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Sammanfattning 
	  
Diskussionen kring mediernas partiskhet är en ständigt pågående debatt. Från vänsterhåll brukar det 

heta att svenska medier är högervridna eftersom de flesta tidningar är privatägda och har liberala 

eller borgerliga ledarsidor. Från högerkanten menar man i stället att journalistiken är vänstervriden 

eftersom de flesta reportrarna inom den svenska journalistkåren har vänstersympatier. 

Medierna, partiska eller inte, har en stor inverkan på vilka frågor människor tycker är viktiga och 

även i vilken utsträckning dessa frågor används av medborgarna när de bedömer sina politiska 

ledare eller partier. 

 

I den här uppsatsen ville vi försöka ta reda på hur rapporteringen av Sveriges två största politiska 

partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, sett ut under fyra fall under mandatperioden 2006–

2010. Vi ville titta närmare på vad som låg bakom partiskhet och också om de olika medietypernas 

olika medielogik påverkade när tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet rapporterade partiskt. 

 

Vi tog hjälp av en kvantitativ innehållsanalys för att mäta förekomsten av positiv, neutral eller 

negativ rapportering för Socialdemokraterna och Moderaterna. Vi valde att mäta denna förekomst 

under fyra enveckorsperioder mellan 2006 och 2010: Regeringen Reinfeldts bildande samt 

ministeravhoppen i oktober 2006, Mona Sahlins tillträde som Socialdemokraternas partiledare och 

Göran Perssons avgång från samma post i mars 2007, Lehman Brothers kollaps och finanskrisen i 

september 2008 samt Greklandskrisen (finanskrisens andra våg) i maj 2010. 

 

Vårt resultat av undersökningen visade att kvällstidningarna var mer negativa i sin rapportering då 

nyhetsrapporteringen präglades av skandalgestaltning och personifiering (som i de två första fallen). 

Morgontidningarna behöll sin neutrala rapportering i nästa samma grad oavsett tidsperiod. 

Sammantaget missgynnades Socialdemokraterna i något högre grad än Moderaterna av mediernas 

rapportering. 

Vidare pekar de resultat vi ha kommit fram till i den här uppsatsen på att det till stor del var 

medielogiken som avgjorde vilken typ av publicitet som Moderaterna och Socialdemokraterna fick. 

Mediernas partiskhet avgjordes inte av deras politiska ståndpunkter, utan av vilken typ av 

nyhetsförmedling som passade respektive medietyp bäst.  
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1 Inledning 
Journalistikens betydelse för politiska partier är tämligen omfattande. Mediernas rapportering kan 

påverka hur människor tycker och tänker kring partierna och även avgöra valresultat.1 I dagens 

samhälle har det blivit så viktigt att få bra publicitet att en stor del av våra politiker iscensätter 

händelser och arrangemang bara för att journalisterna ska uppmärksamma dem.2 Men att anpassa 

sig till mediernas sätt att rapportera om politik är aldrig helt lätt. Medierna utgår ifrån olika tänk och 

paketerar sina nyheter på olika sätt. Kvällstidningar lägger stort fokus på dramatik och gestaltar 

gärna politik i form av spel och skandaler medan morgontidningar i stället koncentrerar sig mer på 

att rapportera om politik som sak.3 Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka om 

medielogiken styr rapporteringen så pass mycket att den till och med kan vara orsak till att 

medierna blir partiska och ger ett parti bättre publicitet än ett annat.  

Genom att undersöka fyra fall från mandatperioden 2006–2010 vill vi få svar på två huvudsakliga 

forskningsfrågor. Dels om medierna var partiska och gav antingen Socialdemokraterna eller 

Moderaterna mer gynnsam publicitet än sin konkurrent, dels om denna partiskhet till någon del 

styrdes av medielogiken. 

Två av fallen, ministeravhoppen i oktober 2006 och Mona Sahlins tillträde som ny partiledare för 

Socialdemokraterna i mars 2007, har vi valt för att vi tror att rapporteringen särskilt präglades av 

medielogikens krav på spel- och skandalgestaltningar. De två andra fallen, bankkrisen 2008 och 

Greklandskrisen 2010, tror vi var mer sakgestaltade och således faller in under den medielogik som 

morgontidningarna präglas av. Genom att göra jämförelser mellan kvälls- och morgontidningarnas 

rapportering under dessa perioder tror vi att vi får svar på vilket parti som fick bäst respektive sämst 

publicitet, samtidigt som vi också kan se om rapporteringen drevs av de krav som medielogiken 

ställer.  

 

1.1	  Problembakgrund	  
Under de senaste årtiondena har den svenska mediescenen förändrats dramatiskt. Den tekniska 

utvecklingen har lett till att internet har blivit ett framträdande redskap för informationsförmedling, 

som i förlängningen utgör ett omfattande hot mot traditionella mediers fortsatta existens.4  

Internet erbjuder tillgång till oändligt med information i alla möjliga former, och har gjort det allt 

svårare att skilja på vem som är journalist och vem som inte är det. I dag kan praktiskt taget vem 

som helst agera informationsspridare till en masspublik, genom sociala medier som bloggar och 

                                                
1 Asp, 2006, sid 82 
2 Altheide, 2004, sid 294 
3 Hvitfelt & Nygren, 2008, sid 39–43 
4 Ibid, sid 29 ff. 
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Facebook.5  

De medier som är mest utsatta för detta ”hot” är den tryckta morgon- och kvällspressen, som i stor 

utsträckning möter konkurrens från medieformer som tv, internet, och gratistidningar av olika slag. 

Såväl morgon- som kvällstidningarnas upplagor minskar, samtidigt som annonsintäkterna är 

avtagande. För att komma ur krisen agerar man på olika sätt. Kvällstidningarna skär ner på sina 

anställda, producerar specialbilagor och förändrar sitt innehåll mot en mer dramatisk rapportering. 

Det journalistiska innehållet fokuseras allt mer på sex, skandaler, brott och kändisjournalistik.  

För kvällstidningarna gäller helt enkelt att rapportera om sådant som intresserar många, är billigt att 

producera och samtidigt inte konkurrerar med andra medieformer.6  

Morgontidningarna har andra grepp som man använder för att möta konkurrensen från andra 

medieformer. Man satsar på djup och bred samhällsinformation som kontrast till den ofta ytliga 

rapportering som utmärker de elektroniska medierna.7  

Enligt medieforskaren Håkan Hvitfelt kan denna utveckling leda till problem. Det faktum att vissa 

medier (framför allt kvällspressen) allt mer fokuserar på att journalistiken ska vara underhållande, 

medan andra (morgonpressen) lägger stor vikt vid att rapporteringen ska vara saklig och 

fördjupande, kan leda till ökade informationsklyftor bland allmänheten. De som läser 

kvällstidningar får mer underhållning medan de som tar del av morgontidningarnas nyheter får mer 

information och fakta.8  

Robert Picard och Mart Ots är inne på samma spår. De skriver att en konsekvens av att många 

medier kommersialiseras och anpassar sig till publikens krav på underhållning är att rapporteringen 

fokuserar på vad människor vill veta och inte vad de bör veta. Från att ha lagt stor vikt vid sin 

funktion som en betrodd samhällsinstitution och företrädare för folkets intressen har många medier 

förändrats och i allt större utsträckning börjat prioritera sina egna ekonomiska vinstintressen. Fakta 

och hårdare nyheter byts ut mot underhållning och annat lättsmält innehåll.9 

Utifrån vad den pressutredning som regeringen tillsatte 2006 kom fram till måste mediernas 

marknadsanpassning ses som ett problem. Enligt utredningen åligger det fortfarande medierna att 

rapportera allsidigt och informera, granska och vara ett forum för debatt. Det är mediernas ansvar 

att ge allmänheten tillräckligt med information för att de på egen hand ska kunna ta ställning i 

                                                
5 Shoemaker & Vos, 2009, sid 33 ff. 
6 Hvitfelt & Nygren, 2008, sid 39–42 
7 Ibid, sid 42–43 
8 Ibid, sid 53 
9 Picard & Ots i Hvitfelt & Nygren, 2008, sid 60 
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viktiga samhällsfrågor som rör politik.10   

Vi anser att uppsatsen är motiverad ur det hänseendet att vi vill undersöka hur rapporteringen om 

Socialdemokraterna och Moderaterna under mandatperioden 2006–2010 förhöll sig i relation till 

tidigare forskning om hur politiska partier behandlas i medierna. Stort fokus läggs vid att undersöka 

vilket parti som gynnades respektive missgynnades mest av medierna, och att titta på om det är 

kvälls- respektive morgontidningarnas medielogik som avgör om de rapporterar positivt eller 

negativt om ett politiskt parti. För att få svar på detta har vi valt att luta oss mot tidigare forskning 

som beskriver varför medierna rapporterar som de gör.   

1.2	  Syfte	  
Syftet med vår undersökning är att jämföra hur Sveriges fyra rikstäckande tidningar (Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet) i sina papperseditioner rapporterade om 

landets två största partier (Socialdemokraterna och Moderaterna) under fyra veckor under 

mandatperioden 2006–2010. Vi vill jämföra skillnader och likheter i rapporteringen för att se om 

något parti fick mer positiv eller negativ publicering än det andra – och om det i sådant fall kan vara 

medielogiken som avgör när medierna rapporterar partiskt. Vi ämnar titta närmare på om det finns 

en sakgestaltad partiskhet och en spelgestaltad dito. 

Vi anser att vår uppsats är särskilt intressant då annan forskning kring partiskhet inom den politiska 

rapporteringen främst brukar behandla några veckor strax före riksdagsvalen. I vår undersökning ser 

vi i stället närmare på medierapporteringen över tid och om olika typer av fall (två stycken fall vi 

tror präglades av skandal- och spelgestaltning och två stycken av sakgestaltning) triggade olika 

medietyper att rapportera partiskt.   

1.3	  Frågeställningar	  	  
Får något av partierna mer positiv eller negativ publicitet än det andra? 

På vilket sätt skiljer sig rapporteringen mellan kvälls- respektive morgontidningarna? 

Hur skiljer sig framställningen av respektive partiledare? 

Hur påverkade de olika fallen mediernas partiskhet? 

 
 
 

                                                
10 SOU, 2006:8, sid 126  
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2 Teori 
Teorikapitlet behandlar de teorier och den litteratur som vi funnit relevanta för arbetet med vår 

studie. I korthet försöker vi reda ut partiskhetsbegreppet samt vad som ligger bakom mediernas 

partiskhet. Vi tar avstamp i den studie Kent Asp genomfört för att mäta mediernas partiskhet i 

valrörelsen 2006. Anledningen till att vi har valt att utgå ifrån just Asps partiskhetsdefinition är att 

det är välanvänt och välutvecklat mätinstrument på mediernas partiskhet. Därefter tar vi upp teorier 

om nyhetsvärdering, det journalistiska idealet och medielogik för att, tillsammans med Asps teorier, 

försöka ringa in faktorer såsom strukturell och ideologisk partiskhet. Vi tittar också närmare på 

teorin om priming för att försöka reda ut hur medierna kan gynna respektive missgynna olika 

politiska partier beroende på vilka sakfrågor de rapporterar om. Något som i förlängningen kan ses 

som ett mätinstrument på mediernas partiskhet. I teorikapitlets avslutning tas dagordningsteorin 

samt teorin om framing upp för att ge en förståelsebakgrund till priming-avsnittet och även hur 

medierna genom sin gestaltning av politik kan påverka hur de olika partierna behandlas.   

2.1	  Mediernas	  partiskhet	  
Mediernas makt över hur allmänheten agerar när de röstar är tämligen omfattande.11 Men vad är det 

egentligen som avgör hur de rapporterar om de olika partierna?  

Denna gåta försöker medieforskaren Kent Asp ge svar på i sin studie Rättvisa nyhetsmedier – 

partiskheten under 2006 års medievalrörelse, i vilken han har undersökt hur Sveriges fem största 

dagstidningar (Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-

Posten), samt etermedierna Rapport, Aktuellt och Ekot rapporterade om riksdagsvalet 2006.  

Studiens huvudsyfte är att få reda på om och i vilken utsträckning de olika medierna var partiska i 

sin rapportering om riksdagsvalet. 

