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Abstract 

Titel: Saklig politik, det strategiska spelet eller personen bakom åsikterna? – En kvalitativ 

innehållsanalys av hur gestaltning och framställning av partiledare såg ut i 

Youtubeprogrammet “Partitempen” och “Partiledarintervjun” i TV4 under valrörelsen 2018. 

Författare: Hanna Westman, Louisa Strid 

Kurs, termin och år: Examensarbete, Vårterminen 2019 

Antal ord i uppsatsen: 12369 

 
Problemformulering och syfte: Det nya medielandskapet innebär förändringar inom 

politiken. Det finns fler möjligheter för informationsspridning, samtidigt som medborgare 

själva väljer vilka kanaler man vill vistas på och därmed vilken information man tar del av. 

Det problemområde vi ser är hur traditionell- och social media besitter makten över hur 

politiken gestaltas och framställs för publiken. Det händer något när samtal förflyttas mellan 

olika typer av medier och det centrala ligger därmed i att människor tar del av olika samtal 

beroende på vilka medier samtalen förekommer på. Syftet med denna studie är således att 

beskriva och jämföra hur gestaltning och framställning av partiledare ser ut i traditionell- 

respektive social media. 

 

Metod och material: Detta är en fallstudie av två olika fall som har undersökts genom en 

kvalitativ innehållsanalys. Materialet som har använts är ett totalurval av samtliga avsnitt ur 

TV4:s TV-program “Partiledarintervjun” som står för traditionell media samt Margaux 

Dietz Youtubeprogram “Partitempen” som står för social media. Båda programmen visades 

och publicerades under valrörelsen 2018. 

 

Huvudresultat: Utifrån det huvudsakliga resultatet i dessa två fall går det att konstatera att 

gestaltning utifrån Entmans teorier och framställning samt det visuella innehållet utifrån 

Goffmans teorier skiljer sig åt beroende på vilket medie partiledare kommunicerar genom. 

Detta utifrån medielogikens genomslag som en följd av det mediala samhället som råder. I 

“Partitempen” förekom mest triviagestaltning och i “Partiledarintervjun” var 

spelgestaltning mest framträdande. 

 
Nyckelord: Partiledare, Gestaltningar, Dramaturgi, Social media, Traditionell media. 
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1. Inledning och problembakgrund 

Vi lever vi i en värld där medieutbudet är större än någonsin. De traditionella medierna är 

fortfarande den dominerande källan till politisk kunskap (Strömbäck 2009a, 127) men har på 

senare tid fått ge plats åt de nya, sociala medierna. Således är tillgängligheten av information 

oändlig och varken begränsad till plats eller tid (Strömbäck 2014, 66-67). Sammantaget anses 

medier vara den ledande komponenten för opinionsbildning (Hadenius & Weibull 2003, 11) 

och den viktigaste källan till information om politik och samhälle (Nord & Nygren 2007, 22). 

Följaktligen har medierna en betydande roll i den politiska valrörelsen genom att sprida 

information till medborgare. Det innebär också att samhällets bild av politik rekonstrueras 

och gestaltas av medierna (ibid., 271), och på så sätt bidrar medierapporteringen till att främja 

olika föreställningar gällande verkligheten (Serverin & Tankard 2014, 277). 

Inför riksdagsvalet den 9:e september och under valrörelsen 2018 kunde vi se att en del av 

partiledarnas valkampanj även förekom på sociala medier, vilket i denna studie definieras 

som digitala plattformar med användargenererat innehåll (Olsson 2017, 13). Den svenska 

influencern Margaux Dietz utformade ett programformat vid namn “Partitempen” på den 

sociala medieplattformen Youtube. Projektet var ett eget finansierat intervjuprogram där 

samtliga riksdagspartiledare deltog i varsin intervju under valårets gång (Dietz 2018b). 

Formatet går att likna vid partiledarintervjuer som under decennier förekommit i TV-format 

på traditionell media. 

Shanto Iyengar har forskat inom politisk kommunikation utifrån gestaltningsteorin och har 

genom sina studier kunnat konstatera att medierna hade stor möjlighet att påverka publikens 

uppfattningar och inställningar till frågor beroende på hur något gestaltas (1991, 125). Det 

nya medielandskapet innebär förändringar inom politiken. Det finns fler möjligheter för 

informationsspridning, samtidigt som medborgare själva väljer vilka kanaler man vistas på 

och därmed vilken information man tar del av. Det problemområde vi ser är hur traditionell- 

och social media besitter makten över hur politiken gestaltas och framställs för publiken. Det 

händer något när samtal förflyttas mellan olika typer av medier och det centrala ligger 
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därmed i att människor tar del av olika samtal beroende på vilka medier samtalen utspelar sig 

på. Därav är det relevant att undersöka hur det ser ut i traditionell- respektive social media. 

För att göra detta har en beskrivande fallstudie gjorts av två fall som representerar social 

media och traditionell media. Fallen som kommer att undersökas är programmet 

“Partitempen” av Margaux Dietz som utspelar sig på det sociala media formatet Youtube 

samt TV4:s format “Partiledarintervjun” som visades på Nyhetsmorgon och traditionell 

linjär TV under valrörelsen 2018. Samtliga riksdagspartiledare deltog i båda programmen 

under varsin intervju, vilket resulterade i totalt 16 intervjuer. Det som skiljer programmen åt 

är att sociala mediers innehåll skapas av användare och präglas av användargenererat 

innehåll, medan innehållet i traditionella medier produceras och publiceras av professionella 

mediearbetare (Statens medieråd, 2018). För att undersöka hur gestaltning och framställning 

ser ut i programmen har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys av samtliga avsnitt, med 

utgångspunkt i Robert Entmans teori om “framing” med stöd av tidigare forskning inom sak-, 

spel-, och triviagestaltning, samt ur Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv och 

framställning.  

Det intressanta i detta ligger i att se hur traditionell media ser ut i jämförelse med mot social 

media i det nya medielandskapet, och mer specifikt i hur den journalistiska granskningen av 

politiken ser ut i form av gestaltning och framställning av partiledare. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva och jämföra hur gestaltning och framställning av partiledare ser ut i 

traditionell media respektive social media. I denna studie står TV4:s TV-program 

“Partiledarintervjun” för traditionell media och Margaux Dietz Youtubeprogram 

“Partitempen” för social media. Båda programmen visades och publicerades under valåret 

2018. 

● Hur gestaltas politiken genom partiledarna i respektive format? 

● Hur ser framställning och självpresentation ut av partiledare beroende på format? 

● Vilka skillnader och likheter finns det i hur traditionell- respektive social media väljer 

att framställa och gestalta politiken och partiledarna på? 

 

1.2 Avgränsningar 

Traditionell media har avgränsats till TV4:s inslag “Partiledarintervjun” i programmet 

Nyhetsmorgon. Social media har avgränsats till plattformen Youtube och programmet 

“Partitempen” av Margaux Dietz. De båda programmen förekommer i anslutning till valet 

2018 och partiledarnas deltagande i intervjuerna är en del av deras valkampanj, vilket gör 

denna avgränsning situationsbestämd. 

 

Det förekommer ett flertal utfrågningar av partiledare på olika TV-kanaler, likväl som på 

olika sociala plattformar. Anledningen till varför TV4:s inslag har valt att studeras beror på 

att det är Sveriges ledande kommersiella TV-kanal (Bonnier Broadcasting 2018). Det betyder 

att TV4 inte definieras som Public Service, vilket i sig innebär vissa förhållningsregler som 

således gör att innehållet styrs på ett visst sätt, exempelvis i SVT. TV4 reglerar innehållet 

själva utifrån lagar och regler som finns inom medieproduktion och journalistik, vilket gör 

det till en intressant och relevant analysenhet att undersöka gestaltning och framställning på. 

“Partitempen” valdes med anledning av att Dietz skapade ett format som liknar de 

utfrågningsprogram som redan finns, men på en ny plattform som tillhör social media. Vi vill 

argumentera för att det är utformat på ett nytänkande och modernt sätt, som ligger i tiden med 

tanke på det medialiserade samhälle som råder. Det är Dietz själv som reglerar innehållet 
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tillsammans med produktionen bakom, vilket gör att även detta kan ses som en kommersiell 

kanal. Båda formaten är populärinriktat visuellt innehåll i intervjuform med ungefär samma 

tidslängder, där kommunikationen sker på ett liknande sätt. Det underlättar således analysen i 

att urskilja hur gestaltning och framställning av politiker i traditionell, respektive social 

media ser ut i ett beskrivande syfte (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, 

135-136). Allt annat utanför ramen av detta kommer alltså inte att studeras, utan det som 

anses relevant föreslås under slutdiskussionen som förslag på framtida forskning. Mer 

specifikt kommer bland annat inte mottagarperspektivet, genusperspektivet eller det 

journalistiska perspektivet att undersökas. Medie, format, program och plattform används 

även synonymt i denna studie beroende på kontext. 
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2. Bakgrund 

2.1 Det politiska läget 

“Partitempen” och “Partiledarintervjun” publicerades samt visades under valåret 2018, inför 

riksdagsvalet som gick av stapeln den 9:e September. Under det rådande valåret var  

Jonas Sjöstedt partiledare för Vänsterpartiet (V), Stefan Löfven partiledare för 

Socialdemokraterna (S) samt statsminister, Isabella Lövin och Gustav Fridolin språkrör för 

Miljöpartiet (MP), Ulf Kristersson var partiledare för Moderaterna (M), Jan Björklund 

partiledare för Liberalerna (L), Annie Lööf partiledare för Centerpartiet (C), Ebba Busch 

Thoor partiledare för Kristdemokraterna (KD) och  Jimmy Åkesson partiledare för 

Sverigedemokraterna (SD). 

 

2.2 Partitempen 

Partitempen är ett Youtubeformat som egenföretagaren och influencern Margaux Dietz ligger 

bakom, med hjälp av Elin Nylund som projektledare och redigerare samt Daniel Redgert som 

redaktör (Dietz 2018a). Formatet kan liknas vid ett intervjuprogram där Dietz själv agerar 

programledare och leder intervjuer med de åtta riksdagspartiledarna, vilket också motsvarar 

de åtta programmen som finns publicerade (Dietz 2018b). Ett program i veckan publicerades 

på plattformen Youtube under tidsperioden 21:a mars till och med 9:e maj. Intervjuernas 

upplägg är likadana, med ett flertal segment i form av frågor och uppdrag. Hela projektet är 

politiskt oberoende och finansierat av Dietz själv, under det egna företaget Margaux Dietz 

AB (Dietz 2018a). Syftet är att få tittarna att bli mer intresserad av politik och för att se 

partiledarna i ett helt nytt format (ibid.). Dietz har själv uttryckt att intresset från partiledarna 

att delta handlar om att väcka intresse hos den yngre generationen eller förstagångsväljare, 

som är en del av hennes följarskara och som även utmärker sig vara en svårnådd målgrupp 

(Törner 2018). Idag har formatet totalt 118 362 visningar (Dietz 2018b.). Längden på 

avsnitten ligger ungefär mellan 16-20 minuter. 
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2.3 Partiledarintervjun 

Inför valet 2018 visades åtta stycken inslag under formatet “Partiledarintervjun” i TV4:s 

program “Nyhetsmorgon”, som under varje morgon året om visar det senaste från nyhets- och 

nöjesvärlden. Samtliga riksdagspartiledare gästade Nyhetsmorgon under två veckor mellan 

20 augusti - 2 september och intervjuades av programmets programledare (TV4 2018). 

Längden på avsnitten ligger ungefär mellan 10-15 minuter.  
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Tidigare forskning 

Gestaltningsteorin har sin grund inom psykologin och började under 1990-talet användas 

inom politik i relation till media (Strömbäck 2000, 216). Shanto Iyengar var en av de första 

forskare som använde gestaltningsteorin inom den kommunikativa politiska forskningen och 

definierade begreppet som subtila förändringar i ett meddelande eller i en presentation (ibid.). 

Efter ett flertal undersökningar kunde han konstatera att medierna hade stor möjlighet till att 

påverka publikens uppfattningar och inställningar till frågor beroende på hur något gestaltas 

(Iyengar 1991, 125). 

 

Den amerikanske kommunikationsforskaren Robert M. Entman definierade gestaltningsteorin 

som ett sätt att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande 

i en kommunicerande text på ett sätt som främjar en viss problemdefinition, orsak, moralisk 

värdering och/eller olika sätt att lösa problem på (Entman 1993, 52). Vad hans definition av 

gestaltning handlade om var att framhäva vissa aspekter av ett problem eller en händelse över 

ett annat. Han menade på genom att betona delar av en händelse görs endast en viss del av 

problemet tydligt för publiken (ibid.).  

