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11 Valjournalistiken och demokratin 

Jesper Strömbäck 

Journalistiken är viktig, angelägen och betydelsefull! Den är det inte bara för de många läsare, 

lyssnare och tittare som varje dag ägnar timmar och minuter åt att konsumera medier, utan 

också för demokratins förmåga att fungera. Detta gäller särskilt inför ett val – under de 

vibrerande högintensiva veckor då valkampanjerna bedrivs och valets utgång grundläggs. 

Ett av de viktigaste skälen till varför journalistiken i allmänhet och valjournalistiken i 

synnerhet är viktig är det faktum att modern politik är medierad politik – en politik som 

utspelas i och via medierna (Strömbäck 2001a; Meyer 2002; Bennett & Entman red. 2001). 

Det är i huvudsak via medierna och journalistiken som de politiska partierna kan nå ut till de 

flesta medborgarna, och det är i huvudsak via medierna som människor skaffar sig 

information om politik och samhällsfrågor. Alternativa vägar till kunskap och information om 

politik och samhällsfrågor, så som personliga erfarenheter och samtal med andra människor, 

väger i jämförelse med medierna mycket lätt för såväl medborgare som journalister och i 

någon utsträckning även politiker (se Lars Nords och Jesper Strömbäcks kapitel). 

Att de allra flesta medborgare och journalister får information om politik och samhällsfrågor 

via medierna visar att talet om Sverige som ett informationssamhälle är en något missvisande 

metafor. Med tanke på att våra metaforer styr våra tankar, är det mer rättvisande att se Sverige 

som ett andrahands-, tredjehands- eller fjärdehandsinformationssamhälle snarare än som ett 

informationssamhälle (jfr Strömbäck 2001a; Strömbäck 2001b; Carlsson 1998). Det mesta av 

det vi tror oss veta, det har vi fått reda på via omvägar, och i vilken utsträckning vi egentligen 

vet det vi tror oss veta är därför i högsta grad osäkert. 

Valjournalistikens betydelse 
Mediernas stora betydelse som informationskälla gör att medierna har en mycket central 

position i den politiska kommunikationen mellan medborgare, politiker och medier, vilken i 

sin tur har stor betydelse för demokratins kvalitet. Vill man förstå hur moderna demokratier 



fungerar räcker det därför inte med att studera politiska handlingsprogram, politiska 

beslutsprocesser eller lagstiftningens bokstäver. Man måste också studera medierna, deras 

journalistiska innehåll och samspelet mellan dem, medborgarna och politikerna (Strömbäck 

2000; Strömbäck 2001a; McNair 2000; Norris 2000; Meyer 2002; Nord 1997 m.fl.). 

Inte minst viktiga är medierna och deras journalistiska innehåll inför ett val, och det är ingen 

slump att forskningen om mediernas makt och eventuella effekter har en gemensam historia 

med valforskningen rent allmänt (jfr Blumler & McQuail 2001). Ett skäl är att valdagen 

symboliskt har en stor demokratisk betydelse. Det är inte för inte som valet ibland brukar 

kallas ”demokratins högtidsstund”. Ett annat skäl är att valen mobiliserar människor politiskt, 

vilket har ett demokratiskt värde (Holmberg & Weibull 2003a; Holmberg & Weibull 2003b). 

Ett tredje skäl är att valdagen praktiskt har en stor betydelse. Då om någonsin är medborgarna 

så politiskt jämlika som de enligt teorin alltid borde vara (jfr Dahl 1998; Hadenius 2001), och 

då om någonsin har medborgarna kollektivt makten i sina händer. Det leder fram till ett fjärde 

skäl, som är att valen kan få stora konsekvenser för den politik som förs, och därmed också 

för människors livsvillkor på olika plan. 

Hur människor röstar beror dock inte enbart på vilka åsikter de har, eftersom åsikter vare sig 

är medfödda eller formas isolerade från den information som finns tillgänglig och den 

omgivning människor befinner sig i (Graber 1988; Strömbäck 2000; Zaller 1992; Price 1992). 

Åsikter är alltid baserade på en kombination av värderingar, personliga förhållningssätt och 

tillgänglig information, och de formas och omformas därför i ständigt pågående 

opinionsbildningsprocesser. I dessa processer är journalistiken viktig, betydelsefull och 

angelägen eftersom det till största delen är utifrån den information som medierna 

tillhandahåller vi baserar våra åsikter. 

Mediernas villkorade makt 
Att medierna och journalistiken har en mycket stor betydelse för opinionsbildningen och i 

förlängningen för maktfördelningen i samhället råder det ingen tvekan om, även om det är 

svårt att avgöra exakt hur stor makt medierna har eller under vilka förutsättningar den makten 

är större eller mindre. Här är det även viktigt att skilja mellan två olika frågor relaterade till 

mediernas makt, där den ena handlar om mediernas makt över publiken och deras tankar eller 

beteenden, och den andra om makten över medierna och deras innehåll (Asp 1986, sid. 341–



342, 2003). Det är fullt möjligt att mediernas makt över publiken är väldigt omfattande, utan 

att medierna för den skull har makt över det egna innehållet. Det är också fullt möjligt att 

medierna saknar makt över publiken, samtidigt som de har all makt över det egna innehållet. 

Kampen om makten över opinionen sker därför på två plan. På ett plan sker den i mötet 

mellan medierna och journalisterna å ena sidan och de som vill påverka journalistikens 

innehåll å den andra. På ett annat plan sker den i mötet mellan mediernas och journalistikens 

innehåll och mediepublikerna. Eftersom denna kamp pågår kontinuerligt, bör mediernas makt 

oavsett dess omfattning alltid ses som villkorad. Den är villkorad av politiskt beslutade regler, 

av ekonomiska villkor, av kulturella värderingar och normer, av teknologiska villkor, av 

källorna, av mediepublikerna, och av konkurrensen med andra medier (se figur 1.1 i Lars 

Nords och Jesper Strömbäcks kapitel). 

Vissa av dessa villkorande faktorer är neutrala och förhållandevis passiva i just kampen om 

makten över opinionen, medan andra är både aktiva och ställningstagande som med- eller 

motspelare till medierna och journalistiken. Till de neutrala och förhållandevis passiva 

faktorerna i just kampen om makten över opinionen hör bland annat de politiskt beslutade 

reglerna och de teknologiska villkoren. I den utsträckning de påverkar kampen om makten 

över opinionen sker denna påverkan indirekt. Till de allt annat än neutrala och passiva 

faktorerna hör framför allt källorna och mediepublikerna (Gans 2003; Sahlstrand 2000; Nord 

& Strömbäck 2003). 