Kent Asp definierar begreppet partiskhet utifrån följande tre huvudkomponenter: (1) Genom den 

bild medierna ger av aktören (mängden publicitet, hur partiet framställs samt hur partiet relateras till 

andra aktörer), (2) Genom den bild medierna ger av sakfrågorna (den uppmärksamhet som olika 

sakfrågor får, på vilket sätt dessa framställs, samt hur sakfrågorna relateras till varandra) och (3) 

Genom den bild medierna ger av aktörens sakfrågeprofiler (på vilket sätt partierna fick framträda i 

dessa sakfrågor, det vill säga om de förbands med sakfrågor som de ville driva och tala om eller 

helst ville undvika).12 

Med detta som bakgrund kan man konstatera att det finns både för- och nackdelar med att synas 

mycket i medierna. När det gäller skandaler och frågor som ett parti inte gärna vill uttala sig om kan 

                                                
11 Strömbäck, 2004, sid 159, 250 
12 Asp, 2006, sid 33–34 



 10 

mycket publicitet vara till större nackdel än fördel. Men vad som till en början kan verka vara 

negativ publicitet kan i själva verket vara positivt för ett parti, om de negativa 

kommentarerna/kritiken till exempel kommer från en motståndare gentemot vilken partiet rent 

politiskt vill markera ett tydligt avstånd till och fjärma sig ifrån, medan publiciteten är betydligt mer 

negativ om kritiken kommer från en samarbetspartner eller det egna partiet. Detta eftersom 

rapporteringen då pekar på att det råder dålig sammanhållning och splittring inom de egna leden.13 

Om ett parti huvudsakligen får negativ kritik så är mycket publicitet lika med dålig publicitet, 

samtidigt som det i fall då kritiken i stället är positiv också är positivt för partiet att få ta stor plats i 

medierna.14 Särskilt positivt är om man får framträda i samband med sakfrågor som man själv 

prioriterar högt. 15 Eftersom många människor får det mesta av sin kunskap från medierna är det 

också medierna som avgör vilka frågor och ämnen allmänheten tycker är viktigast. När det sedan är 

dags att utvärdera partierna och deras politik är det dessa, ”de viktigaste”, ämnena som avgör hur 

allmänheten väljer att se på och utvärdera de olika partierna. Om bedömningen då sker utifrån ett 

ämne som partiet prioriterar högt får allmänheten uppfattningen av att partiet bryr sig mycket om en 

fråga som man själv tycker är viktig. Därför får man också en positiv bild av partiets politik. 16 Om 

partiet å andra sidan tvingas framträda i ett ämne som man inte alls prioriterar särskilt högt får detta 

omvända konsekvenser, eftersom man förknippas med en politik man inte vill driva, och således 

inte satsar särskilt mycket på.17  

Således får till exempel Moderaterna gynnsam publicitet om medierna rapporterar om de frågor 

som partiet tycker är viktiga och bygger sin politik på. Inför mandatperioden 2006–2010 var partiets 

viktigaste fråga sysselsättningen, tätt följt av skattepolitik, utbildning och forskning, rättsfrågor, 

samt vård- och äldreomsorg. Socialdemokraterna, å sin sida, gynnas på samma sätt om det är deras 

viktigaste frågor som dominerar i medierapporteringen. Inför mandatperioden lade 

Socialdemokraterna särskilt fokus på frågor kring vård- och äldreomsorg, medan sysselsättningen 

låg på fjärde plats på partiets dagordning. Andra viktiga frågor för partiet var utbildning, forskning 

och arbetslivsfrågor.18 Ovanstående resonemang om mediernas rapportering om sakfrågor kan 

kopplas till teorin om priming. 

 

2.1.1	  Priming	  
Begreppet priming är, jämfört med dagordningsteorin (mer om den i ett senare avsnitt), ett relativt 

                                                
13 Asp, 2006, sid 45–48 
14 Ibid, sid 34 ff. 
15 Ibid, sid 34 
16 Iyengar & Kinder, 1987, sid. 65–67  
17 Asp, 2006, sid 55, 78  
18 Ibid, sid 55–56 
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nytt begrepp i litteraturen om medier och dess effekter. Priming är nära besläktad med 

dagordningsteorin, men handlar till skillnad från teorin om dagordningen om att människors 

generella omdömen kring olika ämnen påverkas i högre grad om frågor som tas upp i medierna, än 

de frågor som inte gör det. 19 

Medieforskarna Shanto Iyengar och Donald Kinder har genomfört studier om priming och dess 

effekter. I dem har man bland annat funnit att de politiska frågor som får mycket uppmärksamhet i 

medierna spelar en stor roll när människor gör bedömningar av de politiker som är ansvariga i just 

de frågorna. I sina studier lät de en grupp deltagare ta del av nyheter som behandlade 

försvarsmakten i USA medan en grupp inte alls exponerades för militära nyheter. Därefter skulle 

man bedöma USA:s dåvarande president Jimmy Carter (president mellan 1977–198120). Det visade 

sig att gruppen som tagit del av försvarsnyheterna bedömde Carters duglighet på just det området i 

betydligt högre grad än den grupp som inte tagit del av samma nyheter.21  

Politiska ledare kan utnyttja teorin om priming till att föra upp ämnen på dagordningen som 

allmänheten finner viktiga. I en forskningsartikel slår Lawrence R. Jacobs och Robert Y. Shapiro 

fast att John F. Kennedy tog tillvara på primingens effekter redan 1960. Opinionsundersökningar 

gav presidentkandidaten en fingervisning om vilka frågor väljarna höll som viktiga varpå Kennedy 

fokuserade på just de frågorna i sina tal och debatter därefter.22 

2.2	  Verklighetsbilder	  och	  strukturell	  partiskhet	  
Ytterligare en faktor som avgör om ett parti får gynnsam eller ogynnsam publicitet är om partiets 

verklighetsbild överensstämmer med mediernas. Om till exempel Socialdemokraternas syn på 

verkligheten rapporteras mer frekvent än Moderaternas syn innebär detta att medierna gynnar 

Socialdemokraterna och missgynnar Moderaterna.23  

Inför valet 2006 hade Socialdemokraterna och Moderaterna vitt skilda synsätt på hur vårt samhälle 

såg ut. Moderaterna menade att det rådde ett utanförskap inom landet, som grundade sig i att många 

stod utanför arbetsmarknaden. 

Detta ville man framför allt förändra genom skattesänkningar för bland annat företag och 

höginkomsttagare.24 

Socialdemokraterna hade en annan syn på hur landet fungerade. Man menade att sysselsättningen 

inte alls var så dålig som Moderaterna ville framhålla, utan att den ekonomiska tillväxten i själva 

verket skapade nya jobb varje dag. Partiet framhöll stabila priser och låga räntor som det främsta 
                                                
19 Cappella & Jamieson, 1997, sid. 52 
20 http://www.ne.se.proxybib.miun.se/lang/jimmy-carter 
21 Iyengar & Kinder, 1987, sid. 65–67 
22 Jacobs & Shapiro, 1994, sid. 527 
23 Asp, 2006, sid 52–54 
24 http://www.moderat.se/web/2006_ars_Valmanifest.aspx 
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medlet för att råda bot på arbetslöshet, och prioriterade sysselsättningen lägre än vad Moderaterna 

gjorde.25 

I vår undersökning har vi lagt särskilt fokus vid att ta reda på vilka lösningsförslag som ges i 

artiklarna. Om Moderaterna oftare fick ge förslag på hur de sakfrågor som medierna rapporterade 

om skulle lösas (till exempel hur arbetslösheten skulle reduceras) i större utsträckning än vad 

Socialdemokraterna fick, så har vi bedömt det som att det var Moderaternas verklighetsbild som 

dominerade i medierna och vice versa.  

2.3	  Ideologisk	  kontra	  strukturell	  partiskhet	  
När det gäller mediernas partiskhet finns det två olika riktningar, som båda menar att journalistiken 

är medvetet partisk och ständigt gynnar vissa partier, medan andra missgynnas.26 Personer med 

vänsterpolitiska sympatier brukar hävda att medierna favoriserar de borgerliga partierna, eftersom 

de flesta tidningar är privatägda och har liberala eller borgerliga ledarsidor. 

Å andra sidan brukar personer som står till höger på den politiska skalan hävda att medierna är 

vänstervridna, eftersom det finns större sympatier för vänsterpartiet och miljöpartiet bland 

journalister än hos allmänheten i stort. 27       

Enligt Kent Asp har ingen av dessa åsiktsriktningar rätt i sina resonemang. 

Den slutsats som Asp drar av denna och sina tidigare undersökningar om hur framträdande svenska 

medier rapporterar om valrörelser är att medierna visserligen är partiska, men att den partiska 

rapporteringen inte har något med ideologi att göra. Det är, menar Asp, i stället medielogiken som 

avgör om medierna agerar som med- eller motspelare till ett parti. Skandaler och missförhållanden 

(som Folkpartiets dataintrång) leder till exempel till kritisk och negativ bevakning, från alla 

medier.28  

Jesper Strömbäck konstaterar samma sak utifrån sin undersökning av hur medierna gestaltade 

politik i samband med riksdagsvalet 2002. Liksom Kent Asp menar Strömbäck att ”journalistikens 

gestaltningar av politik huvudsakligen formas på redaktionell nivå – i samspel mellan de enskilda 

redaktionernas nyhetsvärderingar och de journalister som utformar de faktiska inslagen och 

nyhetsartiklarna”.29 

2.4	  Medielogik	  	  
Som tidigare nämnts konstaterar medieforskaren Kent Asp att medierna drivs av en strukturell 

                                                
25 http://www.socialdemokraterna.se/upload/val/Val_06/Socialdemokraternasvalmanifest2006.pdf 
26 Farnsworth & Lichter, 2007, sid 130 ff. 
27 Asp, 2006, sid 5 
28 Asp, 2006, sid 82 
29 Strömbäck, 2004, sid 177 
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partiskhet, där det framför allt är medielogiken som avgör om ett parti får negativ eller positiv 

publicitet.30 

Begreppet medielogik syftar på den process genom vilken en nyhet konstrueras och de 

förutsättningar som avgör hur nyheten presenteras. Teorin säger helt enkelt att medierna helst av allt 

rapporterar om sådant som passar deras format, interna struktur, normer och arbetsvillkor.31 

Den norske samhällsvetaren Gudmund Hernes har utvecklat teorin ytterligare, och menar att 

medielogiken även inrymmer krav på intensifiering, polarisering, tillspetsning, konkretisering och 

personifiering. Dessa krav avgör i stor utsträckning vilka händelser medierna rapporterar om och 

hur dessa framställs och vinklas.32    

Som exempel kan nämnas Folkpartiets försök till intrång i Socialdemokraternas interna 

datornätverk i september 2006. Denna händelse uppfyller medielogikens krav på skandaler och 

dramatik, och således blev rapporteringen om Folkpartiet i stor utsträckning negativt vinklad.33  

Detta exempel hjälper till att bekräfta påståendet om att journalistiken utövas efter bestämda mallar 

och att journalisterna har utvecklat ett eget sätt att se på och rapportera om verkliga förhållanden. 

Enligt Jan Ekecrantz och Tom Olsson leder de journalistiska rutinerna till att ”verkligheten stöps i 

en viss form” i medierna.34  

David Altheide, som tillsammans med Robert Snow har formulerat den ursprungliga teorin om 

medielogiken, menar att medielogiken har förändrat det journalistiska arbetssättet. Han skriver att 

journalister i sina intervjuer har börjat lägga allt mer fokus vid underhållning än ren 

informationsinhämtning, vilket i ett vidare perspektiv påverkar hur politiker och andra viktiga källor 

agerar i förhållande till medierna. För att få så bra publicitet som möjligt anpassar man sig till 

medielogikens krav på dramatiska scenarier och händelser.35  

Detta förhållningssätt leder till vad Jesper Strömbäck kallar en medialisering av samhället. 

