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Abstract 
Författare: Adam Larsson och Anton Gustafsson 

Titel: En studie av frågorna som ställts i SVT:s slutdebatter under 2000-talet utifrån sak- och 

spelgestaltning. Sak- och spelgestaltning - har gestaltningen förändrats i SVT? 

Kurs, termin och år: Examensarbete 15hp, HT 2018 

Antal ord: 12248 

Syfte och problemformulering: Syftet med vår studie är att undersöka om programledarnas 

frågor i SVT:s slutdebatter under 2000-talet har förändrats över tid i förhållande till sak- och 

spelgestaltning.  

 

● Hur stor är skillnaden mellan gestaltningssätten från 2002 och framåt i slutdebatterna?  

● Hur ser fördelningen ut av de olika gestaltningsfrågorna mellan partiledarna i 

slutdebatterna?  

● Hur väl håller sig SVT till sitt uppdrag när det gäller folkbildningsambitioner, 

opartiskhet och saklighet när det kommer till frågorna som ställts av programledarna i 

slutdebatterna? 

 

Genom en kvantitativ studie med kvalitativa inslag har vi studerat hur frågorna som 

programledarna ställer i SVT:s slutdebatter 2002, 2006, 2010, 2014 och 2018 har gestaltats 

utifrån sak- och spelgestaltning. Vi har även studerat hur antalet frågor fördelas över partierna 

i varje debatt. Det har sedan ställts mot SVT:s uppdrag som bland annat handlar om att vara 

opartiska och sakliga. Vi har kommit fram till att det är antalet neutrala frågor, det vill säga 

de som inte tillhör varken sak- eller spelgestaltning, som är den klart mest förekommande. 

Därefter är Sakgestaltande frågor alltid vanligare än spelgestaltande. Vi har även kommit 

fram till att SVT håller sig till att vara opartiska, sakliga och de uppnår även sin 

folkbildningsambition i frågorna de ställer till partiledarna. 

 

Nyckelord: Slutdebatt , partiledardebatt , programledare , public service , spelgestaltning , 

sakgestaltning , gestaltningsteori 
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Introduktion och problemformulering 
 
Den här studien handlar om hur sak- och spelgestaltning eventuellt har förändrats under 

2000-talet i SVT:s slutdebatter. Det kommer fokuseras på hur frågorna från programledarna 

ställts i förhållande till sak- och spelgestaltning under slutdebatterna från valet 2002 till valet 

2018, i totalt fem olika debatter. Studien kommer bestå av att vi granskar dessa fem debatter 

och tar ut hur mycket av debatten som är sak- respektive spelgestaltning när det kommer till 

hur frågorna från programledarna ställts. Vi kommer även identifiera de frågor som varken 

har sak- eller spelgestaltning. De frågor definieras som neutrala.  

  

Det vetenskapliga forskningsproblemet är att det saknas forskning på hur just SVT:s 

utveckling ser ut på området när det gäller slutdebatter i valrörelser från 2002 fram till den 

senaste valrörelsen. Spelgestaltning har fått mer utrymme i medias bevakning av politik 

under de senaste åren. I forskningen har man också gjort klart att spelgestaltning av politiska 

processer och politiska aktörer bidrar till att människors förtroende till politiska aktörer och 

politiska processer minskar.  Det finns även forskning som visar att det politiska intresset 1

minskar hos dem som tar del av medier som ägnar sig mycket åt spelgestaltning.  Samtidigt 2

visar viss forskning att sakgestaltning har omvänd effekt på människor, alltså att det politiska 

intresset ökar och förtroendet för medias rapportering ökar i takt med det politiska intresset.   3

 

1 de Vreese, Claes H. (2014). Mediatization of News: The role of news framing. s. 137-156.  
2 Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I Jesper 
Strömbäck & Lars Nordh (red.) Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska 
valrörelser s. 239-269. 
3 Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I Jesper 
Strömbäck & Lars Nordh (red.) Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska 
valrörelser s. 239-269. 
 

3 



Adam Larsson 
Anton Gustafsson 

Denna studie är intressant att göra för att se hur sak- och spelgestaltning av politik förändrats 

över tid. Då den tidigare forskningen visar på att spelgestaltningen minskar förtroendet för 

media och minskar det politiska intresset hos människor blir det här en viktig studie att 

genomföra. När samma forskning visar att sakgestaltningen bidrar till ett ökat politiskt 

intresse blir det mer intressant om studien skulle visa att Public service använder sig av 

spelgestaltning i hög grad. För att göra studien mer intressant och för att stärka 

forskningsläget kommer vi rikta in oss på public service och närmare bestämt Sveriges 

television. Som nämnt i inledningen är det frågorna från programledarna under slutdebatter vi 

kommer studera för att se hur det eventuellt har ändrat sig. Det finns vissa studier om sak- 

och spelgestaltningen i slutdebatterna, men där har man mer studerat slutdebatten som helhet 

vad gäller tempo, ljussättning och så vidare, men ett fullt fokus på de journalistiska frågorna 

har saknats.  Det finns heller ingen studie från årets slutdebatt. Vi kommer även sätta in i 4

kontexten hur public service sköter sitt uppdrag utifrån sitt sändningstillstånd. Är det mindre 

okej för dem att tillåta och göra debatter mer som spelgestaltning än sakgestaltning, sett ur 

hur deras sändningstillstånd ser ut, det säger bland annat: ‘’SVT:s program ska präglas av 

demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och 

det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. Sändningstillstånd 

säger även att företaget bland annat ska utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt samt 

med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i tv” .  Eftersom 5

spelgestaltning av politiska processer och politiska aktörer bidrar till att människors 

förtroende till politiska aktörer och politiska processer minskar . Så kan det argumenteras för 6

att SVT:s folkbildningsambition blir lidande om spelfrågor tar för stor plats. Och eftersom 

forskning visar på att sakgestaltning ska ha en omvänd effekt  går det att argumentera för att 7

SVT borde vilja ha en mer sakinriktad debatt för att nå upp till folkbildningsambitionen. 

 

Aftonbladet och TV4 behöver exempelvis locka tittare för att få in pengar, för SVT är det inte 

riktigt samma situation. Kan det då finnas ett ansvar från SVT:s sida att ta ett steg ifrån 

4 Esiasson, Peter & Håkansson Nicklas. (2002). Besked ikväll! - Valprogram i svensk radio och tv.  
5 SVT:s public serviceuppdrag 2018-10-29 
6 de Vreese, Claes H. (2014). Mediatization of News: The role of news framing. 137-156 
7 Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I Jesper 
Strömbäck & Lars Nordh (red.) Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska 
valrörelser s. 239-269. 
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spelgestaltningar och fokusera mer på sak. Med konsekvensen att debatten kanske blir 

tråkigare för publiken, men att de fullföljer sitt ansvar att informera medborgarna.  

  

En annan aspekt som gör denna studie intressant är att allt fler väljare bestämmer sig sent för 

vad de ska rösta på i valet. Enligt vissa siffror är det så mycket som över en miljon personer 

som bestämde sig för vad de skulle rösta på, först på valdagen.  Det här kan göra slutdebatten 8

till en viktig informationskälla för väljare som har svårt att bestämma sig. Därför har SVT ett 

ännu större ansvar i att hålla sig informativa och hjälpa politikerna i att på ett sakligt sätt 

informera väljarna om vilka sakfrågor som är viktiga för dem och på vilket sätt de vill 

förändra samhället så att väljarna kan göra ett så informerat val på valdagen som möjligt.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att undersöka om programledarnas frågor i SVT:s slutdebatter under 

2000-talet har förändrats över tid i förhållande till sak- och spelgestaltning.  

 

● Hur stor är skillnaden mellan gestaltningssätten från 2002 och framåt i slutdebatterna?  

● Hur ser fördelningen ut av de olika gestaltningsfrågorna mellan partiledarna i 

slutdebatterna?  

● Hur väl håller sig SVT till sitt uppdrag när det gäller folkbildningsambitionen, 

opartiskhet och saklighet när det kommer till frågorna som ställts av programledarna i 

slutdebatterna? 

 

Bakgrund  

  

8 Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören. (2016). Svenska väljare.  
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Slutdebatten i SVT har funnits ända sedan televisionen blev en självklar del av 

valjournalistiken på 1960-talet. I slutdebatten får väljare som inte har bestämt sig en sista 

chans att lära känna partierna och deras partiledare. När utvecklingen går mot att allt fler 

väljare bestämmer sig så sent som på valdagen  blir den här debatten extra viktigt för att 9

hjälpa medborgarna att utföra sin demokratiska rättighet på valdagen. Det här gör alltså att 

slutdebatten är och har varit ett viktig inslag i SVT:s valbevakning. Numera är dock inte SVT 

ensamma om att ha partiledardebatter under valrörelsens slutskede. TV4 har under flera 

valrörelser konkurrerat med sin egen slutdebatt och 2014 hade även de två stora 

kvällstidningarna egna webbsända partiledardebatter. Även Sveriges Radio hade en slutdebatt 

med samtliga åtta riksdagspartier under valet 2018. Det finns alltså nu allt fler alternativ för 

väljarna när det kommer till partiledardebatter, utbudet har helt enkelt aldrig varit större när 

det kommer till partiledardebatter.  

 

Den här utvecklingen är intressant och det finns många saker man kan studera när det 

kommer till slutdebatter. De politiska debatterna har förändrats över tid, från att vara ett 

demokratiskt upplysningsverktyg till att gå mer mot underhållning på senare år. Därför är det 

intressant om SVT, trots konkurrensen, med det nya snabbare och mer 

underhållningsinriktade formatet håller sig till saklighet i frågorna de ställer till politikerna i 

debatten eller om de följer med i den medialiserade utvecklingen med att gestalta politiken 

som spel. När det kommer till exempelvis bildproduktion och ljussättning samt den mer 

dramatiserade tonen i debatterna som hämtar allt mer inspiration från sport- och 

underhållningsbranschen.  Förenklat kan man säga att slutdebatterna kan delas in i två olika 10

tidsepoker, en mer traditionell och en mer medieanpassad. Den första tidsepoken sträcker sig 

från ungefär 1950-talet till 1980-talet och den andra perioden från ungefär 1980 till i dag. 

Den första perioden präglas av den politiska logiken, där får politikerna själva bestämma 

vilka frågor som ska diskuteras och det handlar mycket om ideologi. Det råder även absolut 

rättvisa när det gäller talartid, ett anförande fick inte hålla på mer än max två till tre minuter 

och om man drar över den tiden blev man avbruten av moderatorn. De senaste valrörelserna 

har debattformatet blivit friare och det är mer godtyckligt hur lång tid anföranden och repliker 

9 Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören. (2016). Svenska väljare.  
10 Luginbühl, Martin (2007) Conversational violence in political TV debates: Forms and 
functions. Journal of Pragmatics. s. 1375-1375. 
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får ta. Journalisternas roll har även den förändrats, i den första perioden hade de i princip bara 

koll på tiden, medan journalisterna numera bestämmer vilka ämnen som ska tas upp och de 

styr även debatten på ett tydligare sätt.   11

 

När utvecklingen är så medialiserad som den bevisligen är och där konkurrensen om tittarna 

ökar är det logiskt att dramatisering blir ett allt starkare och tydligare inslag inom 

journalistiken. Håller sig då SVT till sitt uppdrag om att vara sakliga och vara en källa till 

kunskap för medborgarna, eller hänger de med i den utveckling som all nyhetsjournalistik går 

mot när det kommer till spelgestaltning av politiken? När allt fler väljare bestämmer sig för 

vad de ska rösta på sent blir slutdebatten viktig för att informera väljarna vad partierna vill 

och vad de står för. Därför blir det intressant att studera om frågorna som ställts av 

journalisterna som leder debatten är sak- eller spelgestaltande, då det finns forskning som 

visar på att gestaltandet av politik spelar roll för mottagarens intresse för politik och tilltron 

för både politiker och journalister.  