 

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap med 

inriktning mot politisk kommunikation, menar dock på att Entmans ovannämnda 

gestaltningsegenskaper inte behöver vara varken uppenbara eller tydliga för publiken. Såväl 

som både medvetna och omedvetet förmedlade (Strömbäck 2000, 217). Precis som 

Strömbäck, beskrev forskarna Joseph N. Cappella och Kathleen Hall Jamiesons gestaltning 

på ett liknande sätt. De menade på att gestaltning handlar om vinkling, struktur, betoning och 

kontext (Cappella & Jamieson 1997, 57). Beroende på strategiska formuleringar och upplägg 

kan förmedlandet av en åsikt få betydande effekter på förståelse och för olika val man sedan 

gör (ibid., 41).  

 

Vidare beskrev Entman att man genom vinklingar och begränsade sätt att ta del av en 

händelse eller problem på, ökar sannolikheten för att mottagaren uppfattar informationen på 
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det förmedlade sättet och bearbetar samt lagrar den i minnet utefter det (Entman 1993, 53). 

Vilken information medierna väljer att framhäva eller utelämna, betona eller avbelasta 

påverkar således vad publiken slutningen kommer att överväga viktigt. När en viss faktor 

betonas om och om igen menade han på att åsikten blir mer engagerad i publikens minne, 

vilket kan underlätta framtida fall som kräver en åsikt om den frågan eller något som är 

relaterat till den (ibid.). På liknande vis beskrev även forskarna Price, Tewksbury & Powers 

gestaltning. De menade på genom att aktivera vissa ideer, känslor och värderingar snarare än 

andra, uppmuntrar man vissa specifika sätt att tänka kring politiska fenomen. Genom detta 

kan man sedan leda publiken till mer eller mindre förutsägbara slutsatser med implanterade 

åsikter (1997, 483).  

 

Jesper Strömbäck och Lars Nord är två medieforskare som berör just området gestaltningar 

och har sammanställt en rapport med undersökningar om hur de svenska nyhetsmedierna har 

rapporterat om politik under de senaste valrörelserna, 2002-2014 (2017). Särskilt fokus har 

varit på de nyhetsjournalistiska sak- och spelgestaltningarna av politik och bevakningen av de 

politiska partierna, där resultatet visade att gestaltning av politik som spel var mest 

framträdande (ibid.). Även forskaren Maria Wendt har undersökt den svenska 

framställningen av politiker under Almedalsveckan och kunnat konstatera att den politiska 

bevakningen handlar, till skillnad från förr, främst om hur politiken bedrivs och om de 

politiska kandidaternas personligheter snarare än deras ideologiska budskap och politiska 

visioner (Wendt 2012, 40). 

 

En annan viktig riktning på tidigare forskning som är relevant att tala om är sociologen 

Erving Goffman som gav ut en bok år 1959 som heter “The presentation of Self in Everyday 

Life”, där han presenterar dramaturgin och det dramaturgiska perspektivet vilket har kommit 

att bli en teori som går att applicera inom många ämnesområden. Goffman själv påstår att 

avsikten är att rapporten som presenteras i boken ska fungera som en slags handbok som 

redogör utförligt för ett sociologiskt perspektiv kring det sociala livet, och utgår ifrån 

teaterföreställningsperspektivet och de principer som härstammar ur den dramaturgiska 

konsten (Goffman 2009, 9). 

 

Kent Asp är en annan professor inom medier och politik som har operationaliserat det 
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övergripande syftet till just massmediernas roll i opinionsbildningen vid folkomröstningen 

1980 vid kärnkraftsfrågan (1986, 25). Ann-Sofie Sten framhåller i sin artikel för Göteborgs 

universitet; att detta som var Asps avhandling 1986 har blivit ett standardverk inom politisk 

opinionsbildning och mediernas makt i samhället, med medhåll från forskarna Jesper 

Strömbäck, Peter Esaiasson och Mikael Gilljam som också menar på att avhandlingen 

fortfarande är aktuell i modern tid (Sten 2016). Därav är det relevant att redogöra lite djupare 

för just Asps forskning då den avser att beröra liknande ämnesområden, fast i modern tid. 

Avhandlingen heter “Mäktiga massmedier” och skildrar för hur olika medier deltar i den 

politiska opinionsbildningen, vilken bild som förmedlas och hur medierna har makten att 

påverka människors uppfattningar om verkligheten, och således värderingar (Asp 1986). 

Denna studie avgränsar sig just från mottagarperspektivet, men syftar ändå till att ge en 

nyanserad bild av hur framställning och gestaltning kan skilja sig beroende på media, vilket 

gör Asps forskning, som nästan kan ses som en företrädare inom området på modern tid 

intressant, då den rymmer just media och politik utifrån många aspekter. (ibid.). 

 

Anledningen till varför det ej finns med någon presenterad tidigare forskning som jämför 

traditionella och sociala medier är för att vi inte upplever oss ha hittat någon som är relevant i 

det spår som vår studie utgår ifrån. Det finns en del examensarbeten av studenter som 

undersöker ämnet och det har vi tagit del av i undersökningssyfte. 

 

3.2 Medialisering 
Utvecklingen av industrialiseringen och globaliseringen har bidragit till att medierna oftast är 

den huvudsakliga källan till information och kunskap för nästan alla människor (Nord & 

Strömbäck 2010, 14). Inte minst i frågor om politik och samhälle, vilket gör den moderna 

politiken medierad (ibid., 14-15). Mediering innebär alltså att politiken blir allt mer beroende 

av kommunikationen som sker via delning och överföring i olika medier med hjälp av 

tekniska hjälpmedel och institutioner av olika slag (Jansson 2009, 34). Således är medier den 

mest framgångsrika kanalen för politiker att kommunicera på och nå ut till sin publik för att 

sprida sina politiska budskap (Nord & Strömbäck 2010, 14-15.). 
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Man kan tala om två sätt att se på medielogiken. Ett sätt är att media styr vad som rapporteras 

om och hur rapporteringen formas, inte verkligheten. Det andra sättet handlar om att 

medierna har blivit så pass centrala att de aktörer som vill kommunicera med allmänheten, 

såsom politiker, måste anpassa sig till medielogiken för att nå ut till väljare. Medierna 

fokuserar på sådant som människor och formatens målgrupp antas vara intresserade av, i 

syfte för framgång i konkurrensen om människors uppmärksamhet. När medielogiken styr 

påverkas alltså det politiska systemet. Slutligen omformar medierna nyheten för att ytterligare 

passa in i själva medielogiken (Strömbäck 2009b, 171) 

 

Samtidigt finns ett överflöd av information och olika medier, vilket innebär att medierna 

konkurrerar om uppmärksamhet då människor tar del av olika information. En central del av 

mediernas behov är därför att reducera mängden information samt fånga människors 

uppmärksamhet. Således kan gestaltningar som spel ses som indikatorer på att 

medieinnehållet är präglat av medielogiken snarare än av en politisk logik (Strömbäck 2009a, 

135).Vidare har ett flertal berättartekniker utvecklats, vilket kan ses som typiska uttryck för 

medielogiken. De olika berättarteknikerna är tillspetsning, förenkling, polarisering, 

konkretion, intensifiering, personifiering och stereotypisering (Hernes 1978, 187-188). 

 

I takt med medialiseringens framväxt så ses nu även sociala medier som en kontext för social 

interaktion, och att dessa plattformar till viss del styr vilken typ av interaktion och 

kommunikation som förekommer (Andersson 2017, 21.).  

 

3.3 Gestaltningsteorin 

Framing theory, eller som på svenska även kallat gestaltningsteorin introducerades under 

1970-talet av sociologen Erving Goffman och grundar sig i ett övergripande teoretiskt 

ramverk gällande sociala konstruktioner av verkligheten (Goffman, 1974). Vidare handlar 

begreppet om framhävandet av olika aspekter som ger en händelse sin karaktär genom hur 

den presenteras och ramas in (Cappella & Jamieson 1997, 39). Med hjälp av gestaltningar 

kan man skapa mening och förståelse för ett problem eller en händelse, som i sin tur kan 

påverka människors uppfattningar i kring ämnet (Strömbäck 2001, 178). Inom medie- och 
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kommunikationsvetenskapen handlar gestaltningsteorin om att medierna själva väljer vilka 

händelser de vill lägga fokus på genom att placera dessa händelser inom ett specifikt 

sammanhang i syfte för att bilda opinion (Serverin & Tankard 2014, 277). 

 

I denna studie är vi intresserade utav mediernas gestaltning av verkligheten. Det finns ett 

flertal definitioner utav denna typ av gestaltning, där samtliga är snarlika varandra (Cappella 

& Jamieson 1997; Serverin & Tankard 2014; Entman 1993; Strömbäck 2000; Jfr Iyengar 

1991 etc.). Tillsammans förklarar dessa definitioner att gestaltningar delvis formas av fakta, 

val av ord, perspektiv och källor som i sig innehåller olika problemformuleringar, tolkningar, 

moraliska omdömen och förslag till lösningar (ibid.). Dessa definitioner av teorin har den 

gemensamma nämnare att mediernas gestaltningar är uttryck för specifika sätt att organisera 

information på. De placerar nyheterna i sina medvetet eller omedvetna valda sammanhang 

och gör dem begripliga (ibid.). Mediala budskap kan alltså, genom att framhålla vissa 

aspekter av ett problem eller en händelse framför andra, påverka hur människor bildar sin 

uppfattning i specifika frågor (Strömbäck 2004, 42-43).  

 

Joseph N. Cappella och Kathleen Hall Jamieson är två forskare som genom en serie 

undersökningar framförallt studerat mediernas gestaltning av politik och dess betydelse för 

politisk misstro (Strömbäck 2001, 182). I deras studier skiljer de framförallt mellan två 

gestaltningar av politik: sakfrågegestaltningar (issue frames) och spelgestaltningar (game or 

strategy frames) (Cappella & Jamieson 1997, 57). Precis som dem har vi i denna studie valt 

att beröra dessa två gestaltningar, samt en tredje gestaltning: triviagestaltning.  

 

3.3.1. Sakgestaltning 

Cappella och Jamieson, Lawrence och Pattersons är några av de framträdande forskare som 

genom studier urskiljt framförallt två dominerande gestaltningar inom politik och media: sak- 

och spelgestaltning (Capella & Jamieson 1997, Lawrence 2000, Patterson 1993). Capella och 

Jamieson definierar sakgestaltning som själva innehållet i politiska förslag, politikernas 

åsikter i specifika sakfrågor, och att fokus ligger på det sakliga innehållet och 

verklighetsförhållanden med relevans för politiken (1997, 34-35). De definierar innebörden 

av sakgestaltad politik som ett sätt att underlätta möjligheten för medborgarna att ta del av 
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den relevanta information som ligger till grund för att göra informerade val och åsiktsrösta 

(ibid.). Fortsättningsvis menar Petersson et al. att sakgestaltad politik handlar om vad som har 

hänt eller vad som kommer att hända, vad någon har sagt eller vad som har föreslagits inom 

ramarna för politiskt relevans (2006, 72). 

 

Vidare definieras sakgestaltning som ett sätt att understryka politiska sakfrågors problem och 

utmaningar, lösningar och potentiella möjligheter. Genom att gestalta politik som sak 

framhåller man förslag till att lösa samhällsproblem och utmaningar, man tillgodoser 

medborgarna med relevant information om vad samtliga partier representerar och står för, 

såväl som hur man bör resonera kritiskt kring diverse konsekvenser och politiska förslag 

(Patterson 1993, Rhee 1997, 30). Patterson menar dock på att politikers uttalanden i sakfrågor 

enbart är relevanta att rapportera om första gången en politisk kandidat tar ställning i en 

fråga, då sakfrågan sedan minskar i nyhetsvärde såvida inte åsikten får en ny infallsvinkel 

(Patterson 1993, 61). Sakgestaltningar får således oftast stå i skymundan till förmån av 

spelgestaltningar, även om politiker bygger sina kampanjer på konkreta sakfrågor (ibid., 

142).  

 

3.3.2 Spelgestaltning 

Spelgestaltad politik handlar enligt Joseph N. Cappella och Kathleen Hall Jamieson om ett 

strategiskt spel där fokus ligger på att vinna eller förlora. De definierar spelgestaltningens 

innebörd som en kamp om opinionen och om väljarna, hur politiken bedrivs samt att den 

gestaltas som en tävling om makten. De beskriver tävlingen om makten likt en kapplöpning 

och ett “horse race” och inte som en fråga om hur landet ska styras på bästa sätt (Strömbäck 

2004, 97). Den amerikanske journalisten James Fallow menade även han på att media 

framställer politik synonymt med sport och där fokus ligger i tävlingen om vem som vinner 

och vem som förlorar och där sportsliga termer allt oftare används i politiska beskrivningar 

(1996, 159-160). Sammantaget menade Fallows på att media förmedlar politiken mer 

tolkande när det handlar om spelgestaltning, samt att sport inte existerar utan en tävling och 

att politiken fungerar precis likadant (ibid.).  
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Vad Joseph N. Cappella och Kathleen Hall Jamieson anser centralt inom spelgestaltningar är 

politikernas egenintresse, där makten snarare ses som ett mål än som ett medel. De menar 

således på att spelgestaltningar utmärks av ett flertal faktorer och i sin bok “Spiral of 

Cynicism. The Press and the Public Good” beskriver de spelgestaltning följande: 

 

“(1) winning and losing as the central concern; (2) the language of wars, games, and 

competition; (3) a story with performers, critics, and audience (voters); (4) centrality 

of performance, style, and perception of the candidate; (5) heavy weighing of polls 

and the candidates standing in them.” 

