
 
 

 

 

	  

	  

	  
	  

Fler	  partiledardebatter	  –	  “men	  det	  är	  
ungefär	  samma	  ingredienser”	  

–	  	  en	  kvalitativ	  studie	  om	  ökad	  konkurrens	  och	  nya	  strategier	  när	  SVT,	  
TV4,	  Aftonbladet	  och	  Expressen	  producerade	  partiledardebatter	  i	  

valrörelsen	  2014	  

	  

Författare:	  
Elvira	  Linderot	  
Emma	  Österberg	  

Journalistprogrammet	  
2014/2015	  

Handledare:	  	  
Elisabeth	  Stúr	  

  



Fler partiledardebatter – ”men det är ungefär samma ingredienser” 

	  
 

1 

Sammanfattning	  

Titel: Fler partiledardebatter  – “men det är ungefär samma ingredienser” –  en kvalitativ studie 
om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade 
partiledardebatter i valrörelsen 2014.  

Författare: Emma Österberg och Elvira Linderot 

Kurs, termin och år: Vetenskaplig C-uppsats, HT 2014 

Antal ord i uppsatsen: 18 785 

Problemformulering och syfte: I studien undersöks partiledardebatterna i tv och webb-tv i 
valrörelsen 2014, samt den nya konkurrenssituation som uppstod i samband med det. Valet 2014 
var första gången som kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen, producerade 
partiledardebatter - något som SVT och TV4 tidigare gjort. Studien utgår från ett 
konkurrensperspektiv och hur medieföretagen konkurrerar på olika marknader, där de bland 
annat vill få många tittare och ha hög trovärdighet. När medieföretagen producerar 
partiledardebatter kan de ha olika strategier, dels genom vilken publik de vänder sig till, dels 
genom hur de utformar själva programmen. Tidigare forskning har visat att ökad konkurrens kan 
påverka medieföretagens strategier, till exempel genom att de vill stärka sina varumärken eller 
göra “bra tv” med ökat tempo och dramaturgi. Syftet med studien var att ta reda på hur SVT, 
TV4, Aftonbladet och Expressen förhöll sig till den nya konkurrenssituation som uppstod i valet 
2014, samt att ta reda på vilka strategier de hade vid programutformningen för 
partiledardebatterna. 
 Metod: I den empiriska undersökningen användes två kvalitativa metoder. Först gjordes en 
analys av partiledardebatternas programkoncept, utifrån fyra teman: miljö, medverkande personer, 
programmoment samt publikmedverkan. Genom samtalsintervjuer fick en programansvarig på 
varje medieföretag sedan svara på vilka strategier de haft när de utformade programmen samt hur 
de såg på konkurrenssituationen. 
 Resultat: Samtliga medieföretag förhöll sig till den nya konkurrensen, främst genom att de 
ville göra partiledardebatter som stack ut och stärkte deras varumärken, genom bland annat 
välkända programledare. En strategi var också att göra “bra tv”, genom dramaturgi och 
tempoväxling. När det gällde att rikta sig till en viss publik stack Aftonbladet ut i valet av en ung 
målgrupp, medan de övriga riktade sig till en mer bred publik. En strategi var också att göra 
program som kändes seriösa och granskande, framförallt gällde det SVT, som har ett public 
service- uppdrag och dessutom konkurrerar med sin trovärdighet. För kvällstidningarna var 
partiledardebatterna ett sätt att utveckla sin tv-satsning – och de kände sig fria att testa och prova 
nya grepp. Även TV4 ville sticka ut och försökte ha med “annorlunda moment”. SVT såg sig mer 
bundna av traditioner, men samtidigt inspirerades de av kvällstidningarnas “ton och identifikation” 
och trodde att det var något de kunde ta till sig av i framtiden. De programansvarige poängterade 
att partiledardebatterna har en demokratisk betydelse och såg det främst som positivt att det 
gjordes fler debatter.  

Nyckelord: Partiledardebatt, konkurrens, journalistik, tv, webb-tv, Aftonbladet, Expressen, TV4, 
SVT, valrörelse, valprogram  
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1.Inledning	  och	  problembakgrund	  
År 2014 producerade och sände Aftonbladet och Expressen för första gången egna 
partiledardebatter, vilket är ett av de mest klassiska inslagen i en valrörelse. Traditionellt har 
slutdebatterna sänts i SVT och TV4 några dagar innan valet (Esaiasson & Håkansson, 2002), och 
2014 var inget undantag – skillnaden var att de fick konkurrens från nya håll. Både Aftonbladet 
och Expressen har webb-tv-kanaler där de producerar såväl korta nyhetsklipp som längre 
samhällsprogram och talkshows (Nygren & Zuiderveld, 2011). Kvällstidningarna har också haft 
särskilda tv-satsningar på politik med utfrågningar och debatter. Sedan 2013 har de även sänt 
aktualitetsprogram på vardagskvällar (Öfverholm, 2013; Lundquist, 2013). Nytt för valrörelsen 
2014 var att de även utnyttjade tv-formatet för att göra egna partiledardebatter. 

Tidigare har SVT och TV4 varit ensamma om att göra partiledardebatter, men nu när 
kvällstidningarna gav sig in på samma arena ökade konkurrensen. Enligt Jönsson och Strömbäck 
(2007) kan ökad konkurrens ha betydelse för innehållet, när det gäller nyheter och 
samhällsprogram på tv. Särskilt viktigt har det visat sig vara hur medieföretagen själva ser på 
konkurrensen och hur de förhåller sig till den (Jönsson & Strömbäck, 2007). När nya aktörer 
kommer in och konkurrensen ökar blir det även en större kamp om tittarna (Jönsson & 
Strömbäck, 2007). Den här studien utgår från ett konkurrensperspektiv och undersöker vilka 
strategier medieföretagen haft när de utformat partiledardebatterna i valet 2014. 

Medieföretag konkurrerar, enligt medieforskaren John McManus (1994), på fyra olika marknader. 
En av dessa är publikmarknaden, där medieföretagen söker ekonomisk vinning genom en stor 
publik (Edin, 2000; McQuail 2010; McManus, 1994). Enligt Jönsson och Strömbäck (2007) 
konkurrerar journalistiska medieföretag även på symbolmarknaden, där de strävar efter att ha hög 
trovärdighet och legitimitet. 

Gemensamt för SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen är att de konkurrerar på 
publikmarknaden. När medieföretagen producerar journalistiskt innehåll behöver de också en 
hög trovärdighet, då tittarna förväntar sig ett relevant och informativt innehåll. Uppfyller inte 
medieföretagen detta riskerar de att tappa sin publik (Allern, 2012, 242). I fallet med 
partiledardebatterna konkurrerar medieföretagen därför också på symbolmarknaden.  

För att klara sig i konkurrensen måste medieföretag alltid bestämma sig för vilken publik de vill 
nå och vilket innehåll denna publik är intresserad av (Allern, 2012, 238). När kvällstidningarna för 
första gången gjorde partiledardebatter behövde de därför ha strategier dels för hur de skulle 
locka en publik och dels för hur de skulle utforma själva programmet. Även TV4 och SVT 
behövde strategier för att utforma sina partiledardebatter och för att tilltala en publik även i den 
nya konkurrenssituationen. 

När det gäller strategier kring publiken kan medieföretagen välja att rikta sig till olika målgrupper.  
De kan antingen försöka nå en så stor publik som möjligt, eller rikta sig till en särskild målgrupp, 
till exempel unga väljare. Vilken strategi de väljer kommer också påverka hur de utformar 
programmet, för att det ska passa målgruppen (Allern, 2012). Ett annat sätt att anpassa sig efter, 
och försöka locka, en publik är att göra publiken delaktig i programmet (Esaiasson & Håkansson, 
2002), till exempel genom val av debattämnen eller genom sociala medier.  
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När det gäller utformningen av tv-program kan medieföretagen ha olika strategier. Tidigare 
forskning har visat att när konkurrensen ökar blir det viktigt för medieföretagen att ha ett tydligt 
varumärke (Ots, 2013). I tv-medier har det bland annat gjorts genom att profilera och lyfta fram 
enskilda journalister (Hamilton, 1994). Medieföretagen kan också stärka sina varumärken genom 
att ha en viss profil och stil som publiken känner igen, till exempel genom val av programledare, 
miljö och vilka moment som är med i programmet (Hamilton, 1994; Ots, 2013). 

Även valprogram kan utformas på olika sätt. Enligt Esaiasson och Håkansson (2002), som 
undersökt valprogram i svensk radio och tv från 30-talet fram till 1998, är det betydelsefullt hur 
de programansvariga ser på det journalistiska uppdraget och hur ett valprogram bör vara. Utifrån 
vad de ansvariga tänkt och vilka journalistiska ideal som styrt har också programmen utformats 
på olika sätt under olika valår. Särskilt tydligt har detta varit i valprogrammens form och stil, då 
en strategi för medieföretagen har varit att göra “bra tv” genom till exempel ökat tempo och 
dramaturgi (Esaiasson & Håkansson, 2002). 

I den här studien är det utformningen av programmen, alltså programkoncepten, som undersöks 
utifrån teman: miljö, medverkande personer, programmoment och publikmedverkan. Därmed 
undersöks inte det journalistiska innehållet, exempelvis hur frågorna i programmet ställs eller vad 
politikerna svarar. Studien är inte ett fall av medialiserad politik utan handlar om det 
programkoncept som medieföretagen producerar för tittarna. 

Studien utgår från medieföretagens perspektiv och den konkurrens de ställs inför. Därmed 
undersöks inte hur politikerna eller publiken ser på partiledardebatterna. Undersökningen 
begränsas till partiledardebatterna i tv och webb-tv valet 2014, alltså inte valprogram generellt. 

Sammanfattningsvis behöver medieföretagen en stor publik för att få ekonomisk vinning. Genom 
att skapa ett för publiken tillräckligt tilltalande och lockande innehåll får medieföretagen fler 
annonsörer (McQuail, 2010; McManus, 1994; Jönsson & Strömbäck, 2007). Medieföretagen 
måste alltså konkurrera om tittarnas tid och uppmärksamhet och skapa ett programkoncept som 
tittarna vill ta del av (Jönsson & Strömbäck, 2007). Denna konkurrens ökade valåret 2014 då även 
kvällstidningarna började sända partiledardebatter. 

1.1.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Studien är ett fall av hur en förändrad mediemarknad, med ökad konkurrens, kan påverka 
medieföretags strategier. Mer konkret handlar det om strategier när de utformar tv-program och i 
det här fallet partiledardebatterna under valrörelsen 2014. 

Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen förhöll sig till den 
nya konkurrenssituation som uppstod i valet 2014, samt att ta reda på vilka strategier de hade vid 
programutformningen för partiledardebatterna. 

Frågeställningar 
1. Hur såg partiledardebatterna i valrörelsen 2014 ut? 
Fråga 1. Hur såg medieföretagens programkoncept ut? 
Fråga 2. Hur skiljde de sig åt? 



Elvira Linderot, Emma Österberg 

 6 

2. Vilka strategier hade medieföretagen när de utformade sina programkoncept? 
Fråga 1. Vilken publik vände de sig till? 
Fråga 2. Hur tänkte programansvariga kring programkoncepten? 
* Miljö 
* Medverkande personer 
* Moment 
* Publikmedverkan 

3. Hur tänkte programansvariga på medieföretagen om den nya konkurrensen? 
Fråga 1. Varför gjorde de partiledardebatter i valet 2014? 
Fråga 2. Hur såg de på konkurrensen till de andra medieföretagen?   

1.2.	  Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs kort fakta om medieföretagen och deras ägarvillkor. Sedan redogörs också 
för bakgrunden till den nya mediesituationen, där även kvällstidningarna börjat göra tv.  

1.2.1.	  Kort	  om	  medieföretagen	  
SVT är ett public service-företag, vars verksamhet bedrivs utan politiska, kommersiella eller andra 
samhällsintressen, och finansieras av tittarna med hjälp av radio- och tv-avgiften. Verksamheten 
regleras av radio- och tv-lagen samt yttrandefrihetsgrundlagen. Utöver det har SVT ett 
sändningstillstånd som utfärdas av regeringen efter beslut i riksdagen. Sändningstillståndet 
beskriver SVT:s uppdrag som public service och säger bland annat att de ska vara opartiska, verka 
för mångfald och vara till för hela befolkningen (SVT, 2014a; SVT 2014b; SVT 2014c). 

TV4 är en kommersiell tv-kanal som ingår i TV4-gruppen, som i sin tur ägs av Bonnier. TV4 
startade sina sändningar 1990. Förutom radio- och tv- lagen och yttrandefrihetsgrundlagen styrs 
TV4:s marksända kanaler av ett sändningstillstånd som utfärdats av Myndigheten för radio och tv. 
Det innebär att sändningarna har vissa krav på sig, bland annat att de ska vara sakliga och “ta 
hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft.” Nyhetsbolaget Sverige AB är en 
samarbetspartner till TV4 som producerar journalistiskt innehåll till deras nyhets- och 
samhällsprogram. Nyhetsbolaget producerade TV4:s partiledardebatt valet 2014. Även 
Nyhetsbolaget ingår i Bonnierkoncernen (TV4-gruppen, 2014a; TV4-gruppen, 2014b; TV4-
gruppen, 2014c).  

AB Kvällstidningen Expressen är en av kvällstidningarna i Sverige. De ger ut tre liberala 
kvällstidningar – Expressen, GT och Kvällsposten (Bonnier, 2014). Affärsidén går ut på att vara 
en “publicistisk oberoende och lönsam kvällstidning” (Expressen, 2014). Liksom TV4 ingår även 
Expressen i Bonnier-koncernen (Bonnier, 2014). År 2014 producerade de sin första 
partiledardebatt för webb-tv. 

Aftonbladet är också en kvällstidning i Sverige, som bedriver en kommersiell och publicistisk 
verksamhet (Aftonbladet, 2014). De tillhör företaget Schibsted Sverige AB inom den norska 
koncernen Schibsted ASA (Schibsted, 2014). Även Aftonbladet producerade valrörelsen 2014 sin 
första partiledardebatt för webb-tv. 
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1.2.2.	  Kvällstidningarnas	  satsning	  på	  tv	  
Den 14 september 2014 var det val till Sveriges riksdag (samt till kommun och landsting). Som 
vanligt föregicks månaderna innan valet av en valrörelse både i och utanför medierna. Både SVT 
och TV4 hade valsatsningar i tv och sände olika typer av valprogram. Mest intensiva var veckorna 
innan valet med utfrågningar, dueller och debatter. Valrörelsen 2014 sände även Aftonbladet och 
Expressen valprogram och partiledardebatter i webb-tv, vilket var ett steg vidare från deras 
tidigare satsningar på politisk tv. 

Redan inför valet 2010 hade Expressen en “valstuga” där de direktsände utfrågningar och 
debatter. Expressen har sedan dess dessutom haft valstugan och sänt tv från Almedalsveckan 
(Forsberg, 2014). År 2012 började Expressen med programmet Bar och Politik på Expressen TV, 
med politiska utfrågningar, tittarfrågor och debatt (Forsberg, 2014). Våren 2013 tog Expressen 
ytterligare ett steg in i tv-branschen då de började sända programmet Primetime fyra dagar i 
veckan – med studiosamtal, nyheter och debatter (Öfverholm, 2013).  

År 2013 började även Aftonbladet med tv på vardagskvällar, då med fyra timmars livesänd tv 
med bland annat nyheter, aktualiteter, kriminaljournalistik och sport varje måndag till torsdag 
(Lundquist, 2013). Våren 2014 startade Aftonbladet också det politiska tv-programmet 
Partiprogrammet – livesändningar med underhållning och politik (Marklund, 2014). Till skillnad 
från Expressens Bar och Politik riktade sig Partiprogrammet främst till unga tittare (Giertta, 2014). 

Valrörelsen 2014 var första gången som kvällstidningarna också sände partiledardebatter, med 
samtliga riksdagspartier, inför riksdagsvalet. Precis som deras andra valprogram sändes 
partiledardebatterna på kvällstidningarnas webb-tv. Först ut var Aftonbladet, som sände sin 
partiledardebatt den 1 september. Den 3 september var det Expressens tur. TV4 sände sin 
slutdebatt den 11 september och SVT var sist ut, den 12 september, fredagen innan valet. 
Konkurrensen valet 2014 var alltså större än tidigare, när det sändes fyra olika partiledardebatter. 
Men medieföretagen agerade inte enbart som konkurrenter. Aftonbladet och Expressen kom 
överens om att sända varandras partiledardebatter, och lät även andra medieföretag göra det på 
sina sajter. Den 1 september skrev Expressens chefredaktör Thomas Mattson om beslutet:  

“I nyhetsbranschen talar (vi) ofta om så kallad ”nyhetsrätt” och den utvidgas ibland för att 
samhällsviktigt innehåll ska komma fler till del. Jan Helin /.../ och jag har enats om att en 
partiledardebatt är ett sådant tillfälle och därför kommer vi att utsända varandras respektive 
debatter.” (Matsson, 2014). Aftonbladets chefredaktör Jan Helin (2014a) kommenterade i sin 
blogg beslutet: “Det beskriver sannerligen ett nytt medielandskap.”. 

Kvällstidningarna erbjöd även SVT och TV4 att vara med i utbytet av debatter (Helin, 2014b). 
TV4 sände Expressens debatt, men inte Aftonbladets, på sin webb. SVT valde att enbart sända 
sin egen debatt. 
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2.	  Teori	  och	  tidigare	  forskning	  
För att förstå medieföretagens strategier när de utformat sina valprogram behövs först en 
förståelse av hur medieföretagen fungerar. I det här kapitlet presenteras därför medieföretagens 
ekonomiska villkor samt de olika marknader som medieföretagen finns och konkurrerar på. 
Utifrån detta presenteras sedan teori och tidigare forskning utifrån tre teman: konkurrensen i en 
ny mediesituation, medieföretagen och publiken samt medieföretagen och innehållet. 

I studien ligger fokus på medieföretagen och hur de utformar sina valprogram. Däremot kommer 
det inte att presenteras teorier om hur publiken eller politikerna ser på valprogrammen. 

2.1.	  Medieföretagens	  ekonomiska	  villkor	  och	  konkurrens	  på	  fyra	  marknader	  
Kommersiella medieföretag kan inte bara producera ett innehåll, de måste också få ekonomiska 
intäkter. Inom medieforskningen finns ett synsätt som kallas för publicitetsmodellen, som utgår 
från att medieinnehåll skapas av medieorganisationer vars främsta syfte är att skapa ekonomisk 
vinning. För att göra detta måste de locka till sig en stor publik som i sin tur gör att de får fler 
annonsörer (McQuail. 2010; McManus, 1994; Jönsson & Strömbäck, 2007). Medieforskaren John 
McManus (1994) skriver att huvudsyftet med den kommersiella journalistiken är att samla en 
publik som kan säljas till annonsörerna. Publiken är, enligt McManus (1994), konsumenter och 
medierna måste anpassa sig efter deras önskemål. För public service är det annorlunda eftersom 
de inte styrs av ett ekonomiskt intresse, däremot behöver även SVT en stor publik för att 
legitimera radio och tv-avgiften (Esaiasson & Håkansson, 2002).  