Mediernas stora makt påverkar hur politiken utformas och kan därför till stor del sägas styra vilken 

information som förmedlas från politiker till allmänheten.36   

2.4.1	  Medielogik	  i	  morgon-‐	  kontra	  kvällspress	  
Detta synsätt delas även av Håkan Hvitfelt. Han menar att särskilt kvällstidningarna i stor 

utsträckning anpassar sig till sin publiks krav på dramatik och underhållning. Denna tendens leder 

                                                
30 Asp, 2006, sid 82 
31 Altheide, 2004, sid 293–295 
32 Hernes, 1978, sid 187f, Hernes 1983, sid. 11 
33 Asp, 2006, sid 38–39 
34 Ekecrantz & Olsson, 1994, sid 252 
35 Altheide, 2004, sid 294 
36 Strömbäck, 2004, sid 129 
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till att journalistik som fokuserar på politikens sakfrågor förekommer allt mer sällan i dessa medier, 

som i stället fokuserar på att rapportera om politik i form av konflikter och spännande 

kapplöpningar partierna emellan.37  

Att kvällstidningarna i många fall väljer att ha ett sådant kundanpassat innehåll beror enligt 

medieforskaren Maria Elliot på att kvällstidningarna säljs som lösnummer, vilket gör att de ”måste 

stimulera fram nya köpbeslut hos konsumenterna varje dag”.38  

Håkan Hvitfelt håller med, och påpekar att kvällstidningarnas sjunkande upplagor och konkurrens 

från bland annat tv och internet gör att de ändrar på sitt innehåll. Man satsar på journalistik som har 

visat sig sälja bra, och fokuserar särskilt på händelser som rör skandaler av olika slag. Kvällspressen 

beskriver inte nyheten utifrån vad som verkligen har hänt, utan dramatiserar rapporteringen och 

fyller den med konflikter.  

Ett annat grepp som används flitigt av särskilt kvällspressen är personifiering. Kända personer lyfts 

fram för att illustrera större skeenden, de blir våldsamt exponerade och deras liv dramatiseras så 

mycket som möjligt.39 Personifiering i form av särkilt fokus på partiledarna och deras ageranden är 

ett journalistiskt uttryckssätt som har blivit allt vanligare med tiden. Som exempel på detta kan 

nämnas den rapportering om Folkpartiets tidigare frontman Lars Leijonborg, som efter partiets 

förslag om språktest för invandrare blev flitigt uppmärksammad av medierna. Den kritik som 

Leijonborg fick motta från sina politiska motståndare gjorde att händelsen präglades av en konflikt, 

vilket i sin tur ledde till stort intresse från pressen.40  

Morgonpressen, å sin sida, möter konkurrensen från andra medieformer på andra sätt. Satsningar på 

en utförlig rapportering, som ger läsaren bakgrund till aktuella händelser, samt fokusering på 

fördjupning och tid till eftertanke är typiska grepp.41 

Till skillnad från kvällspressen, som i mångt och mycket fokuserar på avkoppling och förströelse, 

beskrivs morgonpressen ofta som ett informationsmedium med grundläggande och bred 

rapportering, som även erbjuder fördjupning i sakfrågor om samhälle, ekonomi och politik.42  

2.5	  Partiledarna	  
Partiledaren är sitt partis viktigaste ansikte utåt. Därför är det av stor betydelse för partiet hur han 

eller hon framställs i medierna.43 En förklaring till att Socialdemokraterna missgynnades av 

                                                
37 Hvitfelt & Nygren, 2008, sid 38 ff. 
38 Elliot, 1997, sid 184 
39 Hvitfelt & Nygren, 2008, sid 38–39 
40 Petersson m.fl., 2006, sid 54–56 
41 Hvitfelt & Nygren, 2008, sid 40 
42 Weibull & Kratz, 1995, sid 180–181 
43 Asp, 2006, sid 43 
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medierapportering i så stor utsträckning inför riksdagsvalet 2006 var hur partiledaren Göran Persson 

framställdes jämfört med Fredrik Reinfeldt. Medan den senare porträtterades som en lyckad och 

duglig statsministerkandidat, blev Persson i många artiklar kritiserad för sitt agerande under 

tsunamikatastrofen, och framställd som trött och oengagerad. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Denna typ av personifiering har blivit allt vanligare i medierna.45 Jesper Strömbäck skriver i sin 

undersökning av valrapporteringen 2002 att Moderatledaren Bo Lundgren fick motta många 

negativa kommentarer om sitt sätt att prata, le och tala. Den negativa mediebilden tillsammans med 

sjunkande opinionssiffror spädde på den negativa bild som tidigare frammålats om partiet, och 

försämrade moderaternas opinionsläge.46  

2.6	  Nyhetsvärdering	  
För att medierna överhuvudtaget ska rapportera om en händelse krävs det enligt medieforskaren 

Håkan Hvitfelt att vissa krav uppfylls. 

Han särskiljer ett antal olika kriterier som enligt honom avgör om en händelse uppmärksammas av 

medierna eller inte. Till exempel så är skeenden där elitkällor är inblandade särskilt attraktiva, 

tillsammans med händelser som är överraskande och har elitpersoner som aktörer.47 Med andra ord 

är alltså politik ett ämne som har stor attraktionskraft på medierna.  

Enligt Jesper Strömbäck finns det även andra, externa, faktorer som påverkar det journalistiska 

innehållet. Politiker, myndigheter, organisationer och konkurrensen med andra medier kan i stor 

utsträckning påverka nyhetsredaktionerna och avgöra vad som blir nyheter.48 

Strömbäck påpekar vidare att det i mångt och mycket är slumpen som avgör om en nyhet publiceras 

eller inte, oavsett hur bra den är. Om tidningen har rapporterat mycket om ämnet tidigare kan 

nyheten väljas bort eller endast publiceras i begränsad form som notis, även om den värderas högt 

av redaktionen. 

Omvänt så kan sämre nyheter få stort utrymme utifall att tidningen har brist på intressanta händelser 

att rapportera om.49 

2.7	  Det	  journalistiska	  idealet	  
Med mediernas stora makt över vad allmänheten kan och vet följer också ett stort ansvar. 

Massmedierna spelar en viktig demokratisk roll, ska rapportera neutralt och sakligt, och har tre 

                                                
44 Asp, 2006, sid 79 
45 Strömbäck, 2004, sid 211 
46 Ibid, sid 246  
47 Hvitfelt, 1989, sid 31 
48 Strömbäck, 2004, sid 103 
49 Strömbäck, 2008, sid 10 
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viktiga uppgifter för att främja den allmänna åsiktsbildningen. För det första ska medierna ”förse 

medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor”, 

för det andra ”verka som självständiga aktörer och granska de inflytelserika i samhället”, och för det 

tredje ”låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals”.50  

Om dessa ideal (särskilt det första) ställs i kontrast mot David Altheides konstaterande att 

journalistiken numer lägger allt mer tid på att rapportera om underhållning än att upptäcka och leta 

fram ny information, framgår det att fokus på politikens sakfrågor i mångt och mycket ersätts av 

medielogikens krav på dramatiska händelser och skandaler. 51 

Den amerikanske medieforskaren Denis McQuail går i samma tankegångar. Han menar att 

medielogikens fasta strukturer leder till både förutsägbar och skev rapportering.52  

Kent Asps slutsats om att medielogiken är det som avgör om ett parti får positiv eller negativ 

publicitet i medierna53 kan enligt dessa argument alltså leda till att de politiska budskapen går 

förlorade när rapporteringen fokuserar på dramatik och skandaler. Sådan journalistik kan visserligen 

vara spännande och underhållande, men inte särskilt användbar för de medborgare som vill skaffa 

sig information för att fritt och självständigt ta ställning i samhällsfrågor.54  

2.8	  Mediernas	  likriktning	  	  
På samma sätt som kvällspress kan sägas skilja sig ifrån morgonpress finns diskussioner kring 

motsatsen. Utvecklingen av mediernas likriktning diskuteras i boken Spelet om opinionen av den 

svenske medieforskaren Lars Nord. Författaren konstaterar att alla medier har en nästintill enhetlig 

syn på nyhetsvärdering och att ”en överraskande bagatell kan få mer utrymme än en viktig 

förändring” i dagens medielandskap.55 

Nord skriver vidare att journalistikens professionalisering med krav på kritisk granskning, 

oberoende ställning och rationell nyhetsvärdering har både positiva och negativa sidor. De positiva 

konsekvenserna är enligt honom den strävan efter integritet, objektivitet och självständig 

granskning som pånyttfötts i och med professionaliseringen. Men Nord pekar samtidigt på att den 

allt större homogeniteten i svenska medier har lett till en likriktning av det journalistiska innehållet. 

Den likriktning som medielogiken bidrar till leder i sin tur till att journalistiken blir förutsägbar och 

lättare att anpassa sig till för de makthavare som ska granskas.56 

                                                
50 SOU, 2006, sid 126 
51 Altheide, 2004, sid 294–295 
52 McQuail, 2005, sid 338–340 
53 Asp, 2006, sid 82 
54 Strömbäck, 2004, sid 171 
55 Nord, 1997, sid 59  
56 Ibid, sid 59–60 
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Regeringens presskommitté från 2004 ser också problemen med en pågående likriktning i svenska 

medier. I sin utredning skriver kommittén att en minskad mångfald i den journalistiska 

rapporteringen kan innebära en risk för att ”dagspressen inte kan fånga upp och spegla de intressen 

och värderingar som finns i samhället”.57 

Den amerikanske medieforskaren Denis McQuail har utöver medielogiken ytterligare en förklaring 

till varför många medier liknar varandra innehållsmässigt.   

Enligt honom är det till stor del den fria marknaden med hård konkurrens mellan medierna som 

orsakar att det journalistiska innehållet blir så likt överallt. Den fria marknaden är en förutsättning 

för att vissa medieföretag kan växa sig stora och införliva ett stort antal medier i sin organisation. 

Detta brukar kallas för ägarkoncentration och leder till att flera olika medier får samma ägare, vilket 

i sin tur gör att de rapporterar på samma sätt om samma saker.58 

2.9	  Dagordningsteorin	  
I ovanstående teoriavsnitt har vi tittat närmare partiskhet som fenomen, bakomliggande faktorer, 

medierna som institutioner och det journalistiska arbetssättet. Innan vi avslutar vårt teorikapitel 

väljer vi nedan att lyfta fram de teorier som behandlar hur mediernas rapportering påverkar vilka 

frågor allmänheten anser är viktiga.  

Det kan vara en god idé för de politiska partierna att försöka lyfta fram sina egna sakfrågor högst 

upp på mediernas, och därigenom också medborgarnas, dagordning. Enligt dagordningsteorin, som 

först myntades av Maxwell McCombs och Donald Shaw, spelar nyhetsmedierna en central roll när 

det kommer till att föra upp frågor på allmänhetens dagordning.59 

I korthet går dagordningsteorin ut på att medierna sätter dagordningen för konsumenterna, genom 

sin avgränsade rapportering.60 Och teorin har vidimerats åtskilliga gånger sedan den lanserades i 

slutet av 1960-talet. 

Under 1968 års amerikanska valkampanj genomförde McCombs och Shaw en undersökning i 

Chapel Hill, North Carolina. Grundtesen var att massmedierna, genom att påverka väljarnas 

prioritering av olika frågor, fastställer dagordningen för en politisk kampanj. I undersökningen fick 

osäkra väljare nämna de aktuella frågor de ansåg vara viktiga inför det stundande valet och deras 

viktigaste nyhetskällor ringades också in för en innehållsanalys. Resultatet visade sedan på en 

nästan perfekt överensstämmelse mellan de frågor väljarna tyckte var viktigast och de medierna 

                                                
57 SOU, 2006, sid 136–137 
58 McQuail, 2005, sid 228 ff. 
59 McCombs, 2004, sid 29 
60 McQuail, 2005, sid 512  
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hade högt på sin dagordning.61 

2.9.1	  Framing	  
Journalister använder sig ofta av olika berättartekniker för att rama in och gestalta vad nyheterna de 

rapporterar om egentligen handlar om. Sådana gestaltningar (frames) betyder mycket när det 

kommer till att förstå journalistikens innehåll och effekter. Således har gestaltningsteorin (den 

översättning av framing vi kommer att använda oss av i uppsatsen), tillsammans med 

dagordningsteorin, blivit en viktig teori om mediernas makt.62  

Medieforskaren Robert Entman har formulerat gestaltningsprocessen på följande sätt: 

Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande 

i en kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk 

utvärdering och/eller rekommendation till hantering främjas för det ämne som beskrivs.63 

En av de gestaltningar som ständigt återkommer inom journalistiken är skildringen av politik som 

spel och strategi. Forskarna Joseph N. Cappella och Kathleen Hall Jamieson noterade i slutet av 

1990-talet, liksom andra medieforskare, att medierapportering gått från den tidigare 

sakgestaltningen (”issue frames”) till att i högre grad ägna sig åt spelgestaltning (”strategic or game 

frames”) under de senaste 20 åren.64 

Vid spelgestaltning läggs den journalistiska tonvikten vid vinnare och förlorare i kampen om 

väljarna, på kampanjstrategier, på sättet att bedriva politik och på personliga eller maktrelaterade 

relationer politiska aktörer emellan.65 Cappella och Jamieson har i sina studier sett hur cynismen 

aktiveras och misstron gentemot politiker och det politiska etablissemanget ökar bland personer 

som tar del av en spelgestaltad nyhetsrapportering. För dem som i stället tar del av sakgestaltade 

nyheter aktiveras inte de cyniska tankarna i samma utsträckning.66 Sociologen och medieforskaren 

