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ABSTRACT!
 
Titel: Den sista politiska debatten 
 
Författare: Stina Zetterberg & Sofie Tejre 
 
Handledare: Jesper Strömbäck 
 
Kurs,3termin3och3år: C-uppsats, höstterminen 2014 
 
Antal3ord3i3uppsatsen:313 4053
3
Problemformulering3och3syfte: Medialisering är ett relativt outforskat teoriområde i 
Sverige, det har aldrig tidigare genomförts en studie utifrån ett 
medialiseringsperspektiv på partiledardebatter. Samtidigt hade två nya 
partiledardebatter premiär inför riksdagsvalet 2014. Därför är vårt syfte att undersöka 
medialisering i SVT:s, TV4:s, Expressens och Aftonbladets slutdebatter mellan 
partiledarna inför rikdagsvalet 2014.  
3
Metod3och3material:3Vi har använt oss av både en kvantitativ innehållsanalys och en 
kvalitativ textanalys för att få ett så heltäckande resultat som möjligt. Vårt material 
har varit de fyra TV-sända slutdebatterna inför riksdagsvalet 2014. 
 
Huvudresultat:3Vi har kommit fram till att samtliga debatter innehåller inslag av 
medialisering. Dock på olika sätt och i olika utsträckning. Tvärtemot vad tidigare 
forskning på medialisering visat, har vi kommit fram till att SVT:s partiledardebatt är 
den som på många sätt är mest medialiserad. Kvällstidningen Expressen visade sig 
istället vara den minst medialiserade. Partiledardebatter skiljer sig därför från övrig 
nyhetsjournalistik under valrörelsen. 
3
Nyckelord: Medialisering, partiledardebatter, kommersialisering, professionalisering, 
förenkling, medielogik, politisk logik, gestaltningsteorin, spelgestaltning, tolkande 
journalistik, journalisters synlighet.   
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1.!Inledning!och!problemformulering!

Den första politiska debatten i svenska medier sändes i Sveriges radio 12 september 

1932. Att debatten skulle sändas i radio var aldrig en självklarhet, det fanns både 

ointresse och rädsla för det nya mediet. Men efter olika påtryckningar fattades 

beslutet att radion skulle bli en del av valrörelsen för att inte riskera att 

marginaliseras. Debatten beskrevs som ett politiskt kafferep där representanter från 

riksdagspartierna samlades för diskussion. Den mottogs positivt och det konstaterades 

att programmet varit nyttigt ur upplysningssynpunkt- men att debatten skulle ha fått 

något större inflytande över valresultatet var det ingen som trodde (Esaiasson & 

Håkansson, 2002, s. 55:86-87) 

I dag ser det annorlunda ut, för de allra flesta är medierna den viktigaste källan till 

kunskap och information om politik och politiska frågor (Strömbäck, 2009). 

Partiledardebatternas betydelse har vuxit kraftigt, de mest betydande debatterna är nu 

TV-sända och de är en av de viktigaste kampanjhändelserna inför val i alla länder där 

de arrangeras (Strömbäck, 2009, s. 289; Esaiasson & Håkansson, 2002).  I Sverige har 

de ledande professorerna i statsvetenskap Henrik Oscarsson och Sören Holmberg 

beskrivit partiledardebatterna så här: 

 ”Den avslutande partiledardebatten i Sveriges television på fredagskvällen 

 före valet är av tradition valrörelsens höjdpunkt. Vid sidan av Kalle Anka 

 på julafton, melodifestivalen och högoktaniga sportevenemang som fotbolls-

 VM är partiledardebatten historiskt ett av de mest betittade programmen. ” 

       (Oscarsson & Holmberg, 2008, s. 74) 

I takt med att mediers betydelse ökat kraftigt har det inom medieforskning under de 

senaste årtiondena vuxit fram ett nytt nyckelord: medialisering. Begreppet 

medialisering handlar om den dynamik som finns i relationen mellan medierna och 

politiken, och syftar på en långsiktig förändringsprocess genom vilken mediernas 

inflytande har ökat (Asp, 1986; Strömbäck & Esser, 2014).  
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Professor Kent Asp är en av de första i Sverige som talade om medialisering och 

politik, han definierade det som: 

“Ett politiskt system som i hög grad påverkas av och är anpassat till de krav 

som massmedierna ställer i sin bevakning av den politiska världen ”  
         (Asp, 1986, s. 359) 

Trots att det forskningsmässiga intresset för medialisering har ökat under det senaste 

decenniet (Strömbäck & Esser, 2014) finns det fortfarande relativt få empiriska 

studier på området, och de empiriska studier som finns av medialiseringen av politik i 

Sverige har i stort enbart handlat om den nyhetsjournalistiska bevakningen under 

valrörelser. Vi vet därför mindre om medialiseringen av politik i andra kontexter, och 

trots de TV-sända partiledardebatternas betydelse finns det ingen forskning kring 

medialiseringen av dessa.  

 Att undersöka medialiseringen av TV-sända partiledardebatter är särskilt intressant 

med tanke på att de traditionella TV-kanalerna inför riksdagsvalet 2014 fick 

konkurrens från kvällstidningarna Aftonbladet och Expressens webbsända 

partiledardebatter. Genom att det inför valet 2014 sändes fyra framträdande 

partiledardebatter öppnar sig möjligheten att jämföra medialiseringen av dessa. 
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2.!Syfte!och!frågeställningar!

Syftet med studien är att undersöka och jämföra medialiseringen av SVT:s, TV4:s, 

Expressens och Aftonbladets slutdebatter mellan partiledarna inför riksdagsvalet 

2014. 

 

2.1!Frågeställningar!

På vilka sätt är slutdebatterna medialiserade? 

Hur skiljer sig debatterna åt ur ett medialiseringsperspektiv? 

Är kvällstidningarnas debatter mer medialiserade än de traditionella debatterna? 

Är de kommersiella mediernas (TV4, Expressen och Aftonbladet) slutdebatter mer 

medialiserade än slutdebatten i public service (SVT)? 

2.2!Begrepp!

I uppsatsen återkommer några begrepp vid ett flertal tillfällen, med en för oss tydlig 

innebörd. Vi redogör här för dessa: 

Taltid: Med taltid avser vi den tid i debatten som någon pratar. 

Modererande journalist: Den journalist som modererar debatten. Kan alltså vara fler 

än en, och den modererande journalisten kan bli ”vanlig” journalist om den till 

exempel intervjuar någon annan än partiledarna. 

Traditionella medier: I studien hänvisar vi till de ”traditionella medierna”, eller de 

”traditionella debatterna”, i förhållande till ”kvällstidningarnas debatter”. Det vi då 

syftar till är SVT:s och TV4:as debatter eller medium. 

Uppsnack/mellansnack/efteranalys: Vi använder oss vid flera tillfällen av detta som 

ett samlingsbegrepp, det vi syftar till är den tid som ägnas åt att på något sätt 

analysera debatten. 
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3.!MedialiseringD!när!allt!blir!medier!

3.1!Medialiseringsteorin!!

3.1.1!Den!nya!tiden!!

Under de senaste decennierna har det svenska samhället genomgått flera stora 

förändringar. Den enskilt största förändringen har skett i och med att Sverige har gått 

ifrån att vara ett industrisamhälle till att bli ett kunskapssamhälle (Petersson, 2004, s. 

174-176). Den maktstruktur som tidigare har dominerats av arbete, kapital och stat 

var ett uttryck för industrisamhällets grundläggande konfliktlinje, men i dag håller 

industrin mindre än en tredjedel av den svenska befolkningen sysselsatt, vilket har 

gjort kapitalet mer lättrörligt. Det går inte längre att tala om staten som den härskande 

strukturen i vårt samhälle. Den statliga organisationen som tidigare har räknats som 

den svenska modellens kärnverksamhet, har därför minskat i betydelse och tappat allt 

mer makt. Förändringarna i maktfördelningen i Sverige har inneburit att nya 

maktcentrum har växt fram – ett av dem är massmedier, som under de senaste 

decennierna etablerat sig som en egen maktplattform som allt mer utmanar de 

traditionella opinionsbildarnas dominans (Petersson, 2004, s. 174-176). 

 Europa i stort har under de senaste fem decennierna bevittnat en gigantisk 

demokratisk förändring. Dels har kommunismen fallit, dels har antalet stater som har 

demokrati och praktiserar fria val fördubblats sedan Berlinmurens fall 1989 (Freedom 

House, 2012). Det paradoxala i sammanhanget är att den globala trenden mot fler fria 

val och fler demokratier kommer samtidigt som det inom många etablerade 

demokratier finns ett större gap mellan folkets förväntningar på politiker, och det som 

politiska institutioner faktiskt kan leverera. Enligt Jesper Strömbäck, professor i 

journalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall, och Frank Esser, professor i 

internationell journalistik vid universitetet i Zürich, går det att betrakta som att: 

Efterfrågan för politisk aktivitet och beslutsfattande har aldrig varit större än nu – 

samtidigt som offentlig överläggning och politisk legitimitet har försvagats. I den 

kontexten, tillsammans med andra stora processer i vår samtid som globalisering och 

individualisering, är det viktigt att studera medier och hur medier förändras för att 

förstå demokratier och deras utveckling (Strömbäck & Esser, 2014, s. 3).   
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En teori som blivit framträdande för att förstå mediernas roll i demokratin är 

medialisering, som ofta beskrivits som en meta-process som sker tillsammans med 

bland annat globalisering och individualisering. Det senaste decenniet har 

medialisering blivit ett populärt begrepp på flera områden, inte bara när det kommer 

till politisk kommunikation, utan även inom populärkultur och andra sfärer i 

samhället (Asp, 1986; Esser, 2013; Strömbäck & Esser, 2014).  Det går att definiera 

kärnan i medialisering som att termen refererar till en social förändring i samhället där 

medier har fått allt mer makt och ökat sitt självständiga inflytande på flera olika plan i 

samhället vilket leder till att andra organisationer ser sig mer eller mindre tvungna att 

anpassa sig till medierna (Asp, 1986; Strömbäck, 2008). 

 Begreppet medialisering är omfattande och många har genom åren tagit sig an att 

beskriva det: Den tyske medieforskaren Wolfgang Schulz har beskrivit medialisering 

som en process där medier som aktörer ökar sitt inflytande på bekostnad av någon 

annan aktörs självständighet. Ett exempel på det är politiska aktörer, vilket också är 

det mest relevanta för vår studie. Men han menar också att medialisering kan syfta till 

förändringar i samband med medieutveckling på ett tekniskt plan (Schulz, 2004, s. 

88). Samtidigt menar Frank Esser att medialisering är ett dynamisk, process-orienterat 

begrepp, och när medialisering ska studeras bör man fokusera på hur och på vilket sätt 

medier har inflytande i en mängd olika avseenden (Esser, 2013).  

 Att medialisering vuxit fram som ett begrepp handlar i grunden inte om politik 

eller politisk kommunikation, utan är större än så, det vill säga en följd av 

globalisering och individualisering i samhället. Frank Esser menar också att 

medialiseringen av politik och bevakningen av politik refererar till en särskild form av 

medielogik hos nyhetsmedier, vilket har utvecklats ur tre olika aspekter: 

professionalism, teknologi och kommersialism. När professionalismens logik 

refererar till urvalet av nyheter, refererar den tekniska logiken till hur nyheter 

kommuniceras. Den kommersiella logiken i sin tur, refererar till hur mediebranschen 

har förflyttat sin position från det politiska (som partipress) och mot en mer 

pengastyrd marknad (Esser, 2013, s 158;171). 

 

Kent Asp var en av de första som använde begreppet medialisering av den politiska 

kommunikationen i Sverige, och han menar att begreppet har uppkommit i kontexten 

av en spiraleffekt: politiker anpassar sitt innehåll till det innehåll som passar 
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massmedierna – i sin tur lär sig massmedier att värja sig mot den teknik som politiker 

använder för att passa in. Det leder till att aktörer utanför medierna tar till ännu mer 

förfinade metoder för att fånga massmedias uppmärksamhet, som massmedia i sin tur 

lär sig, och så fortsätter medialiseringsspiralen (Asp 1986, s. 361).   

 En viktig aspekt att ta med i beskrivningen av det teoretiska begreppet 

medialisering är att det bör skiljas ifrån det teoretiska begreppet mediering. Det två 

termerna ska inte betraktas som synonymer även om de är besläktade. Termen 

mediering beskriver process och ett tillstånd när kommunikation sker via olika typer 

av medier. All modern politik är medierad, eftersom den utspelar sig i, och förmedlas 

via medierna. En medierad politik kan därför ses som en förutsättning för alla 

demokratier. När politik har blivit medierad innebär det att publiken förlitar sig på 

medier för att få information om politik (Esser, 2013 s. 157; Strömbäck, 2013 s. 119-

121). Utifrån termen mediering kan massmedierna betraktas som en mellanhand som 

sprider information om sådant som ligger bortom människors egen vardag. Men att 

tala om politisk kommunikation som medierad ger inte hela bilden av mediernas 

betydelse i politiken, inte minst eftersom mediering inte säger något om mediernas 

självständiga inflytande i politiken (Mazzoleni & Schulz, 1999, s. 249). 