Kampen om opinionen sker primärt mellan å ena sidan källorna och journalistiken, och å 

andra sidan mellan journalistiken och mediepublikerna. Det gäller inte minst inför ett val, 

eftersom så mycket då står på spel. Detta är viktigt att komma ihåg när man bedömer 

valjournalistikens innehåll. Det är inte bara ett resultat av redaktionernas eller de enskilda 

journalisternas goda eller onda viljor, även om redaktionerna och deras journalister har makt 

och ytterst ansvar för journalistikens innehåll. Det är också ett resultat av strukturella och 

institutionella villkor och den kamp om uppmärksamheten som sker mellan källorna och 

medierna och mellan medierna och mediepublikerna (Nord & Strömbäck 2003; Blumler & 

Gurevitch 1995; Watts 1997; Asp 2003; Jamieson & Waldman 2003; Hargreaves 2003). 



Förväntningar på journalistiken 
Vid sidan av strukturella och institutionella faktorer och de maktkamper som villkorar 

mediernas och journalistikens handlingsutrymme och makt, har de förväntningar som riktas 

mot journalistiken betydelse. I likhet med politiken har nämligen medierna och journalistiken 

behov av att uppfattas som trovärdiga och legitima. Människors konsumtion av 

nyhetsjournalistik är frivillig, och om den inte uppfattas som en trovärdig förmedlare av vad 

som händer och sker kommer den i längden knappast kunna locka människor att ta del av den. 

Vad som ytterst motiverar människor att ta del av nyhetsjournalistik varierar förvisso. Vissa 

konsumerar nyheter för att få en överblick av vad som händer i världen, medan andra 

konsumerar nyheter för att det är underhållande eller som ett rent tidsfördriv (jfr Blumler & 

McQuail 2001; Severin & Tankard 1997, sid. 333; McQuail 1994, sid. 320). För de flesta är 

det dock viktigt att hålla sig informerade om nyheter och aktuella händelser (se tabell 11.1). 

Tabell 11.1    Medborgarnas syn på vikten av att hålla sig informerad (procent). 
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Källa: Demokratibarometern 2002. Antal svar var 1 122 och 1 120 för det första respektive an dra 
påståendet. 

Kombinationen av att de flesta medborgarna anser att det är viktigt att hålla sig informerad 

och följa med i nyhetsflödet, och att medierna för de allra flesta är den viktigaste 

informationskällan, leder till vad som brukar kallas ”mediernas demokratiska uppgifter”. 

Enligt pressutredningen 1994 är de att ”förse medborgarna med sådan information att de fritt 

och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor”, att ”granska de inflytelserika i samhället” 

och att ”låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals” (SOU 1995:37, sid. 156). 

Samtidigt som man kan tycka att det är märkligt att staten via utredningar formulerar mål och 

uppgifter för medier som är fristående från staten, kan man konstatera att de uppgifter som 



formulerades av pressutredningen 1994 har ett starkt stöd bland såväl medborgare som 

journalister och politiker. Det visar sig i tabell 11.2, som redovisar hur stora andelar som 

anser att de specificerade uppgifterna är mycket viktiga för journalister som bevakar politik. 

Tabell 11.2    Viktiga uppgifter för journalister som bevakar politik och samhälle (andel som svarar ”mycket viktigt”). 

 Medborgare Journalister Politiker 

Ge verklighetsnära bild av politiken 72 78 79 

Granska de inflytelserika i samhället 52 83 50 

Berätta om politik på ett underhållande sätt 17 14 11 

Öka människors kunskaper om politik 51 66 71 

Ge människor sådan information att de 
fritt och självständigt kan ta ställ ning i 
samhällsfrågor 

72 88 85 

Ta upp de frågor som människor tycker är 
viktiga 

62 59 53 

Låta olika åsikter och kulturyttringar 
komma till tals 

61 77 76 

Källa: Demokratibarometern 2002. Procent avrundade till hela tal. Antal svar för medborgar na var 
mellan 1 119 och 1 127, för journalisterna 565 och 568, och för politikerna 890 och 897. Frågan löd: 
”Hur viktiga tycker Du följande uppgifter är för journalister som bevakar po litik och 
samhällsfrågor?” 

Ur ett demokratiskt perspektiv och utifrån de förväntningar som medborgare, journalister och 

politiker har på journalistiken, är det med andra ord mycket viktigt att journalistiken bidrar till 

att informera människor om politik och samhälle. Om man ser mediernas granskningsuppgift 

som en del av informationsuppgiften blir det än tydligare (jfr Strömbäck 2003). 

Krav på valjournalistiken 
Samtidigt som det är viktigt att journalistiken bidrar till att informera människor, är det värt 

att notera hur informationsuppgiften är formulerad: enligt den ska journalistiken ge människor 

sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. Frågan med 

tanke på valjournalistiken är: Vad utmärker information som möjliggör för människor att i 

allmänhet och inför ett val att fritt och självständigt ta ställning i samhällsfrågor? 

Några grundläggande krav är att den information som journalistiken tillhandahåller ska vara 

sann, relevant och allsidig. Om informationen inte är sann eller om den är irrelevant och 

saknar allsidighet, bör det snarare karaktäriseras som desinformation än information. Ett 

sådant medieinnehåll kan möjligen vara underhållande och ha sin plats i utbudet av fiktion, 



men det har ingenting med journalistik att göra. Tvärtom: Om journalistiken ska 

tillhandahålla sådan information att människor fritt och självständigt kan ta ställning i 

samhällsfrågor, följer logiskt att journalistikens första skyldighet måste vara till sanningen (jfr 

Kovach & Rosenstiel 2001; Spelregler för press, radio och tv 2001). I vilken utsträckning 

journalistiken lever upp till dessa minimikrav kan följaktligen undersökas genom olika typer 

av jämförelser mellan nyheterna och verkligheten (jfr Hvitfelt 1989; Strömbäck 2001a; Leth 

& Thuren 2002). Ju närmare mediebilden av verkligheten utanför medierna överensstämmer 

med den objektiva verkligheten som sådan, desto bättre är förutsättningarna för människor att 

genom journalistiken nå kunskaper som möjliggör för dem att fritt och självständigt ta 

ställning i samhällsfrågor. 

Detta leder till ett fjärde krav, som handlar om vilket utrymme olika nyheter får och hur det 

förhåller sig till hur viktigt någonting är: Nyheternas utrymme bör stå i proportion till hur 

viktigt och relevant någonting är. Detaljer bör inte tillåtas överskugga helheter. Det är särskilt 

viktigt med tanke på den forskning om mediernas dagordningsmakt som visar att de frågor 

eller problem som får stort utrymme i medierna också är de som människor uppfattar som 

viktiga frågor (jfr Malin Nilssons kapitel; McCombs & Shaw 1972; Dearing & Rogers 1996; 

Iyengar & Kinder 1987; Johansson & Strömbäck 2003; Protess & McCombs red. 1991). 