John McManus (1994) skriver att kommersiella medieföretag finns och konkurrerar på fyra 
marknader: kapitalmarknaden, publikmarknaden, annonsmarknaden och källmarknaden. På 
publikmarknaden konkurrerar tv-företagen om att få så många tittare som möjligt. Genom att ha 
många tittare kan de också få fler annonsörer på annonsmarknaden (McManus, 1994). McManus 
har fokuserat på hur dessa marknadskrafter påverkat nyhetsmedier, men även när det gäller tv-
program konkurrerar medieföretagen på flera marknader. Gemensamt för såväl SVT, TV4, 
Expressen och Aftonbladet är att de konkurrerar på en publikmarknad, för att få så höga 
tittarsiffror som möjligt. De tre sistnämnda verkar, som kommersiella företag, även på 
annonsmarknaden (Jönsson & Strömbäck, 2007; Edin, 2000). Jönsson och Strömbäck (2007) 
skriver att det även finns en femte marknad som inte John McManus inkluderade i sin modell, 
nämligen symbolmarknaden. På denna marknad konkurrerar medieföretagen om att ha så hög 
legitimitet och trovärdighet som möjligt. 

2.2.	  Konkurrensen	  i	  en	  ny	  mediesituation 
De senaste decennierna har inneburit en rad förändringar för utvecklingen av tv på den svenska 
mediemarknaden. I det här avsnittet ges en kort historisk bakgrund till konkurrenssituationen 
mellan medieföretagen. Sedan beskrivs vad denna konkurrens kan ha för betydelse för 
medieföretagen. 

2.2.1.	  Förändrad	  mediesituation	  
Public service i Sverige och andra företag med etermediemonopol fick ny konkurrens när 
kommersiella aktörer dök upp på marknaden och satellit-tv och kabel-tv blev det nya. I Sverige 
skedde en av de största förändringarna på nyårsafton 1987, då svenska tv-program började sändas 
via satellit från London av Stenbecksägda TV3 (bl.a. Jönsson & Strömbäck, 2007; Ewertsson 
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2005). Detta kunde ske eftersom SVT blev av med sitt monopol, genom avregleringen år 1986 
(SOU, 2005:1, 56). Liksom i övriga skandinaviska länder tilläts de kommersiella konkurrenterna –
i Sverige gällde detta TV4 – i marknätet, dock mot att de hade public service-liknande avtal med 
avseende på programverksamheten (Edin, 2000; Ewertsson 2005). 

SVT slutade med andra ord för länge sedan att ha monopol på tv-publiken, då de fick konkurrens 
av kommersiella medieföretag. (bl.a. Edin, 2000; Jönsson & Strömbäck, 2007).  

Numera sker konkurrensen inte bara i tablå-tv, utan även på webben. Mediesystem är under 
förändring, och fler distributionsformer tillkommer ständigt (Nord, 2012). Både SVT och TV4 
har hemsidor med webbkanalspublicering, där de publicerar såväl tv-sända program som andra 
webbklipp eller program producerade enbart för webben. Även kvällstidningarna Aftonbladet 
och Expressen har varsin plattform för webb-tv (Nygren & Zuiderveld).  

I en studie från 2011 skriver Gunnar Nygren och Maria Zuiderveld att de allra flesta 
dagstidningarna har publicering på internet idag. De fann att de flesta utnyttjade sajterna för 
andra medieformer och valde att arbeta multimedialt. Bland det multimediala återfanns 
exempelvis radio eller podd, rörlig bild och bildspel samt länkar till sociala medier (Nygren & 
Zuiderveld, 2011). 

I studien gjordes intervjuer med representanter på fem mediehus, bland annat om deras 
satsningar på webb-tv. Gemensamt för alla mediehusen var att de såg livesändningar som något 
som skulle växa (Nygren & Zuiderveld, 2011, 92). En annan trend var att tidningarna börjat 
producera längre programformat, och inte bara korta klipp. Ett exempel är Aftonbladet som 2006 
gjorde ett försök med traditionell tv när de startade sin markbundna tv-kanal, Kanal 7. Denna 
lades dock ner efter ett år. Men efter försöket med en tv-kanal hade tidningen mer kunskap om tv, 
vilket ledde till att de producerade längre program och mer traditionella tv-produktioner på nätet 
“för att möta SVT:s och TV4:s playkanaler” (Nygren & Zuiderveld, 2011, 93). Aftonbladet 
började då bland annat göra egna talkshows och debattprogram. 

2.2.2.	  Konkurrensen	  mellan	  medieföretag	  
Anna Maria Jönsson och Jesper Strömbäck (2007) har i sin studie TV-journalistik i konkurrensens tid. 
Nyhets- och samhällsprogram i svensk TV 1990-2004 bland annat undersökt huruvida konkurrens och 
kommersialisering dels påverkar tv-programmens form och innehåll, dels påverkar, eller står i 
relation till, varandra. 

Enligt författarna har den ökade konkurrensen i sig betydelse, samtidigt som den samspelar med 
flera andra faktorer. En viktig faktor är aktörernas, alltså medieföretagens, egen syn på 
konkurrens, det vill säga om de själva upplever en konkurrens och i så fall vem de upplever att de 
konkurrerar med. Framförallt handlar det om konkurrens mellan aktörer som sänder liknande tv-
program, samt när dessa program sänds. Författarna föreslår att “konkurrensen om publiken är 
hårdast mellan medier som med likartat medieinnehåll försöker nå samma målgrupper.” (Jönsson 
& Strömbäck 2007, 46). 

I sin studie om flerkanalspublicering påpekar Nygren och Zuidervald (2011) att konkurrensen, 
när det gäller tv, inte enbart sker mellan journalistiska medieföretag. Även andra aktörer som inte 
gör journalistik, som Youtube och videobloggar, producerar rörlig bild på nätet och kan locka en 
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stor publik med sitt innehåll (Nygren & Zuidervald, 2011, 99). I studien fann de också att det 
blivit en tydlig konvergens mellan traditionell tv och webben, till exempel genom att allt fler 
tittade på SVT:s och TV4:s playkanaler på nätet (Nygren & Zuidervald, 2011), vilket gör att 
konkurrensen inte längre enbart sker i “traditionell tv.”  

2.3.	  Medieföretagen	  och	  publiken	  
I en fragmenterad medievärld med ökad konkurrens blir det viktigt för medieföretagen att nå ut 
till sin publik. I det här avsnittet diskuteras publikmarknaden och hur medieföretagen verkar på 
denna. Vidare presenteras teorier om mediernas målgrupper och målgruppsanpassning. Men 
publiken är inte bara åskådare - ett sätt för medieföretagen att närma sig sin publik är att låta dem 
delta i journalistiken. Slutligen diskuteras därför publikmedverkan och hur medierna kan använda 
sig av detta. 

2.3.1.	  Publikmarknaden	  
Gemensamt för såväl SVT och TV4, som för Aftonbladet och Expressen, är att de verkar på 
publikmarknaden där de konkurrerar om tittarnas uppmärksamhet (Edin 2000; Jönsson & 
Strömbäck, 2007). Medierna måste också ha en publikorientering, vilket “handlar om att ha en 
realistisk uppfattning om vem man vill vända sig till och vilket slags redaktionellt innehåll dessa 
läsare, lyssnare eller tittare är intresserade av.” (Allern, 2012, 238). 

I konkurrensen om publiken har tittarsiffrorna blivit viktiga för medieföretagen. Genom att mäta 
och undersöka publiken kan medieföretag skapa programinnehåll efter publikens önskemål 
(Jönsson & Strömbäck, 2007). De kommersiella kanalerna behöver tittarsiffrorna som stöd på 
annonsmarknaden. Även public service vill ha många tittare eftersom det är betydelsefullt på 
symbolmarknaden, en marknad där medierna konkurrerar med sin legitimitet och trovärdighet 
(Jönsson och Strömbäck 2007, 271). 

När SVT blev av med sitt monopol och fick konkurrens av fler kanaler blev det också en hårdare 
kamp om tittarna. SVT ställdes då inför ett dilemma - de måste attrahera en tillräckligt stor publik 
för att motivera tv-licensen. Samtidigt ska de vara ett alternativ till de kommersiella kanalerna 
genom att sända “smalare” program och ge medborgarna samhällsinformation. SVT måste dock 
alltid väga publikanpassning mot sitt uppdrag som public service (Esaiasson & Håkansson, 2002; 
Nord & Grusell, 2012). 

I boken Inte för smalt, inte för brett. Spelet om framtidens public service skriver Nord och Grusell (2012) 
att public service uppdrag inte har förändrats på grund av det digitala medielandskapet. De ska 
fortfarande vara till för hela svenska folket och stå för kvalitet, trovärdighet och mångfald. Dock 
kan de utnyttja internet och nya plattformar för att erbjuda publiken ett annat innehåll och göra 
smalare program, som ett komplement till utbudet på tv (Nord & Grusell, 2012, 77). 

De kommersiella kanalerna har större utrymme att anpassa sitt innehåll, men enligt 
medieforskaren Sigurd Allern (2012) kan inte heller de bli alltför marknadsorienterade utan att 
publiken säger ifrån, de förväntar sig ett journalistiskt och relevant innehåll. Journalistiska medier 
kan därför inte bara producera underhållning. De förväntas också bidra med information, 
granskning, tolkning och debatt. Gör de inte detta riskerar de att förlora publik som inte vill 
betala för produkten (Allern, 2012, 242). 
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Mediernas konkurrens och publikanpassning bör också förstås utifrån publikfragmentering och 
publiksegmentering (Edin, 2000, 142 ff.). Fragmentering innebär att publiken sprids ut på olika 
kanaler och medier, i det allt större medieutbudet. Segmentering innebär att det skapas nya 
homogena publikgrupper, det vill säga att människor med liknande intressen och smak vänder sig 
till samma medier eller medieinnehåll, till exempel personer som bara läser kvällstidningar eller 
enbart intresserar sig för ett visst ämne. 

2.3.2.	  Målgrupp	  
Sigurd Allern (2012) beskriver hur medierna riktar sig till olika målgrupper. Medierna kan ha ett 
geografiskt täckningsområde som utgångspunkt, till exempel lokaltidningar som försöker nå ut till 
så många som möjligt på orten. Rikstäckande nyhetsmedier rapporterar istället om sådant som 
kan intressera hela befolkningen, men ignorerar å andra sidan de flesta lokala händelser.   

Medierna kan även satsa på att nå en segmenterad publik som till exempel är intresserade av ett 
visst ämne eller har ett visst yrke. Genom att göra det kan de även anpassa annonserna till 
målgruppen (Allern, 2012). Medierna kan därför tjäna på att rikta sig till en liten men nischad 
publik, som intresserar annonsörerna (Jönsson & Strömbäck, 2007). Anpassningen till 
målgrupper handlar inte bara om att locka annonsörer, det finns även medier med en bestämd 
ideologisk profil (Allern, 2012). 

Allern (2012, 241) skriver att detta segmenttänkande blivit vanligare även i mer ”breda medier”. 
Som exempel nämns Aftonbladet som utöver tidningen också producerar till exempel 
underhållningsjournalistik, resebilagor och bilmagasin till tydliga målgrupper. 

Även public service kan idag välja att rikta sig till en smalare publik och inte enbart till den breda 
massan. Medieutvecklingen har gjort att SVT nu kan komplettera sitt tv-sända utbud med unikt 
webbmaterial och livesändningar på webben, och på så vis anpassa sitt innehåll efter olika 
målgrupper. De senaste åren har SVT dessutom satsat mer på att nå särskilda målgrupper, där de 
har riktat in sig på unga vuxna mellan 25 och 39 år (Nord & Grusell, 2012, 87). 

2.3.3.	  Publikmedverkan	  	  
De senaste decenniernas medieutveckling, med digitalisering, internet och sociala medier, har lett 
till att publiken fått en större möjlighet att interagera och delta i journalistiken. Det kan ske 
genom att publiken kan kommentera och diskutera medieinnehållet. Publiken kan också vara med 
och bidra genom användarskapat innehåll, som till exempel läsarbilder eller via egna bloggar 
(Jönsson & Örnebring, 2011).  

I en studie från 2011 undersökte Jönsson och Örnebring (2011) olika grader av publikdeltagande 
i utvalda kvälls- och morgontidningar i Sverige och Storbritannien. Studien visade att 
kvällstidningarna inbjöd till mer interaktivitet än morgontidningarna. Trots att publiken kunde ha 
möjlighet att interagera hade de, enligt författarna, en liten påverkan på själva nyhetsinnehållet 
eftersom journalisterna fortfarande hade makt att bestämma ämnen och sortera bland material 
och kommentarer (Jönsson & Örnebring, 2011). 

Det är inte bara genom tidningar och nyhetssajter som publiken kan delta i journalistiken. När det 
kommer till valprogram har publiken i vissa fall fått vara med och ställa frågor. Fram till 2000-
talet användes detta enbart under ett fåtal tillfällen, till exempel i TV4:s partiledarutfrågningar 
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1998, då tittarna kunde mejla in frågor till programmet (Esaiasson & Håkansson, 2002, 82). 
Däremot har journalisterna ansett sig ha haft en bättre förmåga att få relevant information från 
partiledarna; medborgarna sågs som en publik som skulle roas och tillfredsställas, snarare än att 
de skulle få en aktiv ställning i programmet (Esaiasson & Håkansson, 2002, 83). 

Publikdeltagande kan även ske genom sociala medier, vilket används av både kommersiella 
företag och public service. Under valrörelsen 2014 hade SVT till exempel kampanjen “Din röst” 
där publiken kunde kommentera och diskutera politik på Twitter. Det är dock inte självklart att 
journalisterna vill ge mer makt till publiken idag. En intervjustudie (Ihlebaek & Krumsvik, 2014) 
med redaktörer på norska nyhetssajter visade att de tyckte det var viktigt att ha kontroll över 
materialet, bland annat genom att moderera kommentarer och bestämma vilka artiklar som var 
lämpliga för debatt. Medieföretagen ville bjuda in till interaktivitet och deltagande, samtidigt ville 
de ha kvar makten över innehållet (Ihlebaek & Krumsvik, 2014). 

2.4.	  Medieföretagen	  och	  innehållet	  
I det här avsnittet presenteras teorier om hur konkurrens påverkar själva medieinnehållet. 
Framförallt presenteras teorin och synen på journalistiken som ett varumärke, som gör att 
program kan utformas med en särskild profil och att enskilda programledare kan lyftas fram för 
att marknadsföra programmet. 

2.4.1.	  Journalistiken	  som	  varumärkesbyggande 
När medieföretagen tvingas konkurrera om publikens uppmärksamhet blir det viktigt att ha en 
tydlig profil och image. Det handlar, liksom för andra företag, om att skapa ett positivt varumärke 
(Jönsson & Strömbäck, 2007). 

En tv-kanal är inte bara en förmedlare av nyheter eller program. Den skapar också en relation till 
sin publik genom att associeras med vissa känslor, funktioner och symbolik. Det sker till exempel 
genom valet av inslag och program och hur dessa utformas (Ots, 2013). 

Historiskt har medieföretag varit lätta att känna igen utifrån sin distributionsform. De var 
antingen en tv-kanal, en radiokanal eller en tidning. Idag smälter formerna samman (Nygren & 
Zuidervald, 2011). SVT skriver artiklar på sin hemsida, Aftonbladet gör webb-tv och Sveriges 
radio kan lägga ut bildspel. När medieföretagets innehåll sprids på allt fler kanaler blir det ännu 
viktigare med ett starkt varumärke och att publiken känner igen innehållet och stilen. 
Medieföretaget ska kunna kännas igen, oavsett om innehållet publiceras på webben, nyhetssajten 
eller i tablå-tv (Ots, 2013). 

Ett sätt för medieföretagen att stärka sitt varumärke är att låta enskilda journalister profileras, 
vilket gör att de blir förknippade med ett visst typ av nyhetsmedium eller företag, skriver 
medieforskaren James H. Hamilton (2004). Dessutom ökar sannolikheten att tv-tittarna ska välja 
ett specifikt program eller kanal som de känner igen sig i. Enligt Hamilton (2004) är detta speciellt 
vanligt inom tv-nyhetsmedier. 

Det är inte bara medieföretagen i sig som är varumärken. Även enskilda program har en särskild 
profil och ska kunna kännas igen av tittarna. Varje program är ett varumärke i sig, med en viss stil, 
profilerade journalister och en särskild målgrupp (Ots, 2013). 
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2.4.2.	  Förändrade	  programkoncept	  och	  valprogram	  
Kommersialisering och ökad konkurrens kan påverka det konkreta innehållet på journalistiken. 
Bland annat visade en studie om nyhets- och samhällsprogram i SVT och TV4 att konkurrensen 
mellan medieföretagen gjorde att samhällsprogrammen fick mer dramatiska inslag, sensationella 
ämnen och att programledarna fick en mer framträdande roll. Samtidigt påpekade de i studien att 
detta vara ganska små förändringar (Jönsson & Strömbäck, 2007). Studier har även visat att det 
finns skillnader i innehållet mellan kommersiella företag och public service, till exempel när det 
gäller nyhetsjournalistik (Strömbäck, 2013). 

En annan konsekvens av ökad konkurrens kan vara att det blir mer infotainment i tv, alltså att 
underhållning och information smälter samman (Brants & Neijens, 1998). Jönsson och 
Strömbäck (2007) skriver att för att så många som möjligt ska bli intresserade av ett visst utbud 
kombineras information med underhållning “så att både den som söker information och den som 
vill underhållas i bästa fall väljer att ta del av samma utbud.” (Jönsson & Strömbäck, 2007, 264). 

När det gäller valprogram har tidigare forskning visat att mediernas syn på valprogram har 
förändrats, från informativa program där politikerna fick sätta agendan, till allt mer 
journaliststyrda program där medieföretagen även hade som mål att underhålla publiken, skriver 
Esaiasson och Håkansson (2002) som undersökt de svenska valprogrammen i radio och tv från 
1930-talet fram till 1998. Sedan slutet av 1980-talet råder, enligt författarna, ett ideal där 
medieföretagen framförallt vill tillfredsställa publikens önskemål genom att erbjuda tolkningar 
som berör och berättar något viktigt. Dessutom har konkurrensen med andra medier gjort att 
medborgarna ses mer som kunder, som ska knytas nära medieföretaget. Enligt Esaiasson och 
Håkansson (2002) är det delvis dessa ideal som styr hur valprogrammen sedan utformas. 

“Beroende på vilka preciserade journalistiska idéer som styr verksamheten – hur journalisterna 
och övriga programansvariga ser på uppdraget och hur uppdraget lämpligen bör utföras – 
kommer den politiska bevakningen att se annorlunda ut och valbevakningen att vara annorlunda 
utformad.” (Esaiasson & Håkansson, 2002, 57). 

För public service är de journalistiska idealen tydligare genom kravet på opartiskhet och saklighet, 
ambitioner om tillgänglighet och god kvalitet samt avsaknaden av vinstintressen. Trots det har 
SVT:s främsta ambition varit att göra “bra tv”, skriver Esaiasson och Håkansson (2002). En 
drivkraft har varit att utforma tilltalande program genom till exempel tempo, överraskningar och 
spontanitet (Esaiasson & Håkansson, 2002, 108). 