 När vi istället talar om medialisering, i kontexten medialisering kontra mediering, 

innebär det att medierna har fått ett betydande självständigt inflytande i politiken och 

att politiska aktörer inte bara använder sig av medier för att nå ut med sina budskap: 

de anpassar sig också till medierna. En anledning till att de gör det kan vara att de vill 

öka sin publicitet, en annan anledning kan vara att de vill bilda opinion. 

Konsekvenserna av det leder till att politiker avstår från att föra fram vissa saker 

eftersom det inte passar mediernas format. Men medialisering behöver inte bara 

betyda förluster för det politiska systemet. Det kan också gynnas av en ökad 

medialisering, eftersom medier och medielogiken bidrar till att politik får större 

nyhetsvärde och politiska sakfrågor blir lättare att förstå för allmänheten (Schulz 

2004, s. 89-90). 

3.1.2!Dimensioner!av!medialisering!

Medialisering är en flerdimensionell och komplex process, för att få en ökad 

förståelse för medialisering är det bra om den bryts ner i mindre delar. Att dela in 

medialisering i flera olika dimensioner gör det möjligt att genomföra empiriska 

studier för att undersöka vilken grad av medialisering som finns (Strömbäck & Esser, 
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2014, s. 6-8). Medialiseringens första dimension handlar om hur betydelsefulla 

medierna är som källa till information om politik och samhälle. Medier betraktas då 

som en kanal mellan politiska aktörer och publiken. För att studera medialisering i 

den första dimensionen mäter man i vilken utsträckning politiker använder medier för 

att nå sina väljare. Medialiseringens andra dimension handlar om hur självständiga 

och oberoende som medierna är från andra politiska och sociala institutioner. Först 

när medierna i hög grad är självständiga från andra politiska och sociala institutioner 

kan de utöva ett självständigt inflytande. Medialiseringens tredje dimension handlar 

om mediernas innehåll och i vilken utsträckning det är påverkat av medielogiken eller 

en politisk logik. Medialiseringens fjärde dimension tar det ytterligare ett steg och 

handlar om i vilken utsträckning politiken och politiska aktörer är styrda av 

medielogiken snarare än en politisk logik. När man når den fjärde nivån innebär det 

att de tre tidigare nivåerna är uppfyllda. De olika dimensionerna är samtidigt 

sammanlänkade (se figur.). 

 
Samtidigt som medialisering beskriver en förändringsprocess behöver den inte vara 

linjär eller enkelriktad, utan politiken kan vara mer eller mindre medialiserad utmed 

samtliga dimensioner. Medier kan vara en mer eller mindre viktig källa till 

information, medier kan vara mer eller mindre fristående från politiska institutioner 

och på samma sätt kan politiska institutioner, organisationer och aktörer vara mer 

eller mindre påverkade av medielogik eller politisk logik (Strömbäck & Esser, 2014, 

s. 6-8). Det är lätt att hamna i ett resonemang om att medialisering är något som 

endast rör politiker och media. Men teorin slår fast att det är större än så: människor 

är i dag beroende av medierna för information som i sin tur kan ligga till grund för 

deras verklighetsuppfattningar, åsikter och beslut om vilket parti de ska rösta på. Då 
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är det problematiskt om den politiska bevakningen styrs för mycket av medielogik 

istället för av politisk logik (Strömbäck, 2013, s. 143). 

3.1.3!Medielogik!vs!politisk!logik!

En viktig del av teorin om politikens medialisering är distinktionen mellan medielogik 

och politisk logik. Flera medieforskare har slagit fast att en ökad medialisering i 

samhället i förlängningen leder till ett ökat inflytande av medielogik på en mängd 

områden. Det grundläggande antagandet i teorin om politikens medialisering är att 

medier och politik utgör skilda system och därför präglas olika logiker. Den politiska 

kommunikationen och medier som rapporterar om politik, styrs av antingen 

medielogik eller av den politiska logiken. Enligt teorin om medielogik beror ett 

mediums innehåll på vad som passar det egna mediets behov. Medielogiken styr vad 

som blir nyheter och inte, och vilka nyheter som passar det egna mediet och inte 

(Strömbäck, 2013, s. 121; Strömbäck, 2009, s. 171). Den framstående 

massmedieforskaren Denis McQuail menar att medielogik refererar till att det finns en 

inneboende “mediegrammatik” hos journalister som styr hur de ska disponera sin tid 

eller sitt utrymme, hur innehållet ska utformas och vilka enheter av verbal och 

ickeverbalt innehåll som bör användas i nyheten, vilket leder till att medier använder 

en rad olika tekniker när de ska kommunicera (McQuail, 2010, s. 330). Samtidigt 

handlar medielogik också om att medierna har blivit så centrala i samhället att aktörer 

som behöver medierna för att kommunicera måste omforma sitt budskap så att det 

passar medielogiken och dess tekniker. Teorin handlar alltså inte om nyhetsvärdering 

eller nyhetsurval, men den understryker att nyhetsurval inte handlar om objektiva 

egenskaper hos själva nyheten, utan om och hur nyheten kan omformas för att möta 

mediernas egna behov. Ett exempel på det är TV-mediets behov av bilder, vilket gör 

att bildmässigt ”bra” nyheter förs fram i TV-mediet, som kanske inte förs fram i 

tillexempel en tidning (Strömbäck, 2009, s. 171).  

 Politisk logik i sin tur, handlar om det politiska systemet och vad politiken vill 

förmedla till medborgarna. Inom politisk logik betraktas istället medier som ett 

verktyg som används för att förmedla sina budskap. Motsatt medielogiken innebär 

politisk logik att det är politiska institutioner som har makt och inflytande över 

medierna (Nord & Strömbäck 2012, s.13-14; Esser, 2013, s. 164; Strömbäck & Esser 

2014, s. 14). Som begrepp är den politiska logiken mindre utvecklad än medielogiken, 

men specifikt formas den politiska logiken av åtminstone fem olika dimensioner:  
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• Maktfördelningsdimensionen, vilket betyder att det inom politiken finns en 

strävan att vinna och fördela politisk makt genom allmänna val eller 

utnämningar.  

• Sakpolitiska dimensionen, som innebär att den politiska logiken strävar efter 

att definiera problem som kräver politiska lösningar. 

• Förhandlingsdimensionen, refererar till att den politiska logiken strävar efter 

processer för att hitta lösningar på politiska problem.  

• Implementeringsdimensionen, vilket om att strävan efter processer leder fram 

till genomförbara politiskt fattade beslut.  

• Ansvarsdimensionen, som handlar om att den politiska logiken kräver en 

övervakning av politiska beslutsprocesser för att kunna utkräva ansvar av dem 

som haft makten (Strömbäck, 2009, s. 241).  

 

Frank Esser har beskrivit den politiska logiken utifrån liknande dimensioner och 

beskrivit den politiska logiken i tre uttalade nivåer: 

• Första nivån refererar till produktionen av politik, vilket innebär att den 

politiska logiken börjar med resonemang och samtal och strävar efter 

långsiktiga och övergripande beslut.  

• Andra nivån beskriver den politiska logikens strävan efter att den egna 

politiken ska vinna makt- t ex med hjälp av demokratiska val där man vinner 

folkets förtroende men också genom förhandlingar med politiska motståndare.  

• Tredje och sista nivån refererar till det underförstådda system som innebär att 

de två föregående nivåerna samverkar (Esser, 2013, s. 164-166).  

 

När den politiska logiken är bestämmande uppfattas medierna i första hand som 

demokratiska institutioner, med ett moraliskt, om inte till och med juridiskt ansvar att 

bidra till demokratin och dess förmåga att fungera. När medielogiken styr mer än den 

politiska logiken påverkas de politiska institutionerna mer av medierna än vad 

medierna påverkas av de politiska institutionerna (Ferree m.fl, 2002; Strömbäck, 

2005; Nord & Strömbäck, 2012). Mediernas framställning och format är en produkt 

av journalistiska beslut och enligt teorin om medialisering styrs journalister av 

medielogiken, snarare än att tillgodose den politiska logiken. Det är indikatorer både 
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på att medier har ökad gestaltningsmakt men också på i vilken utsträckning medier 

och politik är medialiserad (Strömbäck & Dimitrova, 2011, s. 36).   
 

Medielogik Politisk!logik 
• Högt!tempo 
• Personifiering 
• Konflikt 
• Dramatisering 
• Drivs!av!fokus!på!partiledarens!

kändisskap 

•  Processinriktat 
•  Kollektivt!bestämmande 
•  Samförstånd 
•  Fokus!på!resultat 
•  Drivs!av!fokus!på!resonemang 
 

Att mäta i vilken grad medielogiken styr i förhållande till den politiska logiken är en 

tydlig indikator på medialisering. Men hur ser man att fallet är så? Tidigare forskning 

har visat att det finns en rad olika indikationer att titta efter då man studerar 

journalistiskt material ur ett medialiseringsperspektiv.  

3.2!Indikationer!på!medialisering!!

Tidigare studier har gjorts där man utgått ifrån ett medialiseringsperspektiv och främst 

har man då valt att studera nyhetsjournalistik i tidningar och TV. Forskningen har då 

identifierat en rad indikationer på att medielogiken är styrande för medieinnehållet. 

3.2.1!Journalistens!synlighet!

En tydlig indikator på medialisering, och i vilken utsträckning medielogiken styr i 

förhållande till den politiska logiken, är att se i viken omfattning journalisten själv 

syns i redaktionellt material. För trettiofem år sedan var det inte ovanligt att artiklar i 

dagstidningar signerades med en signatur, och inte med journalistens namn. 

Signaturen ersattes sedermera av journalistens namn, skriven med små bokstäver. De 

små bokstäverna har i dag ersatts av bylinebilder, också de till en början små. Senare 

har dessa bytts ut mot bildbylines i helkroppsformat, kanske framför allt i 

kvällstidningarna. Journalisten som person har blivit allt viktigare, och i dag 

marknadsförs vissa journalisters åsikter på förstasidor och löpsedlar. Konsekvensen 

av en ökad personifiering av journalister kan bli att personen bakom texten blir 

viktigare än nyheten i sig, och att publiken får svårt att skilja på nyhetstext och 

åsiktstext (Alström, 2008, s. 139-140). För att se tecken på journalistens synlighet och 

Nyckelord som visar förhållandet mellan medielogik och politisk logik. (McQuail, 2010; Esser, 2013; 

Strömbäck, 2009) 
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i vilken utsträckning bevakningen av politik styrs av medielogik snarare än av politisk 

logik är ett sätt att se efter i vilken utsträckning journalisterna styr det politiska 

materialet. Frank Esser har beskrivit det så här:  

 

 The journalistic attitude toward intervention in election campaigns is high 

 when journalists report the campaign in their own words, scenarios, 

 assessments – and they grant politicians only limited opportunities to present 

 themselves           (Esser, 2008, s. 403). 

 

Att journalister ingriper i politiskt material då nyheter utformas är en tydlig indikator 

på att medielogiken, snarare än den politiska logiken, är styrande - vilket i sin tur är 

en indikator på medialisering (Strömbäck & Dimitrova, 2011, s. 35). Ett sätt att mäta 

hur och i vilken utsträckning journalister ingriper, är att mäta hur lång tid politiker får 

tala utan att bli avbrutna, att mäta så kallade “sound bites”, och ställa det emot hur 

lång tid journalisterna får tala utan att bli avbrutna. Detta har gjorts i flera andra 

studier där medialisering studerats (Strömbäck & Dimitrova, 2011; Esser, 2008). En 

stark indikator att titta efter då man vill undersöka om och i vilken utsträckning 

medier är medialiserade är att titta på hur synliga journalisterna är i 

nyhetsrapporteringen. Ju oftare en journalist är synlig, desto mer sätter de sig själva 

emellan publiken och det som de rapporterar om. Graden av journalistisk synlighet är 

en tydlig indikator på i vilken utsträckning nyheter är medialiserade (Strömbäck & 

Dimitrova, 2011, s. 35) 

3.2.2!När!sak!blir!spel!

En annan tydlig indikator på att det journalistiska materialet är medialiserat är att se i 

vilken utsträckning medierna använder sig av de tekniker som medielogiken kräver. 

Sex sådana tekniker som ofta nämns är tillspetsning, personifiering, polarisering, 

intensifiering, konkretisering och förenkling. När den politiska kommunikationen i sin 

tur låter sig påverkas av dessa tekniker har vi fått ett politiskt system som påverkas 

och är anpassat till de krav som massmedierna ställer i sin bevakning av den politiska 

världen (Asp, 1986, s. 359). 

Journalister har ett behov av att reducera informationsmängden, de har också ett 

behov av att fånga publikens uppmärksamhet. För att hantera detta överskott av 

information och underskott av uppmärksamhet har journalister utvecklat de ovan 
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nämnda berättarteknikerna, vilka kan ses som konkreta uttryck för medialisering 

(Strömbäck, 2009, s. 172). Kraven medielogiken ställer på de politiska sakfrågorna 

kan i många fall leda till förenkling vilket gör att en viss typ av politiska sakfrågor 

med en viss typ av egenskaper förs fram i media. Förenkling, och andra tekniker som 

följer i medielogikens spår, är därför tydliga indikationer på att politiken eller den 

politiska rapporteringen genomgått en medialisering (Asp, 1986). 