Om journalistiken ska möjliggöra för människor att fritt och självständigt ta ställning i 

samhällsfrågor är det också väsentligt att journalistiken gör det möjligt för människor att vara 

källkritiska. Rent konkret innebär det att journalistiken bör vara öppen med vilka källor den 

använder, med hur säker den information som förmedlas är, och med vad som är fakta å ena 

sidan och vad som är tolkningar och spekulationer å den andra. Ju mer genomskinlig och 

transparent journalistiken är, desto lättare är det för människor att förhålla sig till den på ett 

genomtänkt sätt. 

Sammanfattningsvis bör den information som journalistiken förmedlar vara sann, relevant och 

allsidig. Dess utrymme bör stå i proportion till hur viktigt någonting är i verkligheten, och 

dess presentation bör vara så genomskinlig som möjligt. 

Dessa krav gäller journalistiken generellt. Inför just ett val finns det emellertid vissa specifika 

krav som hänger samman med vilken typ av information människor behöver för att kunna 

rösta genomtänkt. Om man antar att ett genomtänkt röstande innebär att människor röstar på 

det parti vars kombination av åsikter eller ideologi ligger närmast den egna, att möjligheterna 



att rösta genomtänkt bör vara jämlikt fördelade och att människor har egna åsikter (vilket inte 

är självklart), behöver människor följande typer av information (jfr Holmberg 2000, sid. 117; 

Esaiasson & Håkansson 2002, sid. 41–49; Keeter & Delli Carpini 1996): 

a) Information om hur olika politiska alternativ beskriver verkligheten. 

b) Information om vilka ideologiska principer som är vägledande för de politiska 

alternativen. 

c) Information om vilka sakpolitiska åsikter olika politiska alternativ har. 

d) Information om hur de politiska alternativen har agerat under föregående mandatperiod. 

e) Information om de troliga konsekvenserna av att olika politiska förslag genomförs, för 

enskilda eller samhället i dess helhet. 

I den bästa av alla demokratiska världar skulle de politiska alternativen på ett fullständigt 

öppet och ärligt sätt redovisa hur de tänker och vad de tycker, medierna skulle förmedla den 

informationen och komplettera den med egna analyser och granskningar av hur de politiska 

alternativen har agerat och hur olika politiska förslag troligen slår, samtidigt som 

medborgarna aktivt skulle ta del av både de politiska valmanifesten och av den politiska 

journalistiken. Den värld vi lever i är dock knappast den bästa av alla tänkbara, och rent 

praktiskt är det knappast rimligt att förvänta sig att journalistiken ska ha förmågan att 

tillhandahålla all den information som människor behöver för att kunna rösta genomtänkt. 

Och även om man hypotetiskt skulle tänka bort alla de faktorer som försvårar för en 

journalistik med strävan att informera, kvarstår att en sådan journalistik aldrig kan existera om 

människor inte efterfrågar den. 

Journalistik är en produkt som likt andra produkter är ett resultat av både utbud, efterfrågan 

och det sammanhang i vilket produkten produceras och konsumeras. I en demokrati är det 

dessutom ytterst medborgarnas ansvar att informera sig själva – vad medierna och 

journalistiken bör göra är att underlätta den strävan så långt som möjligt. 

Valjournalistikens verklighet 
Diskussionen om journalistikens demokratiska uppgifter och vilka krav man bör ställa på 

valjournalistiken blir lätt högstämd, och avståndet mellan teorin och praktiken kan många 

gånger vara stort. Den faktiska valjournalistiken erbjuder ett myller av artiklar och inslag; 

bara under de tre senaste veckorna före valet 2002 publicerade de fyra största dagstidningarna 



över 800 artiklar i huvudtidningen medan de tre ledande tv-nyheterna sände närmare 300 

inslag i sina huvudsändningar.1 Bland dessa artiklar och inslag kan man hitta många exempel 

på sakligt beskrivande journalistik, fokuserad på politikens sakinnehåll. Man kan hitta 

sakpolitiska guider, där de politiska partiernas politik beskrivs på ett sätt som möjliggör för 

läsarna att jämföra alternativen. Man kan hitta artiklar och inslag om opinionsmätningar och 

om hur den ena eller den andra partiledaren klarat sig i någon utfrågning eller debatt. Man kan 

hitta spekulativa och tolkande analyser skrivna av tidningarnas egna journalister. Man kan 

också hitta ytlig journalistik som mest intresserar sig för politiker som personer, snarare än 

som företrädare för en viss politik. Kort sagt: valjournalistiken erbjuder en blandning mellan 

högt och lågt. 

Man bör därför vara lite försiktig med att generalisera om valjournalistiken och dess innehåll. 

Samtidigt erbjuder systematiska innehållsanalyser en möjlighet att få överblick och se 

mönster i valjournalistikens verklighet bortom idealen. Vilken bild av medierna och 

journalistiken är det då som tonar fram? 

Grovt sett kan man dela in teorier och forskning som handlar om hur medierna faktiskt 

fungerar och påverkar demokratin i två övergripande teoriskolor: Mediesjuketeorier och 

mobiliseringsteorier (för en fördjupad genomgång, se Strömbäck 2001a, sid. 186–218). Den 

gemensamma nämnaren för mediesjuketeorier är att de går ut på att medierna framställer 

verkligheten på ett missvisande sätt, och att detta bidrar till att underminera människors 

politiska intresse och samhällsengagemang och i förlängningen till att de försvagar 

demokratin. Den gemensamma nämnaren för mobiliseringsteorier är att de går ut på att 

medierna och journalistiken i det stora hela har positiva effekter på samhället och människors 

politiska engagemang och för demokratin. Visst kan medierna och journalistiken lida av 

brister av olika slag, men bortom dem finns det faktum att medierna och journalistiken bidrar 

till att medborgarna i dag är mer informerade och mer politiskt insatta än någonsin förr. 

Vissa av mediesjuketeorierna fokuserar framför allt på journalistikens innehåll, medan andra 

kopplar innehållet till vilka effekter det kan ha. Detta är en skillnad jämfört med 

mobiliseringsteorierna, som tenderar att fokusera på mediernas effekter. Förespråkare för 

mobiliseringsteorierna kan ofta vara överens med förespråkare för mediesjuketeorierna om 

kritiken mot journalistikens innehåll, utan att för den skull vara överens om vilka effekter 
                                                             
1 Siffran avser antalet nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar/inslag publicerade i huvudtidningen/huvudsändningen, signerade av 

journalister, som har placerats på sidor med vinjetten ”politik” eller motsvarande, eller som i bild, rubrik eller ingress explicit refererar 
till inrikespolitiska aktörer eller institutioner. Endast texter med fler än tio rader ingår.  

 



olika former av innehåll kan ha antingen på enskilda individers åsikter och politiska intresse 

eller på samhället och demokratin (jfr McNair 2000; Norris et al. 1999; Norris 2000). 

Går man igenom mediesjuketeorierna och fokuserar på dem som framför allt handlar om det 

valjournalistiska innehållet, finns det ett tema i kritiken som är ständigt återkommande. Det 

handlar om journalistikens gestaltningar av politik som sport, spel och strategi. 