  

 

Teori och tidigare forskning 

Gestaltningsteorin 
För att förstå problemet ytterligare finns ett antal teorier som är användbara för att få en 

djupare förståelse. Den grundläggande teorin är ’’framing theory’’ eller gestaltningsteorin 

som den benämns på svenska. Under 1990-talet började gestaltningsteorin användas och bli 

en viktig teorin när man ska förklara journalistisk kommunikation, men den används också 

när man ska beskriva hur politiker och politiska aktörer gör för att få fram sina budskap.  12

Forskare använder ofta gestaltningsteorin när man vill förklara mediernas innehåll och vilka 

11 Örnebring, Henrik (2001) TV-parlamentet – Debattprogram i svensk TV 1956-1996. s.376-377. 
 
12 Borah, Porismita. (2011). Conceptual Issues in Framing Theory: A Systematic Examination of a 
Decade's Literature. s.246-263.  
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effekter det innehållet har på människor.  Gestaltningsteorin handlar om att information 13

måste organiseras på något vis. Medan det som sker i verkligheten egentligen är obegränsat 

med olika vinklar och historier samtidigt som informationen man kan utvinna ur verkligheten 

för att sedan kommunicera den alltid är begränsad.  Det kan både handla om hur en politiker 

förmedlar sitt budskap för att övertyga väljare eller hur en journalist vill få människor att läsa 

sin artikel.  I grunden handlar gestaltning om att den aktör eller person som vill 14

kommunicera något konstruerar verkligheten på ett sätt som ska leda tankarna hos den som 

mottar kommunikationen åt ett specifikt håll. Det kan man göra genom att lyfta fram vissa 

aspekter och genom att välja ut viss fakta, men också välja ord,betoningar och påståenden.  15

När man pratar om gestaltningar inom journalistiken handlar det om att nyhetsjournalistiken 

ramar in det som den redaktionen anser vara det viktigaste med till exempel ett nytt politiskt 

förslag eller en konflikt av något slag. Detta betyder också naturligtvis att andra saker inte får 

plats i rapporteringen och aldrig når allmänheten.  

Politisk gestaltning 

När det kommer till generell gestaltning är det vanligt att man undersöker hur politik gestaltas 

i media. Och då finns det två stora typer av gestaltning som man måste skilja åt, 

sakgestaltning och spelgestaltning.  Framförallt sak- och spelgestaltningarna, anses ofta vara 16

de viktigaste då det är vanligast att undesöka hur de dominerar en nyhet. Men det är också 

viktigt att undersöka hur ofta de förekommer i rapporteringen då politiska nyheter ofta 

innehåller både sak- och spelgestaltning.   17

  

13 D´Angelo, Paul & Kuypers, Jim. (2010). Doing news framing analysis: Empirical and Theoretical 
Perspectives. s.1-15. 
14 Schaffner, Brian & Sellers, Patrick. (2010). Winning with words: The origins and impact of political 
framing. s.1-11 
15 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s. 9. 
16 Cappella, Joseph & Jamieson, Kathleen. (1997). Spiral of Cynicism: The press and the public good. 
s.112. 
17 Aalberg, Toril, De Vreese, Claes & Strömbäck, Jesper. The Framing of Politics as Strategy and 
Game: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings. Journalism s.162-178. 
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Sakgestaltning 

När journalistiken gestaltar politiken som sak vinklar man nyheterna så att de handlar om 

politiken som en process där sakfrågorna i politiken lyfts fram och politikernas ambition att 

med olika förslag förändra samhället blir det centrala i nyhetsbevakningen.   Följden av den 18

här typen av gestaltning är att fokus ofta hamnar på specifika förslag från politiker och 

politiska aktörer och vilka åsikter de har i specifika sakfrågor. “Det implicita budskapet när 

politik gestaltas som sak är att politik i första hand handlar om olika åsikter om hur samhället 

bör förändras och att politiker drivs av viljan att förändra samhället” som Nord och 

Strömbäck utrycker sig.  19

  

  

Spelgestaltning  
När politiken gestaltas som spel och strategi av journalistiken får man den politiska 

rapporteringen att handla om maktkampen mellan olika politiker och politiska aktörer.  20

Följden av spelgestaltning blir därför att nyhetsrapporteringen handlar om politiska strategier, 

vilka bakomliggande orsaker som finns för hur politiker agerar som de gör, vilka som har gått 

upp och ner i opinionsmätningar, vilka relationer som finns mellan politiska aktörer och hur 

politiken bedrivs snarare än vad den vill åstadkomma.  Ett tydligt exempel på spelgestaltning 21

i den politiska nyhetsrapporteringen är när rapporteringen om ett specifikt förslag från ett 

parti handlar om hur det ska påverka partiets popularitet hos vissa väljargrupper snarare än 

om vilka förändringar förslaget kommer göra för samhället.  Spelgestaltningens vanligaste 22

kännetecken är när journalistiken använder sig av krigsmetaforer, eller sportmetaforer för att 

förklara ett politiskt skeende. “Det implicita budskapet när politik gestaltas som spel och 

18 Lawrence, Regina. (2000). Game-framing the issues: Tracking strategy frame in public policy news. 
s. 93-114. 
19 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.10. 
20 Cappella, Joseph & Jamieson, Kathleen. (1997). Spiral of Cynicism: The press and the public good. 
s.115 
21 Bindenkrantz Solkjear, Anne & Green-Pedersen, Christoffer. (2009). Policy or process in focus? 
s.168-169. 
22 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.10. 
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strategi är att politik i första hand handlar om makt som ett mål i sig och att politiker drivs av 

viljan att vinna framgång och makt” som Nord och Strömbäck förklarar det övergripande . 23

  

Skandalgestaltning 

Det finns även en tredje kategori som man kan använda när man pratar om gestaltningen av 

politik. Den kallas för skandalgestaltning och handlar om att journalistiken framställer 

politiker och politiska aktörer som att de är inblandade i moraliskt och juridiskt tveksamma 

affärer. Förenklat handlar det om saker som politiker har gjort, som framställs som 

skandalösa. Ett exempel som ofta tas upp är att en nytillträdd minister inte har betalat 

tv-avgiften.  Denna kategori kommer dock inte tas upp i den här studien då 24

skandalgestaltningen beror på andra faktorer än sak-och spelgestaltningen gör.  

  

Dagordningsteorin  

Det finns många teorier om massmedias påverkan på opinionen. Men den som troligen har 

betytt allra mest är dagordningsteorin. I forskningen om medieeffekters vagga visade 

forskningen på att massmedia hade mycket liten effekt på opinionen.  Som förklaring till 25

opinionsbildningsprocesser lyfte man istället fram sociala nätverk och interpersonell 

kommunikation som de viktigaste faktorerna. Enligt den tidigare forskningen formades alltså 

inte människors åsikter av massmedia utan av samtal med vänner, familj och bekanta som de 

med störst inflytande över hur viktiga frågor skulle tolkas.  I och med dagordningsteorins 26

intåg i forskningen började forskarna till viss del tänka på ett annorlunda sätt. Istället för att 

undersöka och fokusera på människors åsikter och vad de till slut la sin röst på började man 

nu mer studera människors verklighetsbild och hur de uppfattar sin omvärld.  På grund av 27

den här förskjutningen inom det här forskningsområdet handlar dagordningsmakten som 

23 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.10. 
24 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.11. 
25 Bryant, Jennings & Zillman, Dolf. (2009). A retrospective look at media effects. s.9-19. The sage 
handbook of media. 
26 Lazarsfeldt, Paul, Berelson, Bernard & Gaudet, Hazel. (1968) The peoples choice. How the voter 
makes up his mind in a presidental campaign. s.14-18 
27 Sheata, Adam. (2012). Medierna och demokratin. s.319. 
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media har, om vilken förmåga massmedia har när det gäller att påverka vilka samhällsfrågor 

som människor tycker är viktiga och inte.  Innehållsanalyser används ofta för att kartlägga 28

medias dagordning och på så vis kunde man se vilka sakfrågor och ämnen som dominerade 

nyhetsrapporteringen i massmedia. Sedan använde man opinionsundersökningar för att 

jämföra medias dagordning med människors dagordning.  Efter de första undersökningarna 29

av det här slaget hittade man trovärdiga bevis för att frågorna som media prioriterade och de 

frågorna som människor såg som viktiga var samma, och därefter kunde man bevisa att 

medias dagordning hade effekt på opinionen.  Sedan de första studierna av det här slaget har 30

det gjorts hundratals liknande studier runt om i hela världen som har kommit fram till ungefär 

samma sak, och det har mynnat ut i ett stort empiriskt material som ger starkt stöd för teorin 

om dagordningens makt.  All den här forskningen har lett fram till dagordningsteorins 31

grundtanke som Maxwell McCombs myntade på följande sätt enligt Adam Shehatas 

översättning, “massmedierna kanske inte är särskilt framgångsrika i att tala om för människor 

vad de ska ha för åsikter, men de är oerhört framgångsrika i att tala om för sin publik vad de 

ska ha åsikter om”   32

  

Medialisering och medielogik 

Traditionell media är fortfarande en viktig källa till kunskap och information om vad som 

händer i samhället. Det är fortfarande medierna som erbjuder den mesta kunskapen till 

människor vad gäller politik och politiska frågor. I dagens informationssamhälle står egna 

erfarenheter och samtal med medmänniskor slätt i jämförelse.  Av alla medier som dyker 33

upp överallt så är fortfarande de traditionella massmedierna (radio, tv, tidningar) viktigast. 

Internet blir med tiden viktigare och det är allt fler som vänder sig dit för att få information, 

men då är det oftast de traditionella mediernas hemsidor som man använder för att skaffa 

28 Sheata, Adam. (2012). Medierna och demokratin. s.319. 
29 Sheata, Adam. (2012). Medierna och demokratin. s.320. 
30 McCombs, Maxwell & Shaw, Donald. (1972) The agenda - setting function of mass media. 
s.176-177 
31 Sheata, Adam. (2012). Medierna och demokratin. s.320. 
32 Sheata, Adam. (2012). Medierna och demokratin. s.320. 
33 Strömbäck, Jesper. (2009). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
s.30-33.  
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information och kunskap om vad som händer i samhället.  Det här leder till vad man brukar 34

kalla medierad politik, det är alltså en politik som i huvudsak utspelar sig i media. Det 

betyder alltså att media är politikernas främsta och enda kanal om de vill nå ut med sina 

budskap till människor.  Det här ger medierna en ganska stor makt över hur politikerna når 35

ut med sina budskap. Verkligheten är obegränsad, men mediernas format kommer alltid vara 

begränsat och kommer aldrig kunna rapportera om allt. Därför måste de som arbetar i 

medieföretagen alltid göra ett val om vad som ska komma med i nyhetsrapporteringen och 

hur de nyheterna ska beskrivas eller gestaltas.  Samtidigt kan ingen människa ta del av allt 36

som medierna rapporterar om, det här leder till att det pågår en konkurrens om människors 

uppmärksamhet mellan olika medier och även aktörer som inte ingår i de traditionella 

medierna. För att förklara det lite förenklat så finns det ett informationsöverskott i samhället 

samtidigt som det finns ett underskott av uppmärksamhet som kan ta del av all information, 

och den här snedfördelningen leder till en konkurrenssituation bland de aktörer som 

tillhandahåller information.  Det här betyder att politikerna och politiska aktörer hamnar i 37

beroendeställning till medierna. Medierna har människors uppmärksamhet i sin hand och 

politikerna behöver den uppmärksamheten för att nå ut med sina budskap. Det tvingar 

politikerna att anpassa sig efter medierna och hur de fungerar när de rapporterar och sprider 

information.   38

 

För att förstå politikens medialisering måste man ha klart för sig och anta teorin om att 

medier och politik är två helt olika system med olika logiker och att kommunikationen från 

politiken styrs antingen av politiken själv och dess logik med allt vad det innebär eller 

medielogiken.  När medielogiken bestämmer hamnar mediernas behov i centrum och då styr 39

medierna hur politiker kommunicerar sina budskap och hur de för sig i offentliga 

34 Purcell, Kirsten, Rainie. Lee, Mitchell, Amy, Rosenstiel, Tom & Olmstead, Kenny. (2010). 
Understanding the participatory news consumer. How internet and cell phone have turned news into a 
social experience. s.3  
35 Strömbäck, Jesper. (2009). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
s.12 
36 Strömbäck, Jesper. (2009). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
s.13 
37 Strömbäck, Jesper. (2009). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
s.13 
 
38 Asp, Kent. (1986). Mäktiga massmedier. Studier i politisk opinionsbildning. s.359-363. 
39 Asp, Kent. (1986). Mäktiga massmedier. Studier i politisk opinionsbildning s. 359-363. 
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sammanhang. När medielogiken styr är det också medier som bestämmer hur politikerna 

granskas och bevakas av medier och medborgarna. När den politiska logiken får styra får det 

politiska systemet, de politiska institutionerna och de politiska aktörerna bestämma själva hur 

den politiska kommunikationen och hur politiker för sig i offentliga sammanhang. Här har 

även politiker och politiska aktörer mer inflytande över hur politiken granskas av media och 

folket.  Men hur påverkar det här medieinnehållet? Jo, medielogiken leder till att medierna 40

ofta ses som vinstdrivande företag som har som sin viktigaste uppgift att ge kunderna det som 

de vill ha. Det betyder att mediernas huvudfokus ligger på att rapportera om sådant som 

människor är intresserade av och fångar deras uppmärksamhet. När den politiska logiken styr 

över medieinnehållet handlar mediernas innehåll främst om sådant som människor behöver 

veta i sin roll som medborgare och vad som är viktigt att veta för att hålla koll på vad som 

händer i samhället.  