  Fokus på spel och strategi en annan tydlig indikator på att den politiska 

bevakningen använder sig av de tekniker som medielogiken kräver - vilket tyder på en 

ökad medialisering. För att se om politik gestaltas som sak eller spel kan man luta sig 

tillbaka mot gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin, eller engelskans framing theory, är 

en av de viktigaste teorierna med relevans för politisk kommunikation och mediers 

makt. Gestaltningsteorin handlar om hur medier väljer att gestalta nyheter, men också 

om hur mediers gestaltningar påverkar människors uppfattning om verkligheten. 

Utgångspunkten för gestaltningsteorin är att observationen av journalistiken inte utgör 

och aldrig kan utgöra en neutral spegel av verkligheten. Eftersom människor alltid 

strävar efter att skapa mening i tillvaron är gestaltningsprocesser ofrånkomliga 

(Strömbäck, 2009, s. 118-123; Schudson, 2003, s. 2). Precis som när det gäller teorin 

om en särskild form av medielogik spelar mediernas format, organisation, interna 

arbetsvillkor och normer roll för hur journalister väljer att gestalta politik. Det betyder 

inte att journalister nödvändigtvis har som ambition att gestalta verkligheten på ett 

särskilt sätt, utan flera olika faktorer kan spela in varför det i slutändan blir så. 

 Inom forskningen ur gestaltningsteorins perspektiv brukar man skilja mellan 

gestaltningar av politik som sak respektive som spel. När politik gestaltas som sak 

handlar det i regel om innehållet i politiska förslag. När fokus istället ligger på spel 

handlar journalistiken om politiska strategier eller vem som vinner eller förlorar 

(Strömbäck, 2009, s. 134). Konsekvenser av spelgestaltningar är att det politiska 

spelet, makten och taktiken sätts i centrum snarare än just sakfrågor och att den 

politiska debatten blir avideologiserad (Asp, 1986, s. 360-361). Tidigare studier visar 

att spelgestaltningar har ökat över tid, tillexempel har amerikanska studier visat att 

amerikanska reportrar har gått från att rapportera om vad presidenten säger i sina tal - 

till att i dag fokusera strategin bakom talen (Schudson, 2003, s. 93). Vilket är en 

indikator på att medialiseringen i den politiska bevakningen har ökat.  
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 Ett konkret exempel på när medier rapporterar om politik som spel är när de 

använder sig av opinionsundersökningar i sin rapportering. Det är även ett uttryck för 

journalisters gestaltningsmakt. När journalister använder sig av 

opinionsundersökningar får medierna tre olika roller, de beställer undersökningen, 

rapporterar och tolkar den. Det gör att journalisterna fått ett mycket stort inflytande 

över problemformuleringsprivilegiet (Strömbäck, 2013, s.129; Petersson m.fl.,2006). 

I studien Medierna och opinionsmätningarna, av Jesper Strömbäck och Lena Jendel, 

har de tittat på hur Sveriges största nyhetsmedier använder sig av opinionsmätningar i 

sin rapportering. Studien visar att det finns ett samband mellan ett tolkande 

förhållningssätt av journalisterna och ökad medialisering, som vi ska diskutera längre 

fram, men också att publiceringar av opinionsmätningar har bidragit till att öka 

gestaltandet av politik som spel och strategi (Strömbäck & Jendel, 2013). Mediernas 

användande av opinionsökningar har ökat stort under 2000-talet och fokus i 

undersökningarna ligger oftast på människors, väljarnas, parti- eller 

politikersympatier (Strömbäck 2013, s. 129-130).  

 Tidigare studier av spelgestaltning i svensk nyhetsbevakning har visat att 

kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet i högre grad väljer att gestalta politik 

som spel om man jämför med SVT:s nyheter och TV4-nyheterna (Strömbäck, 2009, s. 

127-160) något som visar på en högre grad av medialisering. Enligt den amerikanska 

medieforskaren Thomas E. Patterson hänger en ökad spelgestaltning av politik 

samman med en annan teori om mediers utveckling, nämligen kommersialisering 

(Patterson, 1993), som också är huvudtemat för nästa del i det här kapitlet. 

3.2.3!Cash!is!king!

Kommersialisering är ett återkommande begrepp inom medieforskning. Det handlar i 

grunden om kommers, vilket rent konkret betyder byte av varor och tjänster mot 

betalning i form av pengar. Ur den synvinkeln så är alla svenska medieföretag, med 

undantag av public service, kommersiella medieföretag. Medier och 

nyhetsredaktioner som vägleds av kommersiella mål måste ha sin utgångspunkt i 

publikens intresse, annonsörernas intresse av publiken och kostnader för att skapa det 

innehåll som kan nå den publik som annonsörerna vill nå.  När man talar om 

kommersialisering antyder man dock att det syftas till en process där medier blir allt 

mer kommersiella (Strömbäck & Jönsson, 2005, s. 9). Det finns flera skäl till att en 
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ökad kommersialisering bidrar till gestaltandet av politik som spel, och därför också 

bidrar till mer medialisering: 

• Gestaltandet av politik som spel gör nyheten mer spännande, vilket gör att 

mediet säljer bättre.   

• Spelgestaltningar av politik ställer lägre krav på förkunskaper, engagemang 

och intresse hos publiken, vilket kan locka en större publik.  

• Inslag och artiklar om politik med fokus på spel och strategi är ofta billigare 

att producera än motsvarande material om politiska sakfrågor. 

• När politik gestaltas som spel möjliggör det för journalister att vara tolkande 

och kritiska mot partierna, utan att riskera att anklagas för att vara partiska 

(Strömbäck & Jönsson, 2005, s. 15).  

 

Jesper Strömbäck och Peter van Aeists jämförande studie av valbevakningen i 

Belgien och Sverige visade att bevakningen av val i Sverige genomgående var mer 

medialiserad i kvällstidningar än i morgontidningar. Studien visade också att 

kommersiella TV4:as nyheter var mer medialiserade än nyheterna i SVT:s public 

service. Detta kan tolkas som ett uttryck för att den kommersiella logiken är en utav 

de starkaste drivkrafterna bakom medialiseringen av journalistiken (Strömbäck & van 

Aeist, 2009, s. 41-59). Även en studie gjord på mediebevakningen inför riksdagsvalet 

2010 visar liknande resultat, även om medialiseringen ökat för både SVT:s nyheter 

och TV4:as nyheter över tid (Strömbäck, 2013, s. 119-144). Att se indikationer på en 

ökad kommersialisering är därför en nyckel till att se medialisering i journalistiken.  

3.2.4!ProffstyckarnaD!de!nya!journalisterna!

Ett annat uttryck på medialisering och i vilken utsträckning medielogiken styr i 

förhållande till den politiska logiken är att se indikationer på journalisters 

professionalisering. Professionalisering av journalistik innebär att journalistiken som 

institution fått en klar och tydlig social status i samhället vilket har lett till att medier 

även har influerat andra delar av samhället. Journalister har länge månat om sitt 

oberoende och att själva inte bli påverkade av andra institutioner, tillexempel har 

redaktioner traditionellt varit åtskilda från säljavdelningar just för att inte riskera att 

blanda sina intressen (Esser, 2013, s. 168-171). Många studier inom 

medieforskningen har tidigare behandlat och tittat på hur journalisters 

professionalisering påverkar innehållet i medierna. Vägen in i journalistyrket går i dag 
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via högskolor, specifika normer och ideal formas redan där, och förs sedan vidare till 

redaktionen. Därmed sker nyhetsvärderingen inom de tolkningsramar som 

yrkesnormerna sätter upp redan tidigt i journalisters utbildning (Ghersetti, 2012, s. 

219).  Följden av ökad professionalisering i den politiska journalistiken blir att medier 

får en ökad betydelse och större roll i den moderna demokratin, därför också mer 

makt över den politiska logiken, enligt teorin om medier- och politikers medialisering 

(Esser, 2013, s. 170).  

Ett tydligt tecken på att journalisters professionalisering och även journalistiken som 

sådan flyttat fram sin maktposition under de senaste decennierna är att journalistikens 

karaktär har förändrats. Från att nyhetsbevakningen i Sverige dominerats av en 

beskrivande journalistik med fokus på att granska och spegla, till att journalistiken 

idag allt mer går emot att tolka. Därför är ett bra sätt att bedöma förekomsten av 

medialisering att bedöma om det journalistiska innehållet präglas av ett tolkande eller 

beskrivande förhållningssätt (Strömbäck, 2009, s.145-146; Djerf-Pierre & Weibull, 

2001). Om journalisten är beskrivande har frågorna karaktären, vad, varför, hur och 

när? Målet är att neutralt och opartiskt presentera fakta på ett sakligt sätt. Men om 

journalisten istället är tolkande ligger fokus på en annan sorts varför, journalisten vill 

inte bara ta reda på fakta utan även kringliggande faktorer. Journalisten agerar då 

även analyserande och får ett större inflytande och makt över innehållet (Patterson, 

2000, sid. 250; Strömbäck & Dimitrova, 2011, s. 36). 
 

3.3!Där!valet!avgörs?!

Politiska valdebatter är en av de viktigaste kampanjhändelserna under en valrörelse 

och når större publik än alla andra kampanjhändelser tillsammans. Dels genom att 

många tittar på dem, men även genom andra nyhetsmediers rapportering kring 

debatten (Strömbäck, 2009, s. 289). Traditionen att sända partiledardebatter i radio 

eller TV är gammal i Sverige. Det första valprogrammet sädes i Sveriges radio 1928 

och under 1900-talet hade programmen en mängd olika format. Förändringen gick 

dels från fokus på radio till TV, men även hur man ser på journalistens, respektive 

politikerns roll: Vem ska leda debatten, hur ska den ledas, ska det överhuvudtaget 

vara en debatt eller snarare ett forum för politiker att göra sina åsikter hörda?  
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Länge var det oklart om journalister överhuvudtaget var bäst lämpade och hade rätt 

kompetens att leda valprogrammen (Esaiasson & Håkansson, 2002).  

 Under lång tid var SVT den dominerande aktören, men under nittiotalet kom 

konkurrens från den kommersiella TV-kanalen TV4. Utformningen som i dag ses som 

standard på partiledardebatter: Modererande journalister som ställer frågor och 

uppföljningsfrågor, och sedan fritt fördelar ordet mellan partiledarna, etablerades 

egentligen först vid valet 1998, när TV4 sände sin första partiledardebatt inför 

riksdagsvalet (Esaiasson & Håkasson, 2002, s. 78-79). TV4 kom inte bara att sätta en 

ny standard för hur partiledardebatterna skulle utformas, deras intåg som valbevakare 

gjorde även att det inte längre bara var public service som hade ensamrätt på 

partiledardebatter. Även en kommersiell kanal visade sig kunna arrangera och ha 

inflytande över detta viktiga arrangemang. 
 

Inför riksdagsvalet 2014 arrangerade två nya aktörer partiledardebatter: 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Tidigare har de endast bevakat SVT 

och TV4:s debatter, men i takt med att mediebranschen är under förändring har 

papperstidningen varit tvungen att hitta nya vägar och i allt större utsträckning blivit 

beroende av att finnas digitalt. Det har inneburit att medier konvergerats och att 

tidningar börjat producera egen webbaserad TV har fått allt större betydelse (Ots, 

2012, s. 125; Nord, 2013, s. 309). Därför är det en naturlig utveckling för 

kvällstidningarna att arrangera egna partiledardebatter för att hitta nya vägar att locka 

publiken. 

 Trots att svenska partiledardebatter har funnits i många år har det bedrivits relativt 

lite forskning på området. Boken Besked i kväll från 2002, skriven av Peter Esaiasson 

och Nicklas Håkansson är den kanske mest omfattande studien av svenska 

partiledardebatter. Den har utgångspunkt i valprogrammen i radio och TV, i studien 

diskuteras hur relationen mellan journalister och politiker sett ut och hur 

partiledardebatternas format är under ständig förändring. Studien fokuserar främst på 

partiledardebatter ur ett historiskt perspektiv, hur innehållet har förändrats och varför. 
 

! !
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3.4!Vår!teoretiska!utgångspunkt!

När vi talar om begreppet medialisering i den här studien har vi valt att definiera det 

som att termen refererar till en social förändring i samhället där media har fått mer 

makt och ett markant ökat inflytande på flera olika plan, vilket leder till att andra 

organisationer anpassar sitt innehåll och format till mediernas innehåll och format 

(Asp, 1986; Strömbäck, 2008). I studien har vi utgått från medialiseringens tredje 

dimension vilket innebär att vi då tagit reda på om medieinnehållet och bevakningen 

av politik är mest påverkad av medielogiken eller av politisk logik. Med detta som 

utgångspunkt har vi i den här uppsatsen fokuserat på mediernas förhållningssätt och 

mediets format, snarare än att titta på till vilken grad politikerna är medialiserade 

(Strömbäck & Esser, 2014).   
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4.!Metod!!!

För att undersöka medialisering SVT:s, TV4:s, Expressens och Aftonbladets 

slutdebatter mellan partiledarna inför valet 2014 använder vi oss av både en 

kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys för att få en så heltäckande 

bild som möjligt. I detta kapitel har vi redogjort vårt urval, de olika metoderna, samt 

beskriver hur vi operationaliserat vår studie.  

4.1!Urval!!!