Journalistikens gestaltningar av politik som spel 
En av de mest centrala teorierna under senare år om journalistikens innehåll och dess 

eventuella effekter är gestaltningsteorin, på engelska kallad framing theory (jfr Hart & Shaw 

red. 2001; Entman 1989; 1993; Patterson 1993; Price, Tewksbury & Powers 1997; Cappella 

& Jamieson 1997; Iyengar 1991; Scheufele 1991). 

I grunden utgår gestaltningsteorin från två skilda men ändå relaterade fenomen eller fakta. Det 

första är att alla journalistiska beskrivningar av verkligheten med nödvändighet måste vara 

begränsade, bland annat därför att mediernas format är begränsade. Det andra är att alla 

journalistiska beskrivningar måste berättas. I själva berättandet eller beskrivandet av det 

journalistiken handlar om, väljs vissa aspekter och fakta bort, medan andra ges en mer 

framträdande plats. Varje journalistisk beskrivning kan därför ses som en (re)konstruktion och 

gestaltning av det beskrivningen handlar om. 

Dessa journalistiska gestaltningar fungerar som ett ramverk för människors tolkningar av 

nyheterna och i förlängningen av verkligheten. De ger ledtrådar om hur verkligheten ska 

förstås, och blockerar mer eller mindre effektivt alternativa tolkningar. Medieforskarna 

Vincent Price, David Tewksbury och Elizabeth Powers beskriver det på följande sätt: 

By activating some ideas, feelings, and values rather than others, then, the news can encourage particular 
trains of thought about political phenomena and lead audience members to arrive at more or less 
predictable conclusions. […] Framing research proposes that media messages, by emphasizing some 
aspects of a problem rather than others, can put people in mind of very different considerations when they 
contemplate the matter and form opinions about it (Price, Tewksbury & Powers 1997, sid. 483, 485) 

När det gäller valjournalistiken har detta sin relevans eftersom tidigare forskning har visat att 

journalistiken kan gestalta politik antingen som a) sakfrågor, b) sport, spel och strategi eller c) 

skandaler (jfr Cappella & Jamieson 1997; Patterson 1993; Strömbäck 2001a). Med 

sakgestaltad journalistik avses i grova drag en journalistik som fokuserar på politikens sakliga 



innehåll, det vill säga vad som har hänt eller kommer att hända, vad någon har föreslagit eller 

vad någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll. Med spelgestaltad journalistik 

avses en journalistik som fokuserar på politik som spel, strategi, vinnare och förlorare i 

kampen om opinionen, relationer mellan politiska aktörer och på hur politik bedrivs. 

Skandalgestaltad journalistik fokuserar, som namnet antyder, på skandaler och moraliskt eller 

juridiskt klandervärda beteenden av politiker. 

Ur ett demokratiskt perspektiv är det att föredra att journalistiken gestaltar politik som sak, av 

åtminstone två skäl. Ett skäl är att sakgestaltad journalistik ligger närmare de demokratiska 

idealen om vilken typ av information journalistiken bör tillhandahålla medborgarna inför ett 

val. Ett andra skäl är att forskning har visat att en spelgestaltad journalistik starkt bidrar till att 

öka människors misstro mot politiker, eftersom det underliggande temat i den spelgestaltande 

journalistiken är att politik är en tävling om makt och att politiker drivs av egenintresse och 

maktambitioner snarare än allmänintresse och en vilja att förändra samhället (jfr Cappella & 

Jamieson 1997; Strömbäck 2001a; Patterson 1993). 

Forskning om hur journalistiken gestaltar politik visar dock att det är mycket vanligt att 

journalistiken gestaltar politik som spel snarare än som sak, och att det i åtminstone USA har 

blivit mycket vanligare än det var förr. Forskningsbaserad kritik mot denna spelgestaltande 

journalistik kommer dock inte bara från amerikanskt håll (Jamieson 1992; 2001; Patterson 

1993; Just, Crigler & Buhr 1999; Cappella & Jamieson 1997), utan den kommer också från 

länder som exempelvis Storbritannien (Blumler & Gurevitch 1995; Norris et al. 1999), 

Nederländerna (van der Eijk 2000) och Tyskland (Semetko & Schoenbach 2003; Kaase 

2000). I regel visar forskningen att det är mycket vanligt i samtliga länder att valjournalistiken 

gestaltar politik som spel och i viss utsträckning som skandaler, men också att det är vanligare 

i USA än i europeiska länder. 

Samma slutsats kan generellt sett sägas gälla också i Sverige: Spelgestaltad journalistik är 

vanligt förekommande, men långtifrån lika vanlig som i USA. Det visar innehållsanalyser av 

den svenska valjournalistiken på nyhetsplats i sju ledande medier under de tre sista veckorna 

före valen 1998 respektive 2002.2 

I genomsnitt var runt hälften av nyhetsartiklarna och nyhetsinslagen sakgestaltade 1998 

respektive 2002, medan drygt en tredjedel var spelgestaltade. Generellt sett är 
                                                             
2Innehållsanalysen av 1998 års valjournalistik omfattar 742 tidningsartiklar och 280 tv-inslag, medan innehållsanalysen av 2002 års 

valjournalistik omfattar 870 tidningsartiklar och 284 tv-inslag. 



spelgestaltningarna vanligare i kvällstidningarna och kommersiella TV4 Nyheterna, medan 

TV-nyheterna i public service kanalerna tillsammans med Dagens Nyheter är de som oftast 

gestaltar politik som sak. En viss förändring kan spåras mellan 1998 och 2002 – 

sakgestaltningarna har generellt sett blivit vanligare på bekostnad av spel- och 

skandalgestaltningarna, med undantag för Expressen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11.3    Journalistikens gestaltningar av politik (procent). 

 Sak- 
gestaltningar 

Spel- 
gestaltningar 

Skandal- 
gestaltningar 

Övrigt 
 

 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 

Aftonbladet 39 56 45 36 10 3 6 5 

Expressen 33 33 48 50 11 9 8 8 

Dagens 
Nyheter 

62 68 28 26 6 2 4 4 

Svenska 
Dagbladet 

45 54 45 37 8 5 1 3 

Rapport 51 66 33 21 10 8 6 5 

Aktuellt 56 64 29 28 9 3 6 5 

TV4 
Nyheterna 

32 44 39 48 18 6 11 3 

Genomsnitt 45 55 38 35 10 5 6 5 

Undersökningsperiod 1998: 31/820/9. Undersökningsperiod 2002: 26/815/9. Procent av rundade till 
hela tal. Procentandelarna för tidningarnas del avser artiklarnas brödtexter. 

Till skillnad från i USA tycks därför utvecklingen i Sverige inte följa någon given trend, även 

om det behövs fler undersökningar för att säkert kunna uttala sig om förändringar över tid. 