(Cappella & Jamieson 1997, 33).  

 

Genom att gestalta politik med fokus på taktik menar flera forskare på att media har bidragit 

till en ”spiral av cynism”, vilket ökar människors misstro och missnöje för politik (Cappella 

& Jamieson 1997, 31, de Vreese & Elenbaas 2008, 284). Vidare menar andra forskare på att 

vad som främst skiljer sakfrågegestaltningar och spelgestaltningar åt är dess tematiska 

innehåll, retoriska stil och strategiska berättelseteknik (Rhee 1997, 30). Den mediala 

utvecklingen har sedan 1970-talet förändrat bevakningen av politik, vilket lett till en ökning 

av spelgestaltning och en minskning av sakfrågegestaltning (Cappella & Jamieson 1997, 33). 

Regina G Lawrence, biträdande professor inom statsvetenskap, anser att anledningarna till 

denna utveckling många. Hennes grundläggande argument är dock att spelgestaltningen 

passar in i samtliga viktiga kriterier för att skapa ett så kallat ”nyhetsvärde” (Lawrence 2000, 

95). 

 

En av de allra första studierna som belyste spelgestaltningens utveckling var Thomas 

Pattersons i sin bok Out of Order (1993). Där beskrev han hur amerikansk valjournalistisk 

sedan 60-talet minskat i sitt traditionella sätt att beskriva politik till att beskriva politik mer 

likt ett strategiskt spel. Han menade på att media tolkar informationen de får under ett val, där 

de politiska aktörerna konkurrerar i en kamp om att vinna fördelar. Detta genom att spela sin 

roll så bra som möjligt (Patterson 1993, 57). Sedan dess har forskare fortsatt att undersöka 

denna utveckling och förekomsten av gestaltningar av politik som spel. de Vreese menar 

bland annat på att opinionsmätningar och undersökningar förekommer frekvent i samband 

med spelgestaltning (2004, 192) och Strömbäck och Van Aelst (2010) är två andra forskare 
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som kunnat konstatera att kommersiella medier använder desto mer spelgestaltad politik än 

mindre kommersiella medier (ibid.). Jesper Strömbäck menar även på att spelgestaltad politik 

ofta handlar om hur politiken bedrivs och inte vad som sägs eller föreslås (2000, 225).  

 

Vad som också diskuteras flitigt är huruvida politiker använder sig utav spelgestaltningar för 

att framställa sig själva i goda dager genom att framhäva sina bra sidor framför sina sämre, i 

syfte av att i slutändan vinna väljare. Paul H. Weaver är en forskare som använder detta 

exempel när han förklarar de politiska kandidaterna som “spelare” i sin definition av 

spelgestaltad politik (Weaver 1972, 69). Även forskaren Claes H. de Vreese beskriver sin 

definition av begreppet som att politiker är aktörer på en scen och väljarna är deras publik (de 

Vreese 2004, 192).  

 

3.3.3 Triviagestaltning 

Triviagestaltning förekommer vid frågor eller samtal om sådant som inte handlar om politik 

eller relevanta händelser inom politiken. Samtidigt innefattar det ändå politikerna själva på ett 

eller annat sätt (Strömbäck 2004, 167). Det vill säga sådant som egentligen inte fyller någon 

demokratisk funktion. Det kan vara sådant som uppfattas intressant av tittare, men som inte 

ger någon politisk information varken i form av sak eller spel. Ett exempel på triviagestaltad 

politik kunde vi ta del av under valet 2002 när stylisten Camilla Thulin betygsatte samtliga 

partiledares klädsel. Ett annat exempel av triviagestaltad politik kunde vi läsa i en artikel där 

en spåkvinna och en astrolog svarade på frågor om vem som vinner valet och hur de 

kommande fyra åren kommer att se ut. Vad som dock var utmärkande i dessa exempel var att 

gestaltningar av politik kan skilja sig mellan rubriker, ingresser och avslutningar (ibid.). I 

artikeln om spåkvinnan och astrologen löd rubriken “De vet vem som vinner”,vilket i sig kan 

tolkas som spelgestaltat. Men eftersom att artikelns brödtext kunde definieras som 

triviagestltad var det under den kategorien artikeln slutligen föll under. Således innebär det 

även att gränsen mellan de olika gestaltningarna ibland kan vara tunn, särskilt mellan trivia- 

och spelgestaltningar (ibid., 168).  
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3.4 Det dramaturgiska perspektivet  

Erving Goffman var professor i antropologi och sociologi och studerade det vardagliga livets 

dramatik ur ett sociologiskt perspektiv. Goffmans samhällssyn kom att kallas för det 

dramaturgiska spelet och hans teorier uttrycks likt en metaforisk teknik som förklarar hur 

individer presenterar en idealiserad och önskad version av sig själva (Goffman 2009). De 

handlar om hur vi alla försöker kontrollera de intryck vi gör på våra medmänniskor, det vill 

säga vår ”publik”. Han jämför det dramaturgiska perspektivet likt en teaterföreställning, där 

han beskriver den sociala konstruktionen som ett strategiskt rollspel (Goffman 2009, 9). I sin 

bok “Jaget och maskerna” ursprungligen från år 1959 presenterar han en dramaturgisk teori 

genom en rad olika företeelser och nyckelbegrepp kring identitetsskapande och hur den 

upprätthålls och fungerar i det moderna samhällets interaktioner, som tillsammans bildar en 

ram för hans sociologiska perspektiv och samhällssyn (Goffman 2009). 

 

Goffman beskriver framträdande som all den aktivitet en individ visar upp under en 

begränsad period av närvaro inför en specifik grupp av observatörer (Goffman 2009, 28).  

Han menar på att man anpassar sitt sätt att vara och att människors framträdanden alltid är 

anpassade efter att passa in i de förutsättningar och förväntningar som finns i samhället 

(Goffman 2009, 39). Likväl som att man styrs utav den situation man befinner sig i och vem 

man vill rikta sitt budskap till i syfte att påverka någon av de observerade i önskad riktning 

(ibid., 23). Både beroende på utformning och på mediet man kommunicerar genom (Goffman 

2009, 97). Han förklarar dessa situationer som regioner genom att jämföra det mänskliga 

beteendet likt ett scenuppträde på en teaterföreställning. Han beskriver regionerna som den 

främre samt bakre regionen (frontstage och backstage), i liknelse med scenen och bakom 

kulisserna (ibid.).  

 

Den främre regionen (frontstage) beskriver Goffman som ett sätt att referera till den plats ett 

framträdande äger rum (Goffman 2009, 97). En individs uppträdande i den främre regionen 

uppfattas ofta som ett försök till att ge intryck av att upprätthålla och förkroppsliga vissa 

normer. Där är man är medveten om sin publik och agerar efter den genom att förstärka eller 

försvaga vissa delar av sin person för att kunna förmedla sitt önskade intryck på bästa sätt 
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(ibid., 98). Den bakre regionen (backstage) syftar istället till det som pågår bakom kulisserna, 

det vill säga i det dolda. Där utgörs en mer avslappnad och friare plats (Goffman 2009, 

101-102).  

 

Fasad är ett annat begrepp Goffman använder sig utav inom hans dramaturgiska perspektiv. 

Han menar att det finns en fasad i våra framträdanden som fungerar på ett fastställt sätt för att 

påverka observatörens uppfattning av situationen (Goffman 2009, 28) Där ryms dekor som 

möblering, rekvisita, diverse andra bakgrundsinslag samt den personliga fasaden som 

innefattar samhällsrang, ålder, talmönster, kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester, utseende och 

kläder (ibid., 30). Den roll vi spelar i vårt framträdande uppfattas av observatörerna som 

nästintill identiskt med aktörens personlighet. Eftersom att man uppfattas på detta vis blir det 

därför viktigt för aktörerna att upprätthålla en bild av deras “jag” som de själva önskar 

associeras med (ibid., 218).  

 

Begreppet självpresentation kan även liknas vid Goffmans fasad frontstage och backstage. 

Goffman beskriver självpresentation som ett socialpsykologiskt fenomen och ett sätt att styra 

och manipulera de intryck andra får av en själv (Goffman 2009, 9). Vohs, Baumeister & 

Ciarocco (2005) beskriver även dem självpresentation som en process människor använder 

sig utav för att göra ett önskat intryck på andra (2005). Utgångspunkten inom begreppet 

innebär således att man medvetet anpassar sig själv och sitt beteende efter en situation för att 

sedan kunna förmedla en önskad bild av sig själv (Johansson 2018, 262). Vad som avgör 

huruvida man lyckas med att styra andras intryck speglar vad publiken uppfattar som sant 

eller falskt och genuint eller oäkta i en individs framträdande (Goffman 2009, 57). 

För att lyckas med sitt rollframträdande och för att bevara sin fasad använder sig aktörerna av 

diverse dramaturgiska strategier. Dessa strategier syftar på att bevara eller förändra 

situationsdefinitionen och en utav dessa dramaturgiska strategier kallas footing. Goffman 

beskriver begreppet som “fotsteg” och små ändringar i språket för att förändra eller bevara 

intrycket av situationsdefinitionen (Goffman 1981, 128). Begreppet innebär även att känna in 

situationen och omgivningen för att medvetet kunna kontrollera sitt så kallade “fotarbete”. 
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4. Metod och material 

4.1 Val av metod 

Detta är en fallstudie med syfte att beskriva och jämföra hur gestaltning och framställning av 

partiledare ser ut i traditionell media respektive social media. Det är två typer av fall som 

kommer att jämföras, vilket gör det till en mest-lika-design (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns, Wängnerud 2017, 102-103. För att göra detta har en kvalitativ innehållsanalys 

använts som metod. Denna grundar sig i den kvalitativa textanalysen som innebär att frågor 

ställs direkt till innehållet utifrån den övergripande problemställningen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, 216). Innehållet i det här fallet består av visuellt 

innehåll i videoformat. 

Valet av en kvalitativ metod framför en kvantitativ har gjorts för att vi vill fånga helheten och 

lyfta fram centrala delar i både den verbala och visuella kommunikationen kring gestaltning 

och framställning, vilket kräver en mer djupgående analys (ibid., 211). Således redovisas 

resultatet i ett beskrivande syfte där delar som anses har varit relevanta för vårt syfte lyfts 

fram (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, 37), likt presentation av 

resultat vid kvalitativa samtalsintervjuer (ibid., 280).  Resultatet redovisas alltså inte i form av 

siffror, då det inte fyller någon funktion för syftet med den här studien. I och med att det är en 

kvalitativ studie som studerar enstaka fall är det svårt att generalisera resultatet. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Det huvudsakliga syftet med studien har operationaliseras till tre frågeställningar, varav en 

riktar fokus på gestaltningar och en på självpresentation och framställning utifrån Goffmans 

teori om dramaturgi. Den tredje frågeställningen finns med syfte att lyfta hur dessa teorier 

kan höra samman och besvaras i slutdiskussionen. Utifrån de två första frågeställningar har 

två olika analysscheman utformats med kvalitativa analysfrågor med tydligt definierade 

frågeinstruktioner till respektive fråga (Se bilaga 1 & 2). Vid insamling av materialet har 
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vardera analysschema använts som arbetsmall på samtliga sexton intervjuer. Samtliga frågor 

har alltså ställts till samtliga avsnitt, vilket har givit oss svar på frågorna och därmed själva 

resultatet. Utifrån resultatet har vi sedan kunnat sammanfatta och analysera resultatet utifrån 

vårt teoretiska underlag. 

I resultat- och analysdelen förekommer en del kvantitativa uttryck trots att vi har använts oss 

utav en kvalitativ metod. När det står till exempel “majoritet” innebär det alltså att något 

förekommer i majoriteten av de intervjuer som tillhör vårt urval. Anledningen till detta är för 

att vi anser att dessa kvantitativa mått är viktiga inslag i resultatet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, 231), för att kunna beskriva och redogöra för resultatet 

så tydligt som möjligt samt för att vi anser att exakta siffror inte är relevanta i resultatet. 

Dessa uttryck har hanterats varsamt genom tydlighet och transparens med redogörelse för vad 

det handlar om och vad det innebär (ibid., 232). 

Genom att ha utgått utifrån de tydligt definierade frågeinstruktionerna har alla intervjuer haft 

samma förutsättningar. Med dessa har vi också minimerat risken för egen tolkning. Ett öppet 

förhållningssätt har använts för att besvara frågorna, det vill säga att innehållet har styrt vilket 

slags resultat som har framkommit och det har inte funnits fördefinierade svarsalternativ 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, 223). Detta med anledning av att 

inte styra hur resultatet ska komma att bli, utan kunna jobba förutsättningslöst där centrala 

och viktiga delar har lyfts fram med relevans för vårt huvudsakliga syfte i förhållande till 

teorin (ibid.). 