Vårt syfte har varit att undersöka och jämföra medialiseringen av SVT:s, TV4:s, 

Expressens och Aftonbladets slutdebatter mellan partiledarna inför valet 2014, därför 

har vi använt oss av ett urval som speglar detta (Esaiasson, 2012, s. 55:201). 
Debatterna vi valde att studera är: 

• SVT:s Slutdebatten, som TV-sändes fredag 12 september 2014 

• TV4:s Debatten, som TV-sändes torsdag 11 september 2014 

• Aftonbladets Partiprogrammet Debatten, som första gången webbsändes 

måndag 1 september 2014 

• Expressens Expressens partiledardebatt 2014, som första gången webbsändes 

onsdag 3 september 2014 

Inför riksdagsvalet 2014 förekom även andra partiledardebatter, Sveriges radio sände 

en partiledardebatt 10 september som vi valde bort i vår studie eftersom den har ett 

annat format. Vår studie har vi tagit hänsyn till det visuella vilket gjort det svårt att 

studera en debatt som endast sänts i radio. Vi har även valt bort “dueller” mellan 

partiledare och partiledarutfrågningar eftersom de har ett annat programformat och vi 

inte anser att de är helt jämförbara med de “stora” partiledardebatterna som samlar 

samtliga riksdagspartiers partiledare. 

 De olika debatternas utformning skiljer sig något åt, därför valde vi att definiera 

allt innehåll från påannonseringen av debatterna fram till sändningens slut som 

tillhörande debatten. Eftersom Expressen och Aftonbladets debatter endast sändes via 

webben och inte har någon traditionell påannonseringen betraktade vi istället allt 

innehåll från att debattprogrammet startar som tillhörande debatten. 
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För att få en så heltäckande bild som möjligt av innehållet betraktade vi allt innehåll i 

programmet fram till eftertexterna som en del av debatten. Då fanns det även en 

möjlighet att studera eventuella analyser, tittarkommentarer och övrig underhållning 

inom programtiden. Ur ett medialiseringsperspektiv ansåg vi att det är viktigt att även 

detta faller inom ramen för det vi definierar som debatten. 

4.1.1!Bakgrund!

Partiledardebatterna i vår studie har fötts ur olika sammanhang och deras bakgrund 

skiljer sig åt. För att få en ökad förståelse för partiledardebatterna och deras 

utformning har vi här gjort en sammanfattning av de olika mediehusens historia och 

hur stor publik de når. 

4.1.1.1!Aftonbladet!

Lars Johan Hierta grundade den socialdemokratiska kvällstidningen Aftonbladet 1830 

som i dag ägs av den norska mediekoncernen Schibsted. Under hans ledning fram till 

1851, kom tidningen att bli Sveriges största och mest framgångsrika tidning. Vid 

grundandet betraktades Aftonbladet som väldigt radikal och slagkraftig, vid flera 

tillfällen försökte tidningen stoppas av myndigheterna, något som Hierta lyckades 

undgå genom att byta namn och utge tidningen med nya ansvariga utgivare. Som 

första svenska dagstidning etablerades Aftonbladet 1994 på internet, tjugo år senare, 

2014 har deras mobilsajt närmare 1,5 miljoner användare per dag och webbsidan 

www.aftonbladet.se når en publik på närmare 1,6 miljoner (www.ne.se, 

www.schibsted.se).  

 Aftonbladets partiledardebatt sändes endast via webb-TV och i nuläget finns inget 

användbart mätverktyg i förhållande till traditionell TV, men vid direktsändningen 1 

september hade debatten 314 000 strömningar. Därefter tillkommer tittare som ser 

debatten i efterhand, Aftonbladet själva gick 10 september ut med att över en miljon 

tittare sett debatten, de syftar då till antal startade strömningar av debatten 

(www.medievärlden.se, www.aftonbladet.se)   

4.1.1.2!Expressen!

Den liberala kvällstidningen Expressen grundades av AB Dagens Nyheter 1944 och 

ägs av Bonnier AB, tidningen startades som motvikt till de nazistiska strömmar som 

fanns i samhället. Vid starten framhölls att tidningen skulle innehålla en högkvalitativ 
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ledar- och kulturavdelning, utmärkande i tidningen var även bild- och 

personjournalistiken. Personjournalistiken var ofta inriktat på den enskilde individen 

mot makthavarna. Länge var Expressen Sveriges största kvällstidning, men under 

1990-talet sjönk upplagan kraftigt och Aftonbladet återtog den rollen. Under 1997-

1998 blev även GT och Kvällsposten en del av Expressen och ges nu ut som editioner 

av tidningen (www.ne.se). Expressens vardagsupplaga 2013 var (tillsammans med 

GT och Kvällsposten) 193 100, och deras räckvidd var 735 000 (www.ts.se). 

 Expressen lämnar inte ut några tittarsiffror för enskilda program, det finns därför 

inga officiella siffror på hur många som sett partiledardebatten. 

4.1.1.3!SVT!(Sveriges!television)!

Sveriges televisions premiär TV-sändning var redan 1959, den sändes då i Sveriges 

radios regi och det skulle dröja fram tills 1978 innan SVT bildades som ett eget bolag 

(Djerf-Pierre & Weibull, 2001, s.109). SVT innefattar både SVT1 och SVT2, båda 

kanalerna är public service och verksamheten finansieras till största delen av 

mottagaravgifter. En del av SVT:s uppdrag är att de ska vara oberoende och verka i 

allmänhetens tjänst (www.svt.se). Till en början var uppgiften att kanalerna skulle 

konkurrera mot varandra, men 1996 började de istället samverka.  

 2013 hade SVT1 en genomsnittlig räckvidd på 37,8 procent av Sveriges befolkning 

per dag och SVT:s slutdebatt 12 september i samma kanal sågs av 1 421 000 personer 

(www.mms.se). 

4.1.1.4!TV4!

TV4 inledde sina sändningar via satellit 1990, men bolaget bildades redan 1985 då 

under namnet Nordisk Television. 1991 fick TV4 koncession för en tredje marksänd 

kanal (utöver SVT:s kanaler) när Sverige började tillåta reklamfinansierad TV, till en 

början betalade kanalen en särskild avgift till staten för att få sända. I och med att 

marksändningarna digitaliserades 1999 fick TV4 konkurrens från andra 

reklamfinansierade kanaler något som gjorde att avgiften avvecklades (www.ne.se). 

 TV4:s genomsnittliga räckvidd låg på 34,7 procent av Sveriges befolkning under 

2013 och TV4:s Debatten 11 september sågs av 633 000 personer (www.mms.se)  

! !
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4.2!Kvantitativ!innehållsanalys!

Den analysmetod vi företrädesvis använder oss av för att jämföra och undersöka 

medialiseringen i debatterna är en kvantitativ innehållsanalys. Den gör det möjligt att 

genom ett kodschema ställa frågor till texten som mäter medialisering i 

partiledardebatterna. I en kvantitativ innehållsanalys är det möjligt att med jämförbara 

uppgifter och många analysenheter få precisa svar. Det är då möjligt att se hur ofta ett 

fenomen uppträder, hur stor plats det får i materialet och även få en överblick av 

materialet där det också är möjligt att generalisera och dra slutsatser (Esaiasson, 2012, 

s.197). Genom denna metod har det därför varit möjligt att operationalisera och ställa 

fler partiledardebatter mot varandra och få ett mätbart resultat. Eftersom vi ville få 

svar på dels hur frekvent olika företeelser företräder och dels hur stort utrymme de 

får, anser vi att en kvantitativ innehållsanalys var den metod som var bäst lämpad för 

denna del av vår studie. 

4.3!Operationalisering!!

4.3.1!Variabler!

Vi har definierat tydliga variabler som går tillbaka till det vi faktiskt vill undersöka. 

Dessa variabler har vi arbetat fram utifrån vår teoretiska utgångspunkt och det vi 

definierar som medialisering. Variablerna vi har använt oss av är både formvariabler, 

som indikerar hur länge en egenskap pågår, men även innehållsliga variabler som 

istället visar på innehållet i egenskaperna (Esaiasson, 2012, s.203-204). 

 För att hitta lämpliga variabler som undersöker rätt saker, på rätt sätt, har vi gått 

tillbaka till tidigare forskning. Den forskning som gjorts på medialisering är i stor 

utsträckning inom området nyhetsjournalistik under valrörelser. De variabler som 

använts för att mäta detta går i viss utsträckning även att applicera på vår studie. 

Därför har vi inspirerats och i viss mån använt oss av Jesper Strömbäck och Daniela 

V. Dimitrovas operationalisering i artikeln Mediatization and media Interventionism: 

A comparative analysis of Sweden and the United States (2011). Vi har också använt 

oss av Jesper Strömbäcks kodinstruktioner till Den medierade bilden av politik 

2014. Utöver detta har vi resonerat oss fram till variabler och variabelvärden som på 

bästa sätt operationaliserar vår teori. Av utrymmesskäl har vi begränsat antalet 

variabler, det finns även ytterligare indikationer på medialisering som vi har valt bort 
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eftersom vi ansett att de variabler vi använt oss av ger en tillräckligt tydlig bild av 

medialisering i de olika partiledardebatterna.  

De enskilda variablernas olika värden har tydligt definierats och utgår från principen 

att de är uteslutande varandra, det ska alltså endast finnas ett och endast ett 

variabelvärde för varje analysenhet (Esaiasson, 2012, s. 204), för att få ett så 

rättvisande resultat som möjligt. Variablerna är indelade i kategorier som 

representerar olika delar av medialisering. Vissa variabler mäter vi i tid, andra i antal. 

Detta är anpassat efter debatternas format och vad som är praktiskt genomförbart, vi 

har även tagit hänsyn till när vi velat ställa olika variabler mot varandra. De exakta 

definitionerna av de olika variablerna finns att hitta i våra kodinstruktioner, se bilaga 

1. 

4.3.1.!!Journalistens!synlighet!

Vi sökte efter indikationer på att mediers bevakning av politik är mer anpassad efter 

medieformatet och medielogiken, snarare än den politiska logiken. För att studera 

detta är en viktig del att studera vem som får mest utrymme.  

 En aspekt av vem som äger tiden är den tid olika aktörer pratar i förhållande till 

den totala programtiden. Vi har då kunnat sätta tiderna i förhållande till varandra och 

få ett perspektiv på vem som får störst utrymme i debatten. Inom kategorin 

Journalistens synlighet mätte vi även hur ofta den modererande journalisten eller 

annan redigering avbröt partiledarna, och hur ofta den modererande journalisten sa 

emot partiledarna. Det är även relevant att mäta hur ofta olika aktörer pratar utan att 

bli avbrutna, s.k. sound bites. Eftersom debatterna modereras och redigeras av 

journalister och medierna ger sound bites en tydlig bild av hur stort inflytande 

medielogiken har över debatten. Att vi har valt att mäta sound bites i antal beror på att 

det ger en bild av vem som tar kommandot i debatten, även om partiledarna skulle få 

ett större utrymme tidsmässigt så visar antalet sound bites på vem som har kontroll 

över sin samtalstid.  

 Dessa variabler går i stor utsträckning hand i hand och tillsammans ger de en tydlig 

bild av vem som äger tiden i partiledardebatterna. Vem som får utrymme i debatten är 

i slutändan mediernas beslut, om journalister får ett stort utrymme i förhållande till 

andra aktörer i debatten är det en indikator på hur medialiserat innehållet i debatterna 

är (Strömbäck & Dimitrova, 2011, s. 35).   
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4.3.1.2!När!sak!blir!spel!!

Vi har även studerat i vilken utsträckning medierna använder sig av medielogiska 

tekniker i partiledardebatterna. Om journalister eller den journalistiska redigeringen 

använt sig av olika tekniker, tillexempel förenkling, går det att betrakta som 

indikatorer av medialisering. 

 Ett bra sätt att mäta om medierna använt sig av medielogikens tekniker är att mäta 

vid hur många gånger den modererande journalisten eller andra journalister använder 

sig av rekvisita för att förstärka en politisk fråga. Genom att använda sig av någon 

form av pryl är det möjligt för journalisten att bryta ner en komplex fråga till 

enskildheter som tros vara mer lockande för publiken. En annan medielogisk teknik är 

personifiering, där finns flera aspekter att mäta. Vi har studerat vid hur många 

tillfällen den modererande journalisten eller någon annan journalist hänvisar till hur 

partiledaren framträder, arbetar eller sköter sitt uppdrag. Vi mätte även hur ofta den 

modererande journalisten eller annan journalist refererar till sitt eget eller 

partiledarens privatliv samt till sitt eget eller partiledarens personliga egenskaper. 

 Genom att mäta i vilken utsträckning tydliga spelreferenser får utrymme i debatten 

är det möjligt att få en bild av hur mycket spelgestaltning förekommer. Det vi 

betraktat som sportreferenser i detta avseende är “uppsnack”(hur kommer det att gå?), 

“mellansnack” (hur ligger det till hittills?) respektive “efteranalys”(hur gick det?). 

Vi mätte detta i tid för att kunna sätta det i förhållande till den totala tiden av debatten 

vilket det gör det möjligt att få ett perspektiv på i vilken utsträckning medialisering 

förekommer. Vi mätte även förekomsten av rent språkliga sportreferenser, det vi sökte 

efter var den modererande journalisten, eller annan journalists användande av orden 

vinnare och förlorare. Dessa ord fångar essensen i både sport och spel, där målet är 

just att vinna eller förlora.  

 Ett annat sätt vi använt oss av för att se tecken på spelgestaltning och förenkling av 

politiken är att mäta antalet opinionsundersökningar och/eller hänvisningar till 

opinionsläget som förekommer i debatterna. 