Klart är dock att det inte finns skäl att, utifrån de två senaste valrörelserna, hävda att den 



politiska journalistiken har blivit sämre i betydelsen mer spelgestaltad. Samtidigt visar 

resultaten att det är vanskligt att generalisera om journalistikens innehåll. Utgår man från de 

journalistiska gestaltningarna av politik, är det uppenbart att det finns en viss grad av 

mångfald både inom och mellan olika medier. 

Medierna och opinionsmätningarna 
En del av kritiken mot journalistikens gestaltningar av politik som spel riktar sig mot 

journalistikens användande av och intresse för opinionsmätningar. Ofta handlar mediernas 

opinionsmätningar nämligen om människors partisympatier eller om hur den ena eller den 

andra partiledaren har klarat sig i partiledarutfrågningarna, och inte om människors 

inställningar i politiska sakfrågor. Genom att ägna utrymme och resurser åt 

opinionsmätningarna för journalistiken därför uppmärksamheten bort från sakfrågorna. Vem 

som vinner och vem som förlorar blir viktigare än vem som säger vad och vem som har rätt 

respektive fel. Samtidigt bidrar den journalistiken till att forma vinnare och förlorare – genom 

att opinionsmätningarna ofta ligger till grund för nyhetsartiklar och så kallade nyhetsanalyser 

sprids och förstärks bilden av att vissa partier är vinnare och andra är förlorare. Därigenom 

bidrar medierna och journalistiken till att skapa självuppfyllande profetior (Strömbäck 2001a; 

Asp 2003; Mutz 1998; Nord & Strömbäck 2003). 

Journalistikens intresse för opinionsmätningar och deras resultat kan undersökas på två sätt: 

dels kan man undersöka hur ofta artiklar faktiskt redovisar resultaten av opinionsmätningar, 

dels kan man undersöka hur ofta artiklar refererar till opinionsmätningar och deras resultat 

eller till ”opinionen” i mer oprecis form. 

Här visar olika undersökningar att det sedan 1960- och 1970-talen har blivit vanligare att 

medierna publicerar artiklar med resultat från olika former av opinionsmätningar, men också 

att det varierar ganska mycket från val till val (Petersson & Holmberg 1998, sid. 116). 1998 

tycks stå för en toppnotering så här långt: under de tre sista veckorna före det valet 

publicerade Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet sammanlagt 86 

opinionsredovisningar, medan Rapport, Aktuellt och TV4 Nyheterna sände sammanlagt 12 

inslag som innehöll opinionsredovisningar (Strömbäck 2001a, sid. 287). Jämfört med det 

valet var medierna något mer återhållsamma i valrörelsen 2002, under vilken samma tidningar 



publicerade 76 opinionsredovisningar medan nyhetsprogrammen sände exakt lika många 

nyhetsinslag som innehöll opinionsredovisningar. 

Kvantitet är dock en sak – kvalitet är en annan. Det gäller inte minst i redovisandet av 

opinionsmätningar, där det finns internationellt antagna riktlinjer för vilken typ av statistisk 

basinformation som bör redovisas i samband med att man redovisar resultaten av 

opinionsmätningar (Petersson & Holmberg 1998; Strömbäck 2001a). Det handlar då om 

basinformation som är nödvändig för att man som läsare eller tittare ska kunna ta ställning till 

och värdera resultaten – med andra ord om hur öppen journalistiken är. Här visar dock 

forskningen att journalistiken generellt sett brister när det gäller att redovisa de exakta 

frågeformuleringarna, vilka som ingår i undersökningens population, osäkerhets- och 

felmarginalerna, insamlingsmetod och antal tillfrågade, medan man i regel redovisar vem som 

är uppdragsgivare till en given undersökning (Petersson & Holmberg 1998, sid. 120; 

Strömbäck 2001a, sid. 290–291). En viss förbättring tycks dock ha skett i samband med 2002 

års val, även om exempelvis den exakta frågeformuleringen fortfarande bara redovisas i 

ungefär hälften av de relevanta artiklarna. Generellt sett är samtliga medier, med undantag för 

Dagens Nyheter, även dåliga på att redovisa osäkerhets- och felmarginalerna (Strömbäck 

2004). 

Studerar man hur vanligt det är att journalistiken refererar till opinionsmätningar och resultat 

av sådana visar det sig vara mycket vanligare. Under 1998 refererades det till 

opinionsmätningar i drygt var tredje nyhetsartikel och 27 procent av nyhetsinslagen i 

genomsnitt, medan motsvarande andelar 2002 var 32 procent av nyhetsartiklarna och 28 

procent av nyhetsinslagen. 

Trots vissa skillnader mellan olika val kan man som generell slutsats hävda att det är ett 

framträdande drag hos valjournalistiken att intressera sig för opinionsmätningar; DN-

journalisten Ewa Stenberg hävdar till och med att journalister ”älskar” opinionsmätningar 

(Stenberg 2002). Och kanske är det inte så konstigt. Journalistiken kämpar alltid om läsarnas 

och tittarnas uppmärksamhet, och har därför behov av nyheter som är spännande och som kan 

dramatiseras. Är de dessutom konkreta passar de medielogiken ännu bättre. Det är här 

opinionsundersökningarna kommer in i bilden. De är konkreta, de bidrar till att skapa 

spänning i valrörelsen, de erbjuder förändring och dynamik, och de kan ligga till grund för 

artiklar och inslag som tolkar det som sker. Dessutom är journalister ofta fascinerade av det 

politiska spelet, vilket är en del av förklaringen till både journalistikens gestaltningar av 



politik som spel och dess intresse för opinionsmätningar och vilka som vinner och förlorar i 

dessa. 

Problemet är bara att opinionsmätningarna för uppmärksamheten bort från politikens 

sakfrågor. Om utgångspunkten är att valjournalistiken ska tillhandahålla sådan information 

som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor, finns 

det därför anledning att vara kritisk mot mediernas stora intresse för opinionsmätningar. Även 

om opinionsmätningar självklart har sin plats i en valrörelse är det tveksamt både om 

journalistikens intresse för dessa står i proportion till hur viktiga de är och om presentationen 

är så genomskinlig som den borde vara. 

I skuggan av framtiden 
Om journalistiken ska kunna tillhandahålla sådan information som människor behöver för att 

fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor, följer det logiskt att den information 

som journalistiken förmedlar ska vara sann, relevant, allsidig, stå i proportion till hur viktig 

någonting är i verkligheten samtidigt som nyheternas presentation bör vara så genomskinlig 

som möjligt. Detta kunde tidigare konstateras. 

En logisk följd av detta är att journalistiken framför allt bör handla om sådant som redan har 

hänt eller sådant som händer i realtid. Annars går det inte att pröva sanningshalten – att 

bekräfta eller förkasta journalistikens beskrivningar av verkligheten. Journalistiken bör därför 

handla om den nära historien – historien därför att den bör koncentrera sig på sådant som har 

hänt, den nära historien därför att den bör berätta om sådant som är nytt och tidigare okänt. 