Enligt Esaiasson och Håkansson (2002) är det framförallt formen på valprogrammen som har 
förändrats, till exempel har miljön förändrats genom att debatterna har flyttats från riksdagshus 
till tv-studior. Programkoncepten har också skiljt sig åt genom vilka som leder programmet, alltså 
de medverkande personerna. Partiledardebatterna i tv sköttes länge av politikerna själva, men från 
80-talet har det sänts både partistyrda och journaliststyrda debatter. (Esaiasson & Håkansson, 
2002). De senaste valrörelserna har det även blivit vanligare att programledare som inte är 
journalister är med i valprogrammen. (Bolin, 2014). Programledare kan gå mellan genrer, så som 
underhållningsprogram och journalistik. Ett exempel på det är när sportjournalisten Peter Jihde 
fick sköta partiledarutfrågningarna i TV4 under valet 2010 (Bolin, 2014). 
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Däremot kunde Esaiasson och Håkansson inte se någon större förändring i innehållet i 
valprogrammen. Till skillnad från i nyhetsjournalistiken innehöll valdebatterna fram till 2000-talet 
fortfarande en hög grad av sakfrågor (Esaiasson & Håkansson, 2002). 
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3.	  Metod	  och	  material	  
I det här kapitlet beskrivs undersökningens metod samt ges kritik mot den valda metoden. Här 
presenteras även materialet samt det urval som gjorts. Därefter följer en diskussion av de 
problem som har uppkommit under arbetets gång. Slutligen kommer en genomgång av hur den 
valda metoden står i relation till problemformulering, syfte och teori. 

3.1.	  Val	  av	  metod	  
I studien användes en kombination av kvalitativa metoder, med huvudfokus på kvalitativa 
samtalsintervjuer, för att ta reda på vilka strategier medieföretagen hade när de utformade 
partiledardebatterna i valet 2014.  

Första delen i metoden bestod i att visa på hur medieföretagens programkoncept för 
partiledardebatterna såg ut. För att göra det tittade vi på medieföretagens partiledardebatter 
utifrån olika teman – miljö, medverkande personer, programmoment och publikmedverkan – och 
sammanställde sedan det i programbeskrivningar, som återfinns i resultatkapitlet. Dessa 
beskrivningar användes som bakgrund för att senare kunna göra de kvalitativa 
samtalsintervjuerna . Genom att ha vetskap om hur programmen såg ut kunde vi fråga 
representanterna på medieföretagen vilka strategier som låg bakom utformningen.  

Andra delen i metoden bestod i att göra kvalitativa samtalsintervjuer med en programansvarig på 
varje medieföretag, totalt fyra intervjuer på ungefär 40 minuter vardera. Det är alltså dessa 
intervjuer som är huvudfokus i presentationen av resultatet. Intervjufrågorna byggde dels på teori, 
dels på det som framkom av programbeskrivningen för respektive medieföretags partiledardebatt. 
Anledningen till att vi valde samtalsintervjuer var för att kunna gå på djupet och ställa frågor 
direkt till de som tagit beslut om programutformningen (Esaiasson mfl, 2012). De kvalitativa 
samtalsintervjuerna valdes för att ta reda på vilka strategier medieföretagen hade när de 
utformade programkoncepten samt att få deras syn på den nya konkurrenssituationen. 

3.2.	  Material	  och	  urval	  
I den här studien har vi studerat partiledardebatterna för valet 2014 i tv och webb-tv. 
Anledningen till att vi valde att studera just partiledardebatterna är att de är ett klassiskt inslag i 
varje valrörelse och ofta beskrivs som den sista chansen för väljarna att bestämma sig inför 
valdagen (Esaiasson & Håkansson, 2002). Nytt för 2014-års val var att även kvällstidningarna 
sände partiledardebatter, vilket gav en förändrad mediesituation jämfört med tidigare valrörelser.   

Medieföretagen som studerats är dels SVT och TV4, eftersom de är de “gamla” aktörerna som 
länge sänt partiledardebatter i traditionell tv, dels Aftonbladet och Expressen eftersom de är de 
nya aktörerna som hade webbsända debatter. Urvalet är därmed ett totalurval av de medier som 
sände partiledardebatter i tv och webb-tv i valet 2014. Anledningen till att vi ville studera denna 
nya mediesituation är att den är ett exempel på hur en förändrad mediemarknad, med ny 
konkurrens, kan påverka medieföretags strategier – i det här fallet deras strategier vid 
utformningen av partiledardebatter.  

Urvalet av program består därmed av de tv- och webb- sända partiledardebatterna i SVT, TV4, 
Expressen och Aftonbladet. För att begränsa urvalet ingick enbart slutdebatterna, inklusive 
eventuella för- och efterprogram; materialet inhämtades via mediernas egna hemsidor och play-
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kanaler. Som slutdebatterna definieras i den här studien den sista debatt som hölls innan valet i 
respektive kanal, där alla partiledarna för de åtta riksdagspartierna medverkade. 

De program som därmed ingick i undersökningen var:  

SVT.  Sändes fredag den 12 september. 
* Uppsnack, endast webbsänt (1 timme). 
* Valstudio innan programmet (10 minuter). 
* Partiledardebatten (2 timmar). 
* Valstudio med eftersnack efter programmet (20 minuter).  

TV4.  Sändes torsdagen den 11 september. 
* Uppsnack, endast webbsänt (30 minuter).  
* Partiledardebatten (2 timmar, 17 minuter). 
* Eftersnack (20 minuter).  

Aftonbladet. Sändes måndag den 1 september. 
* Uppsnack (1 timme, 30 minuter). 
* Partiledardebatten (2 timmar).  
* Eftersnack (1 timme) på Aftonbladet TV.  

Expressen. Sändes onsdag den 3 september. 
* Uppsnack (1 timme) 
* Partiledardebatten (2 timmar).  
* Eftersnack (43 minuter) på Expressen TV.  

Anledningen till att även för- och efterprogram inkluderades var att de är en del av 
medieföretagens programkoncept och kan innehålla andra moment eller ha annan utformning än 
själva debatten. 

Urvalet av intervjupersonerna var strategiskt. Syftet var att hitta den person som var 
huvudansvarig för hur partiledardebatterna utformades på respektive medieföretag. För att få tag 
på rätt person kontaktades medieföretagens programchefer som fick reda på syftet och tanken 
med intervjuundersökningen. Dessa personer fick sedan hänvisa till den som varit huvudansvarig 
för just partiledardebatterna. Ett alternativt urval hade varit att intervjua högre chefer på 
företagen. Eftersom studien undersöker hur medieföretagen resonerat kring utformningen av 
partiledardebatterna ansågs det dock av större vikt att prata med personer som varit direkt 
delaktiga och tagit beslut i denna utformning. Det slutgiltiga urvalet bestod därmed av fyra 
intervjupersoner – en på varje medieföretag: 

• Eva Landahl, SVT, chef för valsatsningen 2014. 
• Mattias Hägerlund, TV4, projektledare för valsatsningen 2014. Jobbar på Nyhetsbolaget 

som producerade valprogrammen åt TV4. 
• Elsa Falk, Expressen, editionschef på Expressen TV och projektledare för 

partiledardebatten. 
• Hanna Olsson, samhällschef och ansvarig för valsatsningen , Aftonbladet. 
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3.3.	  Genomförande	  av	  metod	  
I det här avsnittet går vi igenom hur vi genomfört den empiriska undersökningen. Först berättar 
vi hur vi gick till väga för att göra programbeskrivningarna, sedan hur vi gjorde intervjuerna, och 
sist hur sammanställningen av metoden gick till. 

3.3.1.	  Så	  analyserades	  programmen 
Vi tittade på SVT:s, TV4:s, Aftonbladets och Expressens tv- respektive webb-tv- sända 
partiledardebatter för valet 2014 för att beskriva programkoncepten. Utifrån vår teorigenomgång 
ringade vi in olika teman, som blev utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Dessa teman utgick 
från vårt konkurrensperspektiv samt de teorier och den tidigare forskning vi presenterat, för att få 
en god begreppsvaliditet och kunna besvara syftet.  

1.Miljö, eftersom det är kopplat till teorin om varumärkesbyggande och hur medieföretagen vill 
ha en tydlig profil och image. (Ots, 2013) Vi ville även se hur miljön var utformad eftersom 
tidigare studier (Esaiasson & Håkansson, 2002) visat att miljö och form på valprogram är något 
som förändrats mellan valrörelserna.  

2.Medverkande personer, eftersom även det är en del av medieföretagets varumärke (Hamilton, 
2004) och har förändrats genom valrörelsernas historia. De programledare och gäster som är med 
i programmen kan vara en strategi för att till exempel locka tittare eller tillfredsställa en viss 
målgrupp. 

3.Programmoment, eftersom det är en stor del i hur program utformas. Medieföretag kan till 
exempel välja att ha olika moment som tilltalar olika publikgrupper (Jönsson & Strömbäck, 2007) 
eller skapa moment för att ge tempo och spänning i programmen (Esaiasson & Håkansson, 2002).  

4.Publikmedverkan, eftersom en strategi kan vara att göra tittarna eller publiken mer delaktig i 
programmen, genom exempelvis att de får ställa frågor till partiledarna (Esaiasson & Håkansson, 
2002). Mediepublik kan också vara delaktig genom att kommentera och skapa diskussion via 
sociala medier (Jönsson & Örnebring, 2011).  

Med utgångspunkt från dessa olika teman, skapade vi ett frågeschema som vi använde för vår 
analys av partiledardebatterna. Frågorna utformades för att besvara frågeställning 1, om hur 
partiledardebatterna i valrörelsen 2014 såg ut. 

Under varje tema fanns en definition, för att det skulle vara tydligt vad som menades med 
begreppen som “miljö” och “programmoment”, för att undersökningen ska vara replikerbar 
(Essaiasson mfl, 2012, kap 1). Frågeschemat återfinns i bilaga 1. Därefter tittade vi på 
partiledardebatterna inklusive eventuella för- och efterprogram, och beskrev programmen med 
hjälp av vårt frågeschema.  

3.3.2.	  Så	  gjordes	  intervjuerna	  
Nästa steg blev att skapa en intervjuguide, som vi senare använde som underlag för våra 
samtalsintervjuer med respektive programansvarig på vart och ett av de fyra medieföretagen. 
Intervjuguiden grundade sig dels på det teoretiska perspektivet, dels på den analys vi gjort av 
programmen. Intervjuguiden hade tre olika teman: “den nya mediesituationen och konkurrensen”, 
“strategier kring publiken” och “strategier kring programkoncepten.” Under varje tema fanns ett 
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antal frågor, både öppna frågor, som ställdes till alla medieföretagen, och mer specifika frågor om 
hur de tänkt kring den konkreta programutformningen. Huvudsyftet var att få igång ett samtal 
och att få med alla teman under intervjun. Därför höll vi oss inte alltid till den tänkta 
frågeordningen under själva samtalsintervjun. Frågorna utformades för att ge svar på 
frågeställning 2, om vilka strategier medieföretagen haft när de utformade sina programkoncept 
samt frågeställning 3, om hur de programansvarige tänkt om den nya konkurrensen. 
Intervjuguiden finns att läsa i sin helhet i bilaga 2. 

Eftersom vi gjorde kvalitativa samtalsintervjuer gick det av naturliga skäl inte att göra om själva 
intervjuerna eller låta någon annan genomföra dem. Däremot strävade vi efter en hög reabilitet, 
genom att vara noga med att vi uppfattade intervjupersonerna rätt i intervjusituationen. Med de 
intervjuades samtycke gjordes också ljudupptagning under intervjuerna, för att kunna gå igenom 
svaren i efterhand, och för att få exakta citat att presentera i resultatet. 

När samtalsintervjuerna var gjorda transkriberades allt och dokumenterades för att materialet 
skulle finnas tillgängligt, då forskning ska vara intersubjektiv och replikerbar (Esaiasson mfl, 2012, 
kap. 1).  

3.3.3.	  Så	  sammanställdes	  resultaten	  
Programanalysen av partiledardebatterna sammanställdes och skrevs om till en beskrivning av 
varje medieföretags programkoncept. I resultatet användes detta material sedan för att beskriva 
hur programmen utformats samt belysa hur de skiljde sig åt.  

De svar som framkom under samtalsintervjuerna kategoriserades in under våra frågeställningar. 
Vi gjorde först en grov genomgång av intervjuerna och sorterade medieföretagens svar under 
varje frågepunkt, så som “varför hade de en partiledardebatt” och “hur såg de på konkurrensen”. 
Efter denna genomgång gick vi igenom intervjuerna igen och skrev nyckelord för varje 
medieföretag och fråga, för att se vilka strategier de tog upp. Till exempel när det gällde 
konkurrensen skrev vi att Aftonbladet ville 1) skilja ut sig, 2) stärka sitt eget varumärke, och så 
vidare. Det här gjordes systematiskt med varje medieföretag för att hitta mönster i deras svar och 
få fram vilka strategier som låg bakom utformningen. 

I resultatkapitlet presenterades sedan svaren under varje frågeställning och fråga, för att vara 
tydliga med att vi verkligen svarat på det vi ville undersöka. Medieföretagens strategier och svar 
presenterades och lyftes fram genom belysande citat, vilket är en vanlig metod vid kvalitativa 
samtalsintervjuer (Eneroth, 1984). Medieföretagens intervjusvar fick sedan ge svar på vad som låg 
bakom denna utformning. 

I samband med resultaten analyserades medieföretagens svar utifrån våra teorier. Genom att göra 
detta analyserades vilka strategier medieföretagen haft vid utformningen av partiledardebatterna 
och hur dessa skiljde sig åt, men också hur dessa strategier stod i samband med den nya 
mediesituationen, med nya aktörer och ökad konkurrens.  

Slutligen utgick vi från resultaten och analysen för att presentera våra slutsatser och koppla 
tillbaka till vårt syfte.  

När vi sammanställde och analyserade intervjusvaren var det viktigt att tolkningarna utgick från 
de teorier vi presenterat eftersom analysen och slutsatserna ska bygga på empirin, tidigare 
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forskning och de valda teorierna – inte på vår egen föreställningsvärld som forskare (Esaiasson 
mfl., 2012, kap.14). 

3.4.	  Metodproblem 
Vi tittade på alla partiledardebatterna via medieföretagens hemsidor och respektive play-kanaler. 
Ett problem med det är att det inte är säkert att programmen ligger kvar under längre tid, vilket 
kan göra det svårare att replikera studien, till exempel har SVT nu tagit bort sin partiledardebatt. 

Ytterligare ett problem som kan försvåra replikerbarheten av studien var att det var svårt att hålla 
sig till den tänkta strukturen för intervjuerna; det visade sig vara svårt att helt utgå från 
intervjuguiden. Lösningen blev att hålla öppna intervjuer, men eftersom det var en kvalitativ 
samtalsintervju så berörde vi ändå alla teman som vi hade med i vår intervjuguide. Eftersom 
intervjun inte blev fullt så strukturerad som det först var tänkt, fick vi göra en avvägning av varje 
intervjusvar då vi skulle kategorisera dem; det blev med andra ord en tolkningsfråga hur svaren 
skulle hanteras inför resultatskrivandet (Esaiasson mfl., 2012). 

Ett annat problem vi stötte på var att vi fick intervjua en annan person på Aftonbladet än vår 
ursprungliga intervjuperson. Det här bestämdes dagen innan avtalad intervju. Det löste sig dock 
genom att vi fick prata med Hanna Olsson istället, som jobbar som samhällschef på Aftonbladet 
och dessutom hade varit ansvarig för valsatsningen. Eftersom vi inte fick intervjua den person 
som varit huvudansvarig för Aftonbladet TV:s partiledardebatt, försäkrade vi oss att vi kunde 
komma i kontakt med den personen senare om vi behövde ställa kompletterande frågor. Det 
behövdes däremot aldrig, då Hanna Olsson kunde svara på allt. 

3.5.	  Kritik	  mot	  material	  och	  urval	  
Ett problem med vår metod var risken att få tillrättalagda intervjusvar. I slutändan går det aldrig 
att kontrollera om intervjupersonerna gett oss “hela sanningen”. Därför har vi i resultatdelen 
heller inte påstått att det är de “sanna” strategierna bakom programmens utformning som vi fått 
fram, utan varit tydliga med att det är representanterna för medieföretagens syn på saken 
(Esaiasson mfl., 2012, kap.16).  

Kritik kan även riktas mot att vi endast intervjuat en enda representant för vart och ett av 
medieföretagen, och inte alla personer som varit delaktiga i företagets valsatsning. Därmed har vi 
fått intervjupersonens ”sanning” som inte behöver ge hela bilden av hur arbetet med 
utformningen av valprogrammen gått till. Däremot har vi pratat med de personer som var 
huvudansvariga för partiledardebattens utformning, eller de personer som medieföretagen själva 
ansåg besatt den bästa kunskapen, därmed troligen fått bästa möjliga helhetsbild av 
medieföretagens strategier kring programutformningen.  

När det gäller TV4 kan kritik riktas mot att vi har pratat med en representant för Nyhetsbolaget 
AB, som formellt inte är en del av TV4. Nyhetsbolaget ingår dock i Bonniers-koncernen och 
producerar valprogrammen åt TV4. Mattias Hägerlund på Nyhetsbolaget var därför den främst 
ansvarige för valprogrammen och partiledardebatten. Han har även jobbat i samarbete med 
personer på TV4 och kunde därför svara på frågor som till exempel vilken målgrupp de har och 
hur TV4 ser på konkurrensen från de andra medieföretagen. Representanter på TV4 hänvisade 
även till Mattias Hägerlund för att svara på frågor. Vi försäkrade oss dock om att vi kunde nå 
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andra ansvariga på TV4 om vi behövde komplettera information, något som däremot aldrig 
behövdes. 

För att vi skulle få en så heltäckande bild som möjligt över medieföretagens olika strategier hade 
vi både öppna och mer direkta frågor – som grundade sig på hur programmen faktiskt blev. För 
att försäkra oss om att vi inte missuppfattat intervjupersonernas svar ställde vi även tolkande 
frågor (Esaiasson mfl., 2012, kap.16). 

Ytterligare kritik kan riktas mot hur förutsättningslösa vi varit när vi utformat våra intervjufrågor. 
Den här studien har utgått från ett konkurrensperspektiv, vilket naturligt genomsyrade valet av 
intervjufrågor. Vi stirrade oss därför inte blinda på teorin för att minska risken att missa strategier 
som föll utanför studiens perspektiv. Skulle vi däremot gjort den empiriska studien helt utan teori 
hade det blivit svårt att analysera och förstå medieföretagens representanters intervjusvar samt att 
sätta in dem i ett större sammanhang (Eneroth, 1984). 