 

Den politiska logiken bidrar också med en syn på medierna som en viktig del i en fungerande 

demokrati då den med de politiska logikens glasögon ses som en demokratisk institution med 

ett moraliskt ansvar att bidra till samhället och hjälpa till att upprätthålla demokratin. För att 

koppla forskningen kring medialisering, medielogik och politisk logik till den här studien är 

kopplingen tydlig mellan spelgestaltning och medielogik genom att det handlar i hög 

utsträckning om att diskutera saker som människor är intresserade av, snarare än vad som är 

viktigast. Precis som att kopplingen mellan sakgestaltning och politisk logik är tydlig genom 

att då är det som anses vara viktigt för människorna som diskuteras.    41

 
Sakgestaltning har fått lämna plats åt spelgestaltningen i den politiska rapporteringen. 

Forskning finns på hur svensk media har gestaltat politik i valrörelser mellan 2002 och 2014.

 Trenden är tydlig, andelen sakgestaltande nyheter sjunker medan de spelgestaltande ökar, 42

till exempel ökade antalet spelgestaltande nyheter från 37 till 49 procent mellan 2002 till 

2014, i spelgestaltningens fotspår följer även skandalgestaltande nyheter som ökade under 

samma tidsperiod från 4 till 13 procent. Även om andelen spelgestaltande nyheter sjönk något 

40 Strömbäck, Jesper. (2009). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
s.13 
41 Hamilton, James. (2004). All the news that´s fit to sell. How the market transforms information to 
news. s 52  
42 Strömbäck, Jesper. (2014). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
s. 176. 
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under valrörelsen 2014 Så är trenden fortfarande tydlig, nämligen att sakgestaltande nyheter 

sjunker medan spelgestaltningarna ökar. 

Den minskningen kan även förklaras med att skandalgestaltningarna ökade till valet 2014.  43

Den forskningen visar tydligt att spelgestaltningen ökar över tid medan sakgestaltningen får 

mindre utrymme.  Det finns också ett tydligt mönster om man tittat på olika gestaltningar i 44

olika medier.  

 

Men det är inte bara mellan olika valrörelser som de olika gestaltningarna varierar, även 

under valrörelserna kan man se en förändring. I en tidigare studie där det handlade om 

valrörelserna 1982, 1991 och 2002 visade resultaten att journalistiken verkade gå från mer 

informativ de första veckorna till att bli allt mer dramatiserad ju närmare valdagen kom.  45

Den här tesen har även bekräftats av senare forskning där man har bevakat valrörelserna 

2006, 2010 och 2014.  De här resultaten blir intressanta med tanke på att andelen väljare i 46

Sverige som bestämmer sig sent ökar.  De senaste valrörelserna bestämde sig 12-13 procent 47

av väljarna först på valdagen vad de skulle rösta på.  Väljarnas informationsbehov ökar alltså 48

i takt med att journalistikens informationsvärde minskar när valdagen närmar sig då omkring 

en miljon svenskar ska bestämma sig vad de ska rösta på. Med anledning av detta kan man 

ställa sig frågan om SVT använder sin stora slutdebatt till att hjälpa väljarna att förstå vad 

partierna vill, eller kommer de följa med i spelgestaltningen? 

  

Morgontidningarna och public service är mer benägna att gestalta politik som sak medan de 

kommersiella TV4-nyheterna och kvällstidningarna oftare gestaltar politik som spel. Det 

tyder på att kommersialism är en förklaring till varför vissa medier väljer att använda 

spelgestaltning snarare än sakgestaltning.   49

  

43  Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.12. 
44  Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.13. 
45 Johansson, Bengt. (2006). Valets mekanismer. s. 286-302. 
46 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.16. 
47 Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören. (2016). Svenska väljare.  
48 Holmberg, Sören, Näsman, Per & Gustafsson, Torbjörn. (2015). Så tycker väljarna. Sveriges 
televisions valundersökning. 
49 Strömbäck, Jesper & Van Aelst, Peter. (2010). Exploring some of the media´s framing of election 
news: A comparison of Swedish and Belgian election news. International journal of press/politics 15. 
s.41-59. 
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Uppkomsten till att man började forska på sak och spel finns i USA. Där upptäckte man tidigt 

att medierna över tid använde sig allt mer av spelgestaltning i sin politiska rapportering.  50

Den tidigare forskningen har handlat mycket om effekten av gestaltningen av politik. Den 

forskningen visar att spelgestaltningen bidrar till minskat intresse för politik och ökad misstro 

mot politiska aktörer.  Samma forskning visar även på att sakgestaltningen bidrar till 51

omvänd effekt hos människor, alltså att förtroendet för politiker ökar liksom det politiska 

intresset för dem som exponeras för sakgestaltad politik. Det finns också forskning som tyder 

på att spelgestaltningen minskar förtroendet för media och journalister.   52

 

Det finns även mycket forskning på varför spelgestaltningen tar över allt mer i medier. 

Journalister anser sig vara friare att kritisera politiker när de gestaltar politik som spel jämfört 

med sak.  Journalistik handlar ofta om att rota i människors rädsla för förändring, de lyfter 53

upp förändringarna, sätter ljuset på konflikter, förskjutningar och det ovanliga, nyheter helt 

enkelt. Med den bakgrunden blir det naturligt att spelgestaltningen som innehåller mer drama, 

mer sensationer och mer förändring tar allt mer plats på sakgestaltningens bekostnad.  I 54

dagens snabba medielandskap där allt fler aktörer kämpar med ekonomin blir det också 

naturligt att mer rikta in sig på spelgestaltningen då den ofta går snabbare att göra och är 

billigare att producera än sakgestaltande journalistik.  Det kan också vara anledningen till att 55

kommersiella krafter kan påverka hur stor andel av journalistiken som är sak- respektive 

spelgestaltande.  

  

En annan faktor som kan göra att sakgestaltning används allt mer i den politiska 

rapporteringen är att den kräver mindre förkunskap om politikens faktiska innehåll, både hos 

journalisten som producerar innehållet och den som konsumerar journalistiken.  Ofta tror 56

man även att spelgestaltande artiklar är mer publikdragande och väcker människors 

uppmärksamhet på ett bättre sätt än sakgestaltande artiklar. Om det verkligen är så finns det 

50Patterson, Thomas. E. (1993). Out of Order. s.38.  
51 Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I Jesper 
Strömbäck & Lars Nordh (red.) Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska 
valrörelser s. 239-269. 
52 Hopmann, David, Nicolas. (2016). Comparing political journalism. s.92-111. 
53 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.12. 
54 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.12. 
55 Zaller, John. (1998). The rule of product substitution in presidential campaign news. s.247-269. 
56 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.12. 
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dock relativt lite forskning på, det finns dock ett litet material amerikansk forskning som 

tyder på att sakgestaltande artiklar inte får lika mycket uppmärksamhet.   57

  

Ett verk som är ett bra exempel på tidigare forskning på det här området är boken “Besked 

ikväll! - valprogram i svensk radio och tv” som är skriven av Peter Esiasson och Nicklas 

Håkansson. De har undersökt ett stort material då de har studerat förändringar och utveckling 

i svenska etermediers valbevakning från 1928 till 1998. Deras resultat visar att makten över 

debatternas dagordning har förflyttats från politikerna till journalisterna över tid.  De menar 58

att det finns tydliga trender i vilka typer av frågor som tas upp i debatterna. Under 1960- och 

1970-talen fick frågor om ideologi stor plats. Senare under 1980- och 1990-talet skiftade 

fokus från ideologi till tydliga sakfrågor. Deras resultat överensstämmer med de generella 

trenderna inom nyhetsbevakning. Ett övergripande tema i boken är att debattprogrammen går 

mot att bli allt med underhållande och informativ.   I boken ges några förslag på 59

förändringar i debattprogrammen som de anser skulle förbättra dem. De tycker att 

journalisterna bör ta ett steg tillbaka och inte ta så mycket plats, de tycker också att partierna 

ska sätta dagordningen på debatten för att få mer inflytande över vad som ska diskuteras och 

de tycker även att medborgarna ska få mer utrymme i att sätta dagordningen.  Förutom den 60

självklara luckan i att vi studerat mer debatter, efter att boken kom ut, så har vi även endast 

studerat vilka frågor som faktiskt ställts av journalisterna som leder debatten. Det är viktigt 

då vi anser att det är frågorna som bestämmer det faktiska innehållet i debatten och det säger 

därför någonting om hur debatten gestaltas.  

  

Det finns även en uppsats från Linnéuniversitetet som har undersökt slutdebatter. De har tittat 

på samtliga slutdebatter från 1994 till 2010. Deras slutsats är att programledarna har fått en 

klart större roll från 2002 och framåt jämfört med 1990-talet. De ser ett antal problem med 

detta, bland annat att när programledarna styr vilka ämnen som ska tas upp får inte partierna 

lika stort utrymme att prata om deras viktigaste frågor. Varje parti får helt enkelt mindre 

57 Iyengar, Shanto, Norpoth, Helmut & Hahn, Kyu. (2013). Consumer Demand for 
Election News: The Horserace Sells. Journal of Politics 66 157–175. 
 
58 Esiasson, Peter & Håkansson Nicklas. (2002). Besked ikväll! - Valprogram i svensk radio och tv. 
s.78. 
59 Esiasson, Peter & Håkansson Nicklas. (2002). Besked ikväll! - Valprogram i svensk radio och tv. 
60 Esiasson, Peter & Håkansson Nicklas. (2002). Besked ikväll! - Valprogram i svensk radio och tv. s. 
215-218- 
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utrymme att profilera sig i vad de tycker är viktigast. De anser därför att programledarna bör 

ta ett steg tillbaka och låta partiledarna välja ämnena som ska tas upp i debatten.   61

De menar även att iscensättningen av debatten har förändrats mycket över tid. Slutdebattens 

totala tid har förkortats och tempot är högre. Deras slutsats är att även SVT:s slutdebatter är 

tvungna att anpassa sig till ett modernt medieklimat och därför har formatet “lättats upp” så 

att det ska tilltala dagens mediekonsument.  Den här studien kommer dock att vara mer 62

avgränsad och bara ta upp frågorna som ställts i debatterna. Därför har vi helt släppt att 

fokusera på formatet och utformningen av debatten. Vi kommer heller inte fokusera på hur 

politikerna agerar.  