 

4.2.1 Analys av gestaltningar enligt Entmans teorier 

Det första analysschemat tar främst avstamp i den kvalitativa textanalysen med utgångspunkt 

i teorin om framing med fokus på sak-, spel-, och triviagestaltning. Här har vi velat fånga de 

centrala delarna utifrån teorin och göra en djupgående analys av innehållet i den verbala 

kommunikationen mellan de två förekommande parterna i avsnitten; partiledarna samt 

programledarna som representerar sitt format genom att de för kommunikationen (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns Wängnerud 2017, 211). Analysfrågorna är utformade utifrån 

Entmans teori om Framing och tidigare forskning av forskare inom ämnet. Frågorna har 
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kategoriserats i sak-, spel-, och triviagestaltning och det finns även en hänvisning till vilken 

teoretisk definition frågan tar sin utgångspunkt i som går att återfinna i teorikapitlet. Se 

analysschemat under bilaga 1. 

 

4.2.2 Visuell analys enligt Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Det andra analysschemat som har tagits fram är en visuell analys med ansats i Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Denna analys använts som ett komplement till analys av 

gestaltningar, då vi anser att den visuella kommunikation fyller en viktig funktion i analys av 

gestaltningar då det är visuellt innehåll som analyseras. Analysfrågorna är utformade utifrån 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. Frågorna har kategoriserats i framställning, fasad och 

självpresentation samt dramaturgiska strategier vilka alla är centrala begrepp inom teorin 

(Goffman 2009). 

 

4.3 Material och urval 

Materialet som har använts är “Partitempen” med Margaux Dietz som består av åtta avsnitt 

på cirka 16-20 minuter där samtliga riksdagspartiledare gästar i varsitt avsnitt under en period 

på sju veckor och pågick mellan 21 mars - 9 maj (Dietz 2018b), samt formatet 

“Partiledarintervjun” som visades på Nyhetsmorgon på TV4 som även det består av åtta 

inslag på cirka 10-15 minuter där samtliga riksdagspartiledare gästar i varsitt avsnitt med 

undantag för en intervju som äger rum på annan plats med samma förutsättningar, under en 

tidsperiod på två veckor och pågick 20 augusti - 2 september (TV4 2018). Alla avsnitt 

av“Partitempen” finns på Margaux Dietz youtube kanal, och det är där vi har tagit del av 

materialet (Dietz 2018b). Alla inslag som visades av ”Partiledarintervjun” på Nyhetsmorgon 

TV4 som linjär TV återfinns som videoklipp på TV4:s Playsidor under “Valet 2018”, och där 

har vi tagit del av materialet (TV4 2018). 

Detta material är valt för att uppnå syftet att göra en jämförande studie mellan dessa två fall. 

Samtligt material utifrån sexton intervjuer kommer att jämföras och analyseras, vilket innebär 
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att det har gjorts ett totalurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, 

171). Trots att det är svårt att få ett generaliserbart resultat vid en kvalitativ studie gjordes 

ändå ett totalurval för att kunna göra korrekta slutsatser utifrån dessa fall. 

 

4.4 Validitet 

Validitet innebär att det finns en överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och de 

operationella indikatorerna, och genom att det inte finns några systematiska mätfel så mäter 

vi det vi påstår att vi mäter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, 58). 

Denna studie anser vi har hög validitet genom att det finns en tydlig koppling mellan den 

teoretiska definitionen och det metodologiska tillvägagångssättet. Syftet har 

operationaliserats till tre frågeställningar och tar sin utgångspunkt i den teori som 

presenterats. Utifrån detta har tydliga kodscheman arbetats fram utifrån tidigare forskning för 

att säkerställa att de utformats på ett vetenskapligt sätt. Till analysfrågorna finns tydliga 

kodinstruktioner som i sin tur är konstruerade utifrån centrala delar i teorierna, vilket även det 

har definierats. Detta för att mäta det vi faktiskt påstår att vi ska mäta (ibid.). Detta innebär att 

någon annan skulle kunna genomföra studien med samma mätverktyg utifrån tydliga 

definitioner och uppnå samma resultat. 

 

4.5 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att det inte finns några slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, 64). Fördelen med en kvalitativ 

innehållsanalys av visuellt innehåll i videoformat är att vi har kunnat bearbetat materialet 

noga. Om något svar på en fråga känns osäkert eller otydligt har vi kunnat gå tillbaka till 

materialet för att säkerställa att svaret har samlats in och tolkats korrekt. Med ett tydligt 

analysschema med tillhörande frågeinstruktioner minskar också risken för egna tolkningar. 

Eftersom att vi har varit två stycken så har vi kunnat diskuterat svaren utifrån de instruktioner 

som finns och kommit fram till en gemensam definition, vilket gör tolkningen i den 

kvalitativa metoden än mindre. Vid kvalitativa metoder kan kritik riktas mot att det i en viss 
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utsträckningar innebär tolkningar, som är en mänsklig faktor. Därav har det varit viktigt för 

oss att följa det tydliga analysschemat samt att båda har varit delaktig i hela analysprocessen 

så att vi hela tiden har kunnat diskuterat med varandra. Utifrån detta menar vi på att vår 

reliabilitet är så hög den kan vara, med tanke på att det är ett kvalitativt tillvägagångssätt 

vilket är svårt att mäta. 

 

4.6 Intersubjektivitet 

Intersubjektiviteten har varit och är viktig för oss i detta arbete. Vi har genomgående av 

arbetet varit objektiva och inte lagt några egna värderingar i arbetet. Exempelvis så är denna 

studie helt politiskt oberoende. Studien är heller inte beroende av oss som författare, utan 

skulle kunna genomföras av vem som helst med samma analysredskap. Vi har gjort vårt 

yttersta för att vara öppna, transparenta och tydliga över hur processen har gått till (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, 25). 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet i två kapitel som behandlar gestaltningar respektive 

självpresentation som representerar de två spår som denna studie syftar till. Medielogiken 

finns presenterat i båda kapitlen. Resultatet är sammanvävt med vår analys utifrån de ovan 

presenterade teorierna samt tidigare forskning. Partiledarna benämns med sina initialer och 

programledarna som varierar benämns som “PL” då denna studie inte berör något 

programledarperspektiv. 

 

5.1 Gestaltningar 

Utifrån resultatet går det att konstatera att de båda programmen hade inslag av samtliga 

gestaltningar nämnda i denna studie, men i olika utsträckningar. I “Partitempen” var 

majoriteten av de frågor som ställdes gestaltade som allmän trivia, följt utav sakfrågor, samt 

ett fåtal spelgestaltade frågor. I “Partiledarintervjun” var dock spelgestaltade frågor och svar 

mest framträdande, följt utav sakfrågor, samt enstaka frågor om allmän trivia. Därav valet av 

presentation i resultatet, då de olika gestaltningarna skiljde sig åt och var mer eller mindre 

förekommande beroende på format. 

5.1.1 Sakgestaltning 

Sakfrågor förekom genomgående i “Partitempen” och samtliga intervjuer klargjorde 

partiledarnas ståndpunkter i partiernas respektive viktiga frågor. De åtta olika intervjuerna var 

upplagda på samma sätt med samma segment för vardera intervjuade partiledare. Frågorna 

skiljde sig lite åt beroende på vilken partiledare som intervjuades, men majoriteten av de 

frågor som ställdes under segmentet “Valtempen” kunde urskiljas som sakfrågor. Med 

undantag för ett fåtal andra sakgestaltade frågor under programmets gång, var detta segment 

framträdande för sakfrågor i programmets helhet. Nedan följer tre exempel på sakfrågor som 

ställdes med sakgestaltade svar:  

 

PL: “Och för alla som tittar, hur bildas en regering?” (13:03) 
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UK: Det är ganska hög grad statsministerns eget uppdrag faktiskt. Om man har en koalition, alltså en 

regering som består av flera partier, som det nu kommer att bli i mitt fall, det är ju alliansen. Så är 

det i praktiken fyra partiledare som får uppgiften att bestämma vilka ministrar som ska representera 

deras partier.” (13:20) 

 

PL: “Ni har ju två språkrör i Miljöpartiet, varför har ni ingen partiledare?” (9:12) 

GF: “Från början handlade om att i hela partiet var det jämställt. Det heter språkrör för att markera 

att vi är en rörelse, att våra ledare är en del av oss, att de företräder oss och då valde man det här 

ordet.” (09:28) 

 

PL: “Vad innebär det att vara liberal?” (08:23) 

JB: “Liberal betyder ju frihet, de värderingar som vårt parti står för är individuell frihet. Att du ska 

få göra så mycket som möjligt du själv önskar och bestämmer. Men gränsen går ju där du påverkar 

eller negativt påverkar andra personer. Frihet är att bestämma över sig själv. Men också då att 

ekonomin ska vara fri, och det betyder att vi tror på fri företagsamhet och marknadsekonomi och inte 

för mycket statliga ingrepp och skatter och sådär.” (08:48) 

 

De sakfrågegestaltningar som “Partitempen” hade gemensamt var att de var korta, koncisa, 

informativa och tydliga. De var utformade för att kunna definiera politikernas åsikter i 

specifika sakfrågor rörande verklighetsförhållanden med relevans för politiken och 

underlättar som tittare att ta till sig relevant information, vilket stämmer överens med hur 

Capella & Jamieson definierar innebörden av sakgestaltad politik (1997). Att sakfrågorna var 

utformade på detta vis kan även vara en följd av medielogiken. En av medielogikens 

berättartekniker är just konkretion (Hernes 1978, 187-188), vilket är en genomgående faktor i 

utformandet av programmet sakfrågor. Eftersom att medielogiken bland annat handlar om att 

anpassa innehållet till formatet och målgruppen, som i “Partitempen” är en yngre publik, kan 

anledningen till de konkretiserade frågorna tolkas vara för att göra det mer lättförståeligt för 

publiken att förstå innebörden i respektive partis politik.  

 

Beroende på vilka frågor partiledarna fick i “Partitempen” var vissa sakfrågor mer centrala 

än andra på grund av följdfrågor, partiernas viktigaste ståndpunkter samt fördjupning i ämnet. 

Det var dock en sakfråga som var gemensam för samtliga intervjuer: 
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PL: “Vilket tycker du och partiet är det största problemet i samhället, och hur ska ni lösa det? 

 

Denna fråga öppnade upp för partiledarna att själva understryka politiska sakfrågors problem 

och utmaningar men även att framhålla förslag på lösningar och potentiella möjligheter, 

vilket också hör till sakgestaltning (Patterson 1993, Rhee 1997, 30). Övergripande handlar 

gestaltning just om att framhäva vissa aspekter av ett problem över ett annat, och genom 

dessa typer av öppna frågor som förekom i “Partitempen” gjorde utformandet det möjligt för 

partiledarna själva att framhäva viktiga ämnen, centrala delar och de aspekter av verkligheten 

som de ville lyfta fram (Entman 1993, 52). 

 

De sakgestaltade frågor som förekom i “Partiledarintervjun” klargjorde en del av 

partiledarnas ståndpunkter beroende på vilka frågor programledarna valde att lyfta fram. Det 

var dock desto svårare att finna konkreta sakgestaltade frågor i “Partiledarintervjun” än i 

“Partitempen”, men det kunde tydligt urskiljas vilka ämnesområden som var centrala i 

respektive intervju. Frågorna varierade beroende på vilken partiledare som intervjuades. 

Nedan följer ett exempel av få på en sakfråga och svar med saklig politik i 

“Partiledarintervjun”. 

 

PL: “Vad ska förskolorna ha för roll i jämställdhetsarbetet?” (09:09) 

EBT: “Att se till att pojkar och flickor ges samma möjligheter, att man är tydlig att man är samma 

rättigheter, samma skyldigheter och att man får lov att vara precis den man är oavsett om man går 

helt sin egen väg, klär sig annorlunda, är annorlunda, är sig själv. Då ska man bli respekterad för 

det.” (09:26) 

 

Att sakfrågorna var svårare att urskilja i “Partiledarintervjun” var på grund av att 

utformandet eller svaret på frågorna var längre och diffusa, samt mindre konkreta än i 

”Partitempen”. Ofta förekom en mix av både sak och spelgestaltning, trots att frågornas 

centrala del handlade om partiernas sakliga politik. Framträdande var då att fler frågor i sin 

helhet gestaltades som spel. Precis som Patterson menade på så får sakgestaltningar oftast stå 

i skymundan till förmån av spelgestaltningar, även om politiker faktiskt bygger sina 

valrörelser på konkreta sakfrågor (1993, 142). Andra forskare menar även på att media 

förmedlar politik mer tolkande när det handlar om spelgestaltning (Fallows 1996, 159-160), 
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vilket de längre och diffusa frågorna kan tolkas som. Nedan följer ett exempel på detta ur 

“Partiledarintervjun”. Frågan kan tolkas som en sakgestaltad fråga, men med ett 

spelgestaltat svar.  