Eftersom vi gjort en kvalitativ studie är inte resultaten i sig generaliserbara (Eneroth, 1984). Vi 
undersökte specifikt partiledardebatterna och den nya konkurrenssituationen i valet 2014. 
Medieföretagens strategier gick därför inte att generalisera till alla konkurrenssituationer eller 
medieföretag. Studien har ändå en extern validitet på en teoretisk nivå, då den är ett fall av hur en 
förändrad mediemarknad, med ökad konkurrens kan påverka medieföretags strategier. Studien 
bygger också vidare på tidigare forskning om konkurrens mellan medieföretag. Dessutom kan vår 
studie användas för vidare forskning i ämnet.  
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4.	  Resultat	  och	  analys 
I det här kapitlet kommer resultaten av den empiriska studien att presenteras. Först presenteras 
programbeskrivningar av partiledardebatterna, ett medieföretag i taget. Därefter görs en 
jämförelse av programmen, för att belysa likheter och skillnader. Sist presenteras resultaten från 
de kvalitativa samtalsintervjuerna, samt analys av dem, uppdelat efter studiens frågeställningar.  

4.1.	  Beskrivning	  av	  programkoncepten	  
4.1.3.	  Aftonbladet	  
Aftonbladet var först ut med att hålla sin debatt bland de fyra undersökta medieföretagen. Deras 
debatt sändes den 1 september. Försnacksprogrammet, som var 1 timme och 30 minuter, 
inleddes med att “röda mattan” rullades ut och att gästerna anlände. Josefin Crafoord tog emot 
gästerna. Därefter startade sändningen, där Maria Bjaring och Claes Åkeson skulle guida tittarna 
in i debatten. Gäster i försnacksprogrammet var Isabella Löwengrip, bloggare och entreprenör 
och med ett förflutet i Moderata ungdomsförbundet, Daniel Breitholtz, sportprofil från 
Sportbladet Show, Robert Laul, sportkolumnist samt Soraya Hashim, journalist och bloggare på 
Nöjesguiden, projektledare på Rättviseförmedlingen och debattör. 

Själva partiledardebatten sändes från kongresshallen i Stockholm Waterfront och höll på i två 
timmar. Programledare var Karin Magnusson och “sidekick” var Malvina Britts. Som 
expertkommentator satt Aftonbladets inrikespolitiske kommentator Lena Mellin. På plats i 
studion fanns även en sociala medier-redaktör, Natalia Kazmierska.  

Karin Magnusson började med att köra en handuppräckning bland politikerna, “vem vinner den 
här debatten?”. 

Mellan att varje ämne debatterades fick partiledarna svara på ja- och nej-frågor med hjälp av röda 
och gröna lappar. Två av tre frågor som ställdes var politiskt anknutna, den tredje och sista var av 
mer personlig karaktär, för debattämnet skolan till exempel “Har du någonsin fuskat på ett 
prov?”. Efter ja- och nej-frågorna inleddes det aktuella debattämnet där programledarna 
fördelade ordet mellan partiledarna. Tittarna uppmanades kontinuerligt att tycka till på sociala 
medier. Natalia Kazmierskas roll i programmet var att läsa upp utvalda tweets och kommentarer 
från Aftonbladets chattforum. 

När halva programtiden gått, något Aftonbladet valt att kalla “halvlek” gick de vidare till “Maria 
och gänget och den andra studion”, där de tillsammans med politiska tyckare gav en snabb analys. 
Samma studio användes även för uppsnack och sedan under eftersnacket. 

Tillbaka på scenen på Waterfront uppträdde artisten Tomas Stenström med låten “slå mig hårt i 
ansiktet”. 

Eftersnacksprogrammet startade i direkt anslutning till debatten och varade i 1 timme. Lena 
Mellin fortsatte kommentera även under eftersnacket. Med i programmet var även Karin 
Pettersson, Aftonbladets politiska chefredaktör som analyserade debatten ur ett vänsterperspektiv, 
Ulrica Schenström, moderat pr-konsult som analyserade debatten ur ett högerperspektiv. Övriga 
gäster var Elaine Eksvärd, retorikexpert, Ehsan Fadakar, debattchef på Aftonbladet samt 
författaren Björn Ranelid som recenserade partiledarnas språkliga insatser. I studion satt även 
samma gäng som medverkade i uppsnacket. Programmet varvade mellan den politiska panelen, 
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och uppsnacksgänget, klipp från debatten, och intervjuer direkt från Waterfront. I programmet 
gav även Aftonbladets debattchef Ehsan Fadakar en analys av den “aktivitet” som varit på sociala 
medier under kvällen. 

4.1.4.	  Expressen	  
Den 3 september var det dags för Expressen att sända sin partiledardebatt på webben. Innan 
debatten sändes ett försnack från en studio, som höll på i en timme. Anna Jernberg Carlsson var 
programledare och i studion fanns även gästerna Jonna Sima, kulturredaktör på tidningen arbetet, 
och Maria Abrahamsson, riksdagsledamot för Moderaterna. Under programmet varvades 
diskussion i studion med intervjuer från Hotell Rival, där själva debatten hölls. Reportern Fredrik 
Sjöshult intervjuade gäster utanför ingången till Hotell Rival och även reportern Åsa Asplid 
pratade med gäster inne på hotellet. Flera mer eller mindre kända personer frågades då om sina 
tankar inför debatten, bland annat Bert Karlsson och Kattis Ahlström. Under programmet 
intervjuades även partiledarna när de anlände till hotellet. Under uppsnacket kom det upp text 
om att tittarna kunde kommentera på Twitter med hashtaggen “Barpol”. 

Själva debatten leddes av Expressens politiske reporter Niklas Svensson, i en salong på Hotel 
Rival och höll på i två timmar. Debatten hölls på en stor scen med 700 personer i publiken. 
Debatten var uppbyggd kring olika ämnesområden. Innan varje ämne visades ett förinspelat 
inslag där en “vanlig person” fick ställa en fråga som inledde debattämnet. Efter varje ämne fick 
politikerna svara på ett antal snabbfrågor genom röda och gröna lappar. Mellan varje ämne 
förflyttades programmet också upp till “baren” där tre tidigare partiledare – Mona Sahlin (S), 
Maria Wetterstrand (MP) och Ulf Adelsohn (M), satt och diskuterade debatten tillsammans med 
programledaren Malin Roos i en barmiljö. Några gånger under debatten var det också dags för 
momentet “barn och politik”, där det visades förinspelade inslag med barn som fick ställa frågor 
till politikerna. Under debattens gång kom det upp texter  kopplade till ämnet där tittarna 
uppmanas att tycka till på Twitter. Under programmets gång uppmanade Niklas Svensson också 
vid ett flertal tillfällen tittarna att gå in och diskutera på sociala medier. Även i baren togs det vid 
några tillfällen upp vad som skrivits på sociala medier.  

Efter debatten fortsatte programmet med eftersnack och analys i baren, vilket höll på i 43 
minuter. Då var även Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ, med och 
diskuterade kvällens debatt. Barpanelen varvades med intervjuer med partiledare och gäster som 
dröjt sig kvar på Rival-scenen. Under några tillfällen diskuterades också vad som sagts i sociala 
medier.  

4.1.1.	  SVT	  
SVT sände sin debatt den 12 september. Innan programmet sändes ett förprogram på webben, 
som höll på i 50 minuter. Det webbsända programmet sändes live från ingången till SVT-huset i 
Stockholm och leddes av reportern Love Benigh. I programmet intervjuades statsvetaren Henrik 
Ekengren Oscarsson. Partiledarna anlände sedan en och en till ingången och intervjuades av Love 
Benigh innan de gick på “röda mattan” in i tv-huset. 

Det tv-sända programmet inleddes med Valstudion, ledd av programledaren André Pops. André 
Pops och två gäster, statsvetarna Henrik Ekengren Oscarsson och Katarina Barrling, stod runt ett 
podium i samma studio där debatten hölls. Statsvetarna intervjuades inför debatten och det 
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presenterades färska opinionsmätningar. André Pops nämnde också att man som tittare kunde 
vara med och diskutera genom haschtaggen “Din röst”.  

Efter ungefär 10 minuter började själva debatten som alltså hölls i samma studio, med publik som 
satt på stolar i studion. Debatten leddes av Mats Knutsson och Anna Hedemo och höll på i två 
timmar. Debatten hölls utifrån olika ämnen, där partiledarna fick debattera varje ämne innan de 
gick vidare till nästa. Programledarna fördelade ordet. 

Vid varje nytt ämne dök det upp en text om att tittarna kunde gå in och diskutera debatten. 
Exempelvis: “Hur tycker du att bostadsbristen ska lösas? Diskutera på svt.se eller på Twitter #din 
röst” 

Direkt efter debatten tog André Pops över i Valstudion igen, som då höll på i 20 minuter. Då 
intervjuades fem gäster om debatten: statsvetarna Henrik Ekengren Oscarsson, Katarina Barrling 
och Anders Sundell samt Karin Pettersson, ledarskribent på Aftonbladet och Sanna Rayman, 
ledarskribent på Svenska Dagbladet. Under programmet varvades samtal och analys med att 
reportern Love Benigh intervjuade partiledarna. Under programmets gång visades också filmklipp 
på ungdomsförbund som viftade med flaggor och plakat utanför studion. I Valstudion fick även 
statsvetaren Anders Sundell lyfta fram statistik över vilka partiledare som “angripits mest” under 
debatten, vilket diskuteras av experterna. I Valstudion nämndes även vad som sagts på sociala 
medier om debatten. 

4.1.2.	  TV4 
Torsdagen den 11 september sände TV4 sin partiledardebatt inklusive för- och eftersnack. 

Försnacket, eller uppsnack, som TV4 själva kallar det för, sändes på webben innan själva 
debatten, och var 30 minuter långt. Programledare för uppsnacket var Henrik Alsterdal, som satt 
i en studio i TV4-huset, tillsammans med den politiske reportern Ann Tiberg, som intervjuades 
om vad hon trodde man kunde förvänta sig av kvällens debatt. Reporter Per Skoglund “tog 
temperaturen bakom kulisserna i TV4-huset”, han minglade bland annat runt hos partiledarna 
och bland ungdomspartierna som stod på bakgården av TV4-huset. Uppsnacks-programmet 
varvade mellan studion och “bakom kulisserna”-scener med Per Skoglund. 

Efter uppsnacket inleddes partiledardebatten, som var både tv och webb-tv- sänd, och höll på i 2 
timmar och 17 minuter. Programledare för debatten var Anders Pihlblad och Jenny Strömstedt. 
Programmet inleddes med en presentation av kvällens ämnen, och Jenny Strömstedt som 
uppmanade tittarna att tycka till på sociala medier med hashtaggen “TV4val”. 

Under programmets gång hade TV4, förutom debatt, även dueller mellan två partiledare, där en 
partiledare fick utmana en annan i frågor som låg de extra varmt om hjärtat. En sådan kortduell 
mellan Åkesson och Björklund, inledde programmet. Duellen hölls vid ett runt bord i mitten av 
studion, och varade i några minuter. Därefter var det dags för kvällens första debattämne –
invandringsfrågan. Alla partiledare stod bakom varsitt podium, och fick turas om att tala efter att 
ha blivit tilldelade ordet. 

Programmet fortsatte på samma sätt med att varva dueller och debattämnen. I reklampauserna 
fortsatte sändningen på webben, där bland annat reporter Per Skoglund var ute bland 
ungdomspartierna. 
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När debatten avslutats, var det dags för eftersnack. Eftersnacksprogrammet Valspecial hölls i 
samma studio, nu med programledarna Bengt Magnusson och Petra Nordlund, och höll på i 20 
minuter. Tillsammans med gästerna i programmet – Karin Pettersson, politisk chefredaktör på 
Aftonbladet, Marcus Oscarsson, valexpert samt Per Schlingmann, f.d. partisekreterare för 
Moderaterna – kommenterade och analyserade de den debatt som precis varit. 

4.1.5.	  Jämförelse	  av	  programmen	  
Miljö:  
Gemensamt för Aftonbladet och Expressen var att de sände sina debatter på scener inför publik, 
medan TV4 och SVT var i sina tv-studior. SVT hade publik i studion, medan TV4 valde att ha 
debatten helt utan publik. Under programmet, i “halvlek”, bytte Aftonbladet en gång miljö, när 
de växlade över till sin andra studio för kommentarer och analys. Expressen växlade mellan 
debattscenen och sin panel uppe i baren. TV4 och SVT valde däremot att vara i samma 
studiomiljö under hela debatten.  

Medieföretagen hade också för- och efterprogram som hölls i delvis andra miljöer. Både 
Aftonbladet och Expressen sände dessa program i studiomiljö. Stora delar av Expressens 
försnack sändes också från gatan utanför hotell Rival, samt inne på hotellet, där människor 
fångades upp på plats. TV4 hade ett liknande koncept som Expressen. De sände sitt försnack 
från en studio men växlade till reportern Per Skoglund som var i olika miljöer i tv-huset, som vid 
kaffeautomaten, i korridorer och i kontrollrum. SVT sände sin sitt webbsända försnack utanför 
tv-huset. När tv- sändningen startade började programmet med Valstudion. Den var i samma 
studio som debatten, men programledaren och gästerna stod runt ett bord en bit bort från scenen, 
så att det blev en övergång mellan själva debatten och Valstudion. 

I eftersnacksprogrammen valde medieföretagen olika miljöer. Aftonbladet var i samma studio där 
de höll försnacket och “halvlek”. Expressen sände eftersnacket med panelen uppe i baren, där det 
kommit upp fler människor och gäster som minglade runt. Programmet växlade även till debatt-
scenen för intervjuer med gäster och partiledare som dröjt sig kvar på scenen. TV4 höll 
eftersnacket i samma studio där debatten varit. De växlade också över till reportern Per Skoglund 
som pratade med ungdomsförbund utanför tv-huset. SVT var återigen i Valstudion och i 
bakgrunden syntes partiledarna som var kvar för intervjuer. 

Programmoment: 
Gemensamt för alla programmen var att de förutom själva debatten hade olika typer av för- och 
eftersnack, men de såg olika ut. Aftonbladet hade ett försnack med gäster, analyser och 
kommentarer. De hade även kommentarer i mitten av debatten och i slutet. Även Expressen 
valde att gå in i debatten och låta sin barpanel diskutera och analysera efter varje ämne. SVT och 
TV4 hade ett annorlunda koncept, där de lät analyserna ligga före och efter debatten och inte 
under debattens gång. 

Aftonbladet och Expressen hade också fler moment än de andra medieföretagen. Aftonbladet 
varvade debatten med snabbfrågor, livemusik och kommentarer i “halvlek”. Även Expressen 
hade snabbfrågor, dessutom hade de förinspelade inslag där personer fick ställa frågor samt inslag 
med barn som fick ställa frågor. Under debatten växlade de mellan debattscenen och 
kommentarer i baren. TV4 hade också ett moment förutom själva debattfrågorna, där de lät 
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partiledarna duellera två och två i enskilda frågor. SVT hade däremot inga speciella 
programmoment utan lät debatten pågå med ett ämne i taget. 

Medverkande personer: 
Gemensamt för medieföretagen var att de hade en eller två programledare som ledde själva 
debatten. För- och eftersnacken leddes däremot av andra programledare; alltså inte samma som 
höll i debatten. På det viset blev det en skiljelinje mellan vad som var debatt och vad som var 
program med analys, kommentarer och diskussion. 

Samtliga medieföretag hade olika gäster och experter som var med och diskuterade. I 
Aftonbladets fall var det ett uppsnack i “soffan”, med kända mode-, nöjes- och sportprofiler. 
Efter debatten analyserades debatten av en politisk panel i samma studio, även då var personerna 
från uppsnacket med. De hade alltså både politisk sakkunniga personer och profiler som kom 
från till exempel sport- eller nöjesvärlden. Expressen hade ett studiosamtal med en chefredaktör 
och en riksdagsledamot. Deras huvudsakliga “panel” bestod dock av tre före detta partiledare, 
som alltså var insatta i den politiska världen. Under programmets gång hade de också intervjuer 
med gäster på plats i kön och inne på hotell Rival. Dessa var olika typer av kända människor så 
som pressekreterare, företagsledare och representanter för olika organisationer. TV4 och SVT 
hade däremot enbart gäster som var politiskt kunniga på olika sätt. I sitt uppsnack intervjuade 
TV4 en statsvetare och representanter från politiska ungdomsförbund och i eftersnacket hade de 
med en chefredaktör, en statsvetare och en före detta partisekreterare. SVT hade tre statsvetare 
och två ledarskribenter som experter. 

Publikmedverkan:	  
Samtliga medieföretagen använde sig i viss mån av sociala medier i sina program. Gemensamt var 
att de uppmanade tittare att kommentera och diskutera. Vid några tillfällen togs det också upp 
vad som sagts i sociala medier. Aftonbladet gjorde detta både i halvlek och i eftersnacket och 
hade också en sociala medier-redaktör som läste upp tweets och kommentarer. Även Expressen 
tog upp sociala medier i sin barpanel och efter debatten, men bara vid något enstaka tillfälle. TV4 
uppmanade tittare att vara med och diskutera på till exempel Twitter, men tog sedan inte upp det 
i programmet. Även SVT pratade om sin hashtagg i programmet och i eftersnacket 
kommenterades kort vad som sagts på sociala medier. Inget av medieföretagen valde dock att ta 
in sociala medier i själva debatten, eller att ställa debattfrågor utifrån vad som sagts på sociala 
medier. 

Expressen hade ett inslag där “vanliga personer” fick ställa frågor till partiledarna. Dessa frågor 
var förinspelade och visades innan varje ämne, som ett sätt att få igång debatten. Personen 
presenterades och fick ställa en fråga, som till exempel när det gällde integration: “Hur ska ni göra 
så att människor som kommit hit kommer in på den svenska arbetsmarknaden och får jobb?”, 
varpå programledaren Niklas Svensson lät någon av partiledarna svara på detta. De andra 
medieföretagen hade inga sådana inslag i sina program. 

4.2.	  Vilka	  strategier	  hade	  medieföretagen	  när	  de	  utformade	  sina	  programkoncept?	  
4.2.1.Vilken	  publik	  vände	  de	  sig	  till?	  
Aftonbladet var det medieföretag som stack ut när det gällde val av målgrupp då de specifikt 
valde att rikta in sig på den unga publiken – personer mellan 18 och 30 år. Hanna Olsson, 
samhällschef på Aftonbladet, sa att det var ett strategiskt val: 
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“Det är våra framtida läsare och lyssnare och tittare eller vad man ska 
säga… och framtida publik! Alltså det är ju de som vi vill ska gå till 
Aftonbladet när de vill veta vad det är som händer och vad som 
snackas om i Sverige.” 

– Hanna Olsson, Aftonbladet 

 
För Aftonbladet var detta alltså en ekonomisk strategi. Genom att rikta sig till en ung målgrupp 
ville de försäkra sig om att de har en publik även i framtiden. I konkurrensen om tittarna blir det 
också viktigt att försöka nå just den framtida publiken. De kommersiella medieföretagen får sina 
intäkter genom att ha en stor publik (McManus, 1994) och genom särskilda satsningar vill 
Aftonbladet alltså fånga upp denna unga målgrupp och, som Hanna Olsson sa, få dem att gå till 
Aftonbladet istället för till andra medieföretag. 

Samtidigt betonade Hanna Olsson att det kändes “demokratiskt riktigt att vända sig till unga”, 
eftersom valdeltagandet var något lägre bland dem. 

