man tar också 
upp integrationen i “Jenny och Steffo träffar partiledarna”. Detta kan ha att göra med att 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna” mål att lära känna partiledaren som person vilket gör 
att sakfrågorna inte en lika viktig del. I “Partitempen” har man som mål att lära sig mer om 
partiet och politiken och därför är det viktigare att lyfta sakfrågorna.  
 
Objektivitet: Programledarna i båda programmen framstår som avslappnade och bekväma. 
Exempelvis så ler och skrattar Margaux Dietz mycket i “Partitempen. Hon är även väldigt 
lugn när hon pratar. Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist ler också i sitt program. De 
framstår även som att de lyssnar på Stefan Löfven då de nickar och ställer följdfrågor efter 
svaren. Steffo Törnquist framstår även som väldigt skämtsam då han drar en del skämt och 
gör även någon ful min.  
 
De utgår aldrig från sig själva för att dra paralleller till frågor de vill ställa Stefan Löfven i 
något av programmen.  
 
Detta visar på att alla programledare är objektiva enligt Deuzes beskrivning då de är neutrala. 
Programledarna har lyckats hålla en så kallad “professionell distans” genom att inte hänvisa 
till sig själva i intervjun. Precis som Deuze skriver är det inte alltid möjligt men i dessa 
avsnitt har man lyckats med det. (Deuze, 2005) 
 
Omedelbarhet: Som tidigare nämnt så är syftet med “Jenny och Steffo träffar partiledarna” 
att lära känna partiledaren så fokus ligger på uppväxten istället för på dagsaktuella händelser. 
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Detta gör att idealet omedelbarhet inte blir lika viktigt. Det finns inget syfte med att vara 
snabb och dagsaktuell när de ska lära känna personen. Man lyfter dock integrationen i “Jenny 
och Steffo träffar partiledarna” som är ett pågående händelseförlopp. Det lyfts inte heller 
några aktuella händelser i “Partitempen” som kan bero på att det under denna period som 
detta spelades inte hände något utmärkande som var viktigt att ta upp med partiledaren.  
 
Etik: Det finns inget som kan anses vara oetiskt då alla programledare de följer de 
pressetiska reglerna. Det går därför att se att ingen programledare bryter mot pressetiken. 
 

7.2.2 Gustav Fridolin 

 
Public service: Precis som många av de andra partiledaravsnitten i “Partitempen” så bidrar 
även avsnittet med Gustav Fridolin med public service. Eftersom att syftet är att lära sig 
något av att titta på detta programmet. Tittaren får lära sig att Miljöpartiet vill motverka 
stressen som finns i samhället men också jobba mot klimathotet. Det skiljer sig från “Jenny 
och Steffo träffar partiledarna” som pratar mycket om integrationen som fungerar bra i 
Vittsjö. Och till integrationens samtalsämnen hör också att Gustav Fridolin upplever att en 
segregerad skola är ett problem.  
 
Tittaren får via “Partitempen” lära sig att Miljöpartiet sjunker i stöd från väljarna i 
opinionsundersökningar.  
 
Objektivitet: Båda programmen har en glad och lättsam stämning. Det märks genom att det 
är mycket skratt och det skämtas i båda programmen. Exempelvis så ler och skrattar Margaux 
Dietz i “Partitempen”. Något som hon även gjorde i Stefan Löfvens avsnitt. Hon lyssnar även 
på det Gustav Fridolin säger genom att humma och nicka. I “Jenny och Steffo träffar 
partiledarna” skrattar programledarna mycket och Steffo Törnquist väljer att dra flera skämt. 
Det blir dock en stämningsförändring när Steffo Törnquist tar upp Gustav Fridolins 
jaktintresse.  
 
Margaux Dietz utgår från sig själv för att berätta att även hon brukar gå på fotbollsmatcher 
precis som Gustav Fridolin. Steffo Törnquist vill påpeka att han och Gustav Fridolin har ett 
gemensamt intresse som är jakt. Som Deuze skriver är det svårt med total objektivitet. 
(Deuze, 2005). Här är två exempel på när man går ifrån den “professionella distansen” och 
blandar in sig själv. (sätt in deuze) Det är inte något som är fel då det sätter en personligare 
prägel på samtalet och det handlar om ämnen som inte kräver att man ska vara helt opartisk, 
då det pratar om personliga intressen.  
 