4.3.1.3!Cash!is!king!

En aspekt av medialisering är kommersialisering. Genom att studera i vilken 

utsträckning kommersialisering i olika former förekommer är det möjligt att se 

indikationer av medialisering i partiledardebatterna.  
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 En form av kommersialisering vi studerat är om det förekommer annan form av 

underhållning och i så fall hur lång tid som ägnas åt detta. Detta mättes i tid för att 

kunna sätta det i förhållande till den totala programtiden. Hänvisningar till sociala 

medier, eller andra egna plattformar kan ses som tecken på kommersialisering 

eftersom de strävar efter att hålla publiken kvar vid det egna företaget, vi mätte detta i 

antal tillfällen. En annan liknande indikator vi mätt är hänvisningar till andra företag 

där publiken leds i en viss riktning.  

4.3.1.4!ProffstyckarnaH!den!nya!journalisten!

Journalisters synlighet och tolkande är andra bra indikationer på medialisering 

(Strömbäck, 2009, s.145-146; Djerf-Pierre & Weibull, 2001), därför mätte vi vid hur 

många tillfällen den modererande journalisten var tolkande i sina frågor och 

kommentarer gentemot partiledarna. På samma sätt var det också intressant att mäta i 

vilken utsträckning den modererande journalisten var tolkande i bemärkelsen att de 

använder sig av värderande kommentarer, därför har vi även studerat vid hur många 

tillfällen det förekommer värderande kommentarer från den modererande 

journalisten. 

 En annan viktig del av den tolkande journalistiken är när en journalist intar rollen 

som expert och blir intervjuad av en annan journalist för att uttala sig i en viss fråga. 

Därför mätte vi vid hur många tillfällen journalister intervjuas i rollen som expert och 

för att få ett resultat att mäta detta mot mäter vi även hur många tillfällen intervjuer 

till andra aktörer förekommer, båda dessa variabler mätte vi i antal ställda frågor. 

4.4!Kvalitativ!textanalysD!blir!sak!spel?!

Vi har även studerat partiledardebatterna genom en kvalitativ textanalys för att få en 

känsla av i vilken utsträckning forminslag som kan kopplas till spelgestaltning 

förekommer. Att precisera det som variabler i ett kodschema gör att vissa aspekter lätt 

missas, därför är en kvalitativ textanalys att föredra för att få ett grepp om formen i 

debatten. I en textanalys är det möjligt att ställa frågor till texten för att se helheten 

och den kontext det ingår, det gör det möjligt att fånga aspekter av debatterna som är 

relevanta för spelgestaltning (Esaiasson, 2012, s. 210).  

 Eftersom vi granskat bilden och formen i utifrån ett spelperspektiv har vi ställt 

frågor till texten som svarar på förekomsten av spelgestaltning. Vi har studerat olika 
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delar av bilden, bland annat från vilket perspektiv det är filmat, hur scenografin är 

uppbyggd, hur bilden är belyst och vilka aktörer som finns med i bilden. Genom att 

bryta ner betydelsebärande element i partiledardebatterna och sedan foga ihop dem 

kan vi på så sätt väga samman de olika elementen för att skapa mening i bilden 

(Fogde, 2010, s. 180-182). Eftersom vi specifikt sökte efter spelparalleller har vi 

beskrivit vi de olika partiledadebatterna i korthet, för att sedan närmare redogöra för 

de delar där det är möjligt att se klara paralleller med spel. Exempelvis inleder vi 

analysen med att beskriva scenografin och ljussättningen, vem som pratar och 

stämningen i debatten. Därefter har vi varit mer precisa i beskrivningen av element 

som vi bedömer vara av särskild spelkaraktär. Det kan vara hur partiledarna äntrar 

debatten och sedan presenteras, det kan även vara inslag som på annat sätt framställer 

debatten som ett spel, så som ”vem vann debatten?”.  

 

4.3 Metodproblem 

 

Ett problem vi stött på under arbetets gång är hur vi ska definiera intervjuer i 

partiledardebatterna. Vår första tanke var att mäta intervjuer i tid, vilket förmodligen 

visat på en tydligare fördelning mellan de olika aktörerna. Men vi insåg snabbt att det 

inte skulle vara genomförbart. Dels pratade många gånger olika aktörer i munnen på 

varandra, dels kunde exempelvis en fråga riktas till en journalist som sedan besvaras 

av både journalisten och en annan aktör. Det gjorde både resultatet missvisande och 

svårdefinierbart. Därför beslutade vi oss för att istället mäta antal intervjufrågor.   

 Att dela in partiledardebatterna i analysenheter har varit svårt, vi har övervägt olika 

modeller men kommit fram till att det bästa är att betrakta hela debatterna som detta. 

Det har inneburit att våra analysenheter är få, men istället väldigt omfattande. Att göra 

på något annat sätt hade inneburit att vi blivit tvungna att bryta ner 

partiledardebatterna i mindre delar vilket skulle göra det svårt att få en tydlig helhet. 

 

Under vår kvantitativa provkodning upptäckte vi även att skillnaderna i när den 

modererande journalisten är tolkande och värderande var väldigt svåra att urskilja, 

samtidigt som de mäter och indikerar i huvudsak samma sak. För att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt bestämde vi oss för att slå ihop dessa två variabler. 
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 För att den kvalitativa textanalysen ska vara så rättvisande och intersubjektiv som 

möjligt bygger det på att liknande paralleller görs till spel, oavsett vem som genomför 

analysen. Vilka paralleller som dras är självfallet utifrån den personliga erfarenheten 

av spel och vad som ses som spelparalleller. Genom att själva bland annat studerat 

sport (något som kan betraktas som en tydlig referens till spel) har vi försökt att täcka 

in så mycket som möjligt. Men samtidigt reserverar vi oss för att det förekommer 

vissa paralleller till spel i partiledardebatterna som vi missat.  

4.4!Reliabilitet!

Vi har även genomfört ett reliabilitetstest för att testa hur väl våra variabler fungerar 

(Esaiasson, 2012, s. 207) där vi båda två har kodat samma tio minuter av SVT:s 

partiledardebatt. Vi valde tio minuter som innefattade en mängd olika händelser för 

att kunna använda oss av många olika variabler, något som på bästa sätt skulle kunna 

indikera att vi kodat samtliga variabler på samma sätt. 

 I reliabilitetstestet kunde vi konstatera att vi mätt med en väldigt hög andel 

överensstämmande variabler. Bland annat hade vi över 95 procents 

överensstämmande av sound bites, 100 procents överensstämmande av hänvisningar 

till egna och sociala medier och över 90 procents av tidvariabeln. Den variabel där vi 

hade störst differens var variabeln där den modererande journalisten avbryter 

partiledarna, men även där var vi överensstämmande med över 80 procent.  

 Vi genomförde även ett likande test av vår kvalitativa textanalys där vi studerade 

samma 15 minuter av SVT:s partiledardebatt för att säkerställa att vi gjorde liknande 

iakttagelser och samma bedömningar av vad som var relaterat till spelgestaltning. 

Resultatet av vår detta test visar att vi resonerat på liknade sätt och att den kvalitativa 

textanalysen är av god kvalité. 

Genom dessa reliabilitetstest kan vi konstatera att vår studie håller en god reliabilitet 

och att våra variabler är tydligt utformade. 

4.5!Validitet!

4.5.1!Begreppsvaliditet!

I en studie är det av stor vikt att den teoretiska definitionen knyter an till utförandet, 

studien måste operationaliseras på ett sätt som gör att vi faktiskt mäter det vi vill 
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studera och utger oss för att mäta. För att uppnå en så god begreppsvaliditet som 

möjligt har vi använt oss av resonemangsvaliditet (Esaiasson, 2012, s. 58:60). Vi har 

resonerat oss fram till lämpliga variabler med utgångspunkt från vår teori och genom 

att använda tidigare operationaliseringar. Fördelen med detta är att vi använt oss att 

operationaliseringar som tidigare visat sig vara effektiva mätinstrument av 

medialisering, det gör att vi faktiskt mätt det vi sagt oss mäta. Men eftersom tidigare 

forskning av medialisering i huvudsak varit fokuserade på nyhetsjournalistik i 

valrörelser och inte partiledardebatter har vi anpassat en del variabler till detta och 

även lagt till ytterligare variabler som vi knutit an till vår teori. Detta har gjort att 

studien har en hög begreppsvaliditet.3

4.5.2!Resultatvaliditet!

Eftersom studien både har en hög reliabilitet och begreppsvaliditet innebär det att vi 

mätt det vi påstår oss mäta och att vi även gör det korrekt. Detta gör att studien är väl 

utförd och får en hög resultatvaliditet (Esaiasson, 2012, s. 57). Studiens resultat är 

alltså reliabla och tillförlitliga.  
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5.!Medialiserade!partiledadebatterD!Resultatet!

Vid sammanställandet av vårt resultat fick vi en klar bild av innehållet i 

partiledardebatterna ur ett medialiseringsperspektiv. I det här kapitlet presenterar vi 

först resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen, som svarar på i vilken 

utsträckning olika indikationer på medialisering förekommer. Med hjälp av visuella 

element som diagram visar vi tydligt hur debatterna liknar eller skiljer sig åt. Därefter 

följer resultatet av vår kvalitativa textanalys där vi redovisar andra spelgestaltning 

uppdelat i de olika debatterna.  

5.2!Resultat!av!kvantitativ!innehållsanalys!

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att fördelningen av tid i stort ser 

ungefär likadan ut i samtliga partiledardebatter. Vi mätte hur stort utrymme olika 

aktörer i debatterna fick i förhållande till varandra och till debattens totala tid. 

Partiledarna var de aktörer som fick med marginal mest taltid i alla debatter. I 

kvällstidningarnas debatter fick de modererande journalisterna större utrymme än i de 

traditionella, i SVT:s debatt fick däremot de modererande journalisterna inte så stort 

utrymme alls jämfört med övriga.  

 Debatterna skilde sig något i programlängd, SVT:s var längst med 149 minuter och 

Aftonbladets kortast med 111 minuter. 

 

SVT:s Slutdebatten total tid:149 minuter (fig. 1). 

En övervägande del av den sammanlagda tiden var det partiledarna som fick taltid, 

nästan 80 procent av tiden. Därefter fick andra journalister ett relativt stort utrymme, 

nio procent. De modererande journalisterna kom först på tredje plats i taltid med sju 

procent. Denna partiledardebatt var den debatt där experter fick störst del av den 

totala tiden jämfört med övriga, däremot innehöll SVT:s debatt ingen taltid från andra 

politiker än partiledarna.  

 

TV4:s Debatten total tid: 112 minuter (fig. 2).  

Även i denna debatt fick partiledarna nästan 80 procent av den totala taltiden. De 

modererande journalisterna var de som fick näst mest tid med tolv procent, de fick 

dubbelt så mycket tid som övriga journalister, som fick sex procent. TV4:s debatt var 
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den debatt där övriga aktörer fick mest taltid, totalt tre procent av tiden. Samtidigt fick 

andra politiker och experter förhållandevis lite utrymme, med endast två procent var 

av den totala tiden.  

 

Aftonbladets Partiprogrammet: Debatten total tid: 111 minuter (fig. 3).  

Mest taltid fick partiledarna med nästan tre fjärdedelar av tiden. Men samtidigt var 

Aftonbladets debatt var den där den modererande journalisten fick mest taltid i 

förhållande till den totala tiden med 18 procent. I denna debatt figurerade inga 

experter eller politiker utöver partiledarna. Däremot fick andra journalister relativt 

stort utrymme med sex procent av den totala tiden. I den här debatten använde de sig 

även av en speakerröst, något som utgjorde en procent av tiden. 

 

Expressens Partiledardebatt total tid: 119 minuter (fig. 4). 

Även här fick partiledarna den mesta taltiden, även om det i förhållande till de andra 

debatterna var den minsta andelen med 70 procent. Likt Aftonbladet fick 

modererande journalisten förhållandevis mycket tid, 14 procent. Speakerrösten fick, 

likt i Aftonbladets, en procent av den totala tiden. Expressens partiledardebatt var den 

debatt där andra politiker än partiledarna fick mest taltid, 10 procent av den totala 

tiden. Övriga journalister fick istället minst taltid jämfört med de andra debatterna 

med endast tre procent.  
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I samtliga debatter hade den modererande journalisten med marginal flest antal sound 

bites i förhållande till andra aktörer. Den partiledardebatt som hade störst skillnad i 

antal sound bites mellan modererande journalister och partiledare är TV4:s, även i 

SVT:s kan vi se stora skillnader. I SVT:s debatt får andra journalister än de 

modererande ett förhållandevis stort antal sound bites, Expressens är istället den 

debatt som innehåller förhållandevis minst antal.  

 

I variabeln avbrytningar låg Expressen och 

Aftonbladet på ungefär samma nivåer, relativt lågt 

jämfört med övriga. Men den debatt som framför 

allt var utmärkande i denna variabel var SVT:s, som 

hade väldigt mycket högre andel avbrytningar än 

någon av de andra. Nästan fyra gånger fler 

avbrytningar än TV4:s som hade näst flest antal.  

Däremot var antalet tillfällen som den modererande 

journalisten säger emot partiledarna förhållandevis 

få, SVT hade fem tillfällen, Expressen sex, 

Aftonbladet och TV4 hade två.  