Enligt Sigurd Allern (2012, 238) måste alla medieföretag veta vilken publik de vänder sig till och 
vilket innehåll de ska ge denna publik. Medieföretagen kan till exempel välja att rikta sig till en 
bred målgrupp eller också att försöka nå en mer nischad publik, så som Aftonbladet gjorde.  

Elsa Falk, som är editionschef på Expressen TV, berättade att de på Expressen hade en annan 
strategi med sin målgrupp. De ville inte rikta sig specifikt till den unga publiken utan göra 
program för en bredare målgrupp. De tänkte dock inte att de skulle nå alla medborgare, utan 
riktade främst in sig på en “mogen, politiskt intresserad publik.” 

Elsa Falk sa att de ändå såg det som positivt om de nådde unga tittare, eftersom de är en svår 
grupp att nå ut till när det gäller politik. Expressen försökte därför skapa ett program som 
passade olika åldersgrupper. Elsa Falk sa: 

“Det är inte så att vi exkluderar ungdomar men vi försökte inte ha 
kepsar och musik och... yo liksom.” 

– Elsa Falk, Expressen 

 
Anledningen till det var, enligt Elsa Falk, att Expressen aldrig vänt sig specifikt till ungdomar i sin 
övriga journalistik, utan till en politiskt intresserad publik. Därför valde de att rikta sig till politiskt 
intresserade även när det gällde partiledardebatten.  

Enligt teorin om mediernas varumärkesbyggande förknippas ett medieföretag med vissa känslor 
och funktioner som publiken ska känna igen (Ots, 2013). Expressen ville förknippas med en 
politiskt engagerad journalistik, och riktade sig därför till en politiskt engagerad målgrupp. När 
innehållet idag sprids på fler kanaler blir det ännu viktigare att tittarna känner igen sig (Ots, 2013), 
oavsett om de läser papperstidningen eller tittar på Expressen TV i mobilen. Expressen valde 
därför att hålla fast vid sitt varumärke genom att utforma även partiledardebatten så att den 
passade politiskt intresserade, och därmed skulle kännas som Expressen. 
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Ytterligare en motivering till Expressens val av målgrupp var att de ville skilja ur sig från vad 
övriga medier skulle göra för typ av debatter. Elsa Falk sa att de ville vara folkligare än SVT. 
Samtidigt visste de att Aftonbladet skulle vara mer ungdomliga och storslagna och ville inte göra 
en liknande satsning. I valet av målgrupp förhöll sig alltså Expressen till vad de andra 
medieföretagen skulle göra, och lät det påverka sin utformning. Samtidigt var det viktigaste för 
Expressen, enligt Elsa Falk, att vara sitt eget varumärke och sin egen publik trogen. 

Mattias Hägerlund jobbade vid tillfället för intervjustudien på Nyhetsbolaget AB som 
producerade valprogrammen åt TV4. Han var projektledare för TV4:s valsatsningen. Mattias 
Hägerlund berättade att TV4:s huvudmålgrupp var alla mellan 15 och 64 år, men att de gärna ville 
göra ett program som även tilltalade unga väljare. 

“Strategin är att göra program som tilltalar alla så att säga. Alltså vi ska 
ju inte göra ett ungdomsprogram eller sådär, så att det gör vi ju inte. 
Det blir ofta inte så bra liksom, alltså nu ska vi göra ett käckt 
ungdomsprogram här, så försöker man vara sociala medier, man 
försöker vara hipp och häftig liksom, men det blir ofta pannkaka utav 
det där, tycker jag i alla fall. Så därför försöker vi få in moment som 
tilltalar både äldre och yngre.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

 
TV4:s strategi var alltså inte att rikta sig till en nischad målgrupp (Allern, 2012) utan snarare att nå 
en bredare publik, genom att utforma programmet så att det passade olika åldersgrupper. 

Även SVT ville nå en bredare målgrupp. Eva Landahl, valchef på SVT, sa att partiledardebatten 
riktade sig till hela svenska folket. 

“Vi vände oss till olika målgrupper med olika program, men 
slutdebatten och partiledarutfrågningen och valvakan, dem är för alla” 

– Eva Landahl, SVT 

 
Enligt Nord och Grusell (2012) kan även public service välja att rikta sig till en smalare publik 
och det har blivit vanligare att SVT försöker nå särskilda målgrupper, som till exempel unga. 
Denna möjlighet har blivit större när SVT kan komplettera sitt tv-sända utbud med program på 
webben. (Nord och Grusell 2012, 87). Enligt valchefen Eva Landahl gjorde SVT riktade 
satsningar i sina olika valprogram. Just slutdebatten ansågs dock vara ett program som skulle nå 
alla medborgare.  

Till skillnad från de kommersiella medieföretagen kan inte SVT välja helt fritt vilka de riktar sig 
till, utan måste alltid ha sitt uppdrag som public service i åtanke (Esaiasson & Håkansson, 2002). 
Även om de kan göra riktade satsningar med särskilda program måste de sammantaget försöka 
sprida samhällsinformation och granskning till hela svenska folket (Nord och Grusell, 2012).  
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4.2.2.	  Hur	  tänkte	  de	  kring	  miljön?	  
Aftonbladet höll debatten i kongresshallen på Stockholm Waterfront, med omkring 500 personer 
i publiken. Enligt Hanna Olsson på Aftonbladet var tanken att de ville skapa en maffig känsla av 
“arena-rock”. Hon sa att de inte enbart tittade på de andra medieföretagens debatter utan även 
inspirerades av tv-produktioner och arrangemang som de gjort själva, till exempel programmet 
Rockbjörnen. 

Mats Ots (2013) skriver att miljön är en del av medieföretagets varumärke som gör att tittarna 
känner igen medieföretagets stil och image. För Aftonbladet blev miljön ett sätt att skapa 
igenkänning. 

Även Expressen hade debatten på en scen med publik. Enligt Elsa Falk, på Expressen TV, 
berodde det på att de ville skapa en särskild atmosfär och miljö. 

“Det handlar väl mycket om att få känslan av människor och att man 
samlas. Och att det är uppslutning.. äh.. och att det inte blir en torr 
debatt. Och även om publiken inte säger nånting så är det klart att de 
påverkar bara genom att de sitter där. Det blir en annan levande 
atmosfär i den lokalen, bara av att de är där. Och det avspeglar ju sig 
både i programmet och i partiledarnas svar och att de vänder sig till 
publiken på ett annat sätt.” 

– Elsa Falk, Expressen 

 
Enligt Esaiasson och Håkansson (2002) är det framförallt formen på valprogrammen som har 
förändrats mellan valrörelserna. Bland annat genom vilken miljö debatterna har hållits i. 
Historiskt har debatter hållits i både riksdagssalar och tv-studior (Esaiasson & Håkansson, 2002). 
Valet 2014 valde alltså båda kvällstidningarna att hålla sina debatter på scener inför publik. SVT 
och TV4 sände däremot debatterna från sina tv-studior.  

TV4 hade en speciell valstudio, där de sände de flesta valprogrammen och även 
partiledardebatten. Mattias Hägerlund på Nyhetsbolaget sa att det var en viktigt del i att tittarna 
skulle känna igen sig. Därför jobbade de med att ha samma grafik, scenografi och stil genom hela 
valsatsningen. Enligt Mats Ots (2013) är det inte bara medierna i sig som är varumärken, utan 
även enskilda program har en viss stil för att tittarna ska känna igen sig. För TV4 blev hela 
valsatsningen ett varumärke, med en särskild stil som gick igen i alla program.  

Eva Landahl på SVT sa att de gärna ville ha debatten externt eller på en scen, men att det av 
praktiska och ekonomiska skäl blev bättre att vara i tv-studion. För att ändå få en känsla av att 
“släppa in världen” till studion valde SVT att ha stora skärmar där de bland annat visade bilder på 
ungdomspartierna som stod utanför studion. 

Medieföretagens val av miljö var alltså ett sätt att skapa en stämning och atmosfär, vilket både 
kvällstidningarna och de “gamla aktörerna” SVT och TV4 ville göra. Miljön var också en strategi 
för att skilja ut sig från de andra medieföretagen samt för att stärka sitt varumärke, något som 
visat sig bli viktigare när konkurrensen om tittarna ökar (Jönsson & Strömbäck, 2007). 
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4.2.3.	  Hur	  tänkte	  de	  kring	  medverkande	  personer?	  
4.2.3.1.	  Val	  av	  programledare	  
De intervjuade på samtliga medieföretag sa att de valde programledare som tittarna skulle känna 
igen och som var tydliga profiler för medieföretaget. Enligt James H. Hamilton (2004) ökar 
sannolikheten att tv-tittarna väljer ett specifikt program eller kanal om de känner igen sig. Ett sätt 
för medieföretagen att göra detta är att profilera enskilda journalister eller programledare. På så 
vis blir de förknippade med det specifika medieföretaget och stärker deras varumärke. Även Mats 
Ots (2013) skriver att det är viktigt för medieföretagen att skapa ett starkt varumärke, vilket de 
bland annat kan göra genom att välja en profilerad journalist som programledare. 

Expressen hade sin politiske reporter Niklas Svensson som programledare. Elsa Falk sa att det 
var en viktig del i Expressens stil att lyfta fram en profil som är välkänd för Expressens publik.  

Hanna Olsson på Aftonbladet sa att även de tänkte strategiskt i sitt val av programledare.  

“Ja, där är det väl väldigt enkelt att Karin Magnusson är, är en 
rutinerad, tung Aftonbladet tv- programledare som är en av våra 
största profiler. Hon har också lett våra politiska program. Och 
Marina Britts jobbar också på Aftonbladet TV med politik, så det var 
ju egentligen ganska glasklara val.” 

– Hanna Olsson, Aftonbladet 

 
TV4 hade Jenny Strömstedt och Anders Pihlblad som programledare för själva debatten. Mattias 
Hägerlund på Nyhetsbolaget sa att de valdes för att de är välkända namn och ansikten för TV4-
publiken. 

“Ja, det är klart att vi skulle ju aldrig komma på tanken att sätta en 
halvkänd person, eller en person som inte, som man inte känner igen.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

 
Även på SVT valdes programledarna med tanke på igenkänningsfaktorn för publiken. Själva 
debatten leddes av Anna Hedemo och Mats Knutsson, som är starkt förknippade med SVT. I 
SVT:s Valstudion, som hölls innan och efter själva debatten, var André Pops programledare. Eva 
Landahl, valchef på SVT, sa att de valde honom för hans kompetens, men att det också var ett  
strategisk val eftersom han drar en stor publik. 

“Han är ju folkkär, han sitter i Vinterstudion och han har vunnit 
tittarnas pris på kristallen jag vet inte hur många gånger nu. Så vi 
visste ju att han har en publik som kommer att följa med in… och sen 
är han duktig, han är jättebra i den där rollen.” 

– Eva Landahl, SVT 
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Eva Landahl beskrev SVT:s val av programledare som att de var “bra och skarpa varumärken 
liksom, för SVT som har stort förtroende. Man ska känna sig trygg när de börjar fråga ut och 
sådär. Man ska känna att här är inga som kommer att tappa trådarna utan det går liksom att lita på 
dem.” 

Gemensamt för alla medieföretagen var alltså att tittarna skulle känna igen programledarna. Men 
det var även viktigt med pålästa och kunniga programledare. Eva Landahl på SVT poängterade 
detta särskilt då det är viktigt för SVT att bevara sin trovärdighet som public service-företag. 
Trovärdigheten är även ett starkt kort för SVT på symbolmarknaden, den marknad där 
medieföretagen konkurrerar med sin legitimitet och trovärdighet (Jönsson & Strömbäck, 2007). 

4.3.2.2.	  Val	  av	  gäster	  och	  experter 
Även valet av gäster och experter var en del av programmets utformning. På Aftonbladet var det, 
enligt Hanna Olsson, viktigt att ha unga politiskt intresserade personer som tilltalade deras 
målgrupp. I försnacket gästades de bland annat av Isabella Löwengrip, känd som bloggaren 
“Blondinbella”, som har ett förflutet i Moderata ungdomsförbundet. Hanna Olsson sa även att 
det var viktigt för dem att ha gäster med olika politiska åsikter. 

Expressen hade med gäster i en studio och i sin panel i “baren”. De var framförallt till för att 
diskutera och analysera debatten. Under för- och eftersnacket intervjuades även gäster på plats av 
Expressens reportrar. Elsa Falk, editionschef på Expressen TV, sa att de hade bjudit in en del 
kända personer som de bett vara tillgängliga för intervjuer. Bland annat intervjuades Bert 
Karlsson och Kattis Ahlström om sina tankar inför debatten. Elsa Falk sa att en tanke med det 
var att skapa en VIP-känsla. 

“Dels kan det ju vara intressant ur ett innehållsligt perspektiv. Sen är 
det ju också nån känsla av att visa att man är på plats och att det är 
direktsändning och att det är nån slags nerv. Sen så ur ett 
marknadsperspektiv är det klart kul att kunna säga vi har en 
partiledardebatt där den, den och den har varit. Det blir ju en slags 
indirekt name-dropping om vikten av evenemanget liksom.” 

– Elsa Falk, Expressen 

 
De intervjuade på SVT och TV4 lyfte framförallt fram att gästerna var till för att ge bra analys 
och diskussion till debatten, men för TV4 var det också viktigt att ha med personer som gjorde 
sig bra i tv och bidrog till ett bra program. Om TV4:s val av gästerna Per Schlingmann och Karin 
Pettersson, sa Mattias Hägerlund på Nyhetsbolaget att de “är tacksamma, de pratar i one-liners 
och de är lätta att sätta igång”. 

En ambition med valet av gäster var alltså att skapa ett bra och tilltalande tv-program. Målet att 
skapa “bra tv” har varit en viktig drivkraft för SVT när de utformat valprogram även i tidigare 
valrörelser (Esaiasson & Håkansson, 2002, 108). Denna drivkraft verkar, enligt de 
programansvarige som intervjuats, vara viktig även för de andra medieföretagen i denna studie. 
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4.2.4.	  Hur	  tänkte	  de	  kring	  programmomenten?	  
4.2.4.1.	  Tempo	  och	  dynamik! 
Gemensamt för medieföretagen var att de hade både journalistiska och tv-mässiga strategier 
bakom sina programmoment. Enligt Esaiasson och Håkansson (2002) påverkas valprogrammen 
av de journalistiska idealen som programansvarige och andra inom medieföretaget har.  

Elsa Falk på Expressen TV sa att även när det gäller en partiledardebatt så handlar det om att  
“bygga ett tv-program.” Därför försökte de skapa ett dynamiskt program med bra dramaturgi. 
För att göra det hade Expressen bland annat ett programmoment där politikerna fick svara på 
korta påståenden med röda och gröna lappar. Elsa Falk sa att det momentet “dels handlar om att 
få ett tempo i programmet. Så att det blir en framåtrörelse rent dramaturgiskt faktiskt.” 

Även för Expressen var en strategi alltså att skapa “bra tv”. Det går i linje med tidigare forskning 
om att medieföretag vill skapa program med tempoväxlingar och dynamik (Esaiasson & 
Håkansson, 2002).  

Momentet var också ett sätt att få in fler frågor och ämnen som inte rymdes inom de fyra 
debattämnen som Expressen valt ut. Enligt Elsa Falk tänkte de på Expressen på att “bygga bra tv” 
även med sina andra moment. Till exempel hade de förinspelade inslag där barn fick ställa frågor 
till politikerna. 

“Alltså, nånstans så ska man göra tv så gäller det ju att göra något som 
är roligt att titta på också, med lite olika tempoväxlingar, det ska 
finnas nån typ utav garv, det ska… jag menar, det är därför 
Aftonbladet hade musik. För dem ville ha något annat liksom som 
bryter av. Så att det blir en modern tv-sändning. Där tyckte vi att barn 
och politik fyllde det med ett litet garv, det lättar upp, politikerna 
slappnar av en smula, man får en punch-line liksom.” 

– Elsa Falk, Expressen 

 
Aftonbladet hade, precis som Expressen, ett moment med snabbfrågor – då med både politiska 
och personliga frågor. Enligt Hanna Olsson var det ett sätt att få en mix i programmet: 

“Det är ju nånting som vi kvällstidningar pratar oss gröna om, den här 
berömda mixen.”  

– Hanna Olsson, Aftonbladet 

 
Ytterligare en strategi bakom snabbfrågorna var att det kunde generera nyheter, om till exempel 
en politiker hade svårt att svara på en fråga. Att programmet skulle generera nyheter var, enligt 
Hanna Olsson, något som genomsyrade hela utformningen av partiledardebatten. 

“Det är ju väldigt viktigt att det genererar nyheter, för annars kan vi ju 
inte skriva om vår egen debatt. Alltså vi, vi kan ju skriva hur många 
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texter som helst att det är en succédebatt, det är en succédebatt. Men 
det blir ju inte det förrän den faktiskt ger nånting i nyhetsväg.”  

– Hanna Olsson, Aftonbladet 

 
Att Aftonbladet hade live-musik var ett sätt att bryta av i programmet och skapa en mer 
avslappnad stämning, men också ett sätt att locka unga tittare. 

TV4 varvade debatten med dueller mellan två partiledare. Enligt Mattias Hägerlund på 
Nyhetsbolaget var det ett sätt att göra bra tv. 

“Ja, alltså dels att göra skillnad, att det inte ska se likadant ut som 
andra... eh och att det blir en dynamik och en tempoväxling i 
programmet, vilket alltid är tilltalande så att man inte bara är ... det är 
jämntjockt hela tiden liksom. Eh, så jobbar man ju med allt man gör, i 
nyhetssändningar, i andra typer av program, så gör man alltid liksom 
kortare och längre grejer, olika tilltal och ton i olika inslag eller i olika 
delar i programmet.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

	  
4.2.4.2.	  Soffhäng,	  sportsnack	  och	  expertkommentarer	  
Alla medieföretagen hade program före och efter själva debatten. Deras upplägg skiljde sig dock 
åt. 

Enligt samhällschefen Hanna Olsson ville de på Aftonbladet att deras för- och eftersnack skulle 
kännas sportigt. Eftersom det är vanligt för Aftonbladet att använda mycket sportmetaforer i sin 
politiska journalistik ville de ta in och spela på det även i partiledardebatten. 

“Det var ingen slump att det skulle kännas så. Och att, vi är ju 
förtjusta i spelteori på kvällstidningarna. Alltså vi vet hur, vi vet alla 
hur kritiserat det är i … i liksom politisk journalistik, men det är en 
del av politisk journalistik, och det är… det vi ville göra var, att bryta 
ut det från debatten. Att göra det så tydligt som möjligt att här 
kommer man att lattja med det, här kommer man att prata om taktik 
och här kommer man att prata om retorik och… eh... och så. Men det 
är håller vi utanför debatten, då går vi till en annan studie, vi har andra 
gäster, eh… och det, ah, det ger ju nånting annat helt enkelt.” 