Omedelbarhet: Man tar upp händelser som skett kring partiet men det är saker som hänt 
utanför vår tidsram som vi räknar som dagsaktuell. Men eftersom att det inte är 
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nyhetsprogram som vi har analyserat så finns inte heller ett krav på att det måste inkludera 
dagsaktuellahändelser.  
 
Etik: Det finns inget som bryter mot de pressetiska reglerna i programmen.  
 
 

7.2.3 Jonas Sjöstedt 

 
Public service: “Jenny och Steffo träffar partiledarna” bidrar inte till public service i detta 
avsnitt då de inte tar upp aktuella sakfrågor. Tittarna får veta vad Vänsterpartiet stod för förr 
men inte idag. “Partitempen” fortsätter som tidigare och bidrar till public service genom att ta 
upp sakfrågor som till exempel sex timmars arbetsdag och minskning av klasskillnader i 
landet. Till skillnad från de flesta avsnitten får man en förklaring hur man ska få till sex 
timmars arbetsdagar. Många av de sakfrågor som tas upp i avsnitten med alla partiledare 
leder inte till någon konkret lärdom om hur man ska lösa de problem/förslag varje parti har.  
 
Objektivitet: Det finns en lugn stämning i “Jenny och Steffo träffar partiledarna”. Det 
märker man till exempel för att man håller en lugn ton på rösten när man pratar. Precis som i 
alla avsnitten i “Jenny och Steffo träffar partiledarna” så bidrar musiken som spelas till att 
man ska få en lugnare känsla. I “Partitempen” så framstår Margaux Dietz som intresserad av 
vad Jonas Sjöstedt har att säga. Detta märks genom att hon inte avbryter när han pratar och 
nickar och hummar till svar när han pratar. Hon ler också när hon pratar vilket kan tyda på att 
hon är glad och har trevligt i intervjun. Man hänvisar inte till sig själv eller uttrycker 
personliga åsikter kring sådant som anses viktigt.  
 
Omedelbarhet: I “Partitempen” tar Margaux Dietz upp att man nu i de politiska debatterna 
pratar mycket om välfärden. Men det är inte en konkret händelse utan ett händelseförlopp 
som sker vid flera tillfällen. Precis som det tidigare har nämnts är inte den snabbaste och 
färskaste nyheten det viktiga i dessa program.  
 
Här håller man sig till att vara objektiv och inte utgå från sig själva för att sedan ställa en 
fråga, detta för att de inte har något gemensamt eller att programledarna inte kan relatera till 
det som de ska fråga om.  
 
Etik: Det finns inget som bryter mot de pressetiska reglerna i programmen.  
 

 

7.2.4 Jimmie Åkesson 
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Public service: Som tidigare går “Partitempen” i public service riktning till skillnad från 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna” som inte lyfter viktiga sakfrågor. De lyfter istället vad 
partiet stod för förr i tiden. I “Partitempen” får tittaren ta del av att Sverigedemokraterna 
jobbar för trygghet och lägger ner mycket pengar på en förbättrad sjukvård. Som tidigare 
nämnt så förstår man att det inte kommer vara lika mycket om sakfrågor i “Jenny och Steffo 
träffar partiledarna” för tittaren ska få lära känna Jimmie Åkesson och inte politiken.  
 
Tittarna får också ta del av att man in en SIFO-undersökning sett att Sverigedemokraterna är 
det parti som engagerar mest på sociala medier. Detta för att få veta varför Jimmie Åkesson 
tror att det är så.  
 
Objektivitet: Det är mindre skämtsam stämning i båda avsnitten när Jimmie Åkesson 
intervjuas. Exempelvis så låter Margaux Dietz lugn på rösten, men hon skrattar inte lika 
mycket som i tidigare avsnitt. Hon tycks inte heller nicka och humma lika mycket som 
tidigare när hon lyssnar på svaren. Något som är värt att tillägga är att Jimmie Åkesson inte 
fick sina tre anledningar uppradade på skärmen, men det fick alla andra partiledare. 
 