John B. Thompson menar att den skandaljournalistik som ibland uppstår i den politiska 

rapporteringen urholkar förtroendet för politiken. Även om ett visst mått av cynism hos 

medborgarna inte behöver vara skadligt i den demokratiska processen, anser Thompson att en kultur 

där politiska skandaler är ständigt återkommande inom journalistiken riskerar att skapa en kultur av 

växande misstro och cynism bland människor.67 

När journalistiken i stället gestaltar politik som sak ligger uppmärksamheten på det som faktiskt har 

                                                
61 McCombs, 2004, sid 27–28 
62 Petersson m.fl, 2006, sid 72 
63 Entman, 1993, sid 52 (kursivering enligt originalet) 
64 Cappella & Jamieson, 1997, sid 33 
65 Strömbäck, 2004, sid 167 
66 Cappella & Jamieson, 1997, sid 158–159 
67 Thompson, 2000, sid 265–266  
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ägt rum: vad någon har föreslagit eller sagt med relevans för politikens sakinnehåll. Kampen om 

röster blir då underordnad målet att förverkliga en viss politik.68 Ett sakgestaltat innehåll är att 

föredra för personer som vill bilda egna åsikter och göra intelligenta val i politiska frågor.69 

Förekomsten av journalistisk spelgestaltning av journalistik varierar mellan olika medier, olika val 

och mellan valrörelser och mellanvalsperioder.70 I anknytning till riksdagsvalen 1998 samt 2002 

sakgestaltades politik i de stora svenska tidningarna samt SVT och TV4 i 45 respektive 55 procent i 

artiklarna och inslagen. Motsvarande siffra för spelgestaltning av politik var 38 respektive 35 

procent. Inför valet 2002 var Rapport, Aktuellt och Dagens Nyheter i topp när det kom till att 

gestalta politik som sak i sin rapportering medan Expressen och TV4 Nyheterna främst gestaltade 

politik som spel.71 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

                                                
68 Thompson, 2000, sid 167 
69 Strömbäck, 2001, sid 241 
70 Petersson m.fl, 2006, sid 73 
71 Strömbäck, 2004, sid 175–176 
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3 Metod 
I metodkapitlet redogör vi hur studien har genomförts samt vilken metod vi använt oss utav. 

Svårigheter vi haft presenteras under metodproblem och undersökningens validitet och reliabilitet 

redogörs. Definitioner samt förklaringar om hur vi har granskat materialet ges i uppsatsens bifogade 

kodschema.  

3.1	  Metodval	  
Syftet med vår C-uppsats är att undersöka och jämföra hur Sveriges fyra största rikstäckande 

tidningar Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet72 rapporterade om 

Sveriges två största partier Socialdemokraterna och Moderaterna i fyra specifika fall under 

mandatperioden 2006–2010. För att kunna genomföra denna undersökning anser vi att det är 

nödvändigt att analysera tidningarnas nyhetsartiklar. 

Vi anser att en kvantitativ innehållsanalys är den bästa metoden för att uppfylla vårt syfte och få en 

fullgod intern validitet.73 Vi har använt denna metod eftersom vårt syfte är att studera variabler som 

är av kvantitativ natur, till exempel hur frekvent tidningarna rapporterade negativt respektive 

positivt om Socialdemokraterna och Moderaterna, hur stort utrymme specifika sakfrågor fick och 

vad det var som skiljde tidningarna åt i deras sätt att framställa partierna. Metoden passar dessutom 

vår studie alldeles utmärkt eftersom den ofta används för att samla in information om politisk 

nyhetsrapportering.74 

Vi har även ägnat oss åt att jämföra hur själva innehållet i artiklarna såg ut. Här kan man tycka att vi 

skulle ha kunnat använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. Men syftet har som tidigare nämnt 

inte varit att gå in på djupet i texten, utan bara att göra en helhetsbedömning av artiklarnas karaktär. 

När vi har undersökt om artikeln innehåller negativ eller positiv kritik mot antingen 

Socialdemokraterna eller Moderaterna har vi fokuserat på vilken kritik som dominerade i artikeln, 

och tog störst plats. 

Även sådana beskrivande frågeställningar, som syftar till att räkna specifika kategoriers förekomst i 

en artikel, är av kvantitativ natur.75 

 

 

                                                
72 http://ts.se/Mediefakta/Topplistor.aspx 
73 Esaiasson m.fl., 2007, sid 63–65 
74 Ibid, sid 223–225 
75 Ibid, sid 223 ff 
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3.2	  Tillvägagångssätt	  
I vår undersökning av de fyra tidningarna har vi använt oss av mikrofilm från kungliga 

stadsbiblioteket i Stockholm som vi har beställt via Mittuniversitetets bibliotek. De artiklar som i 

någon mån handlade om Moderaterna och/eller Socialdemokraterna och således var relevanta för 

vår undersökning skrev vi sedan ut på papper. Då vårt syfte är att endast studera de artiklar som 

publicerades i pappersform studerade vi inte tidningarnas webbupplagor.  

När vi hade samlat in allt material som vi behövde för att genomföra undersökningen utarbetade vi 

ett kodschema med tillhörande kodinstruktioner för att analysera de artiklar som vi valt ut. Därefter 

delade vi upp analysenheterna mellan oss och började koda med hjälp av vårt noggrant utarbetade 

analysinstrument, kodschemat. När vi var klara med denna fas förde vi in resultaten i 

analysprogrammet SPSS. Därefter använde vi oss av programmen Word och Excel för att få fram 

tabeller och diagram som tydliggjorde de empiriska data som vi tidigare samlat in. 

3.3	  Urval	  och	  avgränsningar	  
Anledningen till att vi har valt att studera just Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter är att de är Sveriges fyra största rikstäckande tidningar och har ett stort inflytande 

på den svenska tidningsmarknaden, samt att de rapporterade om valet på riksnivå. Eftersom kvälls- 

och morgonpress har olika stilar och förutsättningar i sin rapportering tycker vi att det är intressant 

att studera skillnader och likheter dem emellan. Vi har studerat tidningarnas innehåll under fyra 

veckor under mandatperioden 2006–2010. Att analysera just fyra perioder om en vecka kändes 

rimligt med tanke på det komprimerade tidsschemat. Initialt ämnade vi att försöka länka samman 

medierapportering under de fyra veckorna till Socialdemokraternas och Moderaternas popularitet i 

opinionsmätningarna. Men då endast en veckas nyhetsrapportering knappast kan ge någon större 

tyngd till sambandet med väljarsympatier valde vi att i stället titta närmare på hur de olika 

tidningarna skiljer sig åt i sin rapportering. Vi bestämde oss för att lägga särskilt fokus vid att 

studera om och på vilket sätt deras olika medielogik påverkar hur de väljer ut sina nyheter och 

behandlar politiska partier. Mot bakgrund av detta valde vi att titta närmare på fyra massmedialt 

”stora” händelser under mandatperioden (Statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson behandlar 

samtliga fyra fall när han spekulerar i när riksdagsvalet 2010 avgjordes76): Regeringen Reinfeldts 

bildande och ministeravhoppen (då Cecilia Stegö Chiló, obetald tv-licens, och Maria Borelius, svart 

arbetskraft i hemmet bl.a., tvingades avgå) från Moderaterna i oktober 2006 (7/10-13/10), Mona 

Sahlins tillträdande som ny partiledare för Socialdemokraterna och Göran Persson utspel i 

dokumentären Ordförande Persson i mars 2007 (17/3-23/3), Lehman-Brothers kollaps och 

finanskrisen i september 2008 (15/9-21/9) samt finanskrisens andra våg; Greklandskrisen i maj 

                                                
76 http://www.henrikoscarsson.com/2010/10/nar-avgjordes-riksdagsvalet-2010.html 
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2010 (6/5-12/5). 

Urvalet är intressant inte minst i vår strävan att titta på skillnader mellan morgon- och kvällspress. 

Vår tes var att de två första veckorna kommer att domineras av en speljournalistik och 

personifiering i rapporteringen, särskilt i kvällspressen, medan de två avslutande veckorna snarare 

kommer att behandla ämnet (finanskrisen) som sak. Därför torde också kvällspressen rapportera 

mer om ministeravhoppen, Mona Sahlin och Göran Perssons utspel än finanskrisen – och 

morgontidningarna borde ägna mer kraft i sin sakliga rapportering om Lehman Brothers och 

Greklands ekonomiska kris. En sådan rapportering skulle kunna tänkas gynna Moderaterna när 

frågor om ekonomi och finanser lyfts fram. När tidningarna fylls med skandalrubriker är det i stället 

mer troligt att partierna som drabbades av dem, oavsett vilket, gjordes en otjänst. 

Med anledning av att vi förväntade oss en ganska intensiv rapportering med många artiklar som 

handlade om de båda partierna så bedömde vi en vecka per period som tillräckligt för att vi skulle 

hinna klart med vår uppsats på utsatt tid. Analysenheterna vi studerade var artiklar som publicerats 

på nyhetsplats, och som i någon mån handlade om Socialdemokraterna och/eller Moderaterna. Vi 

tog inte med material som krönikor, debattartiklar, ledare, läsarinsändare och annan tolkande 

journalistik. Sport och kultur avsåg vi inte heller studera. Anledningen var att vi ville jämföra de 

artiklar där båda partierna, enligt de etiska regler som journalistbranschen har satt upp, ska ha 

samma förutsättningar att bli rapporterade om på ett objektivt sätt. Om vi hade inkluderat tolkande 

texter tror vi att resultatet automatiskt skulle ha visat på en skev rapportering, eftersom tidningarna 

har olika politiska ståndpunkter. 

3.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Kravet på att en uppsats ska visa prov på fullgod resultatvaliditet innebär att uppsatsförfattarna 

verkligen undersöker det de säger sig undersöka.77 För att uppfylla detta krav och undvika att vår 

undersökning drabbas av systematiska mätfel har vi ägnat mycket tid åt att noggrant utforma det 

kodschema som ligger till grund för vår kvantitativa undersökning. Då det är av stor vikt att de 

teoretiska definitioner som vi har använt oss av stämmer överens med de operationella 

indikatorerna i kodschemat lade vi stort fokus på att se till att så blev fallet. Vi har tillsammans 

diskuterat vilka frågor som skulle finnas med i kodschemat, och utformat detta för att vi ska kunna 

få svar på våra forskningsfrågor.  

För att en uppsats ska leva upp till kravet på fullgod resultatvaliditet måste studien även vara fri 

från osystematiska fel, och visa prov på god reliabilitet. För att undvika att de resultat vi har 

kommit fram till beror på våra egna, subjektiva bedömningar har vi genomfört ett 

                                                
77 Esaiasson m.fl., 2007, sid 63–65 
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interkodarreliabilitetstest.78 Detta innebar att vi lät två klasskamrater koda 40 slumpmässigt utvalda 

artiklar som vi tidigare analyserat, för att på så sätt kontrollera i vilken utsträckning våra 

kodningsresultat stämde överens med våra kamraters. Vad som anses vara en tillfredsställande hög 

andel överensstämmande kodningar i ett sådant reliabilitetstest är svårt att ange exakt. Variabler 

som det i princip aldrig går att koda fel på, som till exempel vilken dagstidning som kodas, bör 

överensstämmelsen vara i närheten av 100 procent. Men i fall med variabler som har större inslag 

av bedömning, till exempel när man ska bedöma om en artikel är positiv, neutral eller negativ är 

kraven på överensstämmelse lägre.79 Då vårt kodschema innehåller variabler som är av båda dessa 

slag valde vi att sätta 85 procent som krav på överensstämmelse mellan de kodningar som vi och 

våra kamrater genomförde. Reliabilitetstestet visade på en överensstämmelse på totalt 90 procent, 

vilket uppfyllde vårt krav.        

Vad gäller den externa validiteten, det vill säga vår undersöknings generaliserbarhet, är vi medvetna 

om att de perioder som utgör grunden för vår studie är extremfall på hur politisk rapportering kan se 

ut. Men då vi har valt händelser som involverar dels politiska sakfrågor, dels politiska skandaler 

anser vi att vår undersökning är ett fall av hur olika medielogiker kan påverka hur medierna 

rapporterar i såväl sakfrågor som skandaler och vad som kan ligga bakom deras partiskhet. 