! !

fig.5 
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När det gäller användandet av rekvisita var det en stor skillnad mellan 

kvällstidningarnas debatter och övriga. SVT och TV4 använde sig inte alls av vår 

definition av rekvisita, det gjorde däremot Aftonbladet som använde sig av det vid 

tolv tillfällen, samma siffra hos Expressen var tio. Ingen av debatterna använde sig av 

våra personifieringsvariabler i större utsträckning, förutom Expressen som hänvisar 

till partiledarnas privat liv vid 38 tillfällen.. 

 I alla debatter utom Expressen förekom ordet vinnare och/eller förlorare vid något 

tillfälle, dock inte i någon större utsträckning i någon av debatterna. Den debatt som 

skiljde ut sig mest var Aftonbladet, där det refererades till vinnare fyra gånger, det var 

främst i inledningen av debatten. Hänvisningar till opinionsundersökningar eller 

opinionsläget förekom i alla debatter. Flest gånger förekom det i TV4:as debatt med 

fem hänvisningar till opinionsundersökningar, minst antal gånger förekom det i 

Aftonbladets debatt där det förekom två gånger.  

 

I variabeln “Tid för uppsnack, mellansnack och efteranalys” mätte vi den tid som 

ägnades åt att tala inför, om och efter partiledardebatten. I alla fyra debatter förekom 

någon form av uppsnack, mellansnack och/eller eftersnack. Utformningen av dessa 

skilde sig något, SVT och TV4 hade uttalade efteranalyser i partiledardebatternas 

programtid. Kvällstidningarna hade istället separata program med efteranalyser som 

det hänvisades till.   
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Det var bara Aftonbladet som använde sig av underhållningsinslag i sin 

partiledardebatt. Den debatten innehöll totalt fem minuter underhållning. Alla debatter 

använde sig dock i stor utsträckning av både hänvisningar till sociala medier och till 

egna plattformar. Den debatt som hade flest antal hänvisningar till andra egna 

plattformar var SVT:s, på andra plats kom TV4:s. Jämfört med dessa hade både 

Aftonbladet och Expressen relativt få hänvisningar till egna plattformar. I samtliga 

debatter hänvisades det till sociala medier i stor utsträckning. Det var något fler 

hänvisningar i kvällstidningarnas debatter, framför allt då i Expressens som hade mer 

än dubbelt så många som TV4. Om man jämför denna variabel med antal 

hänvisningar till egna plattformar är det möjligt att urskilja ett mönster där 

kvällstidningarna i mindre utsträckning hänvisar till egna plattformar, istället desto 

fler hänvisningar till sociala medier. Både SVT och TV4 har en jämnare fördelning 

mellan dessa variabler. 

 

 

Vi har även mätt hur många gånger hänvisningar till andra företag förekommit. Där 

varierar siffrorna mellan partiledardebatterna. I Expressens debatt förekom elva 

hänvisningar till andra företag, Aftonbladets hade två, SVT:s fyra och TV4:s debatt 

innehöll inga hänvisningar.  

 

I alla debatter utom Expressens förekom intervjuer av journalister i egenskap av 

expert. Aftonbladet hade flest antal intervjufrågor med tolv stycken, TV4 och SVT 

hade något färre med fem, respektive sju intervjufrågor. Om man jämför med antal 

intervjufrågor till andra aktörer än journalister eller partiledarna är siffrorna något 

annorlunda. I Aftonbladets debatt förekom inga intervjuer med andra aktörer 

överhuvudtaget, Expressen däremot hade 18 intervjufrågor. Hos TV4 och SVT var 

antalet tio respektive elva. Det går alltså att se ett mönster där kvällstidningarna 
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sticker ut, Aftonbladet har fokus på intervjuer med journalister och Expressen på 

intervjuer med andra aktörer. SVT och TV4 har istället en jämnare fördelning med 

intervjuer av både journalister och andra aktörer.  
 

För att variablerna skulle vara uteslutande 

varandra slog vi ihop tolkande och 

värderande kommentarer till en. Under 

denna variabel fick vi fram ett intressant 

resultat. SVT:s partiledardebatt använder 

sig i betydligt större utsträckning tolkande 

och värderande kommentarer än övriga, 

som låg på en förhållandevis jämn nivå. I 

SVT:s debatt fanns fyra gånger fler 

kommentarer än Aftonbladet som hade näst 

flest antal.   

! !
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5.1!Resultat!av!kvalitativ!textanalys!

5.1.1!SVT:s!Slutdebatten!

Scen: Slutdebatten spelas in i en Studio i TV-huset med en liten publik. De är hela 

tiden i samma lokal förutom i slutet då det även sänds utanför TV-huset.  

Den profilerade sportjournalisten André Pops står och pratar i en studio med stora 

bildskärmar i bakgrunden. Åtta podium står på rad bakom honom, platsen är den där 

partiledarna senare ska ta plats och där själva debatten kommer att utföras. Känslan 

första tiden förmedlar är att sportjournalisten pratar ”inför en match”. Samtidigt som 

Pops pratar visas klippbilder från när de åtta partiledarna anländer till TV-huset 

varifrån debatten sänds. Man får följa dem när de går på en röd matta och fotas av 

journalister. De är som sportstjärnor som går sin spelargång1. Därefter följer 

flygbilder på Rosenbad med anspelning till att det är det ”de slåss om”. Tillbaka till 

studion där Pops intervjuar två experter. De står placerade vid ett separat bord i en 

annan del av studion än där partiledarna tar plats. Perspektivet från kameran är strax 

ovanifrån och det är mörkt runt kring experterna. Känslan som förmedlas är den av ett 

uppsnack inför en match.  

 
  

Bilder när partiledarna går in i studion visas samtidigt som experterna pratar. 

Partiledarna tar plats vid sina podier men det är fortfarande mörkt bakom dem. 

Kameran zoomar ut från André Pops och experterna, sen kommer vinjetten för själva 

debatten. De modererande journalisterna, Anna Hedenmo och Mats Knutson, pratar in 

i kameran och mot publiken för att sedan vända sig till partiledarna. I debatten 

                                                
*Utrymmet mellan omklädningsrum och plan, där fotbollsspelare går på väg till en match.  

När partiledarna anländer till SVT:s studio. 
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vandrar fokus mellan partiledarna som pratar och de modererande journalisterna. Med 

jämna mellanrum zoomas bilden ut och visar en svepande helbild av alla aktörer. 

Bildsättningen kan liknas vid en hockeymatch där ordet är pucken och bilden har 

fokus på den som har pucken. Bildskärmarna i bakgrunden varierar beroende på det 

rådande ämnet i debatten och skyltar med information om vilka som debatterar och 

vad som debatteras dyker med jämna mellanrum upp i bild.  

 Vid två tillfällen kommer inslag med kommande debattämnen. Det är 

sammanklippta bilder på olika saker som ska illustrera de olika ämnena. När det 

återgår till debatten kommer bilden in uppifrån och fokuserar på de modererande 

journalisterna.  

Debatten rundas av och kameran kommer in från sidan för att fokusera på de 

modererande journalisterna. I bakgrunden syns partiledarna skaka hand med varandra. 

Bilden klipps och det är återigen André Pops som pratar, han står placerad vid samma 

bord som tidigare, nu tillsammans med fem ”experter”. I bakgrunden springer 

fotografer in för att fotografera partiledarna vid utrymmet där debatten hållits. 

Parallellt med att experterna pratar klipps bilder in från partiledarna och fotograferna, 

det förekommer även klipp från bilder tagna utanför TV-huset där partiernas 

ungdomsförbund står med plakat. Detta varvas med ytterligare korta intervjuer med 

partiledarna, de är tagna i farten och formatet indikerar att det är frågor av karaktären 

”hur gick det”. Det klipps även in illustrationer på vem som klarade debatten bäst, 

exempelvis vem som mottog flest angrepp. Bilden zoomas ut och uppåt samtidigt som 

Pops avslutar sändningen och eftertexterna börjar rulla.  

  

! !

Partiledarna intervjuas i farten efter debatten och antalet mottagna angrepp illustrerade i en tabell. 
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5.1.2!TV4:s!”Debatten”!

Scen: TV4:s partiledardebatt spelas inte in inför en publik. Aktörerna är hela tiden i 

tv-studion, förutom i slutet då det även sänds utanför TV-huset.  

Det startar med att man ser de två modererande journalisterna, Jenny Strömstedt och 

Anders Pihlblad, titta in i kameran och har ett kort uppsnack med känslan ”nu är det 

en viktig kväll”. Ord som avgörande, viktig och slutgiltig förekommer. Detta följs av 

vinjetten där man till musik visar olika ansikten. Vinjetten avslutas av signaturen 

”Bekänn färg! Vi hjälper dig att välja”.  

 Därefter får man se de åtta partiledarna som redan står i studion vid sina podier. De 

står i en cirkel och tittar på varandra. De modererande journalisterna hänvisar till att 

det ska bli dueller mellan partiledarna och inleder hela debatten med en sådan. 

Partiledarna ”utmanar” varandra i dessa dueller. Innan duellerna ser man partiledarna 

uppifrån och där de står syns även partibeteckningen. Flera gånger under debatten och 

duellerna kommer grafik in som hänvisar till det som händer, t ex ”Just nu: Löfven 

utmanar Reinfeldt om välfärden”. Grafiken hänvisar alltid till partiledarens efternamn, 

aldrig förnamn. Bakom partiledarna finns stora bildskärmar som växlar bilder 

beroende på vilket ämne som debatteras.  

Under debatten växlar kameran mellan närbilder på partiledarna, journalisterna och att 

göra en liten cirkel runt partiledarna för att filma samtliga. Ibland filmar kameran 

”över axeln” på 

den partiledare 

som för debatt 

med en annan 

partiledare.  

När debatten är 

avslutad lämnar de 

modererande 

journalisterna över 

till ”Valspecial” 

som fortfarande är 

en del av sändningen. Journalisterna Petra Nordlund och Bengt Magnusson som leder 

”Valspecial” lämnar över till den profilerade sportjournalisten Per Skoglund som står 

Partiledarna uppmanas duellera varandra, kameran filmar uppifrån och 

visar vilka som ska ”duella”.   



Den sista politiska debatten 
_____________________________________________________________________ 
 

 45 

utanför studion, där också partiernas ungdomsförbund samlats. Han intervjuar där de 

två största ungdomsförbundens ledare, medan andra medlemmar hejar på.   

 Tillbaka i studion börjar eftersnacket med ingången ”vem vann debatten?”.  I 

eftersnacket tittar experterna på flera klipp från debatten som de analyserar. Klippen 

har valts ut av TV4:as valexpert, Marcus Oscarsson, som de mest minnesvärda från 

kvällen. Det talas mycket om vem som varit stark och svag i debatten. 

 

!

5.1.3!Aftonbladets!”Partiprogrammet!Debatten”!

Scen: Aftonbladets partiledardebatt spelas in på en scen inför publik. De är hela 

tiden i samma lokal med undantag från något enstaka TV-klipp. Det börjar med att 

den modererande journalisten, Karin Magnusson, står i publikhavet och pratar in i 

kameran. Det talas om att detta är en historisk händelse för Aftonbladet och att de är 

så ”pepp” på den här kvällen. Ord som match och makt förekommer. Sedan tar en 

annan journalist över, Malvina Britts, som berättar om vilka ämnen de unga läsarna 

har valt som de 

viktigaste (det är 

också de ämnena 

som debatteras 

sedan). Hon 

intervjuar i sin tur 

en annan 

journalist, den 

profilerade Lena 

Valspecial i TV4:s partiledardebatt och bild från ungdomsförbundens hejjarkack utanför studion. 

Partiledarna presenteras i Aftonbladets debatt 
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Mellin, som får analysera valet av ämnen och vad hon hoppas få ut av debatten. 

Aftonbladet vill också ha direktkontakt med tittarna och uppmanar tittarna att tycka 

till på olika plattformar flera gånger under kvällen.  

 Den modererande journalisten presenterar sedan de åtta partiledarna. En 

speakerröst säger ”Här är de som slåss om din röst” samtidigt som det är mörkt i 

studion, sedan faller ett strålkastarljus på den partiledare som presenteras och en 

speakerröst säger namn och parti. Partiledarna står redan vid sina podier och gör så 

nästan hela debatten igenom.  

Debatten fortgår i ett ganska lugnt tempo där närbilder på partiledarna växlas med 

helbilder. Mellan debattämnena analyserar journalisten Lena Mellin hur partiledarna 

har skött sig och hur skiljelinjerna går. Det talas även om vad publiken tyckt på 

sociala medier och de egna plattformarna. En tydlig återkoppling görs till det ämne 

som precis debatterats, och man talar om partiledare som ”ryker ihop” och ”strider”.  

 I slutet av debatten får en av Aftonbladets sportjournalister, Robert Laul, ställa en 

fråga till partiledarna (han är inte i studion, utan står på redaktionen). Han ställer en 

fråga om Zlatan och proffssatsningar i Sverige. Istället för att föra en debatt om frågan 

så talas det om partiledarnas favoritlag. Efter detta får alla partiledare trettio sekunder 

var att tala in i kameran och säga varför man ska rösta på just det partiet. Debatten 

slutar med att den modererande journalisten hänvisar till det program som ska 

analysera och 

sammanfatta 

debatten som 

också sänds på 

Aftonbladet-TV.   

! !