I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” ställer Jenny Strömstedt många frågor till varför 
Jimmie Åkesson valde att bli sverigedemokrat. Exempelvis ställer hon frågan “Tyckte du att 
Sverigedemokraterna hade ett demokratiskt material?”. Ett annat exempel är när Jimmie 
Åkesson uttrycker att Jenny Strömstedt tillhör en elit på grund av hennes värderingar han tror 
att hon har. Hon ifrågasätter då detta. Steffo Törnquist är inte lika skämtsam i detta avsnitt 
som de tidigare.  
 
Varken i “Partitempen” eller “Jenny och Steffo träffar partiledarna” så uttrycker man 
personliga åsikter som tydligt framstår som ett ställningstagande i vad de har för åsikter. Men 
det kan i frågor finnas bakomliggande åsikter på sättet frågan ställs. Till exempel gång på 
gång ifrågasätta Jimmies Åkessons val av parti. Det är något som inte märks lika tydligt i 
andra avsnitt. 
 
 Det är svårt att avgöra om dessa programledarna avviker från objektivitet, eftersom att de 
inte ställer frågor eller säger saker som klart och tydligt visar att de är emot eller för vad han 
står för. Men det går att diskutera om de ändå lyser igenom när de ställer vissa frågor om de 
ställs för att det är just han och vad han tillhör för parti. För det var ingen annan i 
“Partitempen” som fick frågan om vad de skulle göra om deras barn inte skulle ha samma 
åsikter.  
 
Objektiviteten kan också diskuteras i “Partitempen” när det kommer till momentet “Tre 
anledningar” som innebär att man ska få berätta om varför man ska rösta på partiet. Det har 
alla partiledare fått göra och i samband med det så dyker anledningarna upp i bilden, men det 
gör de inte i Jimmie Åkessons avsnitt. Det kan vara den mänskliga faktorn som bara missat 
det eller att man tagit ett beslut om att inte visa upp dem. Det finns inget svar på detta då 
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Margaux Dietz inte har svarat tittare som kommenterat detta. Men det är viktigt att ta upp då 
det avviker från det normala i programmet och kan ha med åsikter att göra.  
 
Omedelbarhet: Det knyts inte an till aktuella händelser i något av avsnitten. Och som nämnt 
tidigare är det inte nyhetsprogram som studeras då krävs inte omedelbarhet som innebär 
snabba, nya nyheter kort beskrivet.  
 
Etik: Det finns inget som bryter mot de pressetiska reglerna i programmen.  
 

7.2.5 Ulf Kristersson 

 
Public service: Precis som tidigare får vi ta del av mer public service i “Partitempen” än i 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna”. Det tas upp frågor i “Partitempen” som exempelvis 
handlar om integrationen, och att Sverige bör införa språktester. Detta är något han även 
nämner “Jenny och Steffo träffar partiledarna” då de frågar honom vilket som är det största 
problemet i Sverige idag. Han ger även med mer konkreta svar på hur integration ska lösas än 
vad de flesta andra partiledarna gör i de andra avsnitten.  
 
Objektivitet: Det är lugnt och trevligt i “Partitempen”. Detta märks genom att man talar 
lugnt med varandra och trevligt för att man ler mycket i konversationerna. Det framstår också 
som att man har kul, då man skrattar en del i båda programmen avsnitt med Ulf Kristersson. I 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna” är det skämtsamt, det ser man genom att Steffo 
Törnquist gärna skämtar mycket. Det är också avslappnat, vilket man får en känsla av för att 
det är lugna toner på rösterna i konversationerna.  
 
Jenny Strömstedt tar upp att hon och Ulf Kristersson har gemensamt att de har varit en kamp 
för att kunna få barn. Tittarna får också höra att Steffo Törnquist en gång i tiden varit 
gymnastiklärare. Det är inget som är fel enligt synen på objektivitet som är svår att följa men 
man går ifrån och släpper lite på den “personliga distansen” (Deuze, 2005:448) som leder till 
en mer personlig prägel i samtalet.  
 
Omedelbarhet: Det kopplas inte till aktuella dagshändelser men man talar om att han har 
goda chanser till att bli statsminister i “Jenny och Steffo träffar partiledarna”. I “Partitempen” 
tar man upp att han vid inspelningstillfället endast varit partiledare i cirka ett halvår.  
 