3.5	  Metodkritik	  
När vi hade genomfört vår undersökning insåg vi att vissa av de frågor som vi hade med i 

kodschemat var överflödiga för vårt syfte. Därför arbetade vi om vår resultatpresentation till viss 

del, och tog bort de empiriska data som inte sade något om mediernas partiskhet under de perioder 

som vi studerat. Efter att ha gjort detta tyckte vi att undersökningen gav en klarare bild av vad det är 

vi har lagt fokus på och varför. 

 
 
 

 

 
                                                
78 Esaiasson m.fl., 2007, sid 68–69 
79 Ibid, sid 231 
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4 Resultat 
I följande kapitel presenterar vi de resultat vår undersökning kom fram till. Under varje diagram 

finns en förklarande text om vad siffrorna representerar för typ av resultat. De empiriska data vi 

väljer att presentera i de olika diagrammen visar hur de tidningar vi undersökt har rapporterat om 

Socialdemokraterna och Moderaterna under de olika tidsperioderna. Diagrammen visar bland annat 

på förekomsten av negativ och positiv rapportering, vilka sakfrågor som behandlas och hur 

partierna gestaltas. Sammantaget ger resultatets alla delar en bild av hur partiskheten såg ut. 

Figur	  4.1	  Antalet	  artiklar	  

 

Det totala antalet artiklar i vår undersökning uppgick till 293 stycken, fördelat på Aftonbladet: 64 stycken, Dagens 
Nyheter: 76 stycken, Expressen: 73 stycken och Svenska Dagbladet: 80 stycken. 

Som tabellerna visar skrev de båda morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fler 

politiska artiklar än kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Att de senare tidningarnas 

artikelmängd ändå når upp till nivåer i närheten av morgontidningarna beror till största delen på en 

omfattande rapportering kring ministeravhoppen i oktober 2006. Under övriga tidsperioder var den 

politiska rapporteringen betydligt mer blygsam i både Aftonbladet och Expressen med Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladets artiklar var mer jämnt fördelade över tid.  

En genomgång av hur tidningarna lanserade sina egna nyheter på sina respektive förstasidor visar 

en relativt jämn fördelning över de fyra tidningarna och de två medietyperna. Av Aftonbladets 64 

politiska artiklar blev 17 procent huvudnyhet på ”ettan”. Motsvarande siffra för Expressen är 14 

procent och 19 procent för Dagens Nyheter. Den största avvikelsen står Svenska Dagbladet för som 

bara lanseras 8 procent av sina politiska artiklar som förstanyhet. Å andra sidan rankar SvD nästan 

lika många artiklar som sina andranyheter. 
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Figur	  4.2	  Parti	  	  

 
I tabellen ser vi hur stort antal artiklar de olika tidningarna publicerade om de olika partierna 

Det enorma mediefokus som riktades mot Moderaterna under veckan i oktober 2006 i samband med 

regeringsbildningen och de efterföljande ministeravhoppen gör att alla tidningar har fler artiklar om 

Moderaterna än de har om Socialdemokraterna. Medan kvällstidningarna skrev sina allra flesta 

politiska artiklar under den perioden, nästan uteslutande om Moderaterna, visade 

morgontidningarna upp en större fördelning över tid. Aftonbladets artiklar handlade till 58 procent 

om Moderaterna och 34 procent om Socialdemokraterna. Motsvarande siffra för Dagens Nyheter 

var 46 procent för Moderaterna och 37 procent för Socialdemokraterna. Expressens artiklar riktade i 

58 procent av artiklarna in sig på Moderaterna och 34 procent på Socialdemokraterna. Svenska 

Dagbladets artiklar handlade till 60 procent om Moderaterna och 26 procent om 

Socialdemokraterna.  

Figur	  4.3	  Ämne	  

 

Tabellen visar hur stort antal artiklar de olika tidningarna ägnade de olika ämnena som lade grunden för vår 
undersökning 
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När vi delar in de olika tidsperioderna i ämnen visar det än tydligare på kvällstidningarnas massiva 

rapportering kring ministeravhoppen. Aftonbladet ägnade nästan en tredjedel (30 procent) av sina 

artiklar åt ministeravhoppen och Expressen nästan lika många (29 procent). Morgontidningarna å 

sin sida hade en större bredd i sin ämnesrapportering. Ministeravhoppen stod för knappt 12 procent 

(DN) respektive 10 procent (SvD) av de båda tidningarnas totala andel artiklar. Ämnen utan någon 

större grad av skandalinslag och personifiering som regeringsbildningen, Lehman Brothers kollaps 

och Greklandskrisen ägnades betydligt mer uppmärksamhet i morgontidningarna jämfört med 

kvällstidningarna. 

Figur	  4.3.1	  Sakfråga	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar hur stort antal artiklar de olika tidningarna ägnade de olika sakfrågor vi behandlade i uppsatsen 

Mönstret från föregående tabell (4.3 Ämne) om att morgonpressen ägnar mer journalistisk kraft till 

sakfrågor vidimeras i denna. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet behandlar samtliga sakfrågor i 

någon mån medan Aftonbladet och Expressen lämnar ett par ämnen utan rapportering. Och när 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet inte behandlar någon sakfråga alls, i 35 procent respektive 

26 procent av artiklarna visar Aftonbladet och Expressen upp motsvarande siffror på 73 procent 

respektive 74 procent. Tabellen visar dessutom att de frågor som Moderaterna prioriterade högst i 

sitt valmanifest (sysselsättningen och skattepolitiken) förekom i större utsträckning än de som 

Socialdemokraterna prioriterade (vård- och äldreomsorg, samt utbildning och forskning).  
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Figur	  4.3.2	  Socialdemokraternas	  framträdanden	  i	  sakfrågor	  (alla	  tidningar)	  

 

Tabellen visar i hur stor andel av artiklarna Socialdemokraterna fick framträda i respektive sakfråga 

Av resultatet framgår att Socialdemokraterna framför allt fick publicitet i medierna i frågor som 

gällde sysselsättningen. Resultatet skiljer sig dock mellan morgon- och kvällspress. I kvällspressen 

fick Socialdemokraterna framför allt framträda i frågor som handlade om Skattepolitik (15 procent) 

och rättsfrågor (15 procent). I morgonpressen fick partiet framför allt framträda i frågor som 

handlade om sysselsättningen (29 procent).   

Figur	  4.3.3	  Moderaternas	  framträdanden	  i	  sakfrågor	  (alla	  tidningar)	  

 

Tabellen visar i hur stor andel av artiklarna Moderaterna fick framträda i respektive sakfråga 

Även Moderaterna fick framför allt publicitet i frågor som rörde sysselsättningen. Även här skiljde 

sig rapporteringen åt mellan morgon- och kvällspressen. I kvällspressen fick Moderaterna framför 

allt framträda i frågor som handlade om skattepolitik (30 procent), medan partiet i morgonpressen 

framför allt fick framträda i frågor som handlade om sysselsättningen (27 procent).  
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Figur	  4.4	  Förslag	  på	  lösning	  

 

Tabellen visar på i vilken utsträckning (antal artiklar) de olika partierna fick ge lösningsförslag 

Moderaterna var det parti som oftast fick ge förslag på lösningar när de fyra tidningarna 

rapporterade om någon av de ovan nämnda sakfrågorna. Detta faktum gäller för alla tidningar. 

Moderaterna fick ge förslag på lösningar i 20 procent av artiklar. Motsvarande siffra för 

Socialdemokraterna var 10 procent. 

Figur	  4.5	  Gestaltning	  

 

Tabellen visar hur stort antal artiklar som gestaltades som sak/spel/skandal/trivia/odefinierbart i de olika tidningarna 

Av tabellen framgår att morgontidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter gestaltade de 

flesta av sina artiklar som sak medan kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet gestaltade de 

flesta av sina artiklar som skandal. Morgonpressen sakgestaltade 49 procent av sina artiklar som sak 

och 37 procent som spel/skandal. Kvällstidningarnas motsvarande siffror var 18 procent 

sakgestaltning och 59 procent som spel/skandal.  
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Figur	  4.5.1	  Gestaltning	  per	  parti	  (Moderaterna)	  

 

Tabellen visar på hur stor andel av artiklarna som gestaltade Moderaterna på ett visst sätt 

De flesta artiklar som handlade om Moderaterna var sakgestaltade, men över en tredjedel var 

skandalgestaltade. Anledningen till detta är att särskilt kvällstidningarna gestaltade en omfattande 

del av sina artiklar om ministeravhoppen som skandal.   

Figur	  4.5.2	  Gestaltning	  per	  parti	  (Socialdemokraterna)	  

 

Tabellen visar på hur stor andel av artiklarna som gestaltade Socialdemokraterna på ett visst sätt 

De artiklar som handlade om Socialdemokraterna var framför allt sakgestaltade, och de artiklar som 

handlade om partiet var mindre gestaltade som skandal jämfört med Moderaterna. De artiklar som 

handlade om Socialdemokraterna var dock spelgestaltade i större utsträckning än de som handlade 

om Moderaterna.  
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Figur	  4.5.3	  Textens	  karaktär	  per	  parti	  

 

Tabellen visar hur stort antal artiklar som var negativa/neutrala/positiva gentemot de båda partierna 

Moderaterna var det parti som fick mest negativ och mest positiv kritik om man ser till antalet 

artiklar. Procentuellt sett var det dock Socialdemokraterna som fick mest negativ kritik, då 49 

procent av artiklarna som handlade om partiet var negativa. Samma siffra för Moderaterna var 47 

procent. Om man tittar på den procentuella andelen så fick Moderaterna mest positiv kritik (13 

procent), och förekom också i flest artiklar som var neutrala. 40 procent av artiklarna som handlade 

om Moderaterna var neutrala, medan samma siffra för Socialdemokraterna var 39 procent.  

Figur	  4.5.4	  Textens	  karaktär	  i	  kvällstidningarna	  under	  de	  olika	  tidsperioderna	  

 

Tabellen visar andelen negativa/neutrala/positiva artiklar som ägnades de båda partierna i kvällstidningarna över tid 

Tabellen ovan visar hur kvällstidningarna blev mer partiska/negativa under de första två veckorna 

som präglades av skandal och personifiering. I oktober 2006 (nya regeringen/ministeravhoppen) var 

man mest negativa mot Moderaterna. I mars 2007 (Mona Sahlins tillträde/Göran Perssons avgång) 
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fick Socialdemokraterna utstå mest negativ kritik. Vid tidpunkten för Lehman Brothers kollaps och 

Greklandskrisen är andelen neutrala artiklar mycket högre än de två föregående veckorna. Under 

Greklandskrisen, när frågor om finanser och ekonomi kommer på tal, tillägnades den positiva 

rapporteringen Moderaterna. 

Figur	  4.5.5	  Textens	  karaktär	  i	  morgontidningarna	  under	  de	  olika	  tidsperioderna	  

  

Tabellen visar andelen negativa/neutrala/positiva artiklar som ägnades de båda partierna i morgontidningarna över tid 

Om kvällstidningarna präglades av en mer vinklad rapportering under vissa veckor höll 

morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ett jämnt antal neutrala artiklar över 

tid. Även om många av artiklarna var negativa 2006 och 2007 var inslagen av neutrala artiklar då 

snarlikt med antalet 2008 och 2010. I de senare fallen (Lehman Brothers och Greklandskrisen) fick 

Moderaterna den positiva kritiken i två av tre artiklar respektive alla artiklar. 

Figur	  4.5.6	  Gestaltning	  av	  Moderaterna	  i	  respektive	  tidning	  

 

Tabellen visar hur stort antal av artiklarna som var negativa/neutrala/positiva gentemot Moderaterna i varje tidning 
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Aftonbladet var den tidning som publicerade flest negativa artiklar om Moderaterna (65 procent), 

medan Dagens Nyheter hade minst antal (32 procent). Dagens Nyheter var även den tidning som 

rapporterade mest positivt om Moderaterna (i 20 procent av sina artiklar), samtidigt som 

morgonpressen rapporterade mer neutralt än kvällspressen. Kvällspressen rapporterade mer negativt 

om Moderaterna än vad morgonpressen gjorde, samtidigt som morgonpressen rapporterade mer 

positivt om Moderaterna än vad kvällspressen gjorde.  