Robert Laul 
pratar om Zlatan 
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5.1.4!Expressens!partiledardebatt!

Scen: Expressens partiledardebatt spelas in på Hotell Rivals teaterscen i Stockholm 

inför publik. De är hela tiden i samma lokal med undantag från något enstaka tv-

klipp. 
 

Flygbilder över olika kända byggnader i Stockholm, bland annat Expressenhuset, 

Riksdagen och Sergels torg inleder Expressens partiledardebatt. Det är en elektronisk 

känsla med musik och filmat som med en spionkamera, flygbilderna stannar vid 

Mariatorget där också debatten hålls. Kameran kommer sedan in från sidan och möter 

en stor publik, journalisten Niklas Svensson står på en scen och hälsar välkommen till 

debatten, han berättar att de är stolta och glada över att kunna bjuda in till debatt och 

förklarar att partiledarna slåss om ”din röst”. Lokalen är en teaterlokal och det syns 

tydligt. Det är relativt mörkt ljussatt. Partiledarna presenteras sedan i separata klipp, 

även i dessa klipp är samma elektroniska känsla som i inledningen, den står i kontrast 

till teatermiljön. När det återgår till själva debatten står samtliga partiledare på scenen, 

fyra stycken på varsin sida om den modererande journalisten, Niklas Svensson, på 

höger sida står alliansens partiledare och på vänster står övriga. Bakom dem är tyg 

upplyst i blått och rött, ovanpå tygen sitter en bildduk.  

 

 

Efter ett par minuter presenteras “baren”, som är en traditionell bar där det står vin 

och snacks på borden, journalisten Malin Roos intervjuar de tidigare partiledarna 

Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Ulf Adelsohn. “Baren” återkommer sedan vid 

ytterligare tre tillfällen i debatten, samtliga gånger i samma format. Tillbaka till 

debatten där kameran varierar mellan att filma scenen på avstånd till att fokusera och 

ha personen som pratar i närbild. Det förekommer både perspektiv uppifrån och 

Niklas Svensson presenterar ”baren” som sedan är återkommande i debatten 
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underifrån, men i huvudsak är det rakt framifrån. Med jämna mellanrum filmas även 

publiken och tittarna får se hur publiken reagerar på debatten. Vid ett antal tillfällen 

klipps frågor från väljare in, de filmas då framifrån och i naturlig miljö. Det 

förekommer även klipp där barn får ställa frågor, de filmas då framifrån och i 

skolmiljö. Debatten pågår i ett jämnt tempo och är av ett väldigt traditionellt snitt utan 

större avvikelser. Efter detta får alla partiledare en minut var att tala in i kameran och 

säga varför man ska rösta på just det partiet.  Niklas Svensson annonserar att debatten 

är slut och det 

kommer in 

fotografer och 

andra personer med 

blommor på 

scenen.   

 

! !

  

Expressens partiledadebatt avslutas 
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6.!Den!sista!politiska!debattenD!Analysen!

Vårt syfte med studien är att undersöka och jämföra medialiseringen i fyra TV-sända 

partiledardebatter inför riksdagsvalet 2014. Vi valde att utgå ifrån den tredje 

dimensionen av medialisering som innebär att vi undersöker i vilken utsträckning 

medielogiken styr snarare än den politiska logiken. 

 

I samtliga debatter kunde vi urskilja en dominans i taltid av partiledarna, på andra 

plats hittade vi de modererande journalisterna (fig. 1-4). Något som är ett ganska givet 

resultat eftersom det i huvudsak är partiledarna som ska föra debatt och de 

modererande journalisterna som ställer frågor och fördelar ordet. Kvällstidningarnas 

partiledardebatter stack ut något, där hade den modererande journalisterna mer taltid 

än i övriga två, vilket tyder på en högre grad av journalisters synlighet, något som 

indikerar en högre grad av medielogik och i sin tur av medialisering (Esser 

2008;Strömbäck & Dimitrova 2011). Det stämmer överens med tidigare forskning 

som jämfört kvällstidningsmediet och andra nyhetsmedier som visat på en högre grad 

av medialisering i kvällstidningar (Strömbäck & van Aeist, 2009, s. 41-59). 

 Samtidigt visar vårt resultat av antal sound bites en annan bild (fig. 5). Där hade de 

modererande journalisterna en högre andel sound bites än partiledarna i SVT:s och 

TV4:s partiledardebatter jämfört med kvällstidningarnas. De modererande 

journalisterna fick alltså i större kontroll över sin taltid i de traditionella 

partiledardebatterna. Att vi gjort den här iakttagelsen skulle kunna innebära att 

kvällstidningarnas partiledardebatter inte är medialiserade i samma utsträckning som 

de traditionella debatterna. Skillnaderna behöver dock inte bara ha att göra med att 

journalisterna avbryter politikerna, det kan även bero på att partiledarna avbryter 

varandra.         

 Vi kunde se ett mönster där tre av de studerade debatterna (SVT:s, TV4:s och 

Aftonbladets) gav stort utrymme till andra journalister i förhållande till andra experter 

och politiker. Tidigare forskning har visat att journalister som får stor synlighet är ett 

tecken på att medielogiken i större utsträckning är rådande än den politiska logiken 

något som i sin tur indikerar medialisering (Esser 2008;Strömbäck & Dimitrova 

2011). Expressens partiledardebatt var den enda debatt där andra politiker än 
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partiledarna fick stort utrymme, vilket kan tyda på att den politiska logiken är mer 

styrande än medielogiken (Esser, 2013; Strömbäck, 2009). 

 Att de modererande journalisterna i SVT:s partiledardebatt avbröt partiledarna i så 

stor utsträckning finner vi anmärkningsvärt (fig. 6). Genom att journalister får stor 

synlighet och makt över det politiska innehållet bidrar det till att medielogiken, vilket 

snarare än att den politiska logiken, är styrande (Esser, 2008). Utifrån denna aspekt 

skulle det innebära att SVT:s partiledardebatt är mer medialiserad än övriga debatter. 

Det går emot tidigare forskning. Vad det stora antalet avbrytningar kan bero på kan vi 

bara spekulera i: de modererande journalisterna på SVT är två stora, kunniga profiler 

inom politisk journalistik, Anna Hedenmo och Mats Knutson, tillexempel är en del av 

Mats Knutsons ordinarie arbete att analysera politiska händelser. De skulle därför 

kunna få en större maktposition, något som skulle kunna bidra till att de är mer 

benägna att avbryta partiledarna. Denna debatt är även den sista i ordningen av TV-

sända debatter och den debatt som ligger närmast riksdagsvalet i tid, något som skulle 

kunna innebära en mer spänd stämning och större benägenhet till avbrytningar.  

  

Att gestalta politik som spel är en tydlig indikator på i vilken utsträckning politisk 

bevakning är medialiserad. Flera tidigare studier har också gjorts på just 

spelgestaltning som visat att valbevakningen allt mer präglas av detta fokus 

(Strömbäck, 2009; Schudson, 2003). I vår kvalitativa textanalys där vi utgick från 

spelgestaltning kan vi göra många intressanta iakttagelser. I tre av fyra 

partiledardebatter kunde vi se att det fanns många tydliga spelreferenser, även om de 

yttrade sig på olika sätt. Expressens debatt var den debatt där vi kunde dra minst 

referenser till spel, och som hade mest ”traditionell” utformning. Det skulle innebära 

att Expressens partiledardebatt är den som är minst präglad av medialisering i detta 

avseende. Bidragande till resultatet kan vara att partiledardebatterna spelades in i 

olika miljöer. Expressens debatt var den enda debatt som inte spelades in i 

studiomiljö, den spelades istället in på en teaterscen framför publik. Troligtvis har 

teatern begränsade resurser att anpassas till medielogikens krav på TV som medium. 

 Själva utformningen på SVT:s, TV4:s och Aftonbladets debatter kan vi se har 

hämtat inspiration från sportens värld, det ger uttryck både i själva debatten men 

också i stor utsträckning i uppsnack/mellansnack/efteranalys. Vi har funnit några 

tydliga exempel på detta:  
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• Samtliga debatter använder sig av inslag som leds av, för mediets, profilerade 

sportjournalister.  

• I alla tre debatter förekommer analyser av karaktären ”vem vann debatten?”.  

• I Aftonbladets debatt förekommer vid flera tillfället referenser till att 

valrörelsen handlar om ”matchen om makten”. Partiledarna presenteras med 

hjälp av speakerröst och ljus, precis som inledningen på en hockeymatch.  

• TV4:s debatt innehåller flera ”dueller” där partiledarna uppmanas ”utmana” 

varandra i olika frågor, i deras efteranalys visas klipp från debatten som en 

expertpanel får analysera likt efteranalysen av en match. 

• I SVT:s debatt går partiledarna en ”spelargång” in till debatten och efter 

debatten intervjuas partiledarna i farten med frågor av sportkaraktär, 

tillexempel ”hur tycker du att det gick?” 

 

Alla partiledardebatter innehåller någon form av uppsnack, mellansnack och/eller 

efteranalys. I SVT:s, TV4:s debatter är det uttalat att det är ett nytt programinslag, de 

inleds med ett uppsnack och avslutas med en efteranalys. I kvällstidningarnas är det 

istället mer inbäddat i debatten, där förekommer mellansnack av karaktären ” hur har 

det gått hittills?” och ”vem vann den här frågan?”.  I kvällstidningarnas debatter 

hänvisades det separata efteranalysprogram.  

 

Något som förekom i samtliga partiledardebatter var hänvisningar till 

opinionsundersökningar eller till opinionsläget. Tidigare forskning har visat att det 

kan förenkla det sakpolitiska innehållet och bidrar till ett ökat fokus på strategi, det 

ger även medierna ett stort inflytande över problemformuleringsprivilegiet 

(Strömbäck, 2013, s.129; Petersson m.fl., 2006). Ett annat uttryck för medielogikens 

styrning är att förklara sakpolitiska frågor med rekvisita och vid användandet av 

rekvisita stack kvällstidningarna ut. Detta skulle stämma överens med tidigare 

forskning om att de är mer medialiserade och använder sig av förenkling i större 

utsträckning än traditionella medier. Att våra variabler i kategorin personifiering 

använts i väldigt liten utsträckning är intressant eftersom det kan tyda på att den 

politiska logiken är mer rådande i partiledardebatterna, i alla fall när det kommer till 

personifiering (McQuail, 2010; Esser, 2013) 
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En väldigt intressant iakttagelse är att Aftonbladets partiledardebatt innehåller fem 

minuter underhållning, 4,5 procent av den totala programtiden. Eftersom tidigare 

forskning har visat att den kommersiella logiken är en stark drivkraft bakom 

medialisering (Strömbäck & van Aeist, 2009) är detta ett tydligt tecken på 

förekomsten av medialisering.   

 Det finns en stor variation av hänvisningarna till egna plattformar och sociala 

medier (fig. 8-9). Att kvällstidningarna använder sig av hänvisningar till egna 

plattformar i liten utsträckning skulle kunna innebära att medielogiken inte är mest 

rådande, samtidigt visar det stora användandet av hänvisningar till sociala medier på 

det motsatta. Vi tror att detta kan bero på att Aftonbladet och Expressen är väldigt 

etablerade på sociala medier och kanske bedömer att sociala medier i större 

utsträckning samverkar med deras medieformat. En annan intressant iakttagelse är 

SVT:s många hänvisningar till andra egna plattformar, det skulle kunna vara ett led i 

att locka publiken till digitala plattformar, något som kvällstidningarna kanske redan 

har lyckats med. Eftersom både hänvisningar till sociala medier och egna plattformar 

går att betrakta som indikationer på att medielogiken är mer styrande än den politiska 

logiken visar detta resultat på att medialisering uppträder i samtliga debatter. 

 Gällande hänvisningar till andra företag var det förekommande i flera debatter, i 

synnerlighet i Expressens, de flesta utgjordes av hänvisningar till andra medieföretag. 

Det kan vara intressant ur ett medielogiskt perspektiv att medier är generösa med 

hänvisningar till konkurrenter.  

 

SVT:s, TV4:s och Aftonbladets partiledardebatter innehöll flera intervjufrågor till 

journalister som intervjuades i egenskap av experter. Aftonbladets mellansnack 

bestod exempelvis enbart av intervjuer med Aftonbladets hårt profilerade 

inrikespolitiska kommentator, tillika journalist, Lena Mellin. Att journalister 

intervjuas i egenskap av experter i tre av fyra debatter är intressant eftersom tidigare 

studier av medialisering sett samband mellan tolkande journalistik och ökad 

medialisering (Strömbäck, 2009; Djerf-Pierre & Weibull, 2001). 

 Men den kanske mest anmärkningsvärda observationen i hela studien är SVT:s 

modererande journalisters användande av tolkande och värderande kommentarer (se 

fig. 10). Övriga partiledardebatter ligger på en relativt jämn låg nivå, SVT:s debatt 

innehåller markant fler tolkande och värderande kommentarer. En stor del av dessa 
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var att frågorna till partiledarna var formulerade på ett tolkande eller värderande sätt: 

”Är inte det en bra idé?” och ”Gustav Fridolin, det låter som väldigt som väldigt 

framgångsrika år” är tydliga exempel på hur frågorna ställs i SVT:s debatt. Den höga 

förekomsten av tolkande och/eller värderande kommentarer visar på en hög grad av 

medialisering, eftersom tolkande journalistiskt förhållningssätt är indikationer på just 

detta (Strömbäck, 2009; Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Tidigare forskning har visat 

att public service är förhållandevis mindre medialiserade än kommersiella medier 

(Strömbäck & van Aeist, 2009; Strömbäck, 2013). Detta resultat visar på motsatsen.  