Etik: Det finns inget som bryter mot de pressetiska reglerna i programmen.  
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7.2.6 Ebba Busch Thor 

 
Public service: I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” tas inga sakfrågor upp med Ebba 
Busch Thor vilket innebär att de inte bidrar med public service i avsnittet. “Partitempen” 
bidrar dock till public service då man lyfter sakfrågor som handlar om bland annat att 
Kristdemokraterna säger nej till skrytbyggen och ja till fler äldreboenden och att det är för 
mycket fokus på pengar och för lite på människor. Som tidigare nämnt i denna uppsats så 
finns denna skillnad för att “Partitempen” har som mål att man ska lära sig om politik och i 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna” ska man lära känna politikern.  
 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna” tar upp att Kristdemokraterna sjunker i undersökningar 
som handlar om väljarstöd. Genom att hänvisa till opinion som man även gjort i andra avsnitt 
i båda programmen så visar man att man gjort en del research inför intervjun. Detta bidrar 
även till att ge publiken mer information hur det ser ut inom den svenska politiken, som i sin 
tur kanske bidrar till publikens kunskap. 
 
Objektivitet: Det framstår som att programledarna har kul i både “Partitempen” och “Jenny 
och Steffo träffar partiledarna”. Det skojas mycket och framstår som avslappnat. Exempelvis 
så har Margaux Dietz liknande kroppsspråk som i de flesta avsnitt av “Partitempen”. Hon ler, 
skrattar och är lugn på rösten. Ytterligare ett exempel på den avslappnade stämningen är att 
Margaux Dietz ger Ebba Busch Thor en high five i slutet av avsnittet. 
 
I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” är programledarna väldigt lugna när de pratar och ler 
mycket. Jenny Strömstedt ler mycket när hon lyssnar på Ebba Busch Thor som pratar. Steffo 
Törnquist ser även intresserad ut när hon pratar genom att luta sig lite framåt när han lyssnar. 
Steffo Törnquist skämtar med henne vilket gör att alla skrattar. Detta händer flera gånger.  
 
Det talas ingenting utifrån sig själva och inte heller framförs det några egna åsikter. Man 
håller sig till att vara helt objektiva.  
 
Omedelbarhet: I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” pratar man om att det just nu blåser 
högervindar men att Kristdemokraterna ändå sjunker i stöd hos sina väljare. Detta är inte 
någon specifik händelse som skett en gång utan detta är något som sker under längre tid.  
 
Etik: Det finns inget som bryter mot de pressetiska reglerna i programmen.  
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7.2.7 Annie Lööf  

 
Public service: I Annie Lööfs avsnitt bidrar båda programmen till att förmedla information 
kring sakfrågor. I “Partitempen” får tittarna veta att Centerpartiet exempelvis vill satsa mer på 
de utsatta i samhället. I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” får tittarna veta att 
Centerpartiet vill avskaffa Systembolaget och underlätta för småföretag på landsbygden som 
håller på med gårdsförsäljning. Vad som gör att det skiljer sig i hur mycket sakfrågor som tas 
upp i varje avsnitt i “Jenny och Steffo träffar partiledarna” är svårt att säga. En anledning kan 
vara att man vill lära känna partiledaren så kanske finns det mer saker man vill lämna tid åt i 
avsnittet som handlar om personen och därför tas inte politiken upp lika mycket. Detta är en 
effekt av medielogiken då man måste anpassa innehållet till det utrymme avsnittet har. 
(Strömbäck, 2014:234) 
 
Objektivitet: Det framstår som att Margaux Dietz har kul under intervjun i “Partitempen”. 
Detta för att hon tillsammans med Annie Lööf skrattar en del. Som till exempel när Annie 
Lööf berättar om en händelse då hon tappade rösten. Margaux Dietz ler mycker under 
intervjun precis som i många av de andra intervjuerna. Gemensamt med de andra 
programmen så ser man att det finns ett intresse i att lära sig om vad partiledaren har att säga. 
Det märks genom att Margaux Dietz sitter tyst och nickar instämmande när partiledaren talar. 
I “Jenny och Steffo träffar partiledarna” ser man även där att det finns ett intresse att lära sig, 
då de också tittar på partiledaren och nickar till svar, men programledarna vill även veta mer 
då de avbryter när partiledaren svävar iväg i svaren. De har också kul för de skrattar och 
Steffo Törnquist drar skämt.  
 