 

PL: “Om du får förklara, hur ska ni få till stånd en alliansregering?” (08:37) 

AL: “Ja väljarna har ju all möjlighet att rösta fram en stark alliansregering. Det är tre veckor kvar 

till valet och jag jobbar ju dag som natt nu får man väl säga för att Centerpartiet ska få ett starkt stöd 

men också mina tre allianskollegor. Och blir vi större än de rödgröna då kommer vi söka stöd för en 

alliansregering. Blir vi inte det så måste alliansen hålla ihop och söka stöd över blockgränsen för att 

kunna styra Sverige tryggt framåt. Centerpartiet säger ju nej till att förhandla eller söka stöd från 

Sverigedemokraterna, och då tror jag att i framtiden kommer det eller efter valet här, framtiden om 

tre veckor så kommer det vara alliansen med blocköverskridande samtal som kommer vara i fokus.” 

(09.20) 

 

Hade Annie Lööf svarat på denna fråga ur ett sakgestaltat perspektiv hade hon beskrivit mer 

sakligt vad som skulle göras. Svaret på denna fråga kan istället tolkas som Joseph N. 

Cappella och Kathleen Hall Jamieson beskriver spelgestaltad politik på: likt en kapplöpning 

och ett “horse race”, där slutspurten är i full gång och där man tar till medel och vägar för att 

vinna loppet (Strömbäck 2004, 97). Precis som Strömbäck menar på så även gränsen mellan 

gestaltningarna ofta tunna (ibid., 168), vilket denna fråga är ett bra exempel för. 

 

5.1.2 Spelgestaltning 

Hur ofta spelgestaltningar förekom i “Partiledarintervjun” i jämförelse med “Partitempen” 

var av markant skillnad. I “Partiledarintervjun” var spelgestaltning mycket mer 

framträdande genomgående i majoriteten av intervjuerna. I “Partitempen” var spelgestaltade 

frågor främst företrädande under segmentet “Tre anledningar”, där partiledarna uppmanades 

av programledaren att titta in i kameran och tala till tittarna. Under en minut skulle de ge tre 

konkreta anledningar med motivation till varför tittaren ska rösta på just deras parti. Vad som 

gör detta segmentet spelgestaltat är sättet de gör det på genom att vädja till tittarna, vilket kan 

tolkas som en kamp om opinionen (Strömbäck 2004, 97). Nedan följer ett exempel från detta 

inslag. 
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JÅ: “Man ska rösta på mig och Sverigedemokraterna om man tycker att tryggheten är viktig. Vi vill 

låsa in grova förbrytare och inte möjliggöra för grova förbrytare att göra om att återupprepa 

brottslighet gång på gång. Om man vill hålla ihop samhället, vi tror på en integrationspolitik som 

bygger på att de som har kommit hit får gärna bo här och men då måste anpassa sig, man kan inte 

döma i tingsrätten efter sharialagar och man får inte slå sina barn här. Man ska rösta på oss för att vi 

är ett av partierna som lägger mest pengar på att återupprätta sjukvården och bekämpa vårdköerna 

vilket är en väldigt viktig fråga för väldigt många.”(16:48) 

 

Genom att uttrycka sig på detta vis kan partiledarna aktivera vissa känslor och värderingar 

hos tittarna snarare än andra, samt uppmuntra specifika sätt att tänka kring ett politiskt 

problem. Det betyder att de själva väljer hur de vill gestalta sin politik och tillvägagångssättet 

kan därför ses som spelgestaltat, i och med att det med rätt strategi kan leda till implanterade 

åsikter hos publiken (Price, Tewksbury & Powers 1997, 483). 

 

Utöver detta segment var spelgestaltade frågor inte lika framträdande som sakfrågor eller 

allmän trivia i “Partitempen”. Det förekom dock vissa spelgestaltade inslag i form av 

sportsliga termer, vilket sammankopplas med spelgestaltning då det i de fallen snarare 

handlar om ett strategiskt spel med fokus på kampen om att vinna eller förlora (Strömbäck 

2004, 97). Nedan följer fyra exempel där ordet fight och vinna är synonymt med 

krigsmetaforer och sportsliga termer. Stefan Löfven får även frågan om varför han är en 

bättre statsminister än Ulf, vilket också kan tolkas som en kamp om opinionen (ibid.). 

 

JS: “Vi har fightats väldigt mycket för förlossningsvården.” (06:15) 

 

GF: “Vill du ha ett parti som slåss för miljön och tar fighterna så måste du rösta på miljöpartiet.” 

(17:12) 

 

JB: ”Det här är en grupp som kommer vinna valet i höst.” (7:22) 

 

PL: “Varför tror du att du är en bättre statsminister än Ulf?” (14:01) 
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Till skillnad från “Partitempen” så präglades samtliga avsnitt i “Partiledarintervjun” mycket 

utav spelgestaltade frågor med spelgestaltade svar. Dessa sportsliga termer gick även att 

urskilja i “Partiledarintervjun”, dock i mycket större utsträckning. Nedan följer två exempel. 

 

GF: “Varje steg har varit en fight” (03:01) 

 

PL: Det går väldigt bra ekonomiskt för Sverige, hög sysselsättning, låg arbetslöshet, inte så många 

människor som måste leva på samhällets bidrag osv. Trots det så finns det ett stort missnöje i 

samhället och ni förlorar väljare, fast att ni har suttit i regering under den här tiden. Vad beror det 

på? (08:36)  

 

Utformningen på frågorna i “Partiledarintervjun” varierade, men framträdande var att de 

frågor som ställdes ofta var ifrågasättande eller i jämförelse med de andra partiernas bedrivna 

politik. Detta utgjorde att den större delen av de ämnen och frågor som diskuterades under 

intervjuernas gång gestaltades i helhet som spel. Majoriteten av de ställda frågor handlade 

främst om den bedrivna politiken eller hur den skulle bedrivas, hur partiledarna såg på 

regeringsfrågan samt frågor utifrån opinionsmätningar eller termer inom spel- och 

krigsmetaforer. Frågorna var mer stängda, ifrågasättande och ledande, där både vinkling, 

struktur och formuleringar påverkar gestaltandet av politiken till spel (Cappella & Jamieson 

1997, 57). Möjligheten för partiledarna att själva välja vad de ville framhäva och gestalta var 

således minimal då de frågor som ställdes möjligtvis formulerats av strategiska anledningar 

sedan innan (ibid., 41). 

 

Nedan följer ett exempel på ett inslag i “Partiledarintervjun” som upplevs vinklat, ledande 

och ifrågasättande i intervjun med Ulf Kristersson. En central del av mediernas behov är att 

fånga människors uppmärksamhet, vilket kan göras med bland annat tillspetsning som teknik 

(Hernes 1978, 187-188). Mediet förser ett problem med en viss vinkel, genom att ta tillfället 

att påverka tittarna i en viss riktning genom att gestalta regeringsfrågan på det här sättet 

(Strömbäck 2009b, 172). Detta segment kan därför tolkas som spelgestaltat då det fokuserar 

på hur politiken bedrivs eller ska bedrivas med hjälp utav vissa taktiker.  
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PL: “Vi hade en ganska intressant mätning här på 4:an, en SIFO mätning som visar att 46 procent av 

väljarna vill att de andra partierna ska samarbeta mer med Sverigedemokraterna och de två 

partierna som var mest positiva var faktiskt Kristdemokraterna och Moderaterna. Du brukar ju säga 

att det är väljarna som ska avgöra, här ser du ju svart på vitt. Själv är du ganska luddig om 

Sverigedemokraternas eventuella samarbete med moderaterna. (09:11) 

 

Genom att framställa sig själva i goda dager kan partiledarna i ”Partiledarintervjun” tolkas 

som “spelare”. Detta gör dem genom att framhäva de bättre saker de gjort framför de sämre, 

i syfte av att i slutändan vinna väljare (Weaver, (1972, 69).  

 

JS: …”Men ju starkare vi blir, ju större är möjligheten att få en vänsterpolitik. Det tycker jag 

verkligen att vi har visat. Jag tycker att det är lite roligt när man frågor Socialdemokraterna vad dem 

är stoltast över, så är det nästan alltid en reform som vänsterpartiet har fått igenom. Det säger 

någonting.” (07:23) 

 

SL: Mitt tydliga besked, som de andra inte lämnar på borgerliga kanten, kommer icke att samarbeta 

eller bli beroende av Sverigedemokraterna på något sätt. Därför att det är ett parti som har sådana 

rötter och sådana värderingar som ligger så långt bort ifrån mina, som inte står upp för människors 

lika värde. Ett parti som säger att judar och samer inte kan vara riktiga svenskar eller som på en 

kongress där en kongressdeltagare pratar om att muslimer inte är riktiga människor. Och som har 

nasistiska rötter, dessutom ett riktigt högerparti, som vill sänka skatten mest för dem som har mest , 

som vill låta mycket utav våra skattepengar ska gå till riskkapitalister som vill göra det lättare att 

säga upp människor från sitt jobb, osv. Nej det blir inget samarbete på det, och det kräver jag ett svar 

på utav de andra borgerliga partierna (15:01) 

 

Opinionsmätningar, siffror eller undersökningar brukar även användas synonymt med 

spelgestaltad politik (de Vreese 2004, 192). Nedan följer tre exempel som går att urskilja från 

“Partiledarintervjun”. 

 

PL: “Det går bra nu, över sex procent sa Ann Tiberg att ni ligger. Ger det ett arbetslugn såhär kort 

tid före valet eller kör man på för fullt?” (02:01) 

 

PL: Men om du blickar inåt lite självkritiskt, kan du känna att det ändå är ett misslyckande att landet 

går så bra, ni sitter i maktposition, men att opinionssiffrorna viker? (09:39) 
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PL: “Men det finns ju också opinionsundersökningar som visar att många är kritiska mot, till 

exempel, bensinskatten på landsbygden.” (08:44)  

 

I “Partiledarintervjun” förekom även ett gemensamt segment där en animerad kortfilm på 

cirka en minut som visades upp, där TV4 gjort en tolkning på hur en drömdag hade sett ut i 

respektive partis liv. De framhäver centrala delar ur partiernas politik och samtliga partiledare 

instämmer på att det stämmer precis, alternativt att nästan allt är rätt tolkat men framförallt 

blir responsen att de skrattar och påpekar att det var kul. Detta segment handlar om politikens 

sakfrågor men tolkas som spelgestaltat på grund av att det är gjort på ett vinklat och 

humoristiskt sätt. Vissa forskare menar också på att den strategiska berättelsetekniken är vad 

som bland annat skiljer sakfrågegestaltningar och spelgestaltningar åt (Rhee 1997, 30), vilket 

filmen kan tolkas som ett tydligt exempel för då berättartekniken är annorlunda i detta 

format. I Socialdemokraternas animerade kortfilm gestaltas bland annat politiken som spel 

mer konkret genom ett citat i filmen som lyder: 

 

“Alla vinner kunskap, inte pengar.” 

 

När medierna gestaltar politik som spel i stället för att ta upp sakfrågor, kan det bidra till en 

ökad cynism gentemot politiker (Cappella & Jamieson 1997, 143). I “Partiledarintervjun”, 

var majoriteten av frågorna och svaren gestaltade som spel och utöver själva innehållet i 

intervjuerna är även samtliga titlar utformade med slagkraftiga citat, till exempel:  

 

“Aldrig varit fler underkända i åk 9” 

“Sverige ska inte vara ett skatteparadis för de rikaste” 

“Vi måste diskutera över blockgränsen, det finns inget alternativ” 

 

Detta kan således bidra till den ökade cynism som finns gentemot politiker (de Vreese & 

Elenbaas 2008, 284). Det kan även vara en följd av medielogiken då utformningen på titlarna 

kan vara en taktik för att fånga människors uppmärksamhet, samt att gestaltningar som spel 

ses som indikatorer på att medieinnehållet är präglat av medielogiken (Strömbäck 2009a, 
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135). Det kan således tolkas som att strävan efter att locka till sig tittare är viktigare än 

strävan efter att bidra till informerade val, vilket är en spelgestaltad taktik.  

 

5.1.3 Triviagestaltning 

Vad som också var en tydlig skillnad i resultatet var hur ofta triviagestaltning förekom i de 

respektive formaten. i “Partiledarintervjun” förekom samma fråga om allmän trivia i alla 

intervjuer förutom en , dock innan själva intervjuerna gick av stapeln. Den frågan löd:  

 

 “Hur har din morgon varit hittills?” 

 

I “Partitempen” var däremot majoriteten av frågorna och svaren triviagestaltade, vilket 

kännetecknas av frågor som egentligen inte är politiskt relevanta eller handlar om politiken 

alls (Strömbäck 2001, 248). ”Partitempen” har fem segment i sitt program varav två segment 

är kopplade till partiernas bedrivna politik; “Valtempen” och “Tre anledningar”. De andra tre 

segmenten “Snabba frågor”, “Challenge” och “Bu eller bä” är segment som inte berör 

politikens sakfrågor och som handlar om diverse allmän trivia eller personliga preferenser. I 

segmentet “Snabba frågor” ställdes omkring 20 frågor till vardera partiledare om bland annat 

familj, bakgrund, utseende och personliga saker om partiledarna som väljare kanske inte vet. 