Figur	  4.5.7	  Gestaltning	  av	  Socialdemokraterna	  i	  respektive	  tidning	  

 
Tabellen visar hur stort antal av artiklarna som var negativa/neutrala/positiva gentemot Socialdemokraterna  i varje 
tidning 

 

Sett till antalet totala artiklar rapporterade de fyra tidningarna nästan exakt lika mycket negativt om 

Socialdemokraterna. Procentuellt sett var det dock Aftonbladet som rapporterade klart mest negativt 

om Socialdemokraterna (i 57 procent av sina artiklar), medan Dagens Nyheter rapporterade minst 

negativt om partiet (43 procent av DN:s artiklar var negativa mot Socialdemokraterna). Aftonbladet 

var även den tidning som procentuellt sett rapporterade mest positivt om Socialdemokraterna (i 15 

procent av Aftonbladets artiklar gavs Socialdemokraterna positiv kritik), medan Svenska Dagbladet 

publicerade minst antal artiklar som gav Socialdemokraterna positiv kritik, både procentuellt och 

totalt sett. Resultatet visar även på att Kvällstidningarna publicerade både fler negativa och positiva 

artiklar än vad morgontidningarna gjorde, medan morgontidningarna publicerade fler neutrala 

artiklar (SvD 45 procent och DN 43 procent) än vad kvällstidningarna gjorde, såväl totalt som 

procentuellt sett.  
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Figur	  4.5.8	  Var	  kommer	  Moderaternas	  kritik	  ifrån?	  

    

Tabellen visar varifrån kritiken kom i de fallen artiklarna var positiva eller negativa gentemot Moderaterna  
I de fall då Moderaterna fick positiv kritik kom berömmet oftast från artikelförfattaren själv. 

Intressant är att den roll som uttalade sig mest positivt om Moderaterna i en artikel aldrig tillhörde 

partiets medspelare eller motståndare. När partiet fick negativ kritik däremot, så var det kritiken 

från Socialdemokraterna som präglade artiklarna i nästan en tredjedel av fallen. Anmärkningsvärt är 

även att kritiken som huvudsakligen präglade nästan en femtedel av artiklarna där Moderaterna 

omnämndes negativt kom inifrån partiet, samtidigt som partiet fick mer negativ än positiv kritik 

från de egna leden.  

Figur	  4.5.9	  Var	  kommer	  Socialdemokraternas	  kritik	  ifrån?	  
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabellen visar varifrån kritiken kom i de fallen artiklarna var positiva eller negativa gentemot Socialdemokraterna  
Även för Socialdemokraterna så var det skribenten själv som stod för berömmet i merparten av de 

positiva artiklarna. Procentuellt sett fick Socialdemokraterna mer positiv och mindre negativ kritik 

från reportrarna än vad Moderaterna fick. Om man ser till det totala antalet artiklar i alla de fyra 

tidningarna (293 stycken) förekom reporterns egna värderingar, såväl negativa som positiva mot 
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både Socialdemokraterna och Moderaterna, i 21 procent av artiklarna. Inte heller 

Socialdemokraterna fick någon positiv kritik från sin huvudmotståndare. När partiet å andra sidan 

fick negativ kritik var det Moderaterna som stod för den huvudsakliga andelen. Noterbart är även att 

Socialdemokraterna fick motta mer positiv än negativ kritik från de egna leden.     

Figur	  4.6	  Personifiering	  

 
Tabellen visar hur stor andel av de olika tidningarnas som var personifierade och vem de handlade om 
Av tabellen framgår att kvällstidningarna hade betydligt större andel personifierade artiklar än 

morgontidningarna. 80 procent av Aftonbladets och 76 procent av Expressens artiklar var 

personifierade, medan samma siffra för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet var 54 respektive 

44 procent. Göran Persson var den partiledare som oftast personifierades medan Fredrik Reinfeldt 

var den partiledare som personifierades i minst utsträckning.  

Figur	  4.6.1	  Andel	  negativt	  personifierade	  artiklar	  i	  de	  olika	  medietyperna	  

 
Tabellen visar hur stor andel av de personfierade artiklarna om partiledarna som var negativa i de olika medietyperna 
 
Bland partiledarna var det Göran Persson som förekom i flest antal negativt personifierade artiklar 

medan Fredrik Reinfeldt förekom i minst antal negativt personifierade artiklar. Med negativt 

personifierade artiklar menar vi artiklar som i någon form uttrycker kritik mot den aktör som 

personifieras. Sammantaget förekom Socialdemokraternas partiledare i fler negativt personifierade 

artiklar än vad Moderaternas partiledare gjorde. Morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska 
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Dagbladet rapporterade mer negativt om Socialdemokraternas partiledare än kvällstidningarna 

Expressen och Aftonbladet, medan kvällspressen rapporterade mer negativt om Moderaternas 

partiledare än vad morgontidningarna gjorde.   
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5 Analys 
I uppsatsens analysdel jämför vi de resultat vi har kommit fram till med tidigare forskning. Genom 

denna jämförelse kan vi se om rapporteringen om Socialdemokraterna och Moderaterna under de 

perioder som vi har intresserat oss för stämmer överens med de teorier som andra forskare har 

lanserat, eller om vi har kommit fram till några avvikande konstateranden. 

5.1	  Mediernas	  partiskhet	  
Under analysens inledande rubrik tänker vi diskutera om något av de två partierna fick mer positiv 

eller negativ publicitet än sin konkurrent. För att få reda på detta har vi valt att ta hjälp av Kent 

Asps definition av partiskhet (se teoriavsnittet).  

5.1.1	  Partiernas	  exponering	  
I vår studie har vi kommit fram till att de fyra tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet rapporterade mer om Moderaterna än om Socialdemokraterna under de 

perioder som vi har undersökt. Exponering är den första komponenten i medieforskaren Kent Asps 

definition av partiskhet, och enligt Asp är det i normala fall mer gynnsamt för ett parti att 

uppmärksammas mycket av medierna än det är att uppmärksammas lite. Om man bara går efter hur 

mycket de båda partierna exponerades, och struntar i på vilket sätt de exponerades, gynnades 

Moderaterna av mediernas rapportering medan Socialdemokraterna missgynnades.  

5.1.2	  Partiernas	  behandling	  	  
Även när man ser till hur de båda partierna framställdes i medierna gynnas Moderaterna, även om 

skillnaden är hårfin. 47 procent av artiklarna som handlade om Moderaterna var negativa medan 

motsvarande siffra för Socialdemokraterna var 49 procent. Moderaterna var det parti som figurerade 

mest i medierna, men det var Socialdemokraterna som fick mest negativ kritik riktad mot sig. Enligt 

Kent Asps definition av partiskhet fick Moderaterna därmed mer gynnsam uppmärksamhet i 

medierna än vad Socialdemokraterna fick. 

5.1.3	  Framställningen	  av	  partiledarna	  
Enligt både Jesper Strömbäck och Kent Asp spelar det stor roll för ett parti hur dess partiledare 

framställs i medierna. Framställs partiledaren negativt får partiet negativ publicitet och vice versa.  I 

vår undersökning har vi kommit fram till att Socialdemokraternas partiledare Göran Persson och 

Mona Sahlin framställdes mer negativt än vad Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt gjorde. 

Således gynnades Moderaterna av mediernas porträttering av Reinfeldt, medan Socialdemokraterna 

missgynnades av porträtteringen av Sahlin och Persson.  
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5.1.4	  Relationer	  
Det tredje sättet som mediernas rapportering kan gynna eller missgynna ett parti på är, enligt Kent 

Asp, genom hur partiet relateras till sina politiska medspelare och motståndare. Det är till exempel 

inte gynnsamt för ett parti att ställas i konflikt med partier som man samarbetar eller kommer att 

samarbeta med. Det är däremot gynnsamt att ställas i konflikt mot en huvudmotståndare, som man 

vill markera avstånd till. I vår undersökning kom vi fram till att Socialdemokraterna fick mer 

positiv än negativ kritik från de egna leden, medan Moderaterna i stället fick mer negativ än positiv 

kritik från sina det egna partiet och de partier man samarbetar med. Därmed framställs 

Moderaternas politik som mer präglad av splittring jämfört med Socialdemokraternas politik och 

enligt partiskhetsbegreppet gynnades Socialdemokraterna därmed av medierapporteringen i detta 

avseende, medan Moderaterna missgynnades.  

5.1.5	  Mediernas	  dagordning	  
Som vi diskuterade i teorikapitlet så är det enligt teorin om priming av stor betydelse för de 

politiska partierna vilka sakfrågor som medierna rapporterar om. Varje parti vill att de sakfrågor 

som man själv prioriterar högt ska hamna på mediernas dagordning, för att mediekonsumenterna 

sedan ska bedöma denna fråga som särskilt viktig när de utvärderar de olika politiska partierna. De 

resultat som vi har kommit fram till i den här undersökningen pekar på att det var de frågor som 

Moderaterna prioriterade som fick störst uppmärksamhet i medierna. Således gynnades 

Moderaterna av rapporteringen, medan Socialdemokraterna missgynnades. 

5.1.6	  Verklighetsbilder	  
Enligt Kent Asp är det gynnande för ett parti om medierna i sin rapportering lanserar en 

verklighetsbild som stämmer överens med hur partiet ser på verkligheten. I vår undersökning har vi 

kommit fram till att Moderaterna fick ge förslag på hur en sakfråga ska lösas i betydligt fler fall än 

Socialdemokraterna. Moderaternas bild av verkligheten fick alltså större uppmärksamhet i medierna 

än vad Socialdemokraternas verklighetsbild fick. Därmed kan man konstatera att Moderaterna fick 

mer gynnsam publicitet än Socialdemokraterna även i detta avseende. 

5.1.7	  Sakfrågeprofiler	  
Ytterligare ett sätt att mäta hur medierna behandlar en aktör är enligt Kent Asp att undersöka i 

vilken mån aktören får framträda i sakfrågor som man själv prioriterar högt eller lågt. Vår studie 

visar på att både Moderaterna och Socialdemokraterna framför allt fick framträda i frågor som 

handlade om sysselsättningen. Sysselsättningen var den fråga som Moderaterna prioriterade allra 

högst i sitt valmanifest inför mandatperioden, medan Socialdemokraterna prioriterade 

sysselsättningen som sin fjärde viktigaste fråga. Båda partierna framställdes också ofta i frågor som 
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handlade om skattepolitik, vilken var Moderaternas näst högst prioriterade fråga inför 

mandatperioden. Moderaterna fick alltså framför allt publicitet i frågor som partiet prioriterade högt 

och gynnades av mediebevakningen i större utsträckning än vad Socialdemokraterna gjorde.  

5.1.8	  Valrörelseprofiler	  
Det näst sista mått vi använder oss av för att få reda på om medierna gynnade ett av partierna i 

större utsträckning än det andra är i vilken typ av artiklar partierna förekom. Moderaterna förekom i 

skandalgestaltade artiklar i fler fall än vad Socialdemokraterna gjorde. Enligt Kent Asp bör detta 

faktum ses som negativt för Moderaterna och positivt för Socialdemokraterna. 

5.2	  Medielogik	  
På samma sätt som det finns en medielogik som påverkar arbetsrutiner på både morgon- och 

kvällspress finns det också tydliga skiljelinjer de båda medietyperna emellan. Den här studiens 

resultat kan sägas påvisa resultat som ger stöd till Håkan Hvitfeldts teorier om vad morgontidningar 

respektive kvällstidningar främst fokuserar på i sin rapportering. Under våra undersökningsveckor 

visar kvällstidningarna upp en klar majoritet av artiklar som inte behandlar politik som sak. 

Skandalgestaltad journalistik är den typ av gestaltning som dominerar hos Aftonbladet och 

Expressen. Morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visar å sin sida upp ett 

förhållande där sakgestaltade artiklar hör till vanligheterna. Föga överraskande, förvisso. Men mer 

intressant blir det att se att de olika medietypernas divergerande medielogik också påverkar när de 

över huvud taget rapporterar om politik. För kvällstidningarnas del var artiklarna som behandlade 

ministeravhoppen hos Moderaterna i förkrossande majoritet bland det totala antalet politiska 

artiklar. Mona Sahlins tillträde som ny partiledare för Socialdemokraterna gavs också en ansenlig 

mängd uppmärksamhet hos Aftonbladet och Expressen. Nyhetsveckor som präglades av mindre 

personifiering och skandal, som finanskrisen och Greklandskrisen, uppmärksammades nästan inte 

alls hos kvällstidningarna. Åtminstone inte ur ett politiskt perspektiv.  