I “Partitempen” talar de om så kallad “mom-shaming” som både Margaux Dietz och Annie 
Lööf har erfarenhet utav. Under den diskussionen utgår Margaux Dietz från sig själv och sina 
upplevelser. Hon får även prata om sig själv som egenföretagare. Detta fungerar då det sätts 
en personlig prägel på samtalet. 
 
Omedelbarhet: Programledarna nämner inte några aktuella händelser. Annie Lööf lyfter 
dock själv integrationen och debatterna kring det som bara fokuserar på bilbränder och 
Rinkeby, istället för att också lägga fokus på små orter där det fungerar med integrationen.  
 
Etik: Det finns inget som bryter mot de pressetiska reglerna i programmen.  
 

7.2.8 Jan Björklund 
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Public service: Gemensamt för programmen är att Jan Björklund pratar om skolan i båda 
avsnitten. I “Partitempen” pratar han om att man måste förbättra resultaten i skolan. Han får 
också prata om att Sverige måste få ett starkare försvar och motverka hedersförtryck som han 
anser är den största utmaningen när det kommer till jämställdhet. I “Jenny och Steffo träffar 
partiledarna” pratar han om att Sverige bör införa mobilförbud i skolorna, som enligt honom 
redan fungerar i Frankrike.  
 
Jenny Strömstedt tar upp en PISA-undersökning som inte hade positiva resultat. Detta leder 
hon sedan in på debatterna som handlar om att den svenska skolan är i en kris. Men det är Jan 
Björklunds gamla lärare som uttalar sig om PISA-undersökningen och inte Jan Björklund 
själv.  
 
Objektivitet: Det är skämtsamt och de skrattar tillsammans i “Partitempen” och i “Jenny och 
Steffo träffar partiledarna”. Precis som med tidigare partiledare är det trevligt och ett tecken 
på detta är att de ler och skrattar. Det blir mer allvarsamt när Jenny Strömstedt och Steffo 
Törnquist besöker hans föräldrars grav tillsammans med honom. Även när man i 
“Partitempen” pratar om hans andra adoption så märks det att Margaux Dietz blir berörd då 
hon viftar med papperna framför ansiktet och tycker att de ska ta en tio sekunders paus då 
han berättar att hans son trodde att de skulle byta ut honom. Men även i “Partitempen” har 
man trevligt och kul då man skrattar och skämtar.  
 
Jenny Strömstedt lyfter sina problem med att hjälpa sina barn med deras läxor. Här får hon 
uttrycka sin mening om det svenska skolsystemet. Det är första gången som man lyfter en 
åsikt kring något som har med politiken att göra.  
 
Omedelbarhet: Margaux Dietz tar upp Me too som skedde under hösten 2017. Hon tar alltså 
upp ett dagsaktuellt händelseförlopp men inte någon specifik händelse som skett under detta.  
 
Etik: Det finns inget som bryter mot de pressetiska reglerna i programmen.  

 

8. Slutsats  
 
Syftet med denna studie är att studera vilka gestaltningar som förekommer i olika 
medieformat och hur dessa uttrycker sig i programmen. Resultaten visar att det relativt ofta 
förekom liknande gestaltningar i de båda programmen. Trivia-, spel- och sakfrågegestaltning 
förekom i flera avsnitt i de båda programmen. Dock förekommer skandalgestaltning endast i 
“Jenny och Steffo träffar partiledarna”. Detta skulle kunna bero på att man följer 
medielogiken och tar upp det man tror publiken är intresserad av. (Strömbäck, 2014:234) 
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En anledning till att det är skillnad i typen av vilka gestaltningar som förekommer kan bero 
på det utrymmet kanalerna har. I och med att “Partitempen” har kortare avsnitt måste de välja 
bort saker enligt medielogiken då de har ett begränsat utrymme. (Nord, Strömbäck, 
2012:221) Det kan det leda till att man inte tar upp vissa saker och det kan i sin tur påverka 
vilka gestaltningar som förekommer. Hade “Partitempen” haft mer utrymme hade kanske 
saker som räknas som exempelvis skandalgestaltning tagits upp. I “Jenny och Steffo träffar 
partiledarna” har de mer utrymme för att utveckla samtalsämnen och på så sätt får de mer 
utrymme för olika gestaltningar. 
 