I segmentet “Bu eller bä” fick partiledarna svara bu eller bä på omkring sju alternativ. 

Slutligen fick även vardera partiledare välja varsin “Challange” att utmana programledaren i, 

exempelvis “whisperchallange”, “dialektchallange” och busringning. 

 

Samtliga partiledare fick frågan om deras ålder, familjesituation och vart/hur dem bor. 

Andra frågor av allmän trivia som också förekom var bland annat: 

 

Vilken är den vanligaste emojin som du använder? Kan du berätta något olagligt du gjort? Får du 

hjälp med att välja dina kläder? Vad äter du till frukost? När går du upp? Blir du nervös när du ska 

hålla tal? Slänger du dina kläder på golvet när du kommer hem eller slänger du in dom? Om du inte 

fick vara politiker, vilket hade varit ditt drömjobb då?  
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I “Partitempen” ställdes mer eller mindre samma frågor till vardera partiledare och 

intervjuerna var uppbyggda nästintill identiska, med undantag för personliga frågor eller 

preferenser beroende på erfarenheter och intressen. Till exempel så fick Jonas Sjöstedt frågan 

om hur det var att bli pappa för första gången. De segment som förekom var humoristiska 

inslag och som framhävde politikernas egna person. En anledning till att triviagestaltning 

förekom så pass frekvent i “Partitempen” kan vara en effekt av medielogiken, vilket innebär 

att man tar upp vissa saker människor antas vara intresserade av (Strömbäck 2009b, 242). 

Vad som kan tolkas ur detta är att målgruppen och publiken för programmet kan vara mer 

intresserade av partiledarna som personer, än av de sakliga politiska frågorna. Således kan 

detta vara en orsak till att triviagestaltning är så pass framträdande, trots att målet med 

programmet är att bidra med mer information kring valet (Dietz 2018a).  

 

5.2 Självpresentation och framträdande 

Det visuella formatet och partiledarnas framträdande skiljde sig avsevärt åt i de respektive 

formaten. Utifrån resultatet kan det att konstateras att det var enklare att finna skillnader än 

likheter i självpresentation och framträdande mellan de olika programmen.  

 

5.2.1 Det visuella formatet 

Samtliga avsnitt av “Partitempen” är publicerade som videoklipp på det sociala 

medieformatet Youtube. Videoklippen är redigerade, klippta och det förekommer tillägg i 

form av texter, animationer, bilder och ljud som har lagts till och konstruerats i efterhand. 

Tillägg i form av texter förekommer genom presentation av logotyp av själva formatet 

“Partitempen”, samt de olika segmenten “Snabba frågor”, “Challenge”, “Bu eller bäh”, 

“Valtempen” och “Tre andledningar”. Dessa texter följer samma stil, en guldig nyans med 

ljusrosa bakgrund. Det förekommer även texter i tankebubblor beroende på vad som sägs och 

hur intervjuerna utspelar sig. Detta är en tolkning av produktionen i efterhand. Exempelvis 

under Gustav Fridolins “Challenge” så syns en tankebubbla med texten “Det här fixar du 

Gustav”. Andra texter som är efterkonstruerade är till exempel förtydligande av specifika 

saker, som de begrepp, ord eller personer som nämns under “Bu eller bä” där partiledaren 
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ska svara vad tycker om diverse saker eller personer. Under segmentet “Tre anledningar” 

ska de redogöra kort för tre anledningar till varför väljaren ska rösta på just deras parti, vilket 

förtydligas kortfattat även dessa i en inlagd text. Exempel på detta nedan: 

 

AL: 
* Hopp & framtidstro 

* Trygghet med fler poliser & bättre vård 

* Miljö, klimat & innovation 

 

Till skillnad från “Partitempen” så presenteras istället det visuella formatet i 

”Partiledarintervjun” som ett inslag i TV4 Nyhetsmorgon. Programmet är livesänt, och 

därmed även intervjuerna. Således är det alltså inte redigerat eller klippt i efterhand. 

Produktionen varvar filmandet av stillbild på samtliga medverkande och inzoomade 

sekvenser på partiledarna respektive programledarna när de talar. Den enda intervjun där det 

visuella formatet skiljer sig åt är med Stefan Löfven som görs “live on tape” med Tilde de 

Paula på en annan plats än i studion. Hon förklarar innan att intervjun är oklippt och att 

ingenting har kortats eller klippts bort, för att förutsättningarna ska vara lika för alla 

partiledare (00:30). Inslaget visas på samma sätt som resterande intervjuer i TV4 

Nyhetsmorgon.  

 

En mindre logotyp med skriften “Val 2018” syns genomgående i ”Partiledarintervjun”. 

Nyhetsmorgons gula sol från logotypen syns även den i samtliga intervjuer, mestadels med 

tillhörande ruta och en text som ändras beroende på vad det talas om, vilket också utgör de 

centrala ämnesområdena i intervjuerna. Exempel ges nedan: 

 

JS: “Sex timmars arbetsdag” 

SL: “Stefan Löfven om integration och svenska värderingar” 

GF: “Fridolin om landsbygden och klimatet” 

AL: “Annie Lööf om Centerpartiets miljö- och klimatpolitik” 

JB: “Vill ha ‘mer EU’” 

UF: “Så vill (M) minska brottsligheten” 

EBT: “Om vården som är partiets hjärtefråga i valet” 

JÅ: “Åkesson vill satsa på återvandring” 
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Utöver detta är visuella tillägg inte förekommande i programmet. De tillagda visuella ting 

som syns i “Partitempen” är dock desto fler. Det förekommer bland annat färgglada emojis 

som är applicerade genom redigering i efterhand. Exempelvis när Annie Lööf får frågan om 

hon lägger kläderna på golvet eller hänger in kläderna direkt i garderoben och i takt med att 

Lööf svarar att klädhögen växer i hallen under veckodagarna, så byggs en hög med emojis på 

kläder i videon (4:52). Bilder dyker upp ibland när de pratar om en viss person, exempelvis 

när de får frågan om vilken annan partiledare de helst hade låtit ta över deras parti. Tillagda 

ljud förekommer även både vid presentation av logotypen och segmenten, men också för att 

göra vissa sekvenser mer spännande eller förstärkning av emojis som visas. Intervjuns format 

med tillagda ljud, emojis och humoristiska segment gå att tolka som faktorer på att sociala 

medier och dess plattform har förändrat interaktionen och den kommunikation som numer 

sker (Andersson 2017, 21.).  

 

5.2.2 Fasad 

Intervjuerna i ”Partiledarintervjun” utspelar sig i TV4:as Nyhetsmorgons morgonstudio vid 

ett högt bord med tre höga stolar som de medverkande sitter på. Det går att skymta möblering 

som tillhör studion i bakgrunden men som ej är uppenbart framställt för detta format. Det är 

en minimal variation av vad som står på bordet, men ofta syns det en blomma och några 

vattenglas eller kaffekoppar. Utöver detta är programledarnas pennor och papper den 

rekvisita som förekommer. 

 

I “Partitempen” spelas intervjuerna in i en studio som är möblerad med två ljusrosa fåtöljer 

med gulddetaljer som de sitter i med ett sidobord, ovanpå en gul matta. I studion syns dekor i 

form av lampor, stora växter och en TV-skärm med logotypen “Partitempen” på. Det 

varierar vad som står på sidobordet, men mestadels en karaff med tillhörande vattenglas, 

kaffekoppar och en godisskål. Rekvisita förekommer då Margaux Dietz använder frågekort 

med logotypen på som praktisk rekvisita samt att vardera partiledare har blivit ombedda att ta 

med ett personligt föremål som symboliserar vad partiet står för. 
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Viss rekvisita som förekommer går att tolkas som en del av den fasad partiledarna målar upp 

för att förmedla deras huvudsakliga budskap (Goffman 2009, 30). Samtliga partiledare i 

”Partitempen” har med sig ett föremål som på något vis representerar vad partiet står för. 

Gustav Fridolin tar exempelvis med sig en jordglob för att styrka att miljön är partiets viktiga 

kärnfråga. Enligt Goffman spelar även dekoren roll för den sammantagliga uppfattning man 

får av ett framträdande och av en person (ibid.). Den avslappnade miljön kan således, i 

kombination med helheten i framträdandet, tänkas påverka hur partiledarna blir uppfattade i 

detta format. Den mer minimala dekoren i ”Partiledarintervjun” kan istället tolkas bidra till 

den mer allvarsamma och stela känsla man får genomgående i intervjuerna. 

 

Klädseln och utseendet på partiledarna varierar i de båda formaten. Det förekommer både 

informell, en kombination av informell och formell, samt formell klädsel. I samtliga fall ger 

de en känsla av att vara professionella och alla partiledare är stylade för att representera sitt 

parti på ett lämpligt och anständigt sätt.  

 

De kroppsspråk partiledarna visar upp i “Partitempen” är ett avslappnat kroppsspråk och de 

ser bekväma ut i situationen genom att de gör sig komfortabla i studion. De använder 

genomgående mycket kroppsspråk och naturliga gester som både hand- och huvudrörelser. 

De upplevs vardagligt och lättsamt förutom vid de sekvenser av allvar kan skådas genom 

innehållet som utbyts mellan två personer då de pratar om samhällsproblem och saklig 

politik. Enligt Goffmans teori om dramaturgin kan dessa avslappnade framträdanden, bero på 

just den kontext de befinner sig i (Goffman 2009, 23). Nästan genomgående infinner sig 

känslan av att titta på ett relativt vardagligt samtal mellan två personer med mycket skratt och 

leenden, som varvas med kaffedrickande och godisätande, vilket också påvisar partiledarnas 

medvetenhet vilket typ av medie de kommunicerar genom (ibid., 97-98), där syftet är att rikta 

sina budskap till den specifika målgruppen (ibid., 23).  

 

Kroppsspråket skiljer sig dock markant åt i de olika formaten. I “Partiledarintervjun” är 

kroppsspråket på partiledarna är genomgående rakryggat, stilla och formellt. De använder 

minimala gester som hand- och huvudrörelser som komplement till den verbala 

kommunikationen, med små och tydliga rörelser. Ansiktsuttrycken är relativt monotona och 

allvarsamma. Pannan rynkas, ögonen spänns upp och ögonbrynen lyfts vid många tillfällen i 
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intervjuerna på partiledarna. Vid få tillfällen syns ett leende eller ett mer avslappnat ansikte, 

exempelvis efter att den animerade filmen har visats upp. Ebba Busch Thor och Annie Lööf 

utmärker sig med att se lätt roade ut och visar på leenden när de pratar om positiva ämnen, 

som hur de föreställer sig att de ska förändra Sverige i rätt riktning. Utöver dessa få tillfällen 

är dock både kroppsspråket, gesterna och minerna genomgående allvarsamma.  

 

Goffman menar även på att man försöker kontrollera de intryck man gör på sin publik genom 

både kroppsspråk och gester (2009, 30) och i kombination med det begränsade kroppsspråket 

och ett genomgående allvarligt uttryck i “Partiledarintervjun”, går det att tolka som att 

partiledarna är medvetna om vilket slags framträdande de vill göra och hur de vill göra det för 

att få fram sitt budskap till tittarna (Goffman 2009, 23). Såväl som att dem är medvetna om 

vilket medie de kommunicerar genom (ibid., 97-98). 

 

I “Partitempen” upplevs intervjuernas helhet mer personliga och varma. Samtliga partiledare 

upplevs även måna om att deras bedrivna politik ska ses som en del av deras person. Det kan 

därför vara viktigt för dem att stärka sina personliga erfarenheter och preferenser i 

framträdandena så att den roll de intar blir nästintill identisk med dess egentliga personlighet 

(Goffman 2009, 218). Det gör exempelvis Stefan Löfven när han förklarar att han själv har 

vuxit upp i en fosterfamilj och att den möjligheten enbart kom till honom på grund av den 

välfärd Sverige har, vilket är en betydande anledning till att just den frågan är viktig för 

honom. På detta vis upprätthålls en bild av hans “jag” som han själv önskas associeras med 

(ibid.).  

 

5.2.3 Framträdande 

I  “Partiledarintervjun” ställer programledarna ofta vinklade eller ifrågasättande frågor vilket 

gör att partiledarna hamnar i en slags försvarsställning. De upplevs försiktiga med vad de 

säger och noga med hur de väljer sina ord och formuleringar. De uttryck partiledarna sänder 

ut kan således vara påverkade av den situation de befinner sig i (Goffman 2009, 23). Det 

faktum att frågorna i intervjun är mestadels ifrågasättande kan tänkas påverka situationen så 

att den upplevs mer allvarlig, vilket gör att partiledarna går in i försvarsställning och anpassar 

38 



sitt beteende utefter situationen. Nedan ges exempel på hur en vinklad fråga kan se ut, som 

programledare ställer till Annie Lööf: 

 

“ I tisdags presenterade Alliansen sin gemensamma klimatpolitik i Göteborg, med enad front utåt så. 