  

Forskning har också konstaterat att TV-nyheter länge har framställts i en rutinmässig och 

förutsägbar process. Det handlar om att tittaren ska sitta i en missförtroendesits i förhållande 

till politikern.  Det här har två anledningar, den första anledningen är tv-journalistikens 63

föreställningar om vad som lockar tittare. Men det är också en följd av journalisters syn på 

deras uppgift. Tanken är att journalisterna som jobbar med tv ska bevaka och granska 

makthavarna för medborgarnas räkning. Det här betyder att politikerna får mer utrymme i tv 

och det ökar också tillgängligheten för människor att ta del av politiken. Men när politiken 

framställs på det sättet som den ofta gör i tv minskar intresset för politik och då ökar 

avståndet mellan politiker och tittare trots att tillgängligheten är stor.  Det här leder enligt 64

samma forskning till att politikerna anpassar sig till medierna och deras produktionsformer, 

den här processen brukar kallas för medialisering.  Den här utvecklingen kan leda till att 65

politiken som tittarna får ta del av blir tom på sakligt innehåll, och därmed misslyckas 

tv-journalistiken med att erbjuda tittarna ett utbud som faktiskt innehåller det som politikerna 

står för och vad de vill göra för att förändra samhället.   66

  

För att sammanfatta forskningsläget på det här området kan man säga att den samlade 

forskningen har kommit fram till att hur man gestaltar politik är viktigt, det kan få stora 

konsekvenser i framtiden med minskat politiskt intresse, minskat förtroende för politiker, och 

61Nilsson, Joel & Rossing, Albin. (2014). Vem är det egentligen som har ordet här? 
62 Nilsson, Joel & Rossing, Albin. (2014). Vem är det egentligen som har ordet här? 
63 Eriksson Göran (2002). Den televiserade politiken. Studier av debatt- och nyhetsjournalistik . s.45. 
64 Eriksson Göran (2002). Den televiserade politiken. Studier av debatt- och nyhetsjournalistik . s.257.  
65 Eriksson Göran (2002). Den televiserade politiken. Studier av debatt- och nyhetsjournalistik 
66 Eriksson Göran (2002). Den televiserade politiken. Studier av debatt- och nyhetsjournalistik 
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ökad misstro mot media och journalister. En tydlig trend är också att spelgestaltningen ökar 

och tar sakgestaltningens plats allt mer i nyhetsrapporteringen. Då är det viktigt att även titta 

på slutdebatten då det är allt fler väljare som bestämmer sig sent och att den inte riktigt kan 

räknas till den klassiska nyhetsrapporteringen. 

  

Metod och material 

 

Vår studie är en kvantitativ innehållsanalys med ett kvalitativt inslag. Kvantitativ i den 

mening att resultatet av antal frågor, samt om det är sak- spel- eller neutrala frågor redovisas 

med hjälp av diagram så att en god överblick av materialet kan utläsas. Den kvalitativa delen 

av studien är att exempel från debatterna kommer lyftas fram för att illustrera exempel på hur 

vi har kodat frågorna. I den kvalitativa delen är det av stor vikt att kodschemat är väl 

konstruerat och att gråzonerna är så få som möjligt. Det är därför lämpligt att både göra en 

kvantitativt och kvalitativ del i studien eftersom att i denna studie är det viktigt att på ett 

noggrant sätt plocka ut sak- och spelgestaltning. Vi behöver således tänka till och ta till oss 

innehållet i alla de debatter vi studerar. Vi anser att genom att intensivt studera debatterna 

tillsammans med analytiska hjälpmedel, är den främsta metoden för att lyckas med denna 

studie . Mer detaljerat har studien bedrivits som en empirisk beskrivande studie.  67

 

Analysenheterna är varje fråga eller instick som programledarna gör under slutdebatterna 

2002-2018. Totalt fem olika debatter. Det är viktigt för vår studie att vi ser till att 

analysschemats komponenter kan definieras och användas på ett bra sätt . Vi har använt oss 68

av ett kodschema som använts i tidigare forskning där man studerat sak- kontra 

spelgestaltning av politisk rapportering .  69

 

67 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2012). Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. s. 211 
68 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2012). Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. s.137-138 
69 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s. 33  
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Viktigt för vår studie är att vi kommer fram till tydliga skillnader mellan sak- spel- och 

neutral gestaltning. Det är viktigt eftersom vi måste vara konsekventa i vad som anses som 

sak- spel- och neutral gestaltning, annars kan reliabilitet för studien skadas. Den neutrala 

gestaltningen för vår studie definieras här av att frågan som programledaren ställer varken har 

sak- eller spelgestaltning. Då frågan har avsaknad från någon av de två faller frågan in under 

neutral gestaltning. Vi behövde ett täckande analysschema, eftersom vi inte har några logiska 

uttömmande indelningsgrunder. Det vill säga ute/inne eller uppe/nere exempelvis. Vi har 

undersökt en mer komplex sak än så och kan inte göra så tydliga uttömmande 

indelningsgrupper. Vi har då behövt ett schema som är täckande och som har alla möjliga och 

relevanta aspekter av vad som anses som sak- spel- och neutral gestaltning. Alla de 

aspekterna ska då ha en varsin plats i analysschemat . 70

 

Tanken med den här studien är inte att dra några stora slutsatser kring hur media i stort 

gestaltar politik. Vi vill endast titta på fem debatter från 2000-talet och studera skillnaderna i 

gestaltningen från SVT när det gäller hur frågorna ställts, och på så vis se hur väl det stämmer 

överens med SVT:s uppdrag som regleras i kanalens sändningstillstånd. Utöver att 

exempelvis ha folkbildningsambitioner ska SVT bland annat utöva tillståndet som: 

‘’Opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och 

informationsfrihet ska råda i tv’’.   71

På grund av avgränsningen är den externa validiteten hög, populationen som vi valt är 

slutdebatterna 2002, 2006, 2010, 2014 och 2018 och eftersom de debatterna finns att hitta på 

internet kommer det inte vara några problem att studera populationen vi har tagit oss an att 

studera. Då avståndet mellan vår teoretiska definition, och våran operationella nivå är litet så 

blir validiteten god.  Ett problem som vi kunde tänkas stöta på är subjektiva bedömningar av 72

gestaltningen. Det kan alltid argumenteras att en sådan här studie kan vara för subjektiv för 

att stödja våran tes. Men med hjälp av ett väl genomarbetat kodschema med tydliga exempel 

på vilka frågor som är sakorienterade och vilka som är spelgestaltande så anser vi att risken 

70 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2012). Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. s.138-139 
71 SVT:s public serviceuppdrag 2018-10-29 
72 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2012). Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. s. 59-60. 
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för subjektiva bedömningar kan minimeras. Det är också av vikt att exemplen är väl 

förankrade i den tidigare forskningen.  

 

Första steget för att överhuvudtaget göra studien var att se till så att alla slutdebatter vi ville 

undersöka fanns att tillgå. Vi hittade två av debatterna på Youtube, en på Svtplay, en på SVT 

Öppet arkiv och en i SVT:s interna arkiv. Men vi stötte direkt på problem med debatten 2014. 

Den fanns inte att tillgå någonstans på internet. Efter att ha konsulterat med SVT:s tjänst som 

har hand om gamla program och arkiv så sa de att antingen kan vi köpa debatten från SVT, 

eller via Svensk mediedatabas som har lagrat svensk radio och tv historia. Men även där var 

de en process för att få ut debatten. 

 

Vi löste problemet genom att kontakta den lokala SVT redaktionen och frågade om vi fick 

komma och sitta där och kolla på debatten via deras arkiv, vilket vi fick. 

 

När problemen väl var lösta började vi att titta på debatterna. Vi delade upp det så en av oss 

tittade på själva debatten medan den andre jobbade parallellt med andra delar av studien. Vi 

kom fram till att det bästa är om den som ser på debatten skriver ner alla frågor och det som 

moderatorerna säger i ett stort dokument. Därmed inte just då göra avvägningar huruvida 

någon fråga ska kodas på ett eller annat sätt. Det finner vi som en bra metod eftersom då vi i 

lugn och ro kan sitta tillsammans och koda. Samt är den en bra metod när det kommer till 

transparensen. I och med den här metoden kan den som vill följa exakt vad som sägs från 

programledarna i debatten och hur vi valt att koda frågorna. 

 

När insamlingen av materialet väl var igång gick det till som så att en av oss satt med 

debatten uppe på halva skärmen och ett dokument som täckte den andra halvan. Sedan så fort 

någon av programledarna sa något så skrevs det ner. Viktigt här var att vara noga i det som 

skrivs ner för att få en så exakt insamling av material som möjligt. På grund av den 

ambitionen blev det ofta att man fick pausa och spola tillbaka för att se till så transkriberingen 

blev exakt. Detta gjorde att det tog cirka fyra timmar att gå igenom en debatt som var två 

timmar lång. 
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När samtliga fem debatter hade gåtts igenom på sättet som beskrivs ovan blev det tid för att 

göra själva kodningen. Till vår hjälp så använder vi stora delar av det kodschema som 

Strömbäck och Nord använde i ‘’Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet’’ . Vi 73

byggde ut det genom fler antal exempel för att nå en så stor tydlighet som möjligt om vad 

som är sak- neutral och spelgestaltande frågor.  

 

Därefter gick vi igenom samtliga frågor eller instick som programledarna har gjort i 

debatterna, från det dokument som allt det skrivits ner i. Utifrån analysschemat kodade vi 

sedan alla instick som moderatorerna gjorde under tre kategorier. Sak- neutral eller 

spelgestaltande. En del blev svåra att definiera vad det skulle gå som, eftersom en del frågor 

innehåller bitar av både sak- och spelgestaltning. Där blev det viktigt att vi diskutera noggrant 

hur vi skulle behandla den aktuella frågan, utifrån det kodschema vi gick efter. 

 

Ett problem vi stötte på var när programledarna ställde en fråga som samtliga partiledare 

skulle svara ja eller nej på, för att sedan efter det fortsätta med debatten. Från början kodade 

vi det som just en fråga, eftersom programledarna ställde den en gång och sedan gick ordet av 

sig själv laget runt bland partiledarna. Men efter diskussioner så kom vi fram till att den typen 

av situation ska kodas efter hur många som svarar på den, istället för att låsa fast sig vid att 

frågan ställts en gång. Det blir det korrekta att göra så eftersom partiledarna tar till sig frågan 

och svarar på den. Trots att frågan ställts en gång så är den samtidigt riktad till samtliga 

partier. Så var det en sakfråga som ställdes en gång från programledarna och alla partiledare 

skulle svara ja eller nej så kodades det som sju eller åtta sakfrågor (beroende på antal partier). 

 

När all kodning var klar sammanställde vi det i ett diagram för att få en så stor tydlighet som 

möjligt i hur frågor från programledarna fördelats under varje debatt. Sedan började vi med 

att analysera resultatet. 

 

Den främsta kritiken mot vårt val av metod anser vi är just definitionen av sak- neutral- och 

spelgestaltning. Det finns alltid ett utrymme för att det ska kunna tolkas fel från vår sida. Men 

vi anser samtidigt att vi har gjort det tydligt i och med kodschemat hur definitionen är. 

Dessutom var det ett klokt beslut att vi först skrev ner alla frågor och instick som 

73 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s. 33 
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programledarna gjorde så att vi sedan i lugn och ro kunde gå igenom och diskutera hur vi 

skulle koda de olika frågorna. 

Resultat och analys  

För att få en grundläggande kännedom om hur frågor behandlats i slutdebatterna kommer 

först en redogörelse för vardera debatt. I redogörelsen kommer exempelvis frågornas art och 

karaktär att behandlas. 

 

Slutdebatten 2002 

Det här var debatten som var den stora brytpunkten i utformningen av Sveriges televisions 

slutdebatter. Förändringarna från 1998 års debatt är stor. Det är två programledare istället för 

en som det alltid hade varit innan. Tidigare hade det också funnits en tidtagare som klockade 

exakt hur länge varje partiledare fick på sig i sina anföranden och repliker, den funktionen var 

nu helt borta och det fanns inga uttalade regler för hur lång tid politikerna skulle få på sig. En 

annan stor skillnad från tidigare var också att det nu var programledarna som presenterade 

och valde ämnena som skulle debatteras. Det som är viktigt för den här studien är också att 

programledarna redogör för viss fakta i varje ämne och även ställde följdfrågor i varje ämne, 

det här var i princip helt nytt från tidigare debatter då politikerna debatterade mot varandra 

tills någon annan partiledare bytte ämne. En annan betydande skillnad var också att 

programtiden kortades med en timme.  

  

Resultaten när vi studerade frågorna i den här debatten blev följande: Det ställdes totalt 177 

frågor från programledarna under debatten, av dem var 31 gestaltande som sakfrågor, 12 som 

spelfrågor och 134 stycken som neutrala.  