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visade däremot upp en större spridning i sin politiska 

rapportering, även om deras artiklar till stor det hörde hemma i oktoberveckan 2006 (också tack 

vare regeringsbildningen). Förutom att ha en större spridning mellan de olika ämnena och 

tidsperioderna lyfte också morgontidningarna upp betydligt fler sakfrågor i sin rapportering. Detta 

mönster, att kvällstidningarna fokuserar på att rapportera om politik i form av dramatik och 

konflikter medan morgontidningarna rapporterar mer om politik som sak, kan förklaras med Maria 

Elliots teori om hur kvällstidningar tänker kring det material man publicerar. Eftersom Expressen 

och Aftonbladet är beroende av att sälja lösnummer måste tidningarna enligt Elliot ”stimulera fram 

nya köpbeslut hos konsumenterna varje dag”, vilket gör att man använder sig av ett kundanpassat 

innehåll som man tror säljer bra. Enligt Picard och Ots innebär det stora problem att medierna 
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anpassar sig till publikens krav på det här sättet. Genom att fakta och hårdare nyheter ersätts med 

underhållning och annat lättsmält innehåll lägger medierna ingen vikt vid att ge människor kunskap 

om sådant som de behöver veta för att fritt och självständigt kunna fungera i samhället och delta i 

till exempel politiska val. Att morgontidningar rapporterar mer i form av djup och bredd förklaras 

enligt Håkan Hvitfelt av att dessa medier behöver utmärka sig på något sätt för att möta 

konkurrensen från bland annat internet. Enligt Hvitfelt leder de skillnader som vi har märkt 

existerar mellan morgon- och kvällspress till ökade informationsklyftor i samhället, då de som tar 

del av kvällstidningarnas rapportering får mer underhållning, medan de som läser morgontidningar 

får mer faktabaserade kunskaper.  Det finns även fler problem med att att kvällstidningarna 

rapporterar så mycket om politik som skandal. Enligt sociologen och medieforskaren John B. 

Thompson kan mediebevakning av sådant slag leda till att människors förtroende för politiken 

försämras. Sammanfattningsvis pekar våra resultat på att det var medielogiken och inte 

journalisternas egna politiska sympatier som avgjorde hur medierna rapporterade om partierna. I 

samband med avslöjandena om ministrarnas svarta städhjälp och obetalda tv-licenser agerade till 

exempel samtliga av de tidningar som vi har undersökt i allmänhet och kvällstidningarna i 

synnerhet motspelare till Moderaterna och rapporterade negativt om partiet.  

De resultat vi har kommit fram till stämmer således överens med bland andra Kent Asps och Jesper 

Strömbäcks konstateranden om att det är mediernas krav på spännande berättargrepp som i 

slutändan bestämmer hur man rapporterar om politik. 

5.3	  Rapporteringens	  karaktär	  	  	  
De resultat vi har kommit fram till visar att de flesta av de undersökta artiklarna var negativa, 

samtidigt som reportens egna åsikter förekom i fler än en femtedel av artiklarna. I de 

pressutredningar vi redogjorde för i teorikapitlet konstateras att journalistiken bör vara saklig och 

neutral. Helst ska medierna redogöra för alla inblandade parters ståndpunkter i en fråga och låta alla 

komma till tals, och rapporteringen ska vara rättvis. Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att 

så inte var fallet i den medierapportering som vi har undersökt. I de artiklar som handlade om 

Socialdemokraterna fick partiet inte uttala sig i 34 procent av fallen, medan samma siffra för 

Moderaterna var 28 procent. Kraven på journalistisk rättvisa kan vidare ställas i kontrast mot den 

faktiska rapportering som vi har undersökt, i vilken reportrarna själva var mer negativa mot 

Moderaterna än mot Socialdemokraterna. Lars Nord skriver i sin bok ”Spelet om opinionen” att den 

journalistiska professionaliseringen leder till att allt fler journalister strävar efter objektivitet. Många 

av de artiklar som vi har studerat pekar dock på att journalistiken fortfarande präglas av reportrarnas 

egna åsikter i ganska stor utsträckning, vilket gör att journalisternas värderingar kan avgöra om ett 

behandlas partiskt och får negativ eller positiv publicitet.  
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6 Slutsatser 
6.1	  Får	  något	  av	  partierna	  mer	  positiv	  eller	  negativ	  publicitet	  än	  det	  andra?	  

I denna studie har vi kommit fram till att Moderaterna var det parti som i flest avseenden gynnades 

av mediernas rapportering under de perioder som vi har undersökt. Den verklighetsbild som 

lanserades av medierna stämde bättre överens med Moderaternas syn på samhället än vad den 

gjorde med Socialdemokraternas. Även de sakfrågor som Moderaterna prioriterade högst gavs 

större uppmärksamhet i medierna än de sakfrågor som Socialdemokraterna prioriterade högst, 

samtidigt som Moderaterna fick framträda i sina favoritfrågor oftare än vad Socialdemokraterna 

fick.  
 

6.2	  På	  vilket	  sätt	  skiljer	  sig	  rapporteringen	  mellan	  morgon-‐	  och	  kvällstidningarna?	  

Den mest signifikanta skillnaden mellan morgon- och kvällspress är i vilken utsträckning de olika 

medierna rapporterar politik som sak. Medan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet behandlade 

alla de sakfrågor vi ställde upp i vårt kodschema i någon mån och bara undvek att rapportera om 

sakfrågor i 35 procent respektive 26 procent var förhållandena för kvällstidningarna nästan det 

omvända. Av Aftonbladets 64 artiklar behandlade 73 procent inte någon sakfråga alls. Motsvarande 

siffra för Expressen var 74 procent. 

Att kvällstidningarna gestaltade så många av sina politiska artiklar i form av skandaler kan sägas ha 

varit en kraftigt bidragande orsak till den negativa publicitet som Moderaterna ändå fick. Överlag 

fick partiet mer gynnsam publicitet än Socialdemokraterna, men skandalrapporteringen kring 

ministrarna i oktober 2006 gav även partiet negativ publicitet i viss mån. Kort sagt var det alltså 

medielogiken som avgjorde vilket parti som gynnades respektive missgynnades av mediernas 

rapportering i det här fallet.  

 

6.3	  Hur	  skiljer	  sig	  framställningen	  av	  de	  olika	  partiledarna?	  

I de fall artiklarna behandlade de olika partiledarna för Socialdemokraterna och Moderaterna under 

mandatperioden 2006–2010 var flertalet till statsminister Fredrik Reinfeldts fördel. Bland 

morgontidningarnas artiklar om Reinfeldt var 50 procent positiva, 25 procent neutrala och lika 

många negativa. Motsvarande siffror för kvällstidningarna var: 38, 24 och 38 procent. 

Socialdemokraternas Mona Sahlin behandlades i 20 procent av fallen positivt i morgontidningarna. 

50 procent av artiklarna var neutrala och 30 procent negativa. Kvällstidningssiffrorna var: 38, 15 

och 46 procent. 

För den avgående Göran Persson (S) var de negativa artiklarna till och med fler i 

morgontidningarna än i kvällstidningarna. I morgonpressen var 8 procent av artiklarna positiva, 17 
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procent neutrala och 75 procent negativa. Kvällstidningssiffrorna var: 21, 11 och 68 procent.  

Som vi tidigare har klargjort så är personifiering ett vanligt journalistiskt grepp som används för att 

förenkla och konkretisera händelser som annars kan vara ganska svåröverskådliga. Till viss del var 

det även i det här avseendet medielogiken som avgjorde vilket parti som gynnades respektive 

missgynnades av mediernas rapportering, eftersom personifieringen av partiledarna (som är ett av 

medielogikens krav) gav Socialdemokraterna mer negativ publicitet än Moderaterna. 
 

6.4	  Hur	  påverkade	  de	  olika	  fallen	  mediernas	  partiskhet?	  

I den mån kvällstidningarna rapporterade partiskt gjorde man det framför allt under de två veckor 

när gestaltningen präglades av skandal och personifiering; i oktober 2006 var bara 28 procent av 

artiklarna neutrala (merparten av de negativa artiklarna handlade om Moderaterna), i mars 2007 var 

motsvarande siffra 27 procent (merparten av de negativa artiklarna handlade om 

Socialdemokraterna). Under de två andra tidsperioderna (2008 och 2010) var andelen neutrala 

artiklar 50 respektive 58 procent. Morgontidningarna höll å sin sida sin neutrala linje mer stringent 

under samtliga tidsperioder. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets artiklar var mellan 33 och 38 

procent neutrala under de olika veckorna. Moderaterna och Socialdemokraterna drabbades 

visserligen av negativ rapportering under oktober 2006 respektive mars 2007, men M fick 

överlägset mest positiv kritik under de andra veckorna. I september 2008 var 67 procent av 

morgonpressens positiva artiklar riktade mot Moderaterna. I maj 2010 handlade alla positiva 

artiklar om Moderaterna. Ovanstående resultat skulle kunna ses som ett utslag av sak- och 

spelgestaltad partiskhet. När nyheterna präglas av skandal och personifiering triggas 

kvällstidningarnas partiskhet. När nyheterna präglas av sak triggas morgontidningarnas partiskhet. 

Dock ska sägas att det är lättare att peka emot ett sådant samband för kvällstidningarnas del. 

Morgontidningarnas rapportering höll sig tämligen neutral rakt igenom och det totala antalet artiklar 

under den sakrapporterade perioden var litet för litet för att dra några långtgående slutsatser på. 
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7. EGNA REFLEKTIONER 
När det i slutskedet av valrörelsen 2010 framkom att den negativa rapporteringen mot Mona Sahlin 

i Expressen varit något utöver det vanliga föddes ett par forskningsidéer hos oss. 

Eftersom undersökningen av hur de olika partiledarna och partierna framställts i de olika medierna 

grundades på mätningar i slutskedet av valrörelsen ville vi titta närmare på hur det såg ut över tid 

mellan olika händelser och år, mellan morgonpress och kvällspress, mellan Socialdemokraterna och 

Moderaterna.  

Initialt var tanken att vi skulle titta närmare på hur mediernas rapportering under de olika 

tidsperioderna påverkade partiernas ställning i optionsmätningarna. Men då fyra enskilda veckor 

kändes som en för kort tid för att generalisera sådana samband riktade vi fokus mot hur medierna de 

facto hade rapporterat under den här tiden. 

Vår grundtes om att Socialdemokraterna missgynnats i medierna över tid fick till viss del rätt då 49 

procent av artiklarna om partiet var negativa. Motsvarande siffra för Moderaterna var 47 procent. 

Mest anmärkningsvärt i det resultatet är kanske att Socialdemokraterna figurerade i fler negativa 

artiklar trots de skandalomsusade ministeravhoppen Moderaterna drabbades av i början av 

mandatperioden 2006–2010. 

Vår första forskningsidé om hur medierapportering vid vissa tidpunkter påverkar den allmänna 

opinionen i politiska frågor känns som en spännande vidareutveckling av den här uppsatsen. 