Ni vill ju sänka dieselskatten för jordbrukarna, och det vill då inte Jan Björklund utan han säger att 

det är att skjuta sig i foten och dessutom öppnade Ebba Busch Thor upp för mer kärnkraft. Hur eniga 

är ni egentligen?” (02:28) 

 

Enligt Goffman är framträdanden alltid anpassade efter att passa in i de förutsättningar och 

förväntningar som finns i samhället (Goffman 2009, 39), vilket kan vara en anledning till att 

de frågor som diskuteras i “Partiledarintervjun” är formade utifrån de normer vi har i det 

samhälle vi lever i. Av de frågor som diskuteras upplevs det viktigt att handla och agera 

utifrån dessa normer. Enligt Goffman så kan publiken bli förvirrade eller illa till mods om 

“fel” saker sägs eller görs vid ett framträdande (2004, 185) och eftersom att partiledarna inte 

kan se publikens respons då programmet sänds live och eventuella varningar på att 

framträdandet inte passar sig, kan det tolkas som en anledning till att partiledarna inte väljer 

att uttrycka sig alltför mycket utanför rådande normer genom att istället prata runt frågorna. I 

”Partiledarintervjun” behöver inte partiledarna tänka lika mycket på detta eftersom att 

programmet inte är livesänt och går att klippa och redigera i efterhand. Frågorna är även 

generellt mer lättsamma, vilket också kan vara en bidragande anledning till att intervjuerna i 

”Partitempen” upplevs mer avslappnade. 

 

I “Partiledarintervjun” är det tydligt hur partiledarna ingår i rollen som partiledare frontstage 

i sammanhanget, att de är där för att representera sitt parti. De pratar i obetydlig grad om sig 

själva eller personliga erfarenheter, utan endast om samhällsproblem, saklig politik eller den 

rådande politiken i Sverige utifrån sitt partis perspektiv. De agerar utifrån deras roll på ett sätt 

som har i syfte att förstärka vissa delar av politiken för att kunna förmedla sitt budskap på 

bästa sätt (Goffman 2009, 98). De använder ofta uttrycket ”vi” när de vill förmedla partiets 

åsikter, vilket är ett tecken på att partiledarna agerar frontstage i sammanhanget.  

 

I ”Partitempen” upplevs partiledarna mer personliga genom att de svarar på diverse frågor 

om dem själva som enskilda individer, familjelivet och personliga erfarenheter. Att de ändå 
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är återhållsamma i vissa frågor och tänker efter hur de ska uttrycka sig, visar på att de 

fortfarande vill bevara och framstå efter deras yrkestitel. Detta eftersom att de representerar 

Sveriges riksdagspartier, och inte sig själva som privatpersoner. Trots den personliga biten 

befinner de sig alltså fortfarande frontstage, och inte bakom kulisserna (Goffman 2009, 98).  

Själva filmningen är gjord i stillbild med vissa inzoomningar när de talar, men sekvenser 

bakom inspelningsteamet visas även emellanåt. Till exempel innan intervjun med Jonas 

Sjöstedt startar, sitter han och äter geléhallon och säger till produktionen bakom kamerorna 

“att de smakar precis som de ska faktiskt” (00:09), vilket ger en känsla av att han är 

omedveten om att han blir filmad och därav stärks känslan av att man får ta del av hans roll 

backstage. 

 

5.2.4 Självpresentation  

Hur partiledarna använder sig utav begreppet självpresentation i “Partiledarintervjun” blir 

även framträdande i de fall där dem inte kan ge exakta svar på en fråga. Ulf Kristersson fick 

frågan om hur byråkratin ska försvinna inom Polisen och istället för att ge ett rakt svar pratar 

han runt frågan, vilket således kan tolkas som ett sätt att styra och manipulera de intryck man 

vill att andra ska få (Goffman 2009, 9). Vad som avgör huruvida hans svar upplevs som 

genuint eller ej beror på hur bra han lyckats styra situationen genom att prata runt frågan 

(Goffman 2009, 57). Det är sedan vad tittarna uppfattar som falskt, genuint eller oäkta som 

speglar hur bra han har kunnat anpassa sitt beteende för att förmedla den bild han velat 

(Johansson 2018, 262). Denna situation går även att likna med begreppet “footing” som kan 

tolkas synonymt med att han pratar runt frågan och gör små ändringar i språket för att 

kontrollera situationen och publikens uppfattningar (Goffman 1981, 128). Han känner således 

in situationen och omgivningen för att medvetet kunna kontrollera sitt så kallade “fotarbete”. 
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6. Slutsats 

Vår studie syftade till att studera hur gestaltning och framställning av samtliga partiledare såg 

ut i traditionell respektive social media inför riksdagsvalet år 2018. Det centrala låg i om 

likheter eller skillnader i framställning och gestaltning, beroende på medie, fanns och hur det 

i så fall såg ut. Vi ville med vår studie även kunna säga något om medielogikens genomslag, 

och utifrån resultatet kan vi således konstatera att både framställning och gestaltning skiljer 

sig åt beroende på vilket medie partiledarna kommunicerar genom. Vilket vi följaktligen 

tolkar som en följd av det mediala samhälle vi lever i. 

 

Utifrån resultatet kan vi konstatera att båda formaten har i grundläggande syfte att informera 

oss medborgare om den politik som drivs, samt förmå oss med tillräcklig kunskap för att 

kunna göra informerade val och åsiktsrösta. Vad som dock skiljer programmen åt är sättet de 

vill förmedla denna kunskap på.  

 

I det presenterade resultatkapitlet har vi visat på hur gestaltningen såg ut i de båda 

programmen. Vi har i denna studie utgått från sak-, spel- och triviagestaltningar, där samtliga 

gestaltningar fanns att finna i de båda formaten. Vad som dock skiljde sig åt var huruvida ofta 

de olika gestaltningarna förekom beroende på medie. I “Partiledarintervjun” gestaltades 

politiken främst som spel, i “Partitempen” gestaltades politiken främst som trivia och 

sakgestaltning kunde urskiljas tydligare i “Partitempen” än i “Partiledarintervjun”.  

 

De två olika visuella formaten är utformade på liknande sätt, men med olika utgångslägen. 

Youtube och programmet “Partitempen” har en desto yngre målgrupp än TV4 nyhetsmorgon 

då programmet riktar sig främst till förstagångsväljare. Det kan således vara en bidragande 

faktor till att frågorna upplevs mer konkreta, tydliga och sakliga än i “Partiledarintervjun” 

där frågorna är generellt mer vinklade och ifrågasättande och upplevs utgå ifrån att tittarna 

redan har kunskap om de ämnena som diskuteras sedan innan. Det kan även vara en 

anledning till att programmen skiljer sig visuellt åt och att innehållet är av avsevärd skillnad, 

vilket sedan speglar sig i hur partiledarna framställer sig själva och sin politik i respektive 

format. I “Partitempen” upplevs partiledarna genomgående avslappnade, personliga, 

41 



humoristiska och varma med ett avslappnat kroppsspråk. Visuella tillägg och rekvisita 

förekommer för att göra formatet ännu mer lättsamt och roligt, samt vid segment med 

redigerade visuella inslag som exempelvis tankebubblor med text eller ljudeffekter för att 

väcka intresse hos publiken. I “Partiledarintervjun” upplevs istället partiledarna mycket mer 

allvarsamma med ett begränsat och stelt kroppsspråk, minimal rekvisita och där visuella 

tillägg knappt förekommer alls.  

 

Vad som dock är gemensamt för de båda programmen är att de har en tendens att gestalta 

politiken på ett sätt för att främja antalet tittarsiffror. Programmen och formaten har olika 

tillvägagångssätt, men vad vi upplever med samma mål. TV4 vill få tittare genom att spela 

partiledarna mot varandra och ställa vinklade, ledande och ifrågasättande frågor som gör 

intervjuerna spännande. Titlarna till samtliga intervjuer har slagkraftiga meningar som även 

dem kan tänkas vara utformade så för att locka tittare. I “Partitempen” försöker man istället 

få tittare genom att mixa den sakliga politiken med frågor om allmän trivia. Eftersom att 

Youtube är ett annat format, ser även interaktionen annorlunda ut gentemot det traditionella 

mediet TV. Det kan tolkas, utifrån det visuella formatet och majoriteten av de frågor om 

allmän trivia som ställs, att det är mer intressant att få ta del av själva personen bakom 

åsikterna än den egentligen bedrivna politiken.  

 

Vad som således kan tolkas gemensamt för dessa är huruvida båda formaten är präglade av 

medielogiken, men på två helt olika sätt. Gestaltningar som spel kan ses som indikatorer på 

att medieinnehållet är präglat av medielogiken snarare än av en politisk logik, och allmän 

trivia som det nya interaktionssättet där personligheten är avgörande för hur intressant ett 

format blir. 
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7. Slutdiskussion 

Denna studie är ett beskrivande fall av hur gestaltning och framställning ser ut i traditionell- 

respektive social media genom att jämföra dem med varandra. I och med att det är en 

kvalitativ fallstudie är det svårt att generalisera på en empirisk nivå trots totalurval då vi 

endast analyserar två fall. Resultatet har däremot visat sig intressant gentemot tidigare 

forskning. Resultatet i att allmän trivia förekom på sociala media i den utsträckningen som 

det gjorde är ett intressant forskningsområde och relevant att forska vidare inom. Av den 

forskning vi har tagit del av innan och under studien om gestaltningar förekom knappt 

triviagestaltning och vi hittade lite information om ämnet. Då sociala medier utvecklat en ny 

typ av kommunikation och interaktion upplever vi att den mer personliga framställningen har 

blivit allt vanligare är och att man som väljare vill lära känna själva personen bakom de 

politiska åsikterna innan man väljer hur man ska rösta. Därav föreslår vi framtida forskning 

av både traditionella medier och sociala mediers triviagestaltning. 

På en teoretisk nivå går resultatet att generalisera till en mer abstrakt nivå. Detta genom att 

observationen av att studera innehållet av huruvida gestaltning och framställning ser ut i de 

två programmen “Partitempen” och “Partiledarintervjun” även skulle kunna generaliseras 

till hur traditionell media står sig gentemot social media i det nya medielandskapet i de 

politiska samtalen. Det kan låta diffust och omfattande men av stor betydelse. Framförallt för 

den journalistiska granskningen av politiken gentemot huruvida de politiska samtalen kan 

hålla på att förflyttas till nya medier. Alltså plattformar som inte är beroende av 

professionella journalister som arbetar för att informera medborgare, vilket skulle kunna vara 

ett hot mot det demokratiska samhället vi är priviligerade av att ha i Sverige. 

 

För att se utvecklingen ur ett annat perspektiv, så skulle det istället kunna gynna politiken. 

Anledningen till varför denna uppsats tog form var genom vår hypotes om att desto fler 

medier som konkurrerar med varandra, desto mer spelgestaltning förekommer vid 

informationsspridning om politiken i samhället. Närmare bestämt trodde vi att spelgestaltning 

skulle vara mer förekommande på social media än i traditionell media. Med utgångspunkt i 

detta undersökte vi hur gestaltningen faktiskt såg ut i kombination med den visuella 

kommunikationen, vilket visade sig inte alls stämma överens med den hypotes vi från början 
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hade. De många studier som har gjorts om politikens spelgestaltning via medierna kan ha lett 

till den ökade cynism som finns gentemot politiken idag. Genom att få ta del av allmän trivia 

och personen bakom den bedrivna politiken skulle kanske denna cynism istället kunna 

förändras. Får man lära känna personen bakom de politiska åsikterna skulle det i framtiden 

kunna leda till ett större förtroende och en allt större tillit till politiken överlag. Att framställa 

och gestalta partiledare genom sociala medier på detta vis tror vi således kommer att fortsätta, 

vilket är en betydande anledning till varför detta ämne är aktuellt och viktigt att fortsätta 

studera vidare i.  
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GuPguQW&index=7 [Hämtad 2019-04-29]. 

 

Partitempen X Stefan Löfven (Socialdemokraterna). Säsong 1, avsnitt 8. (2018). Youtube, 

Margaux Dietz. 9 maj. 

https://www.youtube.com/watch?v=AjzNHNS9yKY&list=PLfaC8qEcIcRcXlkltD6NhzJvujG

uPguQW&index=8 [Hämtad 2019-04-29]. 

 
 
 
Avsnitt Partiledarintervjun: 
 
Partiledarintervjun - Annie Lööf (C): ”Vi måste diskutera över blockgränsen”. 2018. TV4. 

20 augusti. https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11099357 [Hämtad 2019-04-29]. 

 

Partiledarintervjun - Gustav Fridolin om asylpolitiken: ”Vi tycker att Sverige kan göra mer”. 