  

Ett tydligt karaktärsdrag för frågorna i denna debatt är att programledarna använder statistik 

och siffror för att påpeka det kommande ämnet och den kommande frågans dignitet. Ett 

exempel är när programledarna för in debatten på att diskutera vården.  
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‘’Och vi ska börja med ett svenskt världsrekord. På ett område har vi den högsta siffran i 

världen. Just nu inget annat land har en så gammal befolkning som oss. 18% av 

befolkningen, nästan var femte person, är över 65 år. Bo Lundgren, hur ska vi klara vården 

av de äldre?’’ 

 

I exemplet kan det även utläsas att man även spetsar till frågan för att troligtvis få den mer 

intressant och att den ska upplevas som viktig för gemene man som tittade på debatten. Dels 

gör de det genom att påpeka att nästan var femte person är över 65 år i Sverige. Men tydligast 

blir det hur hela frågan inleds med att säga att Sverige innehar ett världsrekord genom att 

Sverige har världens äldsta befolkning. Moderatorerna skulle kunna ha ställt frågan på ett 

betydligt mer odramatiskt sätt genom att helt enkelt styra in debatten till vården utan att 

redogöra för världsrekordet. Syftet här är sannolikt att få tittarna att inse hur viktigt ämnet är 

och varför just den ska diskuteras . 74

 

Just tillspetsade exempel är en återkommande taktik som programledarna använder sig av. 

Dels kan det vara med en tydlig statistik, och dels kan det också vara med ett enstaka starkt 

exempel. Ett sådant förekom när debatten ska styras in på integrationen. 

 

‘’Dags för nästa ämne. Integrationen. Det finns chilienare i Sverige som Chiles förre diktator 

Pinochett inte hann med, sa en valarbetare i tv i veckan. Hur ska vi bekämpa 

främlingsfientlighet Gudrun Schyman?’’ 

 

Ett tydligt exempel som varken säger något om hur utbredd främlingsfientligheten är, eller 

hur stort problem det egentligen är. Utan för att rättfärdiga att man nu ska diskutera just det 

här ämnet tar man ett till synes starkt exempel som man troligtvis antar påverkar tittarna mer 

känslomässigt, snarare än att man med logiska argument i former av statistik visar ämnets 

dignitet. Det här kan härledas till att man vill få en känsla av dramatik, som i sin tur kan ses 

som att man vill få frågan mer som spelgestaltande .  75

 

74 Schaffner, Brian & Sellers, Patrick. (2010). Winning with words: The origins and impact of political 
framing. 1-11 
75 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.12.  
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I övrigt domineras debatten av neutrala frågor. Sedan är antalet sakfrågorna klart större än 

antalet spelfrågor. I diagrammet nedan är antalet sakfrågor 59. Antalet neutrala är 136. 

Antalet spelfrågor är 9. 

 

Frågorna är fördelade mellan partierna enligt följande.  

Socialdemokraterna (S): Sakfrågor 7. Spelfrågor 0. Neutrala 26. 

Miljöpartiet (MP): Sakfrågor 7. Spelfrågor 4. Neutrala 20. 

Vänsterpartiet (V): Sakfrågor 8. Spelfrågor 0. Neutrala 18. 

Moderaterna (M): Sakfrågor 5. Spelfrågor 0. Neutrala 22. 

Kristdemokraterna (KD): Sakfrågor 9. Spelfrågor 2. Neutrala 14. 

Centerpartiet (C): Sakfrågor 8. Spelfrågor 2. Neutrala 17. 

Liberalerna (L): Sakfrågor 6. Spelfrågor 1. Neutrala 19. 

 

Tydligt kan det utläsas att antalet sakfrågor är relativt jämnt fördelade mellan partierna. Som 

minst fick Moderaterna fem stycken, medan högst antal fick Kristdemokraterna med nio 

stycken. Det går inte heller säga att det skulle väga över åt något håll gällande blocken. 

Rödgröna ( S, MP, V) och Alliansen, eller de borgliga (M, KD, C, L). 

 

Gällande antalet spelfrågor ska man först konstatera att det är ett lågt antal. Så att dra några 

större slutsatser i hur de är fördelade ska man vara försiktig med. Det som ändå går att utläsa 

är att tre stycken partier får noll spelfrågor. Då partier från båda blocken. Miljöpartiet fick 
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högst antal (fyra stycken). Det kan ha handlat om hur de ser på att sitta i en regering och 

eventuellt få ministerposter.  

 

Antal neutrala frågor ligger relativt jämnt fördelat. Det som sticker ut är Kristdemokraterna 

som fick minst med 14  stycken, samtidigt som Socialdemokraterna fick mest med 26 

stycken. Att Kristdemokraterna fick minst kan ha att göra med att de fick högst antal 

sakfrågor, då de fick högst antal av alla. 

 

 

Slutdebatten 2006 
Även i denna debatt använder sig programledarna av exempel som har en tydlig grund i 

statistik som visar ämnets och frågans dignitet. Men till skillnad från debatten 2002 så 

använder sig inte programledarna av enskilt starka exempel, utan här använder man sig av 

statistik. En typiskt sakfråga från denna debatt kan se ut som följande. 
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‘’Vi ska ta in Lars Ohly. Hur påverkar det faktum att 80 % av föräldraledigheten tas ut av 

kvinnorna, hur påverkar det kvinnolönerna till exempel?’’   

 

En ny sak som SVT införde till debatten 2006, som inte fanns 2002 är snabbfrågerunda. Då 

vill programledarna ha ett snabbt svar, ofta ja eller nej, från partiledarna. När alla sagt sitt så 

börjar själva debatten efter det. 

 

‘’Ska vi ta en runda om a-kassan? Jag vill ha ja eller nej. Bör a-kassan höjas. Vi börjar med 

Göran Hägglund.’’ 

 

Att ha snabbrunda som denna har SVT troligen för att ge tittarna en enklare bild av vad 

partiledarna tycker i olika frågor. Det blir även en tydlig i brytning från hur debatten annars 

hålls. Då partiledarna ofta har relativt komplicerade utläggningar, ibland långa och abstrakta. 

Det talar för det som Esiasson och Håkansson tar upp i ‘’Besked Ikväll’’ att debattprogram 

går mot att bli mer och mer underhållande och informativ.  Att programledarna ställer en 76

tydlig, rak och enkel fråga kan antas även ha en funktion i att omfamna en större publik. Det 

går väl i hand med SVT:s uppdrag som bland annat innefattar att de ska sträva efter mångfald 

och folkbildningsambitioner .  77

 

I övrigt är frågorna av ungefär samma omfattning när det gäller sak- neutral eller spel, som 

det var i debatten 2002. Antalet sakfrågor är 71. Neutrala är 94. Spelfrågor är 6. 

 

76 Esiasson, Peter & Håkansson Nicklas. (2002). Besked ikväll! - Valprogram i svensk radio och tv. 
77 SVT:s public serviceuppdrag 2018-10-29 

26 



Adam Larsson 
Anton Gustafsson 

 

Frågorna är fördelade mellan partierna enligt följande.  

Socialdemokraterna (S): Sakfrågor 8. Spelfrågor 2. Neutrala 17. 

Miljöpartiet (MP): Sakfrågor 12. Spelfrågor 1. Neutrala 15. 

Vänsterpartiet (V): Sakfrågor 11. Spelfrågor 1. Neutrala 14. 

Moderaterna (M): Sakfrågor 12. Spelfrågor 1. Neutrala 13. 

Kristdemokraterna (KD): Sakfrågor 9. Spelfrågor 0. Neutrala 12. 

Centerpartiet (C): Sakfrågor 9. Spelfrågor 1. Neutrala 12. 

Liberalerna (L): Sakfrågor 10. Spelfrågor 0. Neutrala 11. 

 

Även i denna debatt ligger sakfrågorna jämnt fördelat med en variation på 8-12 frågor mellan 

partierna. Även spelfrågorna är mycket jämnt fördelat, men det är samtidigt väldigt låga tal. 

Som högst 2 stycken och som minst 0. Gällande de neutrala frågorna så går de enligt samma 

mönster med att vara relativt jämnt fördelat med ett spann på 11-17 frågor. Men de partier 

som har fått högst antal neutrala frågor är de Rödgröna. Samtliga Rödgröna har fått minst en 

spelfråga och även om Socialdemokraterna fick minst antal sakfrågor (8 stycken) så kan det 

vägas upp i att Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick högst antal antal sakfrågor. 
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Slutdebatten 2010 

 

I denna debatt är det fortsatt tydligt att programledarna med hjälp av statistik förklarar varför 

ämnet och frågan är viktig att debattera. De håller även kvar vid att ofta använda sig av först 

snabbfrågor och sedan efterföljer debatten. 

 

‘’Det får bli sista ordet i den här delen, nu gäller det brottsligheten. Polisen är dålig på att 

bekämpa den organiserade brottsligheten och att stoppa rekryteringen till kriminella gäng. 

Det tycker en majoritet av poliserna i en ny undersökning. Nu först en rak fråga till alla er. 

Vilket är det bästa sätt att minska den grova brottsligheten? Kort svar sen tar vi debatten om 

en stund. Göran Hägglund?’’ 
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En ny sak som SVT infört i denna debatt jämfört med de två tidigare är att de båda 

statsministerkandidaterna får turas om att ställa sig framför de övriga partiledarna och bli 

utfrågade. Då är det motståndarpartierna som väljer en fråga som de ställer till 

statsministerkandidaten. Här tar då programledarna ett tydligt steg tillbaka och går endast in 

och säger när det är dags att lämna över ordet till nästa partiledare. 

 

I övrigt är fördelningen av sak- neutral- och spelfrågor ungefär som de två tidigare 

debatterna. Däremot är mängden frågor totalt mindre. Det är ett tecken på att programledarna 

tar en mindre roll jämfört med de två tidigare debatterna. Antalet sakfrågor är 36. Antalet 

spelfrågor är 4. Antalet neutrala är 89. 

 

 

 

Frågorna är fördelade mellan partierna enligt följande.  

Socialdemokraterna (S): Sakfrågor 7. Spelfrågor 0. Neutrala 16. 

Miljöpartiet (MP): Sakfrågor 5. Spelfrågor 0. Neutrala 10. 

Vänsterpartiet (V): Sakfrågor 6. Spelfrågor 0. Neutrala 18. 

Moderaterna (M): Sakfrågor 4. Spelfrågor 1. Neutrala 14. 

Kristdemokraterna (KD): Sakfrågor 6. Spelfrågor 3. Neutrala 7. 

Centerpartiet (C): Sakfrågor 4. Spelfrågor 0. Neutrala 11. 
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Liberalerna (L): Sakfrågor 4. Spelfrågor 0. Neutrala 13. 

 

Slutdebatten 2010 går i samma spår som de tidigare och har en jämn fördelning i samtliga tre 

fält. Gällande sakfrågor är spannet 4-7 stycken frågor och gällande spelfrågor får fem partier 

noll stycken, och Kristdemokraterna får mest med tre stycken. Spannet med de neutrala 

frågorna är 7-18, vilket är något större än de tidigare debatterna. 

 

 

 

 

 

Slutdebatten 2014 
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Ett tydligt karaktärsdrag från den här debatten jämfört med de föregående är att 

programledarna ofta knyter an frågor till vem som har haft makten. Ett exempel på det är när 

det kommer till bostadspolitiken. 

 

‘’Okej vi går vidare där. Nu ska det handla om bostäder som det är brist av i en majoritet av 

Sveriges kommuner. Göran Hägglund först nu efter åtta år vid regeringsmakten lanserar 

alliansen ett stort byggprojekt, varför har det dröjt så länge?’’ 

 

Det här kan ses som att programledarna är mer kritiska mot partiledarna. Istället för att i 

föregående debatter i princip bara ställt frågor om vad man ska göra i framtiden, så adderas 

nu en dimension när programledarna även tar in partiernas tid vid makten. 