Syftet var också att undersöka hur väl de journalistiska idealen efterföljs av programledare 
med olika journalistiska bakgrunder. Resultaten visar att en influencer och TV4:s journalister 
förhåller sig till de journalistiska idealen på ungefär samma sätt. Influencern, i detta fall 
Margaux Dietz, tillhandahöll mer public service än vad Jenny Strömstedt och Steffo 
Törnquist gjorde. Detta skulle kunna bero på grund av att de olika programmen har olika mål.  
 
Resultaten visar också att programledarna för de olika programmen är objektiva trots att de 
lyfter saker om sig själva. De blir personliga och tar upp gemensamma saker med 
partiledarna och leder ofta in det på en fråga till partiledaren. Detta gör att de är objektiva 
men att de tänjer på objektivitetens gränser. 
 
Varken influencern eller journalisterna gör några etiska övertramp då man inte går emot de 
pressetiska reglerna. Det visar på att programledarna i dessa två programmen, oavsett vilket 
format det gör programmet för eller deras journalistiska bakgrund, har en känsla om vad som 
är etiskt rätt eller fel. 
  
Denna studie är ett fall av gestaltning av i olika kanaler. Det är också ett fall av hur en 
influencer och journalister förhåller sig till de journalistiska idealen. Eftersom detta är en 
fallstudie är det svårt att generalisera dessa resultat till andra influencers och journalister, men 
studien kan vara komplement till liknande fallstudier.  

 
9. Slutdiskussion 
I “Partitempen” får man som väljare information om saker som rör röstning och information 
om saker som inte rör sakfrågor. Bland annat får man veta vad Alliansen är, tips till 
förstagångsväljaren från partiledare och vad som händer om man får mindre än 4% av alla 
röster. Detta tar upp en del av programtiden och skulle kunna vara en förklaring till att 
triviagestaltningen är mindre förekommande i vissa avsnitt av “Partitempen”. 
 
Ytterligare en sak att tänka på när det kommer till jämförandet av dessa program är att de är 
olika långa. Det innebär att saker får mindre utrymme i “Partitempen” än vad det får i “Jenny 
och Steffo träffar partiledarna”. 
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Partiledarna tycks prata mer i “Partitempen” om diverse saker än vad de får i “Jenny och 
Steffo träffar partiledaren”. En anledning till detta kan vara för att Margaux Dietz inte har 
lika mycket och lång erfarenhet av intervjusituationer som Jenny Strömstedt och Steffo 
Törnquist. De har jobbat som journalister för TV4 under en längre tid. Detta skulle kunna 
innebära att partiledarna är mer fria att styra samtalet och ta upp de ämnen de vill tala om 
med Margaux Dietz än med Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist. 
 
Sätter man denna studie i förhållande till vad Cappella, Jamieson, De Vreese och Elenbaas 
kommer fram till i sina studier finns en intressant sak att lyfta fram gällande cynisism. 
De studerade hur spelgestaltning påverkar människor. (Cappella, Jamieson, 1997. De Vreese, 
Elenbaas, 2008) De visar att människor som utsätts för spelgestaltningar blir mer cyniska. 
Det skulle kunna innebära att “Jenny och Steffo träffar partiledarna” möjligtvis kan göra sin 
publik mer cyniska än vad “Partitempen” gör om dessa studier stämmer. Detta då de 
förekommer fler spelgestaltningar i “Jenny och Steffo träffar partiledarna” än i 
“Partitempen”. Det är dock svårt för oss att veta då vi inte har studerat dessa programs 
påverkan på sina tittare. 
 
Något vi har observerat är att Jenny Strömstedt stundtals undviker ögonkontakt vid väldigt 
personliga frågor. Det är svårt att avgöra om det beror på att hon funderar på hur hon ska 
formulera frågan eller om det beror på att hon tycker det är jobbigt att ställa frågan. Ett tydligt 
exempel på detta är när hon tar upp Jimmie Åkessons spelberoende och ställer frågor kring 
det. 
 