Men det finns även andra grepp: exempelvis kan man titta närmare på hur de olika medietypernas 

olika medielogiker triggar partiskhet över längre tid än de perioder vi har undersökt – och i mindre 

uppmärksammade fall. 
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Bilaga	  1:	  Kodschema	  

Kod 1: Datum  _________________ 
      
Kod 2: Tidning  1. Svenska Dagbladet  
   2. Dagens Nyheter  
   3. Expressen  
   4. Aftonbladet  
      
Kod 3: Parti   1. Socialdemokraterna  
   2. Moderaterna  
   3. Båda två   
      
Kod 4: Utrymme  1. Uppslag   
   2. Helsida   
   3. Trekvartssida  
   4. Halvsida   
   5. Kvartssida  
   6. Mindre (Notis)  
      
Kod 5: Dominerande sakfråga 1. Sysselsättningen  
   2. Skattepolitik  
   3. Utbildning & Forskning  
   4. Rättsfrågor  
   5. Vård- och äldreomsorg  
   6. Arbetslivsfrågor  
   7. Ekonomin   
   8. Annan   
   9. Ingen sakfråga  
      
Kod 6A: Ges förslag på lösningar  1. Ja   
   2. Nej   
      
Kod 6B: Om ja på kod 7A: Kommer förslaget från…   
   1. Moderaterna  
   2. Annat alliansparti  
   3. Socialdemokraterna  
   4. Annat rödgrönt parti   
   5. Från annat håll  
      
Kod 7: Gestaltning  1. Sakgestaltning  
   2. Spelgestaltning  
   3. Skandalgestaltning  
   4. Triviagestaltning  
   5. Odefinierbart  
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Kod 8A: Textens karaktär  1. Positiv   
   2. Neutral   
   3. Negativ   
      
Kod 8B: Vilket parti får kritik    
   1. Socialdemokraterna  
   2. Moderaterna  
   3. Inget parti fick kritik  
      
Kod 8C: Om artikeln är negativ, kommer kritiken från…  
   1. Motståndsparti  
   2. Samarbetsparti  
   3. Medlem av det egna partiet 
   4. Skribenten själv  
   5. Annan   
      
Kod 8D: Om artikeln är positiv, kommer den positiva kritiken från... 
   1. Motståndsparti  
   2. Samarbetsparti  
   3. Medlem av det egna partiet 
   4. Skribenten själv  
      
Kod 9: Personifiering  1. Mona Sahlin  
   2. Göran Persson  
   3. Fredrik  Reinfeldt  
   4. Annan person  
      
Kod 10: Ämne  1. Nya regeringen  
   2. Bankkrisen  
   3. Greklandskrisen  
   4. Sahlin som ny partiledare 
   5. Ministerskandalerna  
   6. Övrigt   
      
Kod 11A: Puff på ettan  1. Ja   
   2. Nej   
      
Kod 11B: Om ja på fråga 14A, var 
puffen… 1. Förstanyhet  
   2. Andranyhet  
   3. Puff   
      
Kod 12: Antal källor  ___________   
      
Kod 13: Källa  1. Politiker   



 48 

   2. Privatperson  
   3. Myndighet eller verk  
   4. Opinionsinstitut  
   5. Sakkunnig  
   6. Bransch   
   7. Annan   
      
Kod 14A: Aktörens närvaro 1. Agerande aktör  
   2. Omtalad aktör  
   3. Både agerande och omtalad aktör 
   4. Artikeln handlade om båda partierna 
       
Kod 14B: Om artikeln handlar om båda partierna:   
1. Moderaterna som agerande och Socialdemokraterna som omtalad aktör 
2. Socialdemokraterna som agerande och Moderaterna som omtalad aktör 
3. Båda partierna som agerande aktörer   
4. Båda partierna som omtalade aktörer   
5. Båda partierna som både agerande och omtalade aktörer  
6. Artikeln handlade inte om båda partierna   
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Bilaga	  2:	  Kodinstrutioner	  
KOD 1. Här anges den månad då artikeln publicerades. Denna kod finns med för att vi ska kunna se 
under vilken av våra undersökta perioder som artikeln var publicerad. 
 
KOD 2. Anger vilken tidning den kodade artikeln var publicerad i. Alternativen är uteslutande.  
 
KOD 3. Avser vilket parti (Socialdemokraterna eller Moderaterna) den kodade artikeln 
huvudsakligen handlar om.  
 
KOD 4. Här anges det totala utrymme som den kodade artikeln upptar i den aktuella tidningen. Till 
det totala utrymmet räknas rubrik, nedryckare, ingress, brödtext, ryckcitat, tilläggsrutor, samt de 
bilder som hör till artikeln.  
 
KOD 5. Här besvaras vilken sakfråga den kodade artikeln huvudsakligen handlade om. 
Svarsalternativen utgår från de sakfrågor som medieforskaren Kent Asp hävdar låg högst på 
Socialdemokraternas respektive Moderaternas dagordning inför riksdagsvalet 2006. Det var utifrån 
sin politik i dessa sakfrågor som partierna ville styra Sverige under de följande fyra åren, vilket 
innebär att det var särskilt viktigt för dem att få upp just dessa frågor på mediernas och i 
förlängningen medborgarnas dagordning.  
Sakområdet Skattepolitik innebär att huvudsaklig fokus ligger på frågor som rör skatter och 
skattehöjningar/minskningar av olika slag. I Alliansens gemensamma valmanifest år 2006 menade 
Moderaterna och deras samarbetspartier till exempel att det var nödvändigt att sänka skatterna för 
företag och höginkomsttagare.  
Med sakområdet Sysselsättning menas att den kodade artikelns huvudsakliga fokus ligger på frågor 
som rör arbetslösheten, samt vilka åtgärder som kan tänkas vidtas för att minska denna.  
Sakområdet Utbildning & Forskning innebär att artikelns huvudsakliga fokus ligger på politik som 
handlar om satsningar eller nedskärningar på skola, förskola, universitet, komvux och andra 
utbildningsinstitutioner (till exempel höjt/minskat studiebidrag eller fler/färre utbildningsplatser), 
samt hur de Socialdemokraterna respektive Moderaterna vill agera i frågor som rör forskning. 
Sakområdet Rättsfrågor innebär att artikeln till största del handlar om hur Socialdemokraterna och 
Moderaterna vill agera i frågor som handlar om kriminalitet, medan sakområdet Vård- och 
äldreomsorg innebär att artikeln huvudsakligen handlar om hur partierna vill att äldre människor 
ska tas om hand, samt hur sjukvården ska se ut. 
Sakområdet Arbetslivsfrågor innebär att artikeln huvudsakligen handlar om sådant som rör 
arbetslivet. Artiklar som hamnar i denna kategori fokuserar på frågor om avtal mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, lagar som rör arbetslivet, anställningsvillkor, sjukskrivningar, företagshälsovård, 
längd på arbetsdagar, och liknande. 
Sakområdet Ekonomin innebär att artikeln huvudsakligen handlar om de svenska statsfinanserna 
och behandlar sådant som den ekonomiska tillväxten, bidragsnivåer och räntor. 
 
KOD 6A. Om ett parti eller någon annan källa får uttala sig om hur man bör lösa ett problem, som 
till exempel arbetslösheten, anges detta här.  
 
KOD 6B. Anger vilket parti eller annan källa som fick uttala sig om lösningen. 
 
KOD 7. Enligt bland andra Jesper Strömbäck finns det fyra olika sätt att gestalta politik på. Om den 
artikel som kodas skildrar politik som sak, spel, skandal eller trivia anges det här. Med politik som 
sak menar vi att den artikel som kodas huvudsakligen fokuserar på politiska sakfrågor, beslut och 
liknande. Med spelgestaltning menar vi att den kodade artikeln huvudsakligen framställer politik 
som en tävling mellan de olika partierna, och utgår från till exempel opinionsmätningar och 
partiledardueller. Med trivia menar vi sådant som inte handlar om politiken i sig, men som ändå 
berör den på något sätt, till exempel artiklar som handlar om hur politikerna går klädda eller hur 



 50 

deras frisyrer ser ut. Om artikeln inte går att definiera som något av ovanstående har vi kategoriserat 
den som odefinierbar.  
 
KOD 8A. Här anges om nyhetsartikeln som studeras är av positivt, negativt eller neutralt slag för 
Socialdemokraterna eller Moderaterna. Artikeln bedöms utifrån om det aktuella partiet får kritik 
från något håll. Är kritiken positiv kategoriseras artikeln som positiv, medan det omvända gäller för 
en artikel där något av de två partier vi intresserar oss för (Socialdemokraterna eller Moderaterna) 
får negativ kritik. En artikel bedöms även som negativ om reporten själv gör egna, subjektiva 
ställningstaganden mot partiet, eller om artikeln till exempel utgår från ett partis dåliga 
opinionssiffror. Det omvända gäller för en artikel som bedöms som positiv. I de fall då en artikel 
bedöms vara neutral innehåller den ingen, varken positiv eller negativ, kritik mot 
Socialdemokraterna eller Moderaterna, och rapporterar utan ställningstaganden om politik på ett 
sakligt sätt.  
 
KOD 8B. Anger vilket parti som fick kritik om den kodade artikeln var negativ eller positiv. 
 
KOD 8C. Om den artikel som ska kodas är negativ anger denna kategori vad/vem som är orsaken 
till den negativa vinklingen. Det kan handla om att ett motståndsparti eller samarbetsparti uttalar sig 
kritiskt gentemot Moderaterna eller Socialdemokraterna i artikeln, att en partimedlem kritiserar sitt 
eget parti, eller att journalisten som skrivit artikeln använder negativt laddade ord, värderingar eller 
formuleringar som tar ställning för eller emot något av partierna. Alternativet annan står för de 
artiklar som är negativt eller positivt vinklade, men som är det av annan anledning än de som 
nämnts ovan. 
 
KOD 8D. Om den artikel som kodas i stället är positiv anges här vad/vem som är orsaken till den 
positiva vinklingen. Samma alternativ som i Kod 8A används. 
 
KOD 9. Denna kategori anger i vilken mån den artikel som kodas är personifierad, det vill säga att 
den genom att skildra en person (till exempel Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt) säger något om 
ett större fenomen (till exempel Socialdemokraternas eller Moderaternas politik).  
 
KOD 10. Här anges i vilken mån den aktuella artikeln direkt handlade om någon av de händelser 
som vi har haft som utgångspunkt för studien. 
Ämnet Den nya regeringen avser artiklar som lägger huvudsakligt fokus vid Alliansens 
regeringsbildning, vilka som blev ministrar och så vidare.  
Alternativet Bankkrisen innefattar artiklar som handlade om bankkrisen i USA och kopplade denna 
till Moderaternas eller Socialdemokraternas politik. 
De artiklar som huvudsakligen handlade om finanskrisens andra våg och kopplades till antingen 
Socialdemokraterna eller Moderaterna, hamnar under alternativet greklandskrisen, medan de 
artiklar som i någon mån handlade om Mona Sahlins tillträdande som ny partiledare för 
Socialdemokraterna hamnar under det fjärde alternativet, Sahlin som ny partiledare. 
Om artikeln inte handlar om något av de fyra ovan nämnda ämnena hamnar den under alternativet 
övrigt.  
 
KOD 11A. Om tidningen hade en puff på sin förstasida med sidhänvisning till den artikel som 
kodas anges det här.  
 
KOD 11B. Anger om den artikel som hamnade på tidningens etta gjorde det som förstanyhet, 
andranyhet eller puff. Med förstanyhet menas att den kodade artikeln tog upp förstasidans största 
utrymme och hamnade överst på sidan. Om artikeln i stället var en andranyhet hamnade den under 
tidningens förstanyhet på ettan, medan variabelvärdet ”puff” menar att den kodade artikeln var 
placerad i spalt jämte första- och andranyheten eller i sidhuvudet/sidbotten. 
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KOD 12. Anger hur många källor som artikelförfattaren använder sig av i sin text. Såväl direkt som 
indirekt citerade källor räknas.  
 
KOD 13. Anger vilken typ av källa som citeras i artikeln. Definitionen politiker inrymmer 
ministrar, riksdagspolitiker och kommunpolitiker.  
Alternativet opinionsinstitut inrymmer företag vars opinionsmätningar publiceras eller citeras i den 
aktuella artikeln, som till exempel SIFO eller Statistiska Centralbyrån.  
Definitionen bransch inrymmer åsikter om Socialdemokraterna eller Moderaterna som kommer från 
privata företag, medan definitionen myndighet eller verk syftar på statliga organ som till exempel 
försäkringskassan eller skatteverket. 
Som privatperson definieras ”vanliga människor” som inte talar i någon annans intresse än sitt eget. 
Privatpersonen ger endast sin egen åsikt och ingen annans. 
Som sakkunnig definieras den källa som intervjuas utifrån sin kunskap om ett ämne. När det 
handlar om politik kan den sakkunnige till exempel vara en  statsvetare som intervjuas för att 
tidningen vill ha dennes professionella åsikt. 
Alternativet annan inrymmer källor som inte kan definieras enligt de övriga alternativen. 
 
KOD 14A. Anger om det parti (Socialdemokraterna eller Moderaterna) som den kodade artikeln 
handlar om framställs som agerande eller omtalad aktör. Med agerande aktör menar vi att partiet 
fick uttala sig i artikeln i stor utsträckning, och var mer närvarande och agerande än omtalad. Med 
omtalad aktör menar vi i stället att partiet inte fick uttala sig och bemöta eventuell kritik, utan bara 
var omtalat av andra aktörer eller reportern själv. I de fall då Socialdemokraterna eller Moderaterna 
var både agerande och omtalad aktör kategoriserade vi partiet som ”både agerande och omtalad 
aktör”.  
 
KOD 14B. Om den kodade artikeln handlar om både Socialdemokraterna och Moderaterna 
förklarar vi här vilka av ovan nämnda roller som respektive parti hade.  
 