 

Generellt ställer programledarna mer frågor i den här debatten som innefattar ‘’om ni får 

makten efter valet’’ eller ‘’om du vinner valet på söndag’’. Frågorna kan i sig vara liknande 

som i föregående debatter där det är sakfrågan som diskuteras. Men här lägger även 

programledarna in just en del av frågan så att det innefattar ‘’makt’’ eller ‘’vinnare’’. Ett 

exempel är om energipolitik . 78

 

‘’Jag måste bara fråga dig Gustav fridolin om du sitter vid makten efter söndagen kommer 

du göra som Annie Lööf vill att sälja den europeiska delen av vattenfall?’’ 

 

Det är det tydligt att just frågan är enkelt ställd och saklig. Men programledarna väljer att 

lägga till ‘’makt’’ i den. I och med det drar frågan mot att vara spelgestaltad, eftersom 

programledarna vill komma åt vinnare och förlorare. För gemene man kan det här sannolikt 

ge aningens mer spänning när det målas upp delvis som en tävling . 79

 

I övrigt återtar programledarna greppet om debatten igen, efter att haft en mindre roll i 

debatten 2010. Antal sakfrågor som ställs är exempelvis den i särklass högsta i jämförelse 

med alla fem debatter. Antalet sakfrågor är 64. Antalet neutrala är 115. Antalet spel är 4.  

78 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och struktuell partiskhet. s.10. 
79 Esiasson, Peter & Håkansson Nicklas. (2002). Besked ikväll! - Valprogram i svensk radio och tv. 
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Frågorna är fördelade mellan partierna enligt följande.  

Socialdemokraterna (S): Sakfrågor 15. Spelfrågor 2. Neutrala 11. 

Miljöpartiet (MP): Sakfrågor 8. Spelfrågor 0. Neutrala 19. 

Vänsterpartiet (V): Sakfrågor 9. Spelfrågor 0. Neutrala 15. 

Moderaterna (M): Sakfrågor 8. Spelfrågor 0. Neutrala 17. 

Kristdemokraterna (KD): Sakfrågor 7. Spelfrågor 0. Neutrala 15. 

Centerpartiet (C): Sakfrågor 2. Spelfrågor 1. Neutrala 12. 

Liberalerna (L): Sakfrågor 8. Spelfrågor 1. Neutrala 12. 

Sverigedemokraterna (SD): Sakfrågor 7. Spelfrågor 0. Neutrala 14. 

 

I denna debatt har antalet sakfrågor en större spridning än de föregående. Här får 

Centerpartiet minst antal i två stycken, och Socialdemokraterna får mest med 15 stycken. 

Dock ligger övriga sex partier mycket jämnt då det pendlar med antalet 7-9. Antalet 

spelfrågor är lågt med som högst två och minst noll. Neutrala ligger på en förhållandevis 

relativt konstant nivå, då spannet är 11-19. 
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Slutdebatten 2018 

 

Ett nytt moment införs i den här debatten. När varje nytt ämne presenteras väljs två 

partiledare ut som får göra ett varsitt inledande anförande på 45 sekunder. När de båda gjort 

det släpps övriga partiledare in och debatten börjar. 

 

‘’Och först ut är Stefan Löfven och Ebba Busch Thor. Svensk sjukvård är av världsklass, men 

samtidigt har vårdköerna fördubblats och det råder brist på personal. Frågan är vad 

partiledarna vill göra åt det. Först ut är Ebba Busch Thor med 45 sekunder’’ 
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Tittarna får i och med det här en aningens mer fördjupad bild över vad två partiledare från 

varsitt block tycker om det. Kanske bidrar till lite mer tempo än om alla partiledare ska få 

göra ett kort anförande, som det varit tidigare.  

 

Ett annat karaktärsdrag i debatten är att istället för att programledarna bara lämnar över ordet, 

så knyter de an vid sin överlämning till vad någon annan partiledare sagt. När någon hade ett 

utlägg om att flygskatter inte minskar utsläppen så fångar programledarna upp det. 

 

‘’Flygskatten får inte ner utsläppen Isabella Lövin?’’ 

 

När överlämningarna sker på detta vis så tvingar programledarna partiledarna i högre 

utsträckning att hålla fast vid ämnet och det som diskuteras just då, i högre grad än om man 

endast lämnar över ordet. Det här är något som inte funnits så mycket av i tidigare debatter, 

men är vanligt i debatten 2018. 

 

Ett annat karaktärsdrag är att nu får regeringsfrågan en stor plats i debatten. Det debatteras 

relativt länge och intensivt och programledarna är med mycket och ställer tydliga frågor ofta 

när partiledarna inte ger tydliga besked. I princip alla frågor under det här avsnittet av 

debatten är spelgestaltande. Det syns tydligt då antalet spelgestaltande frågor är som störst 

under den här debatten, jämfört med samtliga andra. Antalet sakfrågor är 47. Antalet neutrala 

är 79. Antalet spelfrågor är 36.  
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Socialdemokraterna (S): Sakfrågor 6. Spelfrågor 6. Neutrala 11. 

Miljöpartiet (MP): Sakfrågor 7. Spelfrågor 3. Neutrala 9. 

Vänsterpartiet (V): Sakfrågor 7. Spelfrågor 4. Neutrala 8. 

Moderaterna (M): Sakfrågor 7. Spelfrågor 7. Neutrala 9. 

Kristdemokraterna (KD): Sakfrågor 3. Spelfrågor 2. Neutrala 9. 

Centerpartiet (C): Sakfrågor 6. Spelfrågor 2. Neutrala 11. 

Liberalerna (L): Sakfrågor 6. Spelfrågor 7. Neutrala 11. 

Sverigedemokraterna (SD): Sakfrågor 5. Spelfrågor 5. Neutrala 11. 

 

Sakfrågorna är relativt jämnt fördelade då sex partier antingen får sex eller sju sakfrågor. 

Kristdemokraterna får minst med tre stycken och Sverigedemokraterna får fem stycken. 

Spelfrågor går in och tar en tydlig roll i debatten. Spannet är 2-7. De neutrala frågorna är 

jämnt fördelat i ett spann på 8-11. 
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Analys  
 

Sak- eller spelgestaltning?  

Om man tittar på resultaten som har presenterats i grafen ovan är det tydligt att frågor som 

har fokus på sakgestaltning dominerar över de frågorna som är mer inriktade på 

spelgestaltning. Detta trots att mycket forskning visar att spelgestaltningen i många fall tar 
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allt mer plats på sakgestaltningens bekostnad i den vanliga nyhetsrapporteringen.  Den typen 80

av frågor som dock dominerar stort över både sak- och spelgestaltningen är de neutrala 

frågorna.  

  

Sakfrågorna ställs ofta i samband med att programledarna presenterar ett nytt ämne, det kan 

till exempel se ut så här: Vi går nu vidare med nästa ämne. Världen. Vi ska tala om Irak. 

USA:s president George Busch kräver FN:s stöd för att omedelbart och villkorslöst frånta 

Irak alla massförstörelsevapen. Vad bör FN göra. Bör FN sanktionera ingrepp mot Irak, 

Peter Eriksson?  Efter att den inledande frågan är ställd fungerar programledaren som en 

slags moderator där hen lämnar över ordet till partiledarna och leder samtalet framåt med 

hjälp av neutrala frågor. Sedan avbryter programledaren partiledarna när det är dags att byta 

ämne och då kommer det återigen en längre fråga som mynnar ut i en sakfråga, ofta förstärkt 

med något slags exempel från verkligheten precis som i exemplet ovan.  

  

Spelfrågorna är överlag sällsynta och de ställs i princip bara när regeringsfrågan kommer upp 

och de ska diskutera om vem som ska regera med vem och hur de ska lyckas med det, vilket 

är en klassisk definition av spelgestaltning.  En sådan fråga kan se ut så här: Om vi då tar det 81

att det skulle bli så i valet att ni på den här sidan tillsammans skulle få majoritet, då är 

frågan vem som skulle bli statsminister. Det vore intressant att höra det mest tydliga svar ni 

kan ge i det hänseendet. Vi börjar med Alf Svensson. En annan kategori av frågor som 

vanligtvis betraktas som spelgestaltning är frågor som tar upp opinionsmätningar och vad 

politikerna tycker om att de har backat eller gått framåt i sådana, den typen av frågor lyser 

dock helt med sin frånvaro under alla de fem debatter som vi har tittat på i den här studien. 

Det resultatet var lite förvånande då opinionsmätningar ofta tas upp i den vanliga 

nyhetsrapporteringen och olika journalister spinner vidare på resultatet av opinionsmätningar 

och gör nyheter på de mätningarna. Något som gör att spelfrågorna blir fler verkar vara när 

regeringsfrågan är oklar på förhand. Den slutsatsen drar vi då de två valen då spelfrågorna 

förekommer flest gånger är 2002 och 2018. 2002 finns det inga tydliga block och det verkar 

inte som något parti kommer få egen majoritet. På den rödgröna sidan diskuterades det om 

80 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. s.12. 
81 Bindenkrantz Solkjear, Anne & Green-Pedersen, Christoffer. (2009). Policy or process in focus? 
s.168-169. 
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regeringen endast skulle innehålla socialdemokratiska ministrar eller om vänsterpartiet och 

miljöpartiet skulle förhandla sig till någon ministerpost. Medan på det borgerliga blocket 

diskuterades det om vilket av partierna som skulle få statsministerposten om de tillsammans 

skulle få majoritet. 2018 var valet med överlägset flest spelfrågor (35 stycken) av de vi har 

tittat på. Det beror troligen på att ganska tidigt i valrörelsen såg det inte ut som att något av 

blocken skulle få egen majoritet och då blev det fler frågor om hur något block skulle kunna 

regera. Regeringsfrågan blev i slutändan en av de viktigaste valfrågorna och med tanke på hur 

den politiska situationen såg ut i Sverige tiden efter valet var det en viktig fråga att lägga 

fokus på även i slutdebatten.  

  

I de här resultaten kommer vi fram till slutsatsen att SVT följer sitt uppdrag när det gäller att 

hålla sig till sakfrågor och hålla sig neutrala i största möjliga mån. Det ska dock tilläggas 

återigen att vi endast har undersökt frågorna i sig. Det finns andra saker som tyder på att SVT 

ägnar sig mer åt spel än åt sak när det kommer till slutdebatten. Till exempel i uppbyggnad av 

debatterna där det kan låta väldigt dramatiskt när man presenterar debatten men även när det 

kommer till ljus- och ljudsättning där man har lånat mycket från sport- och underhållnings-tv.  

  

De neutrala frågorna  

De neutrala frågorna kan vara en ren överlämning till nästa talare, där man helt enkelt bjuder 

in någon att svara på något en annan har sagt, till exempel kan en sådan fråga se ut så här: 

Hur svarar du på det Mona Sahlin?, eller,  Har du något svar på Jonas Sjöstedts kommentar 

Ebba Busch Thor? Den här kategorin är helt överlägsen de andra två kategorierna när det 

gäller antal frågor. De används ofta av programledarna för att föra samtalet vidare och låta 

partiledarna svara på kommentarer och utläggningar från andra partiledare. I sammanhanget 

kan det ses att de här frågorna är obetydliga och inte lika intressanta som de mer konkreta 

sak- och spelfrågorna. Men eftersom de neutrala frågorna har en sådan tydlig 

överrepresentation så kan man inte bortse från dem och analysera vad de betyder. De neutrala 

frågorna har en tydlig funktion när det gäller att föra ordet vidare och hålla igång debatten 

från programledarnas sida. Men de neutrala frågornas överrepresentation tyder också på att 

SVT är väldigt försiktiga med att ställa tillspetsade frågor som kan anses partiska åt något 
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håll. Det här är viktigt för SVT då deras uppdrag är att vara opartiska och neutrala i 

förhållande till politiska aktörer. Och enligt våra resultat visar det relativt tydligt att SVT 

lyckas med det när det gäller frågorna som har ställts under slutdebatterna under 2000-talet. 