Framtida studier skulle kunna studera liknande program för att se hur andra influenser som 
intervjuar partiledare gestaltar dem och hur de förhåller sig till de journalistiska idealen. Gör 
man det kan man se vilken information man som väljare få, om influencern är objektiv och så 
vidare. 
 
Framtida studier skulle även kunna fokusera på hur de journalistiska idealen skiljer sig 
mellan journalister som producerar program för traditionella medier eller sociala medier. 
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Bilaga 1 
 
Analysfrågor: 
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1. “Finns det en skillnad i gestaltningen av politiker och vad väljer man att lyfta fram, när det 
är en journalist eller icke-journalist som intervjuar dem?” 

● Förekommer sakfrågegestaltning? 
● På vilket sätt gestaltas sakfrågor? 

Vilka politiska frågor/förslag får partiledaren uttala sig om? 
Vilka åsikter får partiledarna ta upp i samband med dessa politiska frågor? 
 

● Förekommer spelgestaltning? 
● På vilket sätt gestaltas politik, opinionssiffror och partiledarens/partiet relationer till 

andra politiker som spelgestaltning? 
Gestaltas detta utifrån någon form av spel/kamp? På vilket sätt? 
Gestaltas partiledarna/partiet som vinnare/förlorare? På vilket sätt? 
Gestaltas partiledaren med hjälp av krigsmetaforer? På vilket sätt? 
 

● Förekommer skandalgestaltning? 
● På vilket sätt gestaltas skandaler? 

 
● Förekommer triviagestaltning? 
● På vilket sätt gestaltas partiledaren utifrån triviagestaltning? Vad väljer man att lyfta 

upp som inte rör politiken och politiska händelser? 
Gestaltar man partiledaren utifrån familj (nuvarande, exempelvis partner, barn och så 
vidare)? På vilket sätt? 
Gestaltar man partiledaren utifrån bakgrund (uppväxt, familjen som ung och så 
vidare)? På vilket sätt? 
Gestaltar man partiledaren utifrån intressen? På vilket sätt? 
Gestaltar man partiledaren utifrån egenskaper (som ung/nu)? På vilket sätt? 
Gestaltar man partiledaren utifrån utseende? På vilket sätt? 

 
 
2. “På vilket sätt förhåller sig programledarna till de journalistiska idealen?” 

● Public service: 
Vilken information får väljarna om specifika sakfrågor? 
Vilken information får väljarna om hur partiet ska genomföra sina förslag? 
Hänvisar programledaren till väljare eller opinion i sina politiska frågor till 
partiledaren? På vilket sätt? 

● Objektivitet: 
På vilket sätt uppträder programledarna mot partiledaren? Exempelvis skämtar 
mycket, dålig ögonkontakt med partiledaren och så vidare. 
Utgår programledaren utifrån sig själv i sitt program det vill säga talar i jag-form? På 
vilket sätt? 
Tar programledaren upp personliga åsikter? På vilket sätt? 
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● Omedelbarhet:  
På vilket sätt knyter programledaren ihop partiledarens/partiets politik med aktuella 
händelser? 

● Etik:  
Finns det något som bryter mot de pressetiska reglerna från programledarens sida? 
Vadå?  

 

Bilaga 2 
Ge korrekta nyheter: 
1.     Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver 

korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 
2.     Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren 
möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 

3.    Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

4.    Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer 
är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. Var generös med bemötanden. 
5.     Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta 

ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle 
skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av 
dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid 
kräver en redaktionell kommentar. 

6.     Publicera utan dröjsmål. 
  
Respektera den personliga integriteten: 
7.    Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet 

om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 
8.    Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av 

hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 
9.    Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av 

namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 
10. Framhäv inte berörda personers ras, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös 

åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 
missaktande. 

  
Var varsam med bilder: 
11.  Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 
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12.  Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det 
vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är 
förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. Hör båda sidor. 

13.  Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta 
kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var 
uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som 
blivit anmäld. 

14.  Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig 
om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör 
redovisas. 

  
Var försiktig med namn: 
15.  Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå 

från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 
16.  Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 

nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 
17.  Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger 

materialet. 
 

 

 

 

 

 
 