Journalistik är varken historievetenskap, som ägnar sig åt sådant som hände för länge sedan, 

eller science fiction, som ägnar sig åt framtiden. Journalistik är eller bör vara bekräftad 

nutidshistoria, berättad så nära de dagsaktuella händelserna som möjligt. 

I och med den tekniska utvecklingen har det blivit möjligt för journalistiken att bli mer aktuell 

än den någonsin tidigare har kunnat vara. Det illustrerades på ett mycket dramatiskt sätt i 

samband med terrorattackerna mot USA den 11 september 2001, som kunde följas i realtid 

världen över (Nord & Strömbäck 2002). Det illustrerades också i samband med Irakkriget 

våren 2003, då de ”inbäddade” journalisterna från tv-bolag världen över kunde rapportera om 

striderna i samma sekund som de pågick (Beck & Downing red. 2003; Brandenburg 2003). På 



likartat sätt kan nyheterna på Internet uppdateras kontinuerligt; fjärran är den tid då nyheter 

levererades till alla samtidigt på förhållandevis fasta tider. Journalistiken har gått från att 

styras av deadlines till att mer eller mindre ständigt vara online (jfr Seib 2001). 

Samtidigt som det på många sätt är positivt att nyheter kan spridas snabbare än förr, bär den 

här utvecklingen med sig risken att journalistiken sprider inte bara information utan också 

desinformation snabbare än förr. Ju mindre tid som finns mellan insamlandet av nyheter och 

spridandet av dem, desto mindre tid finns också för att kontrollera informationens 

sanningshalt, dess relevans och dess allsidighet. Den tekniska utvecklingen, den hårda 

konkurrensen om människors uppmärksamhet (som i sin tur hänger samman med den ökade 

konkurrensen på mediemarknaden) och den journalistiska drivkraften att vara först med 

nyheter riskerar därför att sudda ut gränserna mellan fakta och fiktion, mellan information och 

desinformation, mellan bekräftade nyheter och rykten förmedlade som nyheter. 

Sammantaget leder detta till att det blir allt svårare för läsare och tittare att förhålla sig till 

nyhetsjournalistiken och att avgöra vad som är värt att tro på och vad som inte är det (jfr Seib 

2001; Kovach & Rosenstiel 1999; Nord & Strömbäck 2002; Nord, Shehata & Strömbäck 

2003). Detta medför i sin tur en risk för journalistiken och för demokratin, som inte kan 

fungera utan en viss grundläggande nivå av förtroende från läsarnas och tittarnas sida. Med 

den brittiske journalistveteranen och medieforskaren Ian Hargreaves ord: 

The first job of journalism is to find out, communicate accurately, and be trusted. If it cannot be trusted, 
then it will be neither believed nor respected in the judgements it makes of others. […] If the politicians 
and business people are lying, the journalists will be thanked for saying so. If the journalists are lying, or 
failing to find out, there is no possibility that the public sphere will be in good health (Hargreaves 2003, 
sid. 265–266). 

Vilken av de ovan nämnda krafterna som är starkast är en öppen fråga, men troligen är den 

tekniska utvecklingen av underordnad betydelse. Vad som är viktigare är hur man använder 

sig av den teknik som finns tillgänglig, och det i sin tur hänger på vilka subjektiva och 

kollektiva drivkrafter som finns. I det sammanhanget har kampen om människors 

uppmärksamhet och viljan att vara först med nyheterna troligen större betydelse än den 

tekniska utvecklingen. 

Vad som talar för detta är den starka tendens som finns i nutida journalistik att inte bara vara 

först med att berätta om sådant som har hänt, utan att också spekulera kring sådant som 

eventuellt kan komma att hända. I exempelvis den svenska rapporteringen kring 

terrorattackerna mot USA och kriget i Afghanistan 2001 förekom spekulationer om framtida 



händelser i mellan 13 och 47 procent av artiklarna och nyhetsinslagen, beroende av medium 

och typ av spekulation (Nord & Strömbäck 2002, sid. 149). 

Tendensen att spekulera återfinns också i valjournalistiken, vilket visar sig i 

innehållsanalyserna av de sju ledande mediernas valjournalistik 2002. Tabell 11.4 redovisar 

därför i hur stor andel av artiklarna och inslagen det förekommer spekulationer om sådant 

som kan komma att hända, och andel av dessa i vilka journalisten explicit bidrar till 

spekulationerna. 

Resultaten visar att spekulationer var mycket vanligt förekommande i den svenska 

valjournalistiken 2002.3 I genomsnitt förekommer de i 54 procent av artiklarna och inslagen. 

Vanligast förekommande är spekulationerna i tv-nyheterna, medan skillnaderna mellan de 

fyra tidningarna är förhållandevis små. Åtminstone när det gäller förekomsten av 

spekulationer. När det gäller hur ofta journalisterna i de olika medierna öppet bidrar till 

spekulationerna förhåller det sig något annorlunda. Återigen är det generellt sett vanligare i 

tv-nyheterna än i tidningsjournalistiken, men mellan medierna är skillnaderna större. 

Vanligast är det i Aktuellt och Rapport, följt av TV4 Nyheterna och Expressen. Det hör dock 

till bilden att undersökningen endast mäter hur ofta journalisterna öppet bidrar till 

spekulationerna, varför resultaten med all säkerhet underskattar hur ofta det faktiskt sker. 

Tabell 11.4 Andel artiklar och inslag 2002 i vilka spekulationer om sådant som kan komma att hända förekommer, och andel 
av dessa i vilka journalisten öppet bidrar till spekulationerna (procent). 
 
 Afton- 

bladet 
Expressen 
 

Dagens 
Nyheter 

Svenska 
Dagbladet 

TV4 
Nyheterna 

Rapport 
 

Aktuellt 
 

Andel 
artiklar/inslag i 
vilka pro spektiva 
spe kulationer 
förekommer 

 
 
42 

 
 
44 

 
 
48 

 
 
48 

 
 
59 

 
 
67 

 
 
71 

Andel av dessa i 
vilka journalisten 
öppet bidrar till 
spekula tionerna 

 
 
24 

 
 
35 

 
 
25 

 
 
28 

 
 
41 

 
 
52 

 
 
55 

Undersökningsperiod 1998: 31/820/9. Undersökningsperiod 2002: 26/815/9. Procent  avrundade till hela tal. 