– Hanna Olsson, samhällschef Aftonbladet 

 
På Expressen valde de att ha sitt försnack i en studio med två gäster. Det varvades med intervjuer 
med partiledare och gäster utanför debattlokalen. Enligt Elsa Falk var målet att få känslan av att 
det var live och på plats, och “barpanelen” var ett sätt att skapa tempoväxling i programmet, men 
även ett sätt att guida tittarna till politiken. De tidigare partiledarna blev en slags expertpanel som 
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enligt Elsa Falk kunde “recensera eller berätta om, ge en liten bakom, behind the scenes-känsla 
som vi då tyckte… tänkte skulle vara intressant för publiken och få del av. För man sitter ju 
också hemma själv och tänker ”gud vad sa han nu” och “oj vad det här var bra eller dåligt”…”. 

SVT hade för första gången en valstudio i samband med sina valprogram 2014 och även för dem 
var detta försnack ett sätt att guida tittarna. Eva Landahl på SVT sa att de tidigare glömt att ge 
tittarna verktyg för att kunna hänga med och förstå debatten. Hon jämförde programmet 
Valstudion med uppsnacket inför en hockeymatch och menade att tittarna fick hjälp med vad de 
kunde titta och lyssna efter innan själva debatten började. 

“Sitter man själv och inte hänger med riktigt, så kan det vara bra att 
ha fått den här lilla liksom verktygslådan innan, som hjälp. Och tonen 
är då lite mer sådär att häng med oss och lyssna här och så. Och när 
vi går in i själva partiledardebatten då är det.. då är det tuff granskning, 
och då går det undan.” 

– Eva Landahl, SVT 

 
Eva Landahl sa att de tittare som inte var intresserade eller ville ha denna “guidning” kunde välja 
att enbart se debatten. 

“Det där behöver man ju inte titta på om man tycker att jag kan allt 
om politik men om man nu känner att man inte kan det så fick man 
lite… lite bättre liksom glasögon på nåt sätt.” 

– Eva Landahl, SVT 

 
TV4 valde att sända sitt uppsnack på webben och man kunde även följa sändningen på webben 
när det var reklam på tv. Mattias Hägerlund sa att det var ett sätt för TV4 att utnyttja flera olika 
plattformar. 

“Vi kan inte få hur mycket tablåtid som helst för tv, utan vi vill kunna 
ge lite extramaterial och lite och serva våra tittare med lite mer 
material helt enkelt och det är rätt kul att bygga det tillsammans med 
tv-program där man fortsätter på nätet, och nu sitter ju ofta folk 
med… eh… flera skärmar var för sig liksom och tittar.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

 
TV4 anpassade sig alltså efter den nya mediesituationen med en mer fragmenterad publik som 
söker sig till olika medier och kanaler (Edin, 2000). Genom att TV4 sände på flera olika 
plattformar samtidigt försökte de fånga upp en större del av publiken. 

Mattias Hägerlund menar att uppsnacket och eftersnacket även var ett sätt att kunna ställa andra 
typer av frågor än under själva debatten och på det viset få olika tilltal i programmen.  
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4.2.4.3.	  Partiledardebatter	  på	  kvällstidningsvis	  -‐	  varumärkesbyggande	  och	  att	  skilja	  ut	  sig 
Gemensamt för de intervjuade på medieföretagen var att de ville ha olika moment för att skilja ut 
sig från de andra debatterna. Elsa Falk, edititionschef på Expressen TV, sa att de försökte skilja 
ut sig så mycket det gick men att det finns delar som måste ingå i en partiledardebatt. 

“För vi pratar ju inte Let’s Dance eller skid-vm utan vi pratar ju om 
åtta partiledare, en eller två programledare, en panel...asså det e 
ungefär samma ingredienser. Sen valde Aftonbladet att ha med musik 
till exempel, SVT valde att ha ett eftersnack på ett speciellt sätt, som 
vi också hade men dom… deras såg lite annorlunda ut asså... det 
fanns ju några få guldkorn så som stack ut från dem övriga. Annars är 
det ju.. det är en sockerkakssmet med ungefär lika många deciliter av 
varje.” 

– Elsa Falk, Expressen 

 
Medieföretagen fick alltså skilja ut sig med det de kunde, som till exempel Aftonbladets live-
musik och Expressens inslag med barn och politik. Även Mattias Hägerlund på Nyhetsbolaget, 
som var med och producerade TV4:s debatt, tyckte det var viktigt att deras partiledardebatt var 
annorlunda från de andras. 

“Och då tänker jag mycket utifrån ett tittarperspektiv. Därför att jag 
kan ju bara gå till sig själv att jag inte kan se på två identiskt likadana 
program, utan då väljer jag ju ett utav dem. [...] Jag tror att om vi gör 
exakt samma sak som SVT gör då kommer vi loosa den matchen, 
liksom.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

 
Enligt Mattias Hägerlund förhöll sig TV4 framförallt till SVT men de ville även skilja ut sig 
gentemot de nya konkurrenterna - kvällstidningarna. Som medieföretagen själva påpekade så blir 
partiledardebatten ganska likartad oavsett medieföretag, och de försöker alltså skilja ut sig med 
det de kan för att ändå locka tittare. Detta går i linje med Jönsson och Strömbäck (2007, 46) som 
skriver att konkurrensen är störst mellan medieföretag med liknande innehåll som försöker nå 
samma publik. Dessutom blir det viktigare för medieföretagen att vara tydliga med sin stil och sitt 
varumärke när konkurrensen ökar (Jönsson & Strömbäck, 2007; Ots, 2013) vilket märktes i deras 
programmoment. Som Aftonbladets Hanna Olsson sa var det viktigt att deras program kändes 
som en kvällstidning, genom bland annat de tydliga sportmetaforerna. 

4.2.4.4.	  Nytänkande	  och	  vilja	  att	  förändras	  
De intervjuade på medieföretagen påpekade att det inte bara handlar om att särskilja sig, utan att 
de även kan hämta inspiration från sina konkurrenter. Till exempel sa Elsa Falk på Expressen att 
de tittade på SVT:s tidigare partiledardebatter och hur de tidigare har utformats. 

Eva Landahl, valchef på SVT, sa att även de inspirerades av de andra medieföretagens debatter. 
Hon trodde att SVT inför framtiden kommer att ta till sig av kvällstidningarnas ton och tilltal till 
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tittarna. Samtidigt måste SVT framförallt behålla sin trovärdighet och kan därför ha svårare att 
experimentera med nya grepp. De kommersiella medieföretagen har däremot större frihet att 
anpassa sitt innehåll (Allern, 2012). Eva Landahl sa att det märktes att framförallt 
kvällstidningarna kunde vara lite mer nytänkande, medan SVT har sina traditioner som är svårare 
att bryta. 

“Det är alltid jättekul att vara en lite uppstickare, man kan vara, man 
kan pröva nya grepp, det finns inte massa traditioner, så har vi alltid 
gjort.” 

– Eva Landahl, SVT 

 
Däremot kan inte heller de kommersiella medieföretagen gå alltför långt utan att publiken säger 
ifrån. Eftersom det är ett journalistiskt program förväntar sig också publiken ett relevant och 
informativt innehåll. Uppfyller inte medieföretagen dessa krav riskerar de att förlora sin publik 
(Allern, 2012, 242). 

Således handlar det om att hitta en balans mellan det journalistiska innehållet och att samtidigt 
locka en publik. Ett sätt att lösa det kan vara att blanda information med mer underhållande 
inslag (Brants & Neijens, 1998), som till exempel Aftonbladets val att ha live-musik. Genom att 
göra det kan de få olika typer av tittare, som Jönsson och Strömbäck (2007, 264) skriver: “så att 
både den som söker information och den som vill underhållas i bästa fall väljer att ta del av 
samma utbud.” 

4.2.5.	  Hur	  tänkte	  de	  kring	  publikmedverkan?	  
4.2.5.1.	  Val	  av	  ämnen 
Medieföretagen behöver inte enbart rikta sig till publiken som åskådare. En annan strategi kan 
vara att låta publiken få ett större inflytande i programmet. Publiken har till viss mån haft 
inflytande över valprogrammens innehåll i tidigare valrörelser, till exempel genom att kunna 
skicka in frågor till programmen. Hur mycket de haft makt att påverka har däremot varierat över 
tid. Vanligast är att journalisterna haft den slutgiltiga makten (Esaiasson & Håkansson, 2002). 

Gemensamt för de undersökta medieföretagen var att de utgick från publikens intressen och 
önskemål när de valde debattämnen. Däremot skiljde sig deras strategier åt. Aftonbladet lät den 
unga publiken rösta fram partiledardebattens fem ämnen, genom att göra en egen omröstning, 
eftersom deras målgrupp var personer mellan 18 och 30 år. Hanna Olsson på Aftonbladet tyckte 
att det var en större grad av publikmedverkan än att till exempel ta in sociala medier i 
programmet. 

“Det är ju att ge ifrån sig makten på ett mycket större sätt än att bara 
säga, vi läser upp några tweets. Alltså, det är ju mycket, mycket 
modigare… ehm... i mina ögon. Och därför så tycker jag att det var 
coolt att vi gjorde det.” 

– Hanna Olsson, Aftonbladet 
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De andra medieföretagen utgick från opinionsmätningar för att ta reda på vilka frågor som 
svenska folket tyckte var viktigast vid tidpunkten. 

Enligt Elsa Falk på Expressen tittade de på en sådan mätning och valde de fyra ämnen som 
svenska folket ansett som viktigast några månader innan valet. 

TV4 ville välja sina ämnen själva. Däremot tittade de ändå på opinionsmätningar för att få en 
aning om vad svenska folket tyckte var viktigt. I valet 2010 lät TV4 publiken rösta fram ett av 
debattämnena till partiledardebatten, men det ville de alltså inte göra i valrörelsen 2014. Mattias 
Hägerlund på Nyhetsbolaget sa att de ville ha makten över ämnesvalet. 

“Vi ville förbereda oss på de ämnena som var, så att säga. Åh... tyckte 
att vi gjorde det förra gången, då behöver vi inte göra samma sak 
liksom. Så att det.. ja... nej, det är framförallt genom sociala medier 
som vi bidrog ut till tittarna så att säga.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

 
Även på SVT tittade de på opinionsmätningar över folkets viktigaste ämnen. Dessa ämnen blev 
teman som de jobbade med under hela sin valsatsning. Eva Landahl på SVT sa att de därför hade 
en bra kunskap om vilka ämnen som engagerade svenska folket, när de väl kom fram till 
slutdebatten.   

4.2.5.2.	  Publikfrågor 
En strategi för att göra publiken mer delaktig kan vara att låta människor ställa frågor under själva 
debatten. När det gäller valprogram användes det fram till 2000-talet endast vid ett fåtal tillfällen. 
Journalisterna har sett sig som mest lämpade att ställa frågor till politikerna, och har därför inte 
velat lämna över för mycket makt åt publiken (Esaiasson & Håkansson, 2002, 83). 

Expressen lät inte publiken ställa frågor på plats. Däremot hade de förinspelade inslag där en 
person fick ställa en fråga till politikerna inför varje ämne. 

“Det är ju ett sätt att flytta ut politiken till den lilla människan på nåt 
sätt. att göra den begriplig för… plocka ner politiken från piedestalen 
till vad det egentligen handlar om, nämligen såna som oss.” 

– Elsa Falk, Expressen 

 
Tidigare studier har visat att journalister vill ha kvar kontrollen över innehållet, till exempel 
genom att förhandsmoderera kommentarer på sina nyhetssajter (Ihlebaek & Krumsvik, 2014). 
Det framkom även i den här studien att de undersökta medieföretagen inte ville släppa ifrån sig 
all kontroll. Hanna Olsson på Aftonbladet sa att det inte kändes så ”piggt” med publikfrågor, 
men även att de valde bort det av praktiska skäl och för att de ville ha kontroll över frågorna.  
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“Alltså ibland tar man ju in publiken så här liksom låter de ställa en 
fråga. Det är också svårt, man måste casta rätt person, som är politiskt 
intresserad, men som inte liksom är politiskt aktiv. Det skulle vara den 
målgruppen, det skulle funka i tv, det var… blev helt enkelt för svårt.” 

– Hanna Olsson, Aftonbladet 

 
Mattias Hägerlund på Nyhetsbolaget sa att TV4 lät publiken få mer inflytande i andra program, 
till exempel i deras “statsministerduell” där de lät publiken ställa frågor. I partiledardebatten ville 
de inte göra samma sak. Han sa att det är viktigt att hitta en balans i hur mycket publiken ska vara 
delaktig, så att det fortfarande blir ett relevant och journalistiskt innehåll. 

“Alltså vi har ju dem rollerna vi har som journalister och som 
publicister att vara en förlängd arm för väljare och tittare, att göra det 
här urvalet så att säga. Och den rollen tar vi ju också.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

 
SVT:s valchefen Eva Landahl sa att politiker har svårt att svara på frågor som rör enskilda 
personer, och därför tog de inte in specifika tittarfrågor eller lät publiken ställa frågor i debatten. 
Om politikerna ska kunna svara behöver frågan eller problemet vara mer allmängiltigt, enligt Eva 
Landahl. 

4.2.5.3.	  Användning	  av	  sociala	  medier 
Det vanligaste sättet för medieföretagen att låta publiken delta var genom sociala medier. 
Gemensamt var att de intervjuade på medieföretagen såg sociala medier som en parallell kanal där 
tittarna kunde diskutera med varandra eller få svar på frågor, snarare än som en del av själva tv-
programmet. 

Den tekniska utvecklingen har gjort att publiken idag har större möjlighet att delta i journalistiken 
genom bland annat sociala medier, där de kan kommentera och diskutera innehållet (Jönsson & 
Örnebring, 2011). 

Aftonbladet hade en sociala medier-redaktör som satt med under sändningen och läste upp 
utvalda tweets och kommentarer från deras chattforum, däremot ville de inte att det skulle ta för 
mycket plats i programmet. Hanna Olsson sa att det innehållsmässigt är mer intressant vad som 
sägs i debatten, än att läsa upp vad som diskuteras på Twitter. 

“Det är klart att jag vill att de ska prata om vårt material i sociala 
medier, det är klart att jag vill att publiken ska göra det, men därmed, 
det är inte helt nödvändigt att ta in det i programmet om det inte 
lyfter programmet. Alltså, jag tycker att det finns en övertro på att ta 
in det och säga, nu har vi haft en tittarmedverkan, så nu kan vi bocka 
av det.” 

– Hanna Olsson, Aftonbladet 
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Enligt Elsa Falk diskuterade de på Expressen först att använda sig mycket av sociala medier och 
låta det spela en stor roll i programmet, men istället valde de att vara “lite mer traditionella” 
eftersom de ville “ha fokus på vad partiledarna själva sa.” 

Mattias Hägerlund på Nyhetsbolaget tyckte inte heller att TV4 behövde lägga ut vad som hände 
på sociala medier i tv-sändningen, utan att de sociala medierna är egna kanaler som pågår 
samtidigt. 

“I och med att man ofta som sitter med dubbla eller trippla skärmar 
framför sig så att säga så, så är det ju, så finns det där ändå liksom, en 
koppling till, direkt till programmet.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

 
Han sa att alla tittare inte är intresserade av vad som händer på till exempel Twitter och att det 
därför inte behöver ta plats i tv-sändningen. De som vill vara med i den diskussionen kan göra 
det på sina telefoner eller surfplattor. 

Förutom att skapa en diskussion och engagera människor var sociala medier en strategi för 
medieföretagen för att marknadsföra det egna programmet och få in fler tittare till debatten. Det 
var alltså en ekonomisk strategi för att få mer publik, vilket i sin tur bidrar till medieföretagens 
ekonomiska vinning (McQuail 2010; McManus, 1994). 

Även om de intervjuade på medieföretagen främst såg sociala medier som en parallell kanal så tog 
de ändå vid enstaka tillfällen in det i programmet, till exempel genom att diskutera vad som 
skrivits på Twitter. Det gjorde även SVT. Eva Landahl sa att de inte ville ta upp enskilda 
personers frågor, eftersom det är svårt för politikerna att svara på. Däremot berättade de vid 
några tillfällen om vad som diskuterats mest på sociala medier. Det togs dock aldrig upp i själva 
debatten utan enbart i eftersnacket. 

4.3.	  Hur	  förhöll	  sig	  medieföretagen	  till	  den	  nya	  konkurrenssituationen?	  
4.3.1.	  Varför	  gjorde	  de	  partiledardebatter? 
Expressen och Aftonbladet gjorde partiledardebatter för första gången under valrörelsen 2014. 
Gemensamt för de båda kvällstidningarna var att de såg produktionen som ett sätt att visa, både 
för sig själva och för andra, att de kan göra professionell tv. Hanna Olsson på Aftonbladet sa att 
partiledardebatten var journalistiskt viktig men också ett sätt att testa deras organisation: 

“Tv är en sån stor del av Aftonbladet nu att det hade varit konstigt att 
inte ens utreda om vi kunde göra något av det största som man gör 
inom tv, och det creddigaste man gör inom tv också, vilket är en 
partiledardebatt inför valet.” 

– Hanna Olsson, Samhällschef Aftonbladet 
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Elsa Falk, editionschef på Expressen TV, sa att huvudmålet med partiledardebatten inte var att 
locka en stor publik utan att bevisa för sig själva och för omvärlden att de hade nått en viss nivå 
med sin tv-satsning. Hon kallade det för ett “prestigeprojekt.” Elsa Falk lyfte även fram att 
“Expressen är väldigt politiskt engagerad i sin journalistik”. Sedan tidigare har Expressen även 
haft politiska program på webb-tv och partiledardebatten sågs som ett naturligt steg vidare. 

Tidigare studier har visat att utvecklingen av tidningars webb-tv har gått från kortare klipp till 
längre programformat och mer traditionella tv-produktioner (Nygren & Zuiderveld, 2011). 
Kvällstidningarna verkar nu se partiledardebatten som ytterligare ett steg i deras tv-satsning. Elsa 
Falk beskriver det som att webb-tv har fått en högre status, och genom att göra partiledardebatter 
får de “va med i ett sammanhang bland de lite större elefanterna, och nu pratar jag tv-kanalerna 
och framförallt Sveriges television, vi är på kartan på ett annat sätt.” 

Enligt medieforskaren John McManus (1994) är de kommersiella medieföretagens främsta syfte 
att få ekonomisk vinning, genom en stor publik. I fallet med partiledardebatterna verkar 
kvällstidningarnas syfte dock inte enbart vara kommersiellt, i meningen att sträva efter många 
tittare, utan också ett sätt att stärka och utveckla deras tv-satsningar. 

Även TV4 är ett kommersiellt medieföretag med syfte att tjäna pengar. För dem verkar 
målsättningen att få många tittare ha varit mer tydlig. Enligt Mattias Hägerlund var det viktigt för 
TV4 att få höga tittarsiffror för partiledardebatten. 

“I vår värld så har vi ju alltid en målsättning, vår målsättning är ju att 
alltid få så många tittare som möjligt.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

 

Han sa också att syftet med att göra en partiledardebatt i grunden handlar om att visa på 
skillnader i svensk politik. 

SVT har, som public service-företag, framförallt ett demokratiskt ansvar att sprida 
samhällsinformation (Nord & Grusell, 2012). Även för public service är det dock viktigt med en 
stor publik för att legitimera radio- och tv- avgiften (Esaiasson & Håkansson, 2002). Eva Landahl, 
valchef på SVT, sa att en ambition med just slutdebatten var att “samla svenska folket till det.” 