Man kan också argumentera för att SVT snarare ser på slutdebatten som viktig 

samhällsinformation än ett tillfälle att skapa nyheter, man kan alltså fundera på om 

slutdebatten ingår i kategorin “nyhetsrapportering” som mycket av den tidigare forskningen 

om sak- och spelgestaltning är baserad på  eller om den ska benämnas som något annat. 82

Viktigt är att återigen nämna att den här studien bara har tittat på de faktiska frågorna som 

ställts i debatterna, hur debatten som helhet gestaltas när det kommer till uppbyggnad, 

efterspel och hur den är designad, till exempel rent visuellt tar vi inte upp. Men där finns det 

en studie som har tittat på sådana saker.   83

 

Spridningen av antalet frågor mellan partierna 
Vid en överblick av hur många frågor varje parti har fått vid de fem debatterna så är resultatet 

att de är förhållandevis jämnt fördelat mellan samtliga partier. Det går inte heller utläsa att 

något av blocken (Rödgröna och Alliansen) skulle vara gynnade eller missgynnade i vilka 

frågor de får. Men det finns trots allt variationer i hur många frågor partierna får. Exempelvis 

får Centerpartiet i debatten 2014 endast två sakfrågor, medan Socialdemokraterna får högst 

antal med 15 stycken. Just i den jämförelsen är skillnaden förhållandevis stor. Men i samma 

debatt är spridningen mellan de övriga partierna i sakfrågorna väldigt jämnt då de får 7-9 

sakfrågor. Så även om det går att argumentera för att Centerpartiet får väl lite sakfrågor i 

debatten 2014 och att Socialdemokraterna får väl många, så blir det i slutändan en relativt 

jämn fördelning om man ser till fördelningen över blocken. Så det kan vara så att slumpen 

gjorde så att Centerpartiet färre antal frågor, och istället fick något annat alliansparti vissa 

frågor som det kanske från början var menade för Centerpartiet, eftersom Alliansen var just 

en stark allians i detta val.  

 

82 Strömbäck, Jesper. (2014). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
s. 176. 
 
83 Nilsson, Joel & Rossing, Albin. (2014). Vem är det egentligen som har ordet här? 
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En sak som sticker ut är antalet spelfrågor som kommer i debatten 2018, som är flest jämfört 

med de övriga fyra debatterna. Tre partier (M, S, SD) får ett lika antal sak- och spelfrågor, 

vilket är något anmärkningsvärt med tanke på fördelningen på de andra debatterna. Det är den 

enda gången något parti får en jämn fördelning mellan sak- och spelfrågor. Dessutom tillhör 

de tre partierna de partier som fick mest antal spelfrågor. Det som de tre partierna har 

gemensamt är att de är de tre största partierna inom svensk politik. Möjligtvis kan det då 

finnas ett intresse från SVT att tydligt få fram dessa partiers åsikter i spelrelaterade frågor, 

eftersom de just är de tre största. En uppstickare här är Liberalerna som får fler spelfrågor (7) 

än sakfrågor (6). Det är enda gången under dessa fem debatter som ett parti får fler antal 

spelfrågor än sakfrågor. En möjlig förklaring till det kan vara att Liberalernas roll vid en 

kommande regeringsbildning skulle kunna stå i fokus. Och svarar då partiledaren undvikande 

på någon fråga från programledarna, har programledarna hållit fast och ställt fler antal 

följdfrågor inom spel för att försöka få ett tydligt svar. När det sker kan antalet spelfrågor öka 

snabbt. 

 

I övrigt säger resultatet av spridningen i antalet frågor mellan partierna att SVT håller sig till 

sitt uppdrag relativt bra. Även om det finns vid enstaka tillfällen en relativt stor spridning 

mellan två partier så är det viktigt att komma ihåg att debatterna är två timmar långa. Två 

timmar där debatterna skiftar i intensitet, ämnen och formen för hur debatterna bedrivs med 

exempelvis ja/nej frågor, handuppräckning. Det kan således tänka sig vara ett svårt uppdrag 

för programledarna att få till en jämn fördelning mellan frågorna för att nå upp till kravet på 

saklighet och opartiskhet, men resultatet visar att SVT klarar sig bra . 84

 

 

 

  

84 SVT:s public serviceuppdrag  3/12-18 
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Resultatet i förhållande till SVT:s uppdrag 

 

SVT och public service är unikt i jämförelse med andra medier. I och med att de finansieras 

via allmänna medel har de fått ett tydligt uppdrag om vad de ska bedriva för verksamhet. 

Verksamheten artar sig naturligtvis på många olika sätt beroende på vad för typ av 

produktion SVT gör. Men oberoende av vilken typ av program eller jobb SVT gör ska 

uppdraget följas, detta gäller givetvis även i slutdebatter. Därför är det av stor vikt för denna 

studie att väga in hur väl SVT lyckats följa sitt uppdrag när det gäller programledarnas roll i 

slutdebatter. 

 

Uppdraget säger bland annat att SVT ska:  

 

‘’SVT:s program ska präglas av demokratiska och humanistiska värden, 

folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett 

förutsättningar och bakgrund. Sändningstillstånd säger även att företaget bland annat ska 

utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- 

och informationsfrihet ska råda i tv” . 85

 

För vår studie är just den sista meningen i citatet ovan av särskilt intresse, för där kan 

programledarna tydligt påverka genom vilka frågor de väljer att ställa. Utifrån det resultat vi 

har fått kan vi utläsa att i och med att sakfrågorna dominerar jämfört med spelfrågorna, och 

har så gjort relativt stabilt under hela 2000-talet, så håller sig programledarna sakliga i 

debatten i hög utsträckning och således bidrar det till kravet på saklighet på ett bra sätt. 

 

Även talar det för att SVT når upp till kravet på yttrande- och informationsfrihet på ett bra 

sätt eftersom antalet neutrala frågor är klart dominerande i samtliga debatter. Då handlar det 

ofta om att programledarna endast lämnar över ordet och inte väljer att styra allt för mycket 

85 SVT:s public serviceuppdrag  28/11-18 
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vad partiledaren ska säga. Den får således bestämma själv hur den vill yttra sig och vilken 

information den vill ge i hög utsträckning. Det här talar även för att SVT bidrar på ett bra sätt 

till folkbildningsambitionen. Hade programledarna styrt debatten mer än vad de gjort går det 

att argumentera för att yttrande- och informationsfriheten begränsas en del.  

  

Medielogiken och den politiska logiken  

Debatterna präglas till stor del av medielogiken. Det är programledarna som i princip 

uteslutande bestämmer vilka ämnen och frågor som ska diskuteras i debatten. Det är även 

programledarna som bestämmer hur mycket tid partiledarna får för varje inlägg, kommentar 

och replik. Ett undantag från denna “regel” är under debatten 2010 där en programpunkt gick 

ut på att partiledarna för det största partiet i varje block (Mona Sahlin för socialdemokraterna 

och Fredrik Reinfeldt för moderaterna) fick ställa sig inför det andra blocket och svara på 

partiledarnas egna frågor. Ett annat tecken på att debatten i stor utsträckning är präglad av 

medielogiken är de programpunkter där partiledarna bara tillåts svara ja eller nej, en sådan 

fråga kan se ut så här: Svenskarna har dom högsta skatterna i världen. Vi ska ha en 

snabbfråga runt bordet. Ska det totala skattetrycket i Sverige sänkas, ja eller nej? Den här 

frågan kan anses vara en produkt av medielogiken då den tvingar partiledarna svara ja eller 

nej på en fråga som kan vara betydligt mer komplex än så.  Med det sagt kan man ändå se att 86

medielogiken inte tar över i de faktiska frågorna som ställts i debatten. Om man tittar på 

resultaten vi har fått fram så är sakfrågorna klart dominerande om man jämför med 

spelgestaltande frågor och om medielogiken hade bestämt skulle resultatet vara det omvända.

 Den stora mängden neutrala frågor säger även att medielogiken inte har tagit över i de 87

ställda frågorna då programledarna i stor utsträckning håller sig mer till en roll som just 

programledare.  

  

86 Asp, Kent. (1986). Mäktiga massmedier. Studier i politisk opinionsbildning. 
87 Hamilton, James. (2004). All the news that´s fit to sell. How the market transforms information to 
news. s. 52-54 
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Dagordningsteorins betydelse i resultaten  

Kent Asp menade i sina studier från 1986 att traditionell media som tidningar, tv och radio 

har stor makt över vilka frågor som människor tycker är viktiga.  Även om internet såklart 88

har tagit allt större plats när det kommer till var människor tar del av sin information så är det 

ändå de traditionella mediernas webbsidor som människor söker sig till för att skaffa 

information.  Allt fler människor bestämmer sig sent för vad de ska rösta på, i valet 2018 var 89

det 13 procent av väljarna som bestämde sig först en dag innan valet.  Slutdebatten i SVT 90

har även en miljonpublik, slutdebatten 2018 drog till exempel 1 530 000 tittare . Om man 91

lägger ihop alla de här komponenterna kan man tänka sig att slutdebatterna, som ofta hålls en 

eller två dygn innan valdagen blir en viktig källa till kunskap för de väljare som inte har 

bestämt sig än. I förlängningen får även journalisterna som ska leda debatten en viktig roll i 

det här. Med tanke på att det är de som väljer vilka ämnen som ska diskuteras så är det deras 

ansvar att det som diskuteras är frågor som kan hjälpa väljarna att göra ett informerat val på 

valdagen. Enligt resultatet i den här studien så kan man se att programledarna sköter 

uppdraget om neutralitet och saklighet på ett bra sätt i debatterna från 2002 och framåt. 2018 

får dock spelgestaltningen betydligt mer utrymme än under tidigare debatter. Men 

anledningen till det var troligtvis att det var många oklarheter innan valet hur något av 

blocken skulle regera och om blockpolitiken ens skulle överleva efter valresultatet, det var 

och är en stor fråga i dagens politiska läge och därför fanns det fog att ge den frågan mer 

utrymme även om den är mer spelorienterad. Med det sagt så är det också betydligt fler 

sakfrågor och neutrala frågor även i 2018 års slutdebatt.  

 

88  McCombs, Maxwell & Shaw, Donald. (1972) The agenda - setting function of mass media. 
89  Purcell, Kirsten, Rainie. Lee, Mitchell, Amy, Rosenstiel, Tom & Olmstead, Kenny. (2010). 
Understanding the participatory news consumer. How internet and cell phone have turned news into a 
social experience. s.3  
90 Holmberg, Sören, Näsman, Per & Gustafsson, Torbjörn. (2015). Så tycker väljarna. Sveriges 
televisions valundersökning. 
91 Mediebevakning i Skandinaviens rapport om riksdagsvalet 2018 (2018) s.2. 
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Slutsatser  

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för svaren på våra frågeställningar och dra slutsatser 

utifrån de svaren.  

Hur stor är skillnaden mellan gestaltningssätten från 2002 och 

framåt i slutdebatterna?  

Förhållandet mellan sakgestaltande frågor, spelgestaltande frågor och neutrala frågor är 

förhållandevis lika i alla debatter vi har kollat på, de neutrala frågorna är alltid flest, de 

sakgestaltande frågorna är näst mest förekommande och de spelgestaltande frågorna är mest 

ovanliga i samtliga debatter. Om man tittar på skillnaderna i hur många av varje fråga som 

ställts från debatt till debatt kan man hitta några intressanta skillnader. Det är speciellt en 

debatt som sticker ut när det gäller spelfrågor, det är 2018 med hela 36 stycken spelfrågor. 

Men det är fortfarande de neutrala frågorna som är dominerande, följt av sakfrågor på en 

andraplats. 

  

Hur ser fördelningen ut mellan de olika gestaltningsfrågorna 

mellan partiledarna i slutdebatterna?  

Fördelningen av frågorna är förhållandevis jämnt fördelat över partierna. Både över tid med 

de samtliga fem debatterna, och i var debatt för sig. Fördelningen är naturligtvis inte exakt 

jämnt fördelat. Men i förhållande till att debatterna är två timmar långa så uppnår ändå SVT 

en god fördelning med en viss variation. Enstaka exempel går att hitta där fördelningen till 

synes kan vara stor, i exempelvis att antalet sakfrågor i debatten 2014 skiljer sig med två 

sakfrågor till Centerpartiet, medan Socialdemokraterna fick 15. Men ser man över tid är 

fördelningen i stort jämn. 