Vad som ändå kan konstateras är att spekulationer generellt sett är vanligt förekommande inte 

bara i krigs- och krisjournalistiken, utan också i valjournalistiken. Ofta handlar det i det 
                                                             
3Tyvärr kan de här resultaten inte jämföras med undersökningen av valjournalistiken 1998, på grund av metodologiska skillnader. En 

översiktlig och kvalitativ bedömning är dock att förekomsten av spekulationer i journalistiken inte har förändrats på något dramatiskt 
sätt. Se Strömbäck 2001a, sid. 328, samt Strömbäck 2004. 



senare fallet om sådant som möjliga regeringssamarbeten, valutgången, hur olika partier 

kommer att lägga upp sina kampanjer och annat som har med det politiska spelet att göra. 

Men det förekommer också spekulationer om sakfrågor, exempelvis hur stort budgetutrymmet 

kommer att vara kommande år eller om partierna kommer att hålla sina vallöften. 

Det gemensamma draget är att när dessa spekulationer uttalas, då finns det ingen som 

egentligen vet vad som kommer att hända. Vissa spekulationer kan vara välgrundade och visa 

sig bli sanna, medan andra är rena gissningar. När de uttalas kan dock den vanlige läsaren 

eller tittaren knappast avgöra vad som är vad. Det gäller även när journalister genom sina 

frågor till politiker eller andra tvingar dessa att spekulera. Att över 80 procent av frågorna i 

tv:s partiledarutfrågningar från 1950-talet och framåt har varit framtidsinriktade är i det 

sammanhanget talande (Esaiasson & Håkansson 2002, sid. 149). Framtidsinriktade frågor från 

journalisternas sida blir närmast per definition spekulativa, även om svaren inte behöver vara 

det. 

Med tanke på hur vanligt förekommande spekulationerna är i journalistiken om vad som kan 

komma att hända, är det uppenbarligen svårt att hävda att journalistiska nyheter per definition 

handlar om sådant som har hänt, nytt eller inte. Det behöver inte alltid vara negativt, men det 

rymmer en uppenbar risk att gränsen mellan fakta och fiktion blir otydlig och att människor 

inte får den information som de behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i 

samhällsfrågor. Det är nog svårt att ta ställning till allt som har hänt, utan att också behöva ta 

ställning till allt sådant som kan komma att hända. 

Beskrivande eller tolkande journalistik 
En av de historiskt mest kontroversiella frågorna inom journalistiken är frågan om 

journalistisk objektivitet. Det är också en av de mest missförstådda frågorna inom 

journalistiken (Kovach & Rosenstiel 2001, sid. 72). Den handlar nämligen inte, som många 

tror, om journalisterna som personer och deras förmåga att vara objektiva. Istället handlar det 

om de metoder som journalister använder sig av för att samla in, bearbeta och sprida nyheter. 

Grundstenen i tron på journalistisk (och vetenskaplig) objektivitet är uppfattningen att fakta 

och värderingar är olika saker, och att de går att skilja åt. Med den amerikanske 



medieforskaren Michael Schudsons ord: ”The belief in objectivity is a faith in ’facts,’ a 

distrust of ’values,’ and a commitment to their segregration” (Schudson 1978, sid. 5–6). 

En första konskevens av det resonemanget är att en objektiv journalistik bör fokusera på att 

beskriva verkligheten så nära och sanningsenligt som möjligt. En andra konsekvens är att 

journalistiken, i den mån som den är tolkande, så tydligt som möjligt bör signalera till läsarna, 

lyssnarna och tittarna när den övergår från att vara beskrivande till att vara tolkande. På så sätt 

kan journalistiken underlätta för folk att vara källkritiska i förhållande till journalistiken 

samtidigt som journalistikens genomskinlighet ökar. 

Det enklaste sättet för tidningsjournalistiken att öppet signalera när den är tolkande är i form 

av så kallade nyhetsanalyser – artiklar på nyhetsplats med vinjetten ”analys” eller liknande. 

Motsvarande fenomen inom etermediejournalistiken är när journalister intervjuar journalister. 

I båda fallen skickar mediet en signal att artikeln eller inslaget ifråga skiljer sig från den raka 

nyhetsartikeln eller det raka nyhetsinslaget. Man signalerar en avvikelse från den objektiva 

journalistikens norm. 

Den här typen av nyhetsanalyser tycks ha blivit något vanligare under senare år – åtminstone 

om man jämför valet 1998 med valet 2002. I det förra fallet publicerades sammanlagt 56 

nyhetsanalyser i tidningarna de tre sista veckorna före valet, medan tv-nyheterna sände 18 

inslag där journalister intervjuade journalister. 2002 var motsvarande antal 72 nyhetsanalyser 

respektive 23 inslag där journalister intervjuade journalister. Förändringen är inte stor, men 

den finns där. 

Samtidigt visar undersökningar att journalistiken generellt sett tycks ha blivit mer tolkande 

och mindre beskrivande än förr. När medieforskarna Monika Djerf-Pierre och Lennart 

Weibull efter att ha undersökt aktualitetsjournalistikens historia i radio och tv mellan 1925 

och 1995 väljer att kalla boken Spegla, granska, tolka, är det därför ingen slump. Tvärtom 

menar de att journalistiken har gått från att vara speglande till att bli granskande och, sedan 

1980-talet, allt mer tolkande (Djerf-Pierre & Weibull 2001). 

Därmed har makten i och över opinionsbildningen förskjutits från politiker till medier och 

journalister, eftersom det är journalisterna som står för tolkningarna och för den bild av 

politik och samhälle som slutligen når medborgarna. Statsvetarna Peter Esaiasson och Nicklas 

Håkansson menar att detta är ”en av de största maktförskjutningarna i samhället under 1990-

talet” (Esaiasson & Håkansson 2002, sid. 15). 



Därmed inte sagt att all journalistik förr var beskrivande och att all journalistik numera är 

tolkande. En sådan slutsats är allt för grov, vilket framgår av tabell 11.5 nedan. Vad den 

redovisar är andelen artiklar och nyhetsinslag under valrörelsen 1998 respektive 2002 i vilka 

det journalistiska förhållningssättet är tolkande respektive beskrivande. 

Tabell 11.5    Beskrivande respektive tolkande valjournalistik (procent). 

 Beskrivande 
förhållningssätt 

Tolkande 
förhållningssätt 

Antal artiklar 
 

 1998 2002 1998 2002 1998 2002 

Aftonbladet 67 65 33 35 177 170 

Expressen 70 48 30 52 166 161 

Dagens Nyheter 62 66 38 34 200 325 

Svenska Dagbladet 66 56 34 44 189 214 

Rapport 52 59 48 41 106 101 

Aktuellt 63 48 37 52 100 108 

TV4 Nyheterna 55 56 45 44 71 72 

Genomsnitt 62 57 38 43   

Anm. De få artiklar och inslag som inte har kunnat bedömas ingår ej i procentbasen. Procent 
avrundade till hela tal. 