4.3.2.	  Hur	  såg	  medieföretagen	  på	  konkurrensen?	  
I intervjustudien var det tydligt att samtliga medieföretag var tvungna att förhålla sig till den nya 
konkurrenssituationen – men de såg den delvis på olika sätt. 

Enligt Jönsson och Strömbäck (2007) kan ökad konkurrens påverka själva innehållet, genom att 
medieföretagen förändrar sina program för att locka tittare. Det som påverkar är därför inte bara 
konkurrensen i sig utan framförallt hur medieföretagen själva upplever konkurrensen och hur de 
bör förhålla sig till den. 

Hanna Olsson, samhällschef på Aftonbladet, tyckte det var positivt att det i den här valrörelsen 
fanns fler partiledardebatter, så att fler kunde nås av politisk information. Hon sa att det ofta talas 
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om en trötthetseffekt bland väljarna om det blir för mycket politik, men hon trodde att den 
risken var överdriven, eftersom det är få som faktiskt tittar på alla debatter. 

“Det är det ju ingen som gör, det är ju i stort sett bara de som följer 
antingen medier eller politik, de kan ju tycka att det blir för många 
debatter, precis som de kan tycka att det är för många dagar i 
Almedalen, men för gemene man är det ju bara såhär: ju fler gånger 
politiker som står i en valrörelse blir granskade, ju fler såna tillfällen 
som finns, desto bättre måste det va.” 

– Hanna Olsson, Aftonbladet 

 
Även Elsa Falk på Expressen trodde att det fanns en risk att det blev för mycket politik för 
tittarna, samtidigt betonade hon att tittarna har möjlighet att välja bort program de inte vill se. 

Även SVT:s valchef Eva Landahl ansåg att den nya konkurrensen var något positivt: 

“Jag tycker att det var jättebra, det är kul och äh.. det skrämmer inte 
mig. Konkurrens har alltid varit bra för SVT, även när fyran kom på 
banan så att det kändes kul, och jag tyckte att Aftonbladet gjorde en 
jättebra debatt även om jag aldrig skulle gjort det på det sättet”  

– Eva Landahl, SVT 

 
Hon sa att utvecklingen är bra ur ett demokratiskt perspektiv eftersom kvällstidningarna kunde 
nå tittare som SVT inte nådde. Eva Landahl tyckte att det viktigaste var att tittarna tog del av 
politisk information, oavsett varifrån den kom. 

Eftersom tv-tittarna hade mer att välja på i årets valrörelse blev också konkurrensen om 
publikens uppmärksamhet större. Enligt Jönsson och Strömbäck (2007) blir det då viktigare för 
medieföretagen att ha en tydlig profil och image, det vill säga ett tydligt varumärke. 

I den nya konkurrenssituationen såg alla representanter för medieföretagen det som viktigt att 
skilja ut sig från de övriga partiledardebatterna, bland annat för att locka tittare till just sitt 
program. 

Kvällstidningarna, som är de nya på marknaden, försökte båda att göra något nytt. För att de 
skulle bli intressanta för tittarna var det ingen mening med att göra ett program som redan fanns. 
Hanna Olsson på Aftonbladet betonade att de ville hålla fast vid sin speciella stil. 

“Vi har försökt göra det Aftonbladet-mässigt, vi har inte försökt göra 
SVT:s partiledardebatt på något sätt, vi försökte bara göra det som 
inte var SVT:s partiledardebatt.” 

– Hanna Olsson, Aftonbladet 
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Elsa Falk på Expressen sa att de försökte att inte tänka för mycket på de andras debatter utan 
göra sin “grej och hoppades att den skulle fungera, och att den hittade sin målgrupp.” Samtidigt 
tittade de på de andra medieföretagens debatter och förhöll sig till dem. Expressen använde även 
SVT som inspirationskälla, för att se hur en debatt kunde utformas på ett bra sätt. 

Mattias Hägerlund på Nyhetsbolaget sa att TV4 försökte hitta nya format och vara nyskapande, 
så att de inte bara blev en kopia av SVT:s debatt. Det var även en strategi för att sticka ut bland 
övriga debatter. 

“Eftersom vi vet att både vi och SVT, och numera också 
kvällstidningarna, kommer att göra samma sak då måste man tänka, 
ah... hur gör vi detta för att det ska vara på ett annat sätt.” 

– Mattias Hägerlund, Nyhetsbolaget 

 
Målet för TV4 var, enligt Mattias Hägerlund, inte att konkurrera ut SVT:s eller de andra 
medieföretagens debatter utan att erbjuda tittarna ett alternativ. Genom att göra debatten 
annorlunda tänkte han sig att tittarna kunde se flera debatter utan att bli uttröttade av allt för 
likartade program. På det viset kunde TV4 försöka att få många tittare även i den nya 
konkurrenssituationen. Det är viktigt eftersom kommersiella tv-företag behöver höga tittarsiffror 
för att locka annonsörer på annonsmarknaden (Jönsson & Strömbäck, 2007). 

För SVT var det viktigt att hålla kvar vid sitt starkaste kort – sin trovärdighet. Genom att göra det 
kunde de hålla kvar sin starka ställning på symbolmarknaden (Jönsson & Strömbäck, 2007). Eva 
Landahl, valchef på SVT, hävdade därför att de inte kunde gå alltför mycket åt kvällstidningarnas 
håll. 

“Jag tror inte att vi alltid ska förnya oss, litegrann, men jag tror att om 
vi ger avkall på det som tittarna värdesätter hos oss, det vill säga 
trovärdigheten och förmågan att granska och sådär, då, ja men då går 
vi mot Aftonbladet. Då kanske Aftonbladet gör det bättre än vad vi 
gör, de kan andra saker liksom.” 

– Eva Landahl, SVT 

 
Gemensamt för de intervjuade på medieföretagen var att de såg de andra medieföretagen som 
konkurrenter. Elsa Falk på Expressen hävdade dock att de hade mindre av ett konkurrenstänk 
när det gällde partiledardebatten än de brukar ha. Expressen lät även Aftonbladet, och andra 
sajter, sända deras debatt, något Elsa Falk beskriver som en demokratihandling, beslutad av 
kvällstidningarnas chefredaktörer. 

Även Aftonbladet såg de andra som konkurrenter och försökte alltså möta denna konkurrens 
genom att skilja ut sig och vara nytänkande. Samtidigt sa samhällschefen Hanna Olsson att det 
inte enbart var de andra medieföretagen som var konkurrenter. 
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“Nej, men vår största konkurrent är, eh, allting som stjäl människors 
tid på internet. Jag vill inte peka ut vem det är som står för det 
materialet, det kan lika gärna vara Buzzfeed liksom, det kan lika gärna 
vara att nån sitter och kollar på Game of Thrones istället.”  

– Hanna Olsson, Aftonbladet 

 
Det här går i linje med en studie om flerkanalspublicering och webb-tv av Nygren och Zuidervald 
(2011, 99) som hävdar att konkurrensen, när det gäller tv, inte enbart sker mellan journalistiska 
medieföretag utan också med andra aktörer på nätet, som producerar rörlig bild. Enligt Hanna 
Olsson på Aftonbladet behöver det dock inte vara annan tv som stjäl publikens uppmärksamhet 
utan allt medieinnehåll på nätet. 

TV4 tittade på alla de andra medieföretagens debatter, men förhöll sig framförallt och försökte 
skilja sig från SVT:s partiledardebatt, eftersom de visste hur den brukar vara utformad. Mattias 
Hägerlund på Nyhetsbolaget sa att TV4 fortfarande såg SVT som sin huvudkonkurrent när det 
gällde partiledardebatten. 

Eva Landahl på SVT sa att de publikmässigt fortfarande såg TV4 som sin största konkurrent. 
Däremot, när det gällde utformningen av programmen, menade hon att de snarare utmanades av 
kvällstidningarna, framförallt Aftonbladet: 

 “Jag tror att det är framförallt just tonen och identifikationen med 
tittaren som vi kommer att påverkas av, eller där vi har mycket att 
lära.” 

– Eva Landahl, SVT 
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5.	  Slutsatser	  och	  slutdiskussion	  
I det här kapitlet kommer det viktigaste från studiens resultat att lyftas fram och diskuteras i 
förhållande till syfte. Därefter kommer en slutdiskussion där vi blickar framåt och även ger 
förslag på fortsatta studier. 

5.1.	  Slutsats 
För första gången i valrörelsen 2014 kunde tittarna välja mellan fyra olika partiledardebatter, när 
även kvällstidningarna producerade egna debatter. De gamla aktörerna SVT och TV4 möttes 
alltså av ökad konkurrens. 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen förhöll 
sig till den nya konkurrenssituation som uppstod i valet 2014, samt att ta reda på vilka strategier 
de hade vid programutformningen för partiledardebatterna. 

Resultatet i denna studie visade att medieföretagens representanter, trots den ökade konkurrensen, 
såg det som positivt och demokratiskt viktigt att det i valrörelsen 2014 fanns flera olika 
partiledardebatter för tittarna att välja bland. Däremot såg de varandra som konkurrenter, och i 
dagens alltmer fragmenterade medielandskap har det blivit ännu viktigare att hitta strategier för 
att fånga publikens uppmärksamhet och tid. Numera konkurrerar medieföretagen inte bara med 
varandra, utan med allt annat medieinnehåll som finns på nätet och kan stjäla tittarnas 
uppmärksamhet och tid. 

I studien framkom även att samtliga medieföretagen, enligt de programansvariga, förhöll sig till 
den nya konkurrensen på något sätt, om än genom att använda sig av olika strategier. 

En av de tydligaste strategierna, som fanns hos alla medieföretagen, var att de ville göra 
partiledardebatter som skiljde ut sig från övriga. För att få tittare ville kvällstidningarna göra något 
nytt – inte skapa kopior av SVT:s eller TV4:s program. Även på TV4 förhöll se sig till de andras 
debatter och försökte att inte vara så “traditionella”, något som i valet 2014 blev ännu viktigare 
när de inte bara hade SVT utan även kvällstidningarna att konkurrera med. Ingen av 
medieföretagen verkade vilja konkurrera ut de andras partiledardebatter, utan snarare göra unika 
program så att tittarna kunde se flera debatter.  

Ytterligare ett sätt för medieföretagen att skilja ut sig från de andra var att, precis som tidigare 
forskning har visat, vara extra tydliga med en egen profil och image, och därmed stärka det egna 
varumärket. En strategi för det var att försöka skapa en känsla som förknippades med 
medieföretaget. Till exempel valde Aftonbladet att ha många sportmetaforer, livemusik samt 
kändisar som kommentatorer, som enligt Aftonbladets samhällschef  Hanna Olsson var typiskt 
för dem.  

Resultaten av studien tyder på att kvällstidningarna såg sig som mer fria att prova nya grepp och 
moment, eftersom de inte gjort partiledardebatter tidigare. Även på TV4 var målet att inte vara så 
traditionella, bland annat genom att ha nya moment jämfört med tidigare valrörelser. Eva 
Landahl på SVT berättade att de såg en trygghet i den tradition de besitter. Hon lyfte fram att en 
strategi för dem är att hålla fast vid sin trovärdighet eftersom det värdesätts högt av tittarna, vilket 
går i linje med tidigare forskning om att det är viktigt för medieföretag att ha en hög ställning på 
symbolmarknaden för att behålla trovärdigheten hos tittarna. 
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En annan strategi för att stärka det egna varumärket var till exempel att välja programledare med 
hög igenkänningsfaktor för tv-tittarna, till exempel hade TV4 Jenny Strömstedt och Anders 
Pihlblad som programledare eftersom de är välbekanta ansikten för TV4:s tittare. 

Det var även viktigt för medieföretagen att tänka strategiskt kring valet av gäster och 
kommentatorer. Aftonbladet tänkte mycket på att hitta personer som tilltalade den unga publiken, 
men även att det var viktigt att debatten analyserades ur både ett höger- och ett vänsterperspektiv. 
Expressens val av intervjupersoner var till för att skapa en VIP-känsla, samt en känsla av att vara 
på plats. TV4 ville ha med personer som gjorde sig bra i tv. Gemensamt för alla medieföretagen 
var att de medverkande experterna och kommentatorerna skulle kunna ge en bra analys av 
debatten. 

Ytterligare en strategi för medieföretagen var att göra ett program som lockade tittarna, genom 
till exempel tempoväxling, dramaturgi och att ha en mix i programmet. Representanterna på 
medieföretagen uttryckte det bland annat som att det alltid är viktigt att göra “bra tv” eller att 
“bygga ett tv-program.  

Medieföretagen använde sig till viss del av publikmedverkan som strategi, främst genom sociala 
medier. Detta sågs dock som en parallell kanal och ett sätt att locka tittare till programmet, 
snarare än som ett sätt att ge publiken inflytande. Publiken hade heller ingen större makt över 
själva debatten, förutom att de hade visst inflytande över debattens ämnen. Bland annat lät 
Aftonbladet den unga publiken rösta fram deras ämnen. Det var enbart Expressen som hade ett 
moment där publiken fick ställa frågor till partiledarna, då via ett förinspelat inslag. Det här går i 
linje med tidigare forskning om att medieföretagens publikanpassning snarare sker genom att 
publiken ska serveras ett tilltalande programkoncept, än genom att de ska bli mer delaktiga.  

Sammanfattningsvis var det, trots medieföretagens strategier för att sticka ut, demokratiskt viktigt 
att kunna erbjuda publiken flera olika partiledardebatter. En handling som av kvällstidningarnas 
representanter beskrevs som demokratiskt viktig var att tidningarna sände varandras debatter. 
Denna handling kan vara ett exempel som tyder på att konkurrensen i det här fallet med 
partiledardebatterna inte var lika avgörande som i andra fall då SVT, TV4, Expressen och 
Aftonbladet konkurrerar om publikens uppmärksamhet och tid. 

Resultaten visade också att kvällstidningarna såg partiledardebatterna som ett sätt att stärka och 
utveckla sina tv-satsningar. Deras främsta målsättning var därför inte att få höga tittarsiffror utan 
de kunde testa sig fram. 

Studien är ett fall av hur en förändrad mediemarknad, med ökad konkurrens, kan påverka 
medieföretags strategier. Studien undersöker ett specifikt fall och går inte att generalisera till alla 
medieföretag eller konkurrenssituationer. Resultaten bygger dock vidare på, och stärker delar av, 
tidigare forskning i ämnet. Bland annat pekar resultaten på att medieföretagens 
varumärkesbyggande blir viktigare när konkurrensen ökar. I det här fallet rörde det sig 
exempelvis om att de ville ha profilerade programledare, något som inte bara behöver gälla 
partiledardebatter utan även andra tv-program. Studien tyder även på att strategin att göra “bra 
tv”, med tempo och dramaturgi, är viktig även när det gäller journalistik och samhällsprogram. 
Studien visar också hur medieföretag förhåller sig till varandra och till konkurrens. 
Medieföretagen i studien såg varandra som konkurrenter, vilket framförallt ledde till att de ville 
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särskilja sig och skapa unika program. Som tidigare forskning visat sker denna konkurrens på 
flera marknader. På publikmarknaden kan en strategi vara att, som Aftonbladet, rikta sig till en 
specifik målgrupp. Förutom att göra lockande program pekar studien på att det också är viktigt 
för medieföretag att ha en hög ställning på symbolmarknaden. I fallet med partiledardebatterna 
gällde det framförallt för SVT, men även de kommersiella medieföretagen ville göra program 
med hög trovärdighet. Det tyder på att det är särskilt viktigt för medieföretagen att konkurrera på 
symbolmarknaden när det gäller journalistik eller politiskt innehåll. Som tidigare forskning visat 
sker konkurrensen på tv-marknaden dock inte bara mellan traditionella medieföretag; allt fler 
aktörer producerar rörlig bild och allt medieinnehåll på nätet kan stjäla tittarnas tid och 
uppmärksamhet. 

Den här studien har specifikt undersökt konkurrenssituationen i valrörelsen 2014, då fler 
medieföretag producerade partiledardebatter. Studien ger därför en bild över hur representanter 
på medieföretagen såg på utvecklingen när det hände – i valrörelsen 2014. Genom att studien 
gjordes så nära i tid, efter valet, kunde vi göra intervjuer med de som varit direkt ansvariga och 
som då kunde berätta hur de resonerat kring konkurrensen, strategier och hur de förhållit sig till 
de andra medieföretagen. I nuläget går det dock inte att svara på hur konkurrensen kommer 
påverka medieföretagens strategier i ett längre perspektiv. Först när det gått längre tid går det att 
se om medieföretagen faktiskt påverkas, eller förändrar sina strategier, på grund av att fler 
medieföretag nu gör valprogram, politisk tv och partiledardebatter. Vår studie kan däremot bli en 
utgångspunkt i vidare forskning, eller när man undersöker valrörelsen 2018. Vi har visat på hur 
medieföretagen förhöll sig till konkurrensen och vilka strategier de hade i det här valet 2014, som 
att skilja ut sig, stärka sina varumärken och göra tilltalande tv. I framtiden går det att undersöka 
om medieföretagen har hållit fast vid dessa strategier, eller om de går helt andra vägar. 

5.2.	  Slutdiskussion 
Studien visade alltså att konkurrensen kan ha betydelse för medieföretag och deras strategier. Vår 
studie undersökte dock enbart partiledardebatterna valrörelsen 2014. Det var första gången som 
kvällstidningarna gjorde debatter och det kan vara svårt att säga vilken betydelse det har i ett 
längre perspektiv. Utifrån våra resultat går det dock att diskutera hur framtiden skulle kunna se ut.  

Nu när kvällstidningarna har gjort partiledardebatter på sitt sätt, med nya format och en annan 
ton, kan det göra att traditioner bryts upp och att valprogrammen kommer att se annorlunda 

ut. I framtiden är det möjligt att SVT kommer att gå en medelväg där de fortsätter att hålla på 
traditioner, men samtidigt provar nya grepp. Redan i årets valrörelse hade de den nya Valstudion 
med ett mer folkligt och avslappnat tilltal. Kanske håller även SVT sin partiledardebatt på en scen 
eller ute i “verkligheten” nästa valrörelse. Frågan är då vilken väg kvällstidningarna kommer att gå? 
Kommer de att fortsätta skapa program med evenemangs-känsla, ha livemusik och lekfulla inslag? 
Kanske vill de skapa helt nya programkoncept för att skilja ut sig ännu mer från SVT. För TV4 
handlar det om att hitta sin roll och fortfarande locka tittare, nu när de inte bara har SVT utan 
även kvällstidningarna att skilja ut sig från.  

Det är värt att påpeka att det inte är självklart att samma medieföretag gör partiledardebatter i 
nästa valrörelse. Det är inte säkert att det ens hålls partiledardebatter på samma sätt i nästa val, 
och om de i så fall sänds på samma plattformar. Som det ser ut nu så satsar kvällstidningarna 
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dock hårt på tv och politisk tv. I den här valrörelsen var partiledardebatterna fortfarande ett slags 
test. Om de fortsätter med liknande politiska program och valsatsningar kan målet att locka 
många tittare bli viktigare i framtiden. 