2018. TV4. 21 augusti. https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11122001 [Hämtad 

2019-04-29]. 

 

Partiledarintervjun - Jan Björklund (L): ”Aldrig varit fler underkända i åk 9”. 2018. TV4. 

23 augusti. https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11165195 [Hämtad 2019-04-29]. 

 

Partiledarintervjun - Ulf Kristersson (M): ”Skärpta straff ger polisen fler verktyg”. 2018. 

TV4. 25 augusti. https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11210349 [Hämtad 

2019-04-29]. 

 

Partiledarintervjun - Jonas Sjöstedt: ”Sverige ska inte vara ett skatteparadis för de rikaste”. 

2018. TV4. 28 augusti. https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11274095 [Hämtad 

2019-04-29]. 

 

Partiledarintervjun - Ebba Busch Thor om genus i förskolan: ”Man ska låta barnen leka med 

det dom vill”. 2018. TV4. 29 augusti. 

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11296220 [Hämtad 2019-04-29]. 
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Partiledarintervjun - Jimmie Åkesson (SD): ”Vi är beredda att ta ett större ansvar”. 2018. 

TV4. 30 augusti. https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11317638 [Hämtad 

2019-04-29]. 

 

Partiledarintervjun - Stefan Löfven (S): ”Vi måste diskutera över blockgränsen, det finns 

inget alternativ”. 2018. TV4. 2 septemper. 

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11384970 [Hämtad 2019-04-29]. 
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Bilaga 1. 

Analys av gestaltningar enligt Entmans teorier 

 

Analysfråga till 

innehållet 

Frågeinstruktion Teori Kategori Svar på 

analysfråga 

Tolkning av 

analysfråga 

utifrån teoretisk 

definition 

Förekommer 

sakfrågor? 

 

Med sakfrågor avses 

sådant där det sakliga 

innehållet är fokus som 

politiska förslag, 

politikernas åsikter i 

specifika sakfrågor samt 

verklighetsförhållanden 

med relevans för 

politik.Sakgestaltad 

politik avser i detta 

sammanhang ett sätt att 

underlätta möjligheten 

för medborgarna att ta 

del av den relevanta 

information som ligger 

till grund för att rösta. 

Man framhåller konkreta 

och sakliga förslag till 

att lösa 

samhällsproblem eller 

utmaningar. 

Entmans Framing 

Capella & 

Jamieson 

Sakgestaltning   

Vilka sakfrågor kan 

urskiljas? 

 

De frågor som handlar 

om VAD som har hänt 

eller vad som kommer 

att hända. Såväl som 

vad som har sagt eller 

vad som föreslagits 

inom ramarna för 

politisk relevans. 

Sakfrågorna avser 

politiska ämnen med 

fokus på att förmedla 

information och 

kunskap för att 

medborgarna ska kunna 

Entmans Framing 

Capella & 

Jamiesson 

Sakgestaltning   
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göra informerade val 

och åsiktsrösta. 

Vilken/vilka 

sakfrågor är 

centrala? 

De sakfrågor som är 

centrala i avsnittet, 

alltså de politiska 

ämnen som bär 

samtalen 

genomgående.  

Entmans Framing 

Strömbäck 

Sakgestaltning   

Vilken/vilka 

sakfrågor gestaltas 

som spel? 

Spelgestaltade frågor 

avser sakfrågor som 

bygger på HUR 

politiken bedrivs med 

hjälp utav taktik, 

speltermer eller 

krigsmetaforer. Jämför 

partiledarna sitt parti 

mot ett annat anses 

således det som 

spelgestaltad politik. 

Spelgestaltade frågor 

handlar om att spela sin 

roll så bra som möjligt 

för att vinna kampen om 

makten.  

Entmans Framing 

 

Spelgestaltning   

Tillgodoser 

partiledarna 

relevant och konkret 

information om vad 

partierna 

representerar och 

står för? 

Går det att urskilja och 

konkretisera tydlig 

information om 

partiernas ståndpunkter 

i sakfrågor? 

Framing 

Capella & 

Jamieson 

Sakgestaltning   

Vilka konkreta 

ståndpunkter kan 

urskiljas? 

Om ja på ovanstående 

fråga. Alltså vilken 

konkret och tydlig 

information tillgodoser 

partiledarna 

medborgarna med, i 

vad partiet står för. 

Entmans Framing 

Capella & 

Jamieson 

Sakgestaltning   

Pratar partiledaren 

om vinst eller 

förlust? 

Inom spelgestaltning 

handlar det om kampen 

om opinionen, om vinst 

eller förlust. Det 

innefattar även sådant 

som synonymt kan 

antyda eller tolkas som 

vinst eller förlust. Till 

exempel metaforer sin 

spel-, sport- eller krig, 

Entmans Framing 

Capella & 

Jamieson 

Spelgestaltning   
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samt diverse 

opinonsmätningar.  

Hur och i vilken 

utsträckning? 

Om ja på ovanstående 

fråga. Hur kan det 

urskiljas och tolkas? 

Om synonymer eller 

metaforer finns ska 

detta nämnas här. 

Entmans Framing 

Capella & 

Jamieson 

Spelgestaltning   

Vädjar partiledaren 

om väljarnas 

röster? 

Inom spelgestaltning 

talas det om kampen 

om opinionen, alltså om 

att vinna väljare. I detta 

sammanhang innebär 

vädjande att det 

framgår direkt och inte 

indirekt genom 

intervjun. 

Entmans Framing 

Capella & 

Jamieson 

Spelgestaltning   

Hur förekommer 

detta? 

Om ja på ovanstående 

fråga. Hur förekommer 

vädjan om väljarnas 

röster och kampen om 

opinionen. Om det 

förekommer synonymer 

eller metaforer ska 

dessa nämnas här. 

Entmans Framing 

Capella & 

Jamieson 

Spelgestaltning   

Förekommer allmän 

trivia? 

Allmän trivia avser i 

detta sammanhang allt 

annat som inte berör 

konkreta politiska 

sakfrågor. Vad som 

sägs innan eller efter 

ramen av själva 

intervjun är inte av 

relevans. Trivia innebär 

frågor som inte har i 

huvudsyfte att förstå 

partiets bedrivna politik, 

till exempel 

fritidsintressen eller 

familjeförhållanden.  

Entmans Framing 

Strömbäck 

Triviagestaltning   

Hur och i vilken 

utsträckning? 

Hur avser i detta 

sammanhang de 

konkreta segment eller 

frågor som handlar om 

allmän trivia. I vilken 

utsträckning avser 

antalet frågor eller 

mängden frågor i 

Entmans Framing 

Strömbäck 

Triviagestaltning   
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förhållande till mängden 

sakfrågor. 

Utifrån den visuella 

analysen, hur 

upplevs 

partiledarnas 

självpresentation 

genomgående? 

Inom spelgestaltning 

talas det om 

självpresentation som 

en del att förmedla i hur 

partiet uppfattar sig, 

genom att visa sin 

personliga karaktär, 

karisma och kompetens 

som bidrar i hur partiet 

uppfattas utåt. 

Entmans Framing 

Kent Asp 

Goffman 

Spelgestaltning 

Stöd av dramaturgin 
  

 

 

 

 

 

Bilaga 2. 

Visuell analys enligt Goffmans dramaturgiska perspektiv 

 

Analysfråga till 

innehållet 

Frågeinstruktion Teori Kategori Svar på 

analysfråga 

Tolkning av 

analysfråga 

utifrån teoretisk 

definition 

Vilket typ av 

framträdande görs? 

 

Utifrån Goffmans 

teorier kring hur 

människor ingår olika 

roller beroende på 

kontext, och därmed 

går frontstage 

(anpassat beteende 

enligt normer utifrån 

sin publik) eller 

backstage (fri plats 

med ett avslappnat 

beteende). Alternativt 

att det ej går att 

definiera, eller att det 

finns ett slags 

mellanläge. 

Goffmans 

dramaturgi 

Framträdande   
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Hur ser 

möbleringen ut? 

 

Möbler i form av 

sittplatser som 

exempelvis en soffa 

eller fåtölj alternativt 

andra enstaka möbler 

som exempelvis ett 

ståbord, matta eller 

lampa. TV räknas inte 

som en möbel i denna 

analys. 

Goffmans 

dramaturgi 

Fasad och 

självpresentation 
  

Hur ser dekoren ut i 

form av visuell 

och/eller praktisk 

sådan? 

 

Med visuell dekor 

avses sådant som har 

dekorerats för det 

visuella intrycket, 

exempelvis blommor, 

tavlor . Med praktisk 

dekor avses sådant 

som används 

praktiskt så som 

dryckesglas eller 

frågekort. 

Goffmans 

dramaturgi 

Fasad och 

självpresentation 
  

Vilken rekvisita 

förekommer? 

 

Med rekvisita avses 

material som används 

inom exempelvis ett 

segment, alternativt 

personligt medhavda 

saker som 

förekommer i 

formatet. 

Goffmans 

dramaturgi 

Fasad och 

självpresentation 
  

Vilken typ av 

klädsel har 

partiledaren? 

 

Med formell klädsel 

avses plagg som 

faller inom kategorin 

kostym, putsade 

skinnskor eller 

klackskor och plagg 

med diskreta mönster 

och färger. Med 

informell klädsel 

avses lediga plagg så 

som exempelvis 

jeans, t-shirts, och 

sneakers. Alternativt 

starka, utstickande 

färger och mönster. 

En kombination av 

formell och informell 

klädsel avser plagg 

från vardera kategori, 

som till exempel 

Goffmans 

dramaturgi 

Fasad och 

självpresentation 
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skjorta och jeans eller 

en mönstrad blus och 

klackskor. 

Vilket intryck ger 

partiledarens 

utseende? 

 

Med intryck av 

utseendet avses alltså 

hururvida personerna 

är märkbart stylad 

inför medverkan. 

Alltså om det är 

märkbart att personen 

har ansträngt sig med 

sminkning och styling 

eller om det ger ett 

rätt vardagligt intryck, 

alternativt om 

personen är märkbart 

helt ofixerad med 

exempelvis 

morgonfrisyr som 

spretar och sticker ut. 

Goffmans 

dramaturgi 

Fasad och 

självpresentation 
  

Vilket typ av 

kroppsspråk har 

partiledaren 

genomgående? 

 

Hur uppfattningen av 

kroppsspråket ter sig 

övergående på 

personen genom 

avsnittet i form av 

mjuka och 

avslappnande rörelser 

som ger intrycket av 

bekvämlighet, stela 

och minimala 

rörelsemönster som 

ger ett allvarligt 

intryck, eller tydliga 

och markerande 

rörelser som sker i 

tydligt komplement till 

den verbala 

kommunikationen. 

Goffmans 

dramaturgi 

Fasad och 

självpresentation 
  

Vilka ansiktsuttryck 

har partiledaren 

genomgående? 

 

Hur uppfattning av 

ansiktsuttrycken 

uttrycker sig 

övergående på 

personen genom 

avsnittet. Om det ger 

ett glatt, varmt och 

personligt intryck, 

allvarsamt och 

likgiltigt intryck 

alternativt varierande. 

Goffmans 

dramaturgi 

Fasad och 

självpresentation 
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Vilka gester 

uttrycker 

partiledaren 

genomgående? 

 

Hur uppfattningen av 

tydliga gester 

förekommer 

genomgående. Med 

tydliga gester avses 

en tydlig 

kroppsrörelse, som 

huvud, hand- eller 

armrörelse med visst 

syfte eller innebörd. 

Goffmans 

dramaturgi 

Fasad och 

självpresentation 
  

Vilket beteende har 

partiledaren 

genomgående? 

 

Med beteende avses 

hur presentationen av 

sig själv uppfattas. 

Om beteendet verkar 

anpassat efter den roll 

som personen ingår 

frontstage (enligt 

Goffman), eller helt 

avslappnat som 

personen ingår 

backstage (enligt 

Goffman). 

Goffmans 

dramaturgi 

Fasad och 

självpresentation 
  

Hur uppfattas 

partiledarens 

ståndpunkter? 

Huruvida personen 

genomgående 

upplevs ha tydliga 

ståndpunkter, eller 

slingrar sig i vissa 

frågor alternativt 

övergående velig i 

samtliga frågor. 

Goffmans 

dramaturgi 

Dramaturgiska 

strategier 
  

Hur ser det visuella 

formatet ut i form av 

videoinspelning, 

inlagda texter, 

animationer, emojis 

och andra tillägg?? 

Beskrivning och 

tolkning av det 

visuella formatet i 

form av hur själva 

videon ser ut bortsett 

från själva innehållet. 

Alltså sådant som har 

konstruerats i 

efterhand och använts 

som tillägg i videons 

format alternativt 

sådant som har 

konstruerats inför 

inspelning av videon, 

såsom tidigare 

inspelade videos eller 

animationer. Detta 

kan avse sådant som 

logotyper, emojis, 
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videos som visas, 

animationer etc. 
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