I genomsnitt präglades 43 procent av tidningsartiklarna och tv-inslagen under valrörelsen 

2002 av ett tolkande snarare än ett beskrivande förhållningssätt, vilket är en liten ökning 

jämfört med 1998. Det är också en betydligt större andel än de öppet tolkande 

nyhetsanalyserna och de inslag i vilka journalister intervjuar journalister. Den tolkande 

journalistiken återfinns med andra ord i alla former av artiklar. 

Samtidigt är skillnaden mellan olika medier betydande, vilket understryker att man bör vara 

försiktig med att skära alla medier över en kam. Förvisso är den tolkande journalistiken vanlig 

i alla medier, men den är vanligare i vissa än i andra. Vad det beror på kan man diskutera; det 

enda som klart kan sägas är att huvudförklaringen vare sig är medietyp (tv eller tidningar), 

ägandesituation (privatägt eller public service), mediekategori (kvällstidningar eller 

morgontidningar) eller strukturell position på publikmarknaden (elitpublik eller masspublik) 

(jfr Nord & Strömbäck 2002; Nord, Shehata & Strömbäck 2003). 

Ändå visar förekomsten av tolkande journalistik och spekulationer om sådant som kan hända 

att det är klart missvisande att se journalistiken som en neutral spegel av verkligheten. 

Medierna är inte neutrala i den politiska kommunikationen mellan politiker och medborgare – 



de är aktiva aktörer som genom sina sätt att gestalta, beskriva och tolka verkligheten griper 

djupt in i den politiska opinionsbildningen. 

Partiska medier 
Varje gång efter ett val brukar det bli en viss diskussion om vilka som gynnades och vilka 

som missgynnades av mediernas bevakning. 1998 var det kristdemokraterna och 

vänsterpartiet som gick starkt framåt, medan folkpartiet, socialdemokraterna och centern var 

de stora förlorarna. I samtliga fall ansåg flera efteråt att medierna hade bidragit till 

valutgången. På samma sätt var folkpartiet den stora vinnaren 2002 medan moderaterna var 

den stora förloraren, och inte minst hos moderaterna fanns det en stor bitterhet efteråt. När 

Sveriges Televison bara några dagar före valet sände Uppdrag granskning i vilket flera 

moderata politiker framför dold kamera uttalade sig rasistiskt och främlingsfientligt, skapade 

det en skandal som säkerligen bidrog till att göra moderaterna till förlorare. 

Hos både vänstern och högern finns det dessutom föreställningar om att journalistiken 

generellt sett är antingen höger- eller vänstervriden. Vänstern anser ofta att medierna och 

journalistiken är högervriden, eftersom de flesta tidningarna i landet är borgerligt ägda. På 

motsvarande sätt anser högern ofta att medierna och journalistiken är vänstervriden, eftersom 

journalisterna som personer står längre till vänster än vad allmänheten gör. 

Denna debatt tycks ibland kunna fortgå i det oändliga. Faktum är dock att det inte finns något 

forskningsmässigt stöd för vare sig högerns eller vänsterns misstankar, åtminstone inte när det 

gäller valjournalistiken i etermedierna. Tvärtom menar medieforskaren Kent Asp, som har 

undersökt frågan i samtliga valrörelser sedan 1979, att: 

För det första gynnas eller missgynnas alltid något parti av den bild press, radio och TV ger av valrörelsen. 
Men för Sveriges Television, Sveriges Radio och TV4 (fyra undersökta val) finns det ingen systematik i 
den partiskhet som existerar. Olika partier gynnas eller missgynnas i olika val. Det går därför inte att hävda 
att något parti eller politisk åsiktsriktning systematiskt gynnas eller missgynnas i de medier där det i lag 
och sändningstillstånd ställs krav på en opartisk och saklig nyhetsförmedling (Asp 2003, sid. 41). 

Vad det däremot tycks finnas är en form av anti-etablissemangsvridning i journalistiken, som 

drabbar de två största partierna socialdemokraterna och moderaterna. Sedan 1979 har dessa 

partier ”genomgående getts en mer ogynnsam uppmärksamhet än andra partier” (Asp 2003, 

sid. 41). Förklaringen ligger dock inte bara i journalisternas förhållningssätt till dessa partier. I 

och med att båda dessa partier är varandras huvudmotståndare och som sådana duktiga på att 



kritisera varandra, bidrar de själva till att bilden av dem i medierna blir mindre gynnsam än 

den är för andra partier. 

Detta enkla faktum illustrerar hur mediebilden växer fram i ett samspel mellan medierna och 

de politiska aktörerna. Medierna och journalistiken har förvisso det sista ordet och den 

yttersta makten över medieinnehållet, men den makten utövas aldrig fristående av vare sig de 

politiska aktörerna eller oss alla som medborgare och mediekonsumenter. 

Vad som betyder mer än medieägarnas eller journalisternas egna politiska åsikter är därför det 

kommunikativa samspelet mellan medborgare, medier och politiker, i kombination med den 

säregna medielogik som har vuxit fram som ett resultat av det ständiga överskottet av 

information, det ständiga underskottet av uppmärksamhet, och den eviga jakt på den 

hårdvaluta som människors uppmärksamhet utgör för alla som vill påverka 

opinionsbildningen (Strömbäck 2001a; Asp 2003; Nord & Strömbäck 2003). 

Till sist 
Modern politik är inte bara medierad, i betydelsen att den utspelas i och via medierna. Den är 

också medialiserad, i betydelsen att dess urval, presentation, form, rytm, tempo och möjligen 

även innehåll är anpassade efter strävan efter att vinna så stort och gynnsamt massmedialt 

utrymme som möjligt. Sällan är det så tydligt som under en valrörelse, och det påverkar inte 

bara politiken. Det påverkar också medierna och valjournalistiken under de intensiva veckor 

då kampen om den politiska makten och politikens innehåll under den kommande 

mandatperioden står som hårdast. 

Resultatet av denna kamp om dagordningen och människors uppmärksamhet är en 

valjournalistik som ibland gynnar vissa partier, ibland andra, men som alltid har konsekvenser 

för människors politiska intresse, deras kunskaper och även hur de röstar på valdagen. Den 

har därmed också alltid konsekvenser för demokratin och dess förmåga att fungera. Därför är 

valjournalistiken alltid viktig, angelägen och betydelsefull. 

Därmed inte sagt att den alltid är bra. Tvärtom. Ur ett demokratiskt perspektiv skulle 

valjournalistiken kunna förbättras betydligt genom att bättre än idag tillhandahålla sådan 

information som människor behöver för att självständigt kunna ta ställning och för att kunna 

rösta genomtänkt (Strömbäck 2004). Men för att så ska kunna ske krävs inte bara medier med 



resurser och vilja nog att tillhandahålla en informerande och upplysande valjournalistik, och 

att villkoren för mediernas produktion av (val)journalistik förändras på ett sätt som gagnar 

den journalistiska kvaliteten. Det krävs också att det finns medborgare som efterfrågar en 

demokratiskt mer mobiliserande och upplysande valjournalistik. 
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