Efter att ha genomfört studien ser vi flera saker som skulle vara intressanta att studera vidare på 
inom detta ämnesområde. Ett förslag på vidare forskning är att titta på partiledardebatterna i 
valrörelsen 2018, för att då undersöka om medieföretagen har förändrat sina programkoncept 
jämfört med 2014-års val. 

Ett område som också skulle vara intressant att forska vidare på är utvecklingen på tv-marknaden, 
mer allmänt. Frågan är vad som händer med reguljär tv när allt mer finns på webben och tittare 
försvinner. Hur kommer framtiden för tv, eller rörlig bild, egentligen att se ut? En fråga är också 
hur denna utveckling påverkar själva innehållet och programmen. Vår studie undersökte som sagt 
enbart partiledardebatterna. Man skulle också kunna undersöka hur nyhetsprogram eller andra 
samhällsprogram förändras nu när även kvällstidningarna gör tv-journalistik. 

Att det nu finns fler kanaler och ett större utbud av valprogram och partiledardebatter påverkar 
inte bara medieföretagen utan även politikerna och publiken. Det vore därför intressant att göra 
en frågeundersökning om hur politikerna ser på denna utveckling. Hur ser partiledare och andra 
politiker på att de nu har fler arenor där de kan synas och föra ut sin politik, vad tycker de om att 
ställa upp i nya typer av program och är alla möjligheter och sätt att synas på bra? Det skulle även 
gå att göra en studie om hur publiken upplevde partiledardebatterna, genom till exempel 
fokusgrupper eller enkäter. Vad vill olika målgrupper egentligen få ut av en partiledardebatt eller 
ett valprogram? Lockas unga till exempel mer av Aftonbladets form och programmoment eller 
tycker de kanske bättre om SVT:s program? 

Nu när studien är genomförd kan vi även ställa oss kritiska till delar av den. I studien intervjuades 
endast en representant för varje medieföretag, vilket i efterhand kan kännas som få personer för 
en studie med fokus på samtalsintervjuer. Däremot, inom tidsramen för denna uppsats, tycker vi 
att vi fick ut mycket och relevant information av våra intervjupersoner, något som sedan gav 
intressanta resultat att analysera. Men självklart frågar vi oss vad vi hade kunnat göra annorlunda 
om vi hade haft mer tid, eller om studiens resultat hade sett annorlunda ut om vi hade intervjuat 
fler eller andra representanter på varje medieföretag. Hade vi kommit fram till andra resultat om 
vi till exempel bara hade intervjuat högre chefer för medieföretagen? Vi gjorde dessutom 
intervjuerna i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet, vilket gjorde att en del av frågorna var 
överflödiga, samtidigt som vi hade kunnat fråga mer om annat och på så sätt förbättra 
intervjufrågorna. 
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Bilaga	  1.	  Frågeschema	  till	  programmen	  

Bakgrundsfakta	  
Namn på programmet: 
Medieföretag: 
Var sänds programmet? Webb eller TV?: 
När sändes programmet? Dag och tid. 
Längd på programmet, angivet i minuter och sekunder: 
 

Programbeskrivningen	  efter	  fyra	  teman	  
Tema 1: Miljö. Med miljö menar vi platsen där programmet sänds och hur denna är utformad. I 
miljön ingår även sådant som syns och hörs i programmet, så som bakgrundsljud, musik och 
ljussättning.	  

• Varifrån sänds programmet? 
• Är de i samma miljö hela programmet eller är de på olika platser? 
• Om miljön skiftar under programmet, var är de istället? Beskriv platsen. 
• Var befinner sig publiken under själva debatten?  
• Var befinner sig partiledarna under själva debatten? 
• Beskriv vilka möbler/rekvisita finns? (discoboll, röd matta, stora bildskärmar osv) 
• Beskriv ljussättningen. 
• Beskriv eventuellt bakgrundsljud.. 
• Övrig miljö 

Tema 2: Medverkande personer. Med medverkande personer menar vi….de personer som 
medverkar, utöver publik och partiledare, och som på något sätt har en ledande roll i programmet 
eller intervjuas för kommentarer. Som medverkande menar vi däremot inte publik som ger 
kommentarer eller ställer frågor antingen i studion, via inslag eller sociala medier. Sådan 
medverkan behandlas istället under temat publikmedverkan. Vi menar inte heller personer som 
har en roll som underhållare, i form av artist eller liknande. Sådana medverkande personer ses 
istället som en form av inslag i programmet och behandlas således under temat programmoment. 

• Vem/ vilka leder debatten? 
• Finns det övriga personer som har en programledarroll? Vem/ vilka? Vad har de i så fall 

för roll? 
• Medverkar expertkommentatorer eller andra politiska kommentatorer? Vem/ vilka? Vad 

har i så fall för roll? 
• Finns det övriga personer som inte är programledare eller har en programledarroll 

alternativt är kommentator? Vad har de i så fall för roll? 

Tema 3: Programmoment. Med programmoment menar vi varje nytt moment i programmet 
som tydligt går att urskilja från ett annat moment, alltså förutom själva debatten där partiledarna 
har ordet. Ett programmoment är således varje gång det händer något nytt i programmet, 
exempelvis genom att en ny person intervjuas, det visas ett inslag, en expert får kommentera. 
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Som moment räknas även om partiledarna får göra något under debatten som inte enbart är att 
de får ordet eller svarar på en fråga. 

• Vilka olika programmoment går att urskilja? Beskriv kronologiskt vilka programmoment 
som är med (exempelvis debatt, politisk kommentar, intervju, moment som på något vis 
innefattar sociala medier/ chattforum/webb och som lyfts upp i programmet, byte av 
studio eller miljö, green room, uppsnack, eftersnack…). 

Tema 4: Publikmedverkan. Med publik menar vi…de personer som inte har någon roll i själva 
debatten. Publik som betraktare, antingen från studion där programmet sänds ifrån, eller tv-tittare. 
Sådana personer behandlas istället under medverkande personer. 

Med publikmedverkan menar vi….att publiken är aktiv genom att ha fått påverka vilka ämnen 
som ska debatteras i programmet. Vi menar också att publikmedverkan innebär att publiken får 
ställa frågor till partiledarna alternativt via programledare/ moderator direkt i programmet via 
intervjuer i studion alternativt förinspelade eller direktsända enkäter. Publikmedverkan innebär 
också användning av sociala medier, där publiken får möjlighet att ställa frågor och/ eller delta i 
debatten. 

• Har publiken, på något sätt, varit med och röstat fram de ämnen som debatteras under 
partiledardebatten? Framgår det i så fall hur denna medverkan skett/ sker?  

• Har publiken möjlighet att medverka under själva programmet? Hur/ på vilka sätt? 
• Övrigt. 
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Bilaga	  2.	  Intervjuguide	  SVT	  
(* = specifika frågor till medieföretaget)	  

Inledning/Faktafrågor 
Namn: 
Företag: 
Roll i valsatsningen: 

Öppna,	  inledande	  frågor 
Hur gick planeringsprocessen till? Vilka var inblandade i planeringsprocessen? 

Hur bestämdes vilka ämnen som skulle debatteras? Hade publiken någon påverkan? 

Varför hade ni en partiledardebatt? Vad var målet/syftet? 

* Vad  valde ni att sända på webben resp tv. Varför? Hur tänkte ni? 

Tema	  1:	  Den	  nya	  mediesituationen	  och	  konkurrensen	  
Hur påverkas ni av att andra medier sänder partiledardebatter?	  

*I år är det första gången även Expressen och Aftonbladet sänder debatter, vad tänker ni om det? 

* Hur påverkas SVT av att det nu är fler medier som sänder partiledardebatter? 

* Hur ser ni på att kvällstidningarna sände varandras debatter ? (plus TV4 som sände Expressens) 
Varför sände inte ni deras debatter? Ville ni göra det? 

Skulle du beskriva de andra som konkurrenter? Vilka är de största konkurrenterna? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Tema	  2:	  Strategier	  kring	  publik 
Vad är programmets målgrupp? Finns det någon grupp ni riktar er särskilt till? 

Är det någon grupp av tittare som är svåra att nå? 

Hur gör ni för att nå ut till målgrupperna? Krävs det olika strategier för olika målgrupper/typer 
av tittare? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Tema	  3:	  Strategier	  kring	  programutformning	  
Vad skiljer er partiledardebatt från de andra medieföretagens? Är det bra om programmen skiljer 
sig åt? Varför/ varför inte?	  

Är det viktigt att tittarna känner igen sig i Aftonbladets stil programmet/medieföretaget? Hur 
gjorde ni det? 

Vad måste vara med i en partiledardebatt? 

* Är det något i programmets utformning som förändrats (varit nytt för i år/denna valrörelsen?) 
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Vilka olika delar finns med i programmet? Varför? 

* Innan programmet hade ni en webbsänd del där partiledarna intervjuades, vad var tanken/syftet 
med det? 

* I själva tv-sändningen hade ni också Valstudion före och efter debatten, vad är tanken/syftet 
med det? 

Hur valdes programledarna? Varför dem? * Hur kommer det sig att André Pops är med som 
programledare; varför, vad var tanken med det? 

Hur bestämdes vilka gäster/experter som skulle vara med? Varför dem? Vilka typer av gäster ville 
ni ha med? * Ni har med tre olika statsvetare, och två ledarskribenter vilka är deras roller i 
programmet? 

Fick publiken eller tittarna medverka i programmet på något sätt? Hur? Varför? 

Hur använde ni er av sociala medier? Vad var syftet? 

* Under programmet gång uppmanades tittarna att diskutera på er hemsida och sociala medier, 
vad var syftet med det? 

* Hur användes detta under programmet? (Varför kom det inte upp några tittarfrågor under 
programmets gång?) 

Hur delaktiga bör publiken och tittarna få vara? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Går det bra att kontakta i efterhand? Om vi/du kommer på något att tillägga. 
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Bilaga	  3.	  Intervjuguide	  TV4	  
(* = specifika frågor till medieföretaget) 

Inledning/Faktafrågor 
Namn: 
Företag: 
Roll i valsatsningen: 

Öppna,	  inledande	  frågor	  
Hur gick planeringsprocessen till? Vilka var inblandade i planeringsprocessen?	  

Hur bestämdes vilka ämnen som skulle debatteras? Hade publiken någon påverkan? 

Varför hade ni en partiledardebatt? Vad var målet/syftet? 

* Vad  valde ni att sända på webben resp tv. Varför? Hur tänkte ni? 

Tema	  1:	  Den	  nya	  mediesituationen	  och	  konkurrensen	  
Hur påverkas ni av att andra medier sänder partiledardebatter?	  

* I år är det första gången även Expressen och Aftonbladet sänder debatter, vad tänker ni om det? 

* Kvällstidningarna (inklusive andra medier) valde att sända varandras partiledardebatter. Hur ser 
ni på det? Varför sände ni bara Expressens? 

Skulle du beskriva de andra som konkurrenter? Vilka är de största konkurrenterna? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Tema	  2:	  Strategier	  kring	  publik	  
Vad är programmets målgrupp? Finns det någon grupp ni riktar er särskilt till?	  

Är det någon grupp av tittare som är svåra att nå? 

Hur gör ni för att nå ut till målgrupperna? Krävs det olika strategier för olika målgrupper/typer 
av tittare? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Tema	  3:	  Strategier	  kring	  programutformning	  
Vad skiljer er partiledardebatt från de andra medieföretagens? Är det bra om programmen skiljer 
sig åt? Varför/ varför inte?	  

Är det viktigt att tittarna känner igen sig i TV4:s stil programmet/medieföretaget? Hur gjorde ni 
det? 

Vad måste vara med i en partiledardebatt? 

Vilka olika delar finns med i programmet? Varför? 

* Hur bestämdes vilka ämnen som skulle debatteras? Hade publiken någon påverkan? 
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* Är det något i programmet som ni har gjort nytt för i år? Hur tror du att tittarna ser på de 
förändringarna? 

* Innan programmet, och i pauserna, hade ni en webbsänd del med uppsnack, bland annat Per 
Skoglund som intervjuade ungdomspartierna, vad var tanken/syftet med det? 

* Ett av era programmoment var det ni kallade duellen. Vad var tanken/ syftet med det 
momentet? 

Hur valdes programledarna? Varför dem? 

Hur bestämdes vilka gäster/experter som skulle vara med? Varför dem? Vilka typer av gäster ville 
ni ha med? 

* Hur tänkte ni kring valet av kommentatorer? 

Fick publiken eller tittarna medverka i programmet på något sätt? Hur? Varför? 

Hur använde ni er av sociala medier? Vad var syftet? 

* Under programmet gång uppmanades tittarna att diskutera på er hemsida och sociala medier, 
vad är syftet med det? 

Hur delaktiga bör publiken och tittarna få vara? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Går det bra att kontakta i efterhand? Om vi/du kommer på något att tillägga. 
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Bilaga	  4.	  Intervjuguide	  Expressen 
(* = specifika frågor till medieföretaget) 

Inledning/Faktafrågor	  
Namn: 
Företag: 
Roll i valsatsningen: 

Öppna,	  inledande	  frågor 
Hur gick planeringsprocessen till? Vilka var inblandade i planeringsprocessen? 

Hur bestämdes vilka ämnen som skulle debatteras? Hade publiken någon påverkan? 

Varför hade ni en partiledardebatt? Vad var målet/syftet? 

* Det här var första gången ni gjorde en partiledardebatt, hur ser du på det? 

Tema	  1:	  Den	  nya	  mediesituationen	  och	  konkurrensen	  
Hur påverkas ni av att andra medier sänder partiledardebatter? 

* I år är första gången som ni och Aftonbladet sänder debatter, utöver SVT och TV4:s tv-
debatter. Hur ser du på den utvecklingen? 

* 13 andra sajter sände er debatt, hur ser du på det? Varför lät ni andra sända er debatt? 

Skulle du beskriva de andra som konkurrenter? Vilka är de största konkurrenterna? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Tema	  2:	  Strategier	  kring	  publik	  
Vad är programmets målgrupp? Finns det någon grupp ni riktar er särskilt till? 

Är det någon grupp av tittare som är svåra att nå? 

Hur gör ni för att nå ut till målgrupperna? Krävs det olika strategier för olika målgrupper/typer 
av tittare? 

Tema	  3:	  Strategier	  kring	  programutformning	  
Vad skiljer er partiledardebatt från de andra medieföretagens? Är det bra om programmen skiljer 
sig åt? Varför/ varför inte? 

Är det viktigt att tittarna känner igen sig i Expressens stil programmet/medieföretaget? Hur 
gjorde ni det? 

Vad måste vara med i en partiledardebatt? 

Vilka olika delar finns med i programmet? Varför? 

I debatten hade ni ett moment där partiledarna fick svara på direkta påståenden. Vad var 
tanken/syftet med det momentet? 



Fler partiledardebatter – ”men det är ungefär samma ingredienser” 

	  
 

57 

Ni hade också momentet “barn och politik” där barn fick ställa frågor (I förinspelade inslag) 
Tanken/syftet med det? 

Under programmets gång hade ni även en panel i baren som kommenterade, vad var syftet med 
den? 

Hur valdes programledarna ? Varför dem? (Niklas Svensson) 

Hur bestämdes vilka gäster/experter som skulle vara med? Varför dem? Vilka typer av gäster ville 
ni ha med? 

* Hur tänkte ni kring att ha tre tidigare partiledare i panelen? Vilken var deras roll? 

* Efter debatten var även Gudrun Schyman med och diskuterade, hur tänkte ni kring att hon var 
med där (men inte i själva debatten?) 

(Innan och efter debatten hade ni också intervjuer med gäster, var det bestämt sen innan vilka 
gäster som skulle intervjuas? (det var kända personer, tex Bert Karlsson, partisekreterare, 
företagare mm). Varför hade ni med detta moment? ) 

Fick publiken eller tittarna medverka i programmet på något sätt? Hur? Varför? 

* Ni hade förinspelade inslag där en person fick ställa en fråga innan varje ämne, hur tänkte ni 
kring det momentet? Vad var syftet? 

Hur använde ni er av sociala medier? Vad var syftet? * Hur användes det sen i programmet? 

Hur delaktiga bör publiken och tittarna få vara? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Går det bra att kontakta i efterhand? Om vi/du kommer på något att tillägga. 
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Bilaga	  5.	  Intervjuguide	  Aftonbladet	  
(* = specifika frågor till medieföretaget) 

Inledning/Faktafrågor	  
Namn: 
Företag: 
Roll i valsatsningen:	  

Öppna,	  inledande	  frågor	  
Hur gick planeringsprocessen till? Vilka var inblandade i planeringsprocessen? 

Hur bestämdes vilka ämnen som skulle debatteras? Hade publiken någon påverkan? 

Varför hade ni en partiledardebatt? Vad var målet/syftet? 

* Det här var första gången ni gjorde en partiledardebatt, hur ser du på det? 

Tema	  1:	  Den	  nya	  mediesituationen	  och	  konkurrensen 
Hur påverkas ni av att andra medier sänder partiledardebatter? 

* I år är första gången som ni och Expressen sänder debatter, utöver SVT och TV4:s tv-debatter. 
Hur ser du på den utvecklingen? 

* Flera andra sajter sände er debatt, hur ser du på det? Varför lät ni andra sända er debatt? 

Skulle du beskriva de andra som konkurrenter? Vilka är de största konkurrenterna? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Tema	  2:	  Strategier	  kring	  publik	  
Vad är programmets målgrupp? Finns det någon grupp ni riktar er särskilt till? 

Är det någon grupp av tittare som är svåra att nå? 

Hur gör ni för att nå ut till målgrupperna? Krävs det olika strategier för olika målgrupper/typer 
av tittare? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Tema	  3:	  Strategier	  kring	  programutformning	  
Vad skiljer er partiledardebatt från de andra medieföretagens? Är det bra om programmen skiljer 
sig åt? Varför/ varför inte? 

Är det viktigt att tittarna känner igen sig i Aftonbladets stil programmet/medieföretaget? Hur 
gjorde ni det? 

Vad måste vara med i en partiledardebatt? 

Vilka olika delar finns med i programmet? Varför? 

* Ni lät “den unga publiken” rösta fram debattens ämnen. Varför? 
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* Ett av debattens moment var “ja- och nej-frågor”. Vad var tanken/syftet med det momentet? 

Två av frågorna/ påståendena var politiska, en var personlig, var tanken/ syftet med det? 

* Vad var tanken med att ha en liveartist/musik? 

* Vad var det främsta syftet med “den andra studion”? Och gästerna där, vad var deras roll? 

Hur valdes programledarna? Varför dem? 

* Hur tänkte kring valet av programledare? Fanns det någon speciell tanke med att det bara var 
kvinnliga programledare/ profiler? 

Hur bestämdes vilka gäster/experter som skulle vara med? Varför dem? Vilka typer av gäster ville 
ni ha med? 

Fick publiken eller tittarna medverka i programmet på något sätt? Hur? Varför? 

Hur använde ni er av sociala medier? Vad var syftet? 

Hur delaktiga bör publiken och tittarna få vara? * Under programmet gång kunde tittarna vara 
med och diskutera i sociala medier, var syftet med det momentet? Hur skulle du säga att det 
användes i programmet? 

Något övrigt du vill tillägga? 

Går det bra att kontakta i efterhand? Om vi/du kommer på något att tillägga. 