  

44 



Adam Larsson 
Anton Gustafsson 

Hur väl håller sig SVT till sitt uppdrag när det gäller 

folkbildningsambitioner, opartiskhet och saklighet när det 

kommer till frågorna som ställts av programledarna i 

slutdebatterna? 

Antalet neutrala frågor har varit dominerande i alla avseenden. Det tyder på att SVT tycker 

det är viktigt att i grunden hålla sig i bakgrunden och inte ta för mycket plats. Det bidrar till 

en hög grad av opartiskhet. Men programledarna tar ändå en del plats med deras frågor som 

är både sak- och spelgestaltande. Och eftersom fördelningen av de frågorna är förhållandevis 

jämnt fördelat så blir inte det ett problem när det kommer till att SVT ska uppfylla sitt krav på 

opartiskhet och saklighet. Problemet är inte i huvudsak om programledarna ställer frågor, så 

länge det blir jämnt fördelat. Slutsatsen blir att SVT håller sig bra till sitt uppdrag att vara 

opartiska och sakliga.  

 

Att sakfrågorna alltid totalt sett är fler än spelfrågor tyder på att SVT håller sig väl till den 

delen av sändningstillståndet som berör folkbildningsambitionerna, eftersom forskning visat 

på att sakfrågor bidrar till ett ökat intresse för politik.  92

 

Syftet med vår studie är att ta reda på om SVT:s förhållande till sak- och spelgestaltning har 

förändrats under 2000-talet gällande slutdebatter och de frågor som SVT:s programledare 

ställer. Det vi kan konstatera är att utifrån denna studie så ligger SVT:s förhållande till sak- 

och spelgestaltning förhållandevis konstant under de fem slutdebatter vi har studerat. Ett 

undantag är att i debatten 2018 så ökar spelfrågorna relativt mycket. Det kan förklaras genom 

att frågan om regeringsbildningen tog mycket plats. Men samtidigt är spelfrågorna relativt 

jämnt fördelat över partierna. Så även om spelgetaltningen ökar, så håller sig SVT väl till sitt 

uppdrag att hålla sig opartiska. Däremot är ökningen mer problematisk ur 

92 Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I Jesper 
Strömbäck & Lars Nord (red.) Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska 
valrörelser s. 239-269. 
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folkbildningsambitionen, då spelgestaltning bidrar till ett minskat intresse för politik.  Men 93

fortfarande är sakfrågorna fler än spelfrågorna, vilket visar på att SVT ändå prioriterar 

sakfrågor och därmed har folkbildningsambitioner. 

  

Slutdebatterna skiljer sig från resten av nyhetsrapporteringen  

Mycket av den tidigare forskningen när det gäller spel- och sakgestaltning handlar om att 

spelgestaltningen allt mer tar över i nyhetsrapporteringen.  Men vår studie visar att frågorna 94

som ställts i slutdebatterna från 2002 och framåt visar på ett motsatt resultat. Här dominerar 

de neutrala och sakgestaltande frågorna stort i jämförelse med spelfrågorna. Det här kan bero 

på att slutdebatterna inte riktigt ingår i kategorin “nyhetsrapportering”, den befinner sig i alla 

fall i dess utkant. Även om nyhetsrapporteringen ofta gör spelgestaltande nyheter av debatter 

så verkar det som att SVT fortfarande ser på slutdebatterna som en slags 

samhällsinformation. Det kan man också förstå när slutdebattens eventuella betydelse ökar i 

takt med att allt fler väljare bestämmer sig sent. Om man lyfter blicken från frågorna så kan 

man argumentera för att själva utformningen för debatten kan gestaltas mer som spel under 

2000-talet än under 1900-talet. Bland annat har tiden för debatten kortats, programledarna har 

gått ifrån att vara tidhållare till att vara dem som bestämmer ämnen och ställer motfrågor, 

politikernas inflytande över debatten har helt enkelt minskat avsevärt från 2002 och framåt.  95

Det här kan man dock förklara med att SVT har anpassat sig till en ny tv-publik som har fler 

alternativ att välja på och kortare koncentrationsförmåga. Det uppfräschade formatet kan 

alltså vara en produkt av att SVT anpassar sig efter dagens tv-publik snarare än att man vill 

ha en mer spelgestaltad debatt. Men när det kommer till debattens faktiska innehåll med 

frågorna som ställts till politikerna så är en övervägande del av de frågorna antingen 

sakorienterade eller helt neutrala. Det verkar alltså som att programledarna är försiktiga med 

att ställa spelgestaltande frågor då de vill följa sitt uppdrag om saklighet och opartiskhet. Det 

93 Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I Jesper 
Strömbäck & Lars Nord (red.) Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska 
valrörelser s. 239-269. 
94 Strömbäck, Jesper. (2014). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
s. 176. 
95 Esiasson, Peter & Håkansson Nicklas. (2002). Besked ikväll! - Valprogram i svensk radio och tv. 
s.78. 
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kan man även se om man tittar på fördelningen av frågorna mellan partierna, generellt sätt är 

de jämnt fördelade.  

  
  

Slutdiskussion 

Är spelgestaltningen alltid dålig? 
Nackdelarna med övervägande spelgestaltning är många. En allt för spelgestaltande 

nyhetsrapportering av politik kan leda till att de som tar del av nyheterna tappar förtroende 

och intresse för politiken  och i förlängningen tappar förtroendet för journalistiken.  Den 96 97

spelgestaltande journalistiken får tidningar och tv att se ut som företag som bara bryr sig om 

vinst och snabba pengar. Det här är såklart ett problem för både politiker och medier, om 

människors misstro mot både politiker och journalister ökar kan det leda till ett allvarligt 

demokratiproblem. Sakgestaltningen har omvänd effekt på människors tilltro till politiker, 

den kan även öka det politiska intresset hos människor.  Om man tittar på det på det här viset 98

landar man lätt i åsikten i att all spelgestaltning är skadligt för samhället och journalistiken. 

Det stämmer att en dominerande spelgestaltning är skadlig på många sätt, men enbart 

sakgestaltning är inte heller att föredra. Valet 2018 är ett bra exempel, när regeringsfrågan är 

så oklar som den var inför valet så blir det en viktig fråga, och då måste den tas upp i en 

debatt även om det betraktas som spel och politikerna ogärna vill prata om det. För 

utvecklingen med en ökad medialisering går hand i hand med de ökade spelfrågorna, och 

sakfrågornas tillbakagång kan man koppla till den politiska logikens frånvaro i media.  Det 99

här brukar ses som något dåligt, att när den politiska logiken dominerar diskuterar man sådant 

som människor behöver veta och när medielogiken dominerar så diskuterar man maktspel 

och opinionsmätningar.  

 

96 Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I Jesper 
Strömbäck & Lars Nordh (red.) Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska 
valrörelser s. 239-269. 
97 Hopmann, David, Nicolas. (2016). Comparing political journalism. s.92-111. 
98  Hopmann, David, Nicolas. (2016). Comparing political journalism. s.92-111. 
99 Hamilton, James. (2004). All the news that´s fit to sell. How the market transforms information to 
news. 52-54 
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Men det är en alldeles för enkel syn, det behövs en balans. Den politiska logiken behövs för 

att diskutera sakfrågor och för att det ska bli tydligt hur politikerna vill göra för att förändra 

samhället så att människor kan göra informerade val på valdagen. Men medielogiken behövs 

också, utan medielogik får vi en debatt där politikerna själva bestämmer vad de vill prata om 

och vilka frågor de vill ta upp. Journalister är där för att ställa obekväma och kritiska frågor 

när politikerna förskönar en bild eller försöker svartmåla en motståndare. Journalister måste 

få granska politiker på deras egna villkor och för att de ska kunna göra det måste 

medielogiken finnas trots sina fel och brister. För att sammanfatta så behövs både politisk 

logik och medielogiken för att demokratin ska fungera. Den politiska logiken måste få 

utrymme för att lyfta sakfrågor trots att den många gånger kan vara mindre underhållande. 

Medielogiken måste få utrymme trots överdrivna spelgestaltningar av politiken då den 

granskar oegentligheter oberoende av politikens intresse.  

 

Förslag till fortsatta studier är att istället för att jämföra endast SVT:s slutdebatter, jämföra 

mellan olika mediekanaler. Exempelvis jämföra hur slutdebatterna gestaltas hos SVT, TV4 

och Aftonbladet, vilka alla har slutdebatter. Då räcker det kanske att bara ha en debatt från ett 

år och jämföra mediernas gestaltningar. Sedan kan man ställa det i förhållande till att SVT 

har ett public service-uppdrag, medan de andra två är rent kommersiella och därefter se om 

det finns eventuella skillnader mellan kanalerna och om det kan bero på kanalernas olika 

finansieringsförutsättningar och uppdrag.” 
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Bilagor   

  

Kodschema Sak- neutral och spelgestaltning: 

 

Med Spelgestaltning avses att inslaget fokuserar på politik som spel, strategi, relationer 

mellan politiska aktörer och HUR politik bedrivs. Viktiga indikatorer är ord som ”vinnare”, 

”förlorare”, spel-, sport- och krigsmetaforer. Inslag som avser partisympatiundersökningar 

ska kodas som Spelgestaltning. Handlar det om politiker som personer snarare än som 

företrädare för en viss politik, ska det ses som en spelgestaltning. Detsamma gäller inslag 

som handlar om valdeltagande, om det relateras till eventuella framgångar eller motgångar 

för partierna. 

 

Med Sakgestaltning avses att inslaget fokuserar på VAD som har hänt, VAD någon har 

föreslagit, eller VAD någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll. För att ett 

inslag ska kodas som Sakgestaltning krävs att det handlar om politikens sakliga innehåll eller 

sakliga förhållanden i verkligheten med relevans för politikens innehåll. Det betyder att 

inslag som handlar om valdeltagande ska kodas som Sakgestaltning om de inte relaterar till 

valdeltagandets betydelse för något eller några av de politiska partierna. Inslag som handlar 

om opinionsundersökningar som sådana ska kodas som sakgestaltning. 

Med Skandalgestaltning avses inslag som fokuserar på skandaler, moralisk eller juridiskt 

klandervärda beteenden liksom felsägningar hos politiker. 

 

Exempel på sakgestaltning: 
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– ”Ny statistik visar att arbetslösheten har ökat de senaste tre månaderna. I en kommentar 

säger Moderaterna att de är oroade över bristen på nya jobb” – detta är en sakgestaltning 

eftersom det fokuserar på verkliga förhållanden i verkligheten med relevans för sakfrågorna. 

– ”Socialdemokraterna vill höja pensionerna, enligt ett uttalande idag, med motiveringen att 

”våra äldre förtjänar ökad ekonomiskt trygghet än vad de har idag”: detta är en sakgestaltning 

eftersom den fokuserar på vad partierna tycker. 

 

Exempel på spelgestaltning: 

– ”Enligt den senaste opinionsmätningen går Socialdemokraterna framåt medan folkpartiet 

backar”: detta är en spelgestaltning eftersom den fokuserar på vinnare och förlorare i kampen 

om röster. 

– ”Statsminister Göran Persson sade i gårdagens tal att de vill höja barnbidragen, i ett försök 

att vinna nya röster hos barnfamiljerna”: detta är en 

Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet  35 

spelgestaltning, eftersom fokus ligger på vilka strategiska motiv partiet har eller kan ha för 

sitt utspel. 

 

– ”Miljöpartiet försvarade idag Socialdemokraternas politik under den gångna 

mandatperioden, och stärkte därmed sin trovärdighet som samarbetspartner och kanske 

koalitionspartner i en ny Socialdemokratisk regering”: detta är en spelgestaltning eftersom 

motivet till partiets utspel handlar om makt och regeringsfrågan och inte om sakpolitiken som 

sådan. 

Kodinstruktionerna för tidningsnyheterna är desamma med undantag för att de refererar till 

artiklar och deras brödtexter och inte till inslag. 

 

En tredje kategori är neutral. där varken sak- eller spelgestaltande frågor kan utläsas. 

Exempel på det är när moderatorerna endast lämnar över ordet till en annan person. Ex: 1: 

Göran Persson 

2: Kort replik Maud Olofsson 

3: Vad säger du om det Jan Björklund 

4: Jag tyckte mig få att annat besked från dig Stefan Löfven? 
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