 

! !
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7.!Slutsats!och!diskussion!

Syftet med studien var att undersöka och jämföra medialiseringen i SVT:s, TV4:s, 

Expressens och Aftonbladets slutdebatter mellan partiledarna inför riksdagsvalet 

2014.  

Genom en gedigen genomgång av tidigare forskning och teori har vi haft en bra grund 

för att kunna identifiera tydliga tecken på medialisering. Vi har med hjälp av detta 

tagit fram lämpliga sätt att mäta detta i slutdebatterna, både genom en kvantitativ 

innehållsanalys med tydliga variabler, men även genom en kvalitativ textanalys där vi 

kunnat göra iakttagelser som varit svåra att besvara med hjälp av den kvantitativa 

analysen. Detta gav oss ett resultat som visar att medialisering förekommer i samtliga 

slutdebatter. Under arbetets gång har vi utgått från en rad frågeställningar som vi 

lyckats besvara.  

• På vilka sätt är slutdebatterna medialiserade? 

I de olika debatterna har vi kunnat identifiera flera olika indikationer på 

medialisering: spelgestaltning, journalister som får ett stort utrymme och stor kontroll 

över sin taltid, tolkande och värderande kommentarer från journalister, inslag av 

kommersialisering och journalister som intar rollen som experter. I vilken 

utsträckning indikationerna förekommit har varierat, men vi kan konstatera att 

samtliga debatter till viss del genomsyras av medialisering.  

• Hur skiljer sig debatterna åt ur ett medialiseringsperspektiv? 

Debatterna skiljer sig i formatet, där innehåller SVT:s, TV4:s och Aftonbladets 

partiledardebatter betydligt fler tecken på medialisering än Expressens. Främst har det 

att göra med att Expressen inte har så mycket sport- och spelreferenser, något som 

genomsyrat övriga partiledardebatter. SVT ger journalisterna väldigt stort inflytande 

över sin debatt i och med ett väldigt högt antal avbrytningar och tolkande/värderande 

kommentarer. Aftonbladets partiledardebatt innehöll många kommersiella inslag och 

var bland annat den enda debatten med ett underhållningsmoment. Expressen 

använder sig av flera referenser till partiledarnas privatliv. Både SVT och TV4 avsatte 

längre tid till uppsnack/mellansnack/efteranalys än kvällstidningarna, minst tid 

använde Aftonbladet till detta.  
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• Är kvällstidningarnas debatter är mer medialiserade än de traditionella 

debatterna? 

Nej, inte om vi väger samman alla våra resultat. Sammantaget är Expressen den 

debatt som rent av genomsyras minst av medialisering. På vissa områden har vi 

visserligen kunnat identifiera fler indikationer på medialisering hos kvällstidningarna 

jämfört med de traditionella debatterna, så som personifiering och kommersialisering. 

De hänvisar exempelvis i betydligt större utsträckning till sociala medier. Men i och 

med att de traditionella medierna var medialiserade på andra sätt är det inte möjligt att 

slå fast att kvällstidningarnas debatter är mer medialiserade än de traditionella 

debatterna. 

• Är de kommersiella mediernas (TV4, Expressen och Aftonbladet) slutdebatter 

mer medialiserade än public services (SVT) slutdebatt? 

Nej, på många sätt är SVT:s slutdebatt istället mer medialiserad än de kommersiella 

mediernas. SVT:s debatt var den debatt där både formatet genomsyrades av 

spelgestaltning, de modererande journalisterna hade stor makt över innehållet och där 

det hänvisades till egna plattformar i stor utsträckning. Inte på någon punkt som vi 

mätt har SVT utmärkt sig med minst antal indikationer på medialisering.  

7.1!Förslag!till!vidare!forskning!

Det finns ett flertal studier som skulle kunna genomföras utifrån denna, både genom 

ett medialiseringsperspektiv, men även genom andra teoretiska utgångspunkter, 

exempelvis:  

• Göra ytterligare studier på tidigare partiledardebatter för att se om 

medialiseringen ökat eller minskat.  

• Studera debatterna utifrån medialiseringens fjärde dimension och då titta på i 

vilken grad politikerna styrs av medielogiken.  

• En jämförelse mellan hur de olika politiska partierna framställs i 

partiledardebatterna och om det går att se samband med mediets traditionella 

politiska färg.  
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• Det vore även intressant att se vilken partiledardebatt som får störst utrymme i 

andra medier än sitt eget, för att på så sätt se vilken debatt som har störst 

genomslagskraft. 

• Genom att göra en studie av partiledardebatterna inför riksdagsvalet 2018 med 

samma karaktär som denna skulle det vara möjligt att göra en fortsatt 

jämförelse och se om medialiseringen ökat eller minskat. 
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Jag vet inte om det kan bli mycket mer intensivt nu. Det är förståeligt i och med 
mediebreddningen: det som var tidningar när jag var ung kallas nu mera tv(…) Det 
är många fler medier men fortfarande bara en partiledare och det går liksom till slut 

inte att få ihop. Jag har också enorma krav på mig själv att leverera, att vara på 
plats, att göra mitt bästa. Någonstans kommer allt ta stopp. 

 
Fredrik Reinfeldt f.d. stadsminister om mediebevakningen av riksdagsvalet  

Valdagen 14 september 2014  
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Bilaga!1.!

Kodinstruktioner 

1. Kodar ID 
Sofie Tejre   01 
Stina Zetterberg 02 
 
Analysenheter 
SVT   01 
TV4   02 
Aftonbladet  03 
Expressen  04 
 
Definitioner  
 
Debatten - allt innehåll från påannonseringen av debatterna fram till sändningens slut 
som tillhörande debatten. Eftersom Expressens och Aftonbladets debatter endast 
sänds via webben och inte har någon traditionell påannonsering betraktar vi istället 
allt innehåll från att debattprogrammet startar som tillhörande debatten.  
 
Journalister - person som förekommer i debatten i egenskap av journalist. För att 
kunna definiera journalisten som just journalist bör mediehusets namn finnas med i 
namnskylten, någon presenteras som journalist (“Här har vi NN från TT”), någon 
presenteras som frilansjournalist, eller det är underförstått att journalisten hör till det 
egna mediehuset (“Här är NN, som är vår inrikes politiska kommentator)  
 
Modererande journalist - Den eller de journalister som leder debatten och ställer 
frågor till partiledarna.  
 
Politiker - andra politiker som förekommer i debatten. Exempelvis som experter, 
eller tidigare partiledare. För att räkna en politiker som politiker ska partibeteckning 
finnas med i namnskylten eller på något annat vis framkomma.  
 
Partiledare - Någon av företrädarna för de olika riksdagspartierna inför riksdagsvalet 
i september 2014: Fredrik Reinfeldt (M), Göran Hägglund (KD), Jan Björklund (FP), 
Annie Lööf ( C), Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin/Åsa Romson (MP), Jonas 
Sjöstedt (V), Jimmie Åkesson (SD). 
 
Expert - Person som på något sätt deltar i debatten i egenskap expert på ett visst 
område. Exempelvis statsvetare, professorer, forskare. 
 
Annan - Person som deltar i debatten och som inte faller in under någon av 
ovanstående. 
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2. Hur mycket tid får de olika aktörerna     mäts i tid 
• 2a. Politiker  
• 2b. Journalister  
• 2c. Modererande journalister  
• 2d. Partiledare  
• 2e. Experter  
• 2f. Speaker  
• 2g. Andra  
• 2h. Debattens totala tid  

(Här mäts istället all sammanlagt tid de olika aktörerna får prata, det innefattar både 
sound bites och när någon blir avbruten. Gällande debattens totala tid avses allt 
innehåll från påannonseringen av debatterna fram till sändningens slut. Eftersom 
Expressen och Aftonbladets debatter endast sänds via webben och inte har någon 
traditionell påannonsering betraktar vi istället allt innehåll från att debattprogrammet 
startar som tillhörande debatten.) 
 
3. Sound bites       mäts i antal 

• partiledare 3a      
• journalister 3b 
• modererande journalister 3c 
• andra politiker 3d 
• experter 3e 
• andra 3f 

(Med sound bites avser vi den tid någon får tala utan att bli avbruten) 
 
4. Hur många gånger avbryter den modererande journalisten eller mediernas 
redigering partiledarna?      mäts i antal  
   
 
5. Hur många gånger säger den modererande journalisten emot partiledarna?  
        mäts i antal  
(Vid tillfällen då den modererande journalisten exempelvis korrigerar partiledaren, 
rättar eller påpekar något felaktig.) 
 
Förenkling 
 
6. Använder modererande journalist eller annan journalist rekvisita   
        mäts i antal  
(Med rekvisita avser vi någon form av medhavd pryl som ska förstärka en politisk 
fråga. Exempelvis ja/nej- skyltar. Ska räknas varje gång de används, även om det 
skulle vara flera frågor i följd där rekvisita används) 
 
7. Case        mäts i antal 
(Med case avser vi inslag i debatten där medborgare får ställa eller illustrera frågor till 
partiledarna, det kan exempelvis vara en arbetslös person som frågar vad de ska göra 
för att minska arbetslösheten) stin 
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Spel 
 
8. Uppsnack/mellansnack/efteranalys    mäts i tid 
 (Uppsnack definierar vi som samtal som förs med andra aktörer än partiledarna innan 
den modererande journalisten ställt sin första fråga till partiledarna. Mellansnack är de 
samtal som förs med andra aktörer än partiledarna i uttalade pauser i debatten. 
Efteranalys är de samtal som förs med andra aktörer än partiledarna efter att den 
modererande journalisten ställt sin sista fråga till partiledarna. Inom 
uppsnack/mellansnack/efteranalys mäts även andra variabler som exempelvis 2 och 
3)                            
 
9. Språkligt vinnare/förlorare     mäts i antal  
(När den modererande journalisten eller annan journalist använder sig av ordet 
vinnare eller förlorare.) 
 
10. Modererande journalist eller annan journalists hänvisningar till   
opinionsundersökningar.      mäts i antal 
(Som hänvisning syftas både till när det muntligen hänvisas till en undersökning och 
när det används grafik eller på annat sätt illustreras.)     
   
 
Personifiering  
 
11. När den modererande journalisten eller annan journalist hänvisar till hur 
partiledaren framträder, arbetar eller sköter sitt uppdrag.  mäts i antal 
(När det förekommer referens till någon aktörs politiska framträdande, uppträdande 
eller hur uppdragets sköts. Exempel kan vara om partiledaren leder sitt parti på ett bra 
eller dåligt sätt, någon håller/bryter sina löften, någon lyckas eller misslyckas i 
opinionen. Om det kopplas ihop med en sakfråga, ska det endast räknas om sakfrågan 
också kopplas ihop med någons förmåga eller oförmåga att sköta sakfrågan, tex 
arbetslöshet.) 
 
12. Refererar modererande journalist eller annan journalist till eget eller partiledarens 
privatliv?      mäts i antal  
(Ska räknas om det förekommer någon referens till privatlivet hos politikerna. Det 
kan tillexempel handla om boende, vilken bil de kör, fritidsintressen eller 
familjeförhållanden. Räknas både om någon talar om sitt eget privatliv - eller om man 
tar upp någon annans.) 
 
13. Refererar modererande journalist eller annan journalist till sina egna eller 
partiledarens till personliga egenskaper?    mäts i antal 
(Om det förekommer någon referens till personliga egenskaper eller karaktärsdrag 
eller imagen hos politiker eller journalister. Med personliga egenskaper eller 
karaktärsdrag avses hur de “är” som människor, medan image hur de uppfattas vara. 
Det kan tillexempel handla om attribut som smart, stark ledare, tålmodig eller rolig. 
Räknas både om någon talar om sina egna egenskaper - eller om man tar upp någon 
annans egenskaper.) 
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Kommersialisering  
 
14. Underhållning       mäts i tid 
(Underhållning definierar vi som inslag som inte hör till debatten och som har syfte 
att i huvudsak underhålla. All tid från att underhållningen presenteras till att 
modererande journalist eller annan går tillbaka till debatten räknas till denna 
variabel.) 
 
15. Hänvisningar till sociala medier  mäts i antal hänvisningar  
(Via skyltar eller muntligt.) 
 
16. Hänvisningar till andra egna plattformar mäts i antal hänvisningar   
(Via skyltar eller muntligt, med andra egna plattformar avses webbsidor, appar, andra 
program eller liknande som hör till samma medieföretag.) 
 

17. Hänvisningar till andra företag   mäts i antal hänvisningar  
(Via skyltar eller muntligt, undantaget från opinionsundersökningsföretag.) 
 

Journalisternas professionalisering 
 
18. En journalist intervjuas i egenskap av expert  mäts i tid  
(T.ex. inrikespolitiska kommentatorer, eller andra där det tydligt framkommer att 
personen är journalist. Ska mätas från att första frågan ställs till inrikes kommentator, 
till att sista svaret ges) 
 
19. En journalist intervjuar en annan aktör än partiledarna eller annan journalist.  
       mäts i tid  
(Med annan aktör menar vi annan politisk aktör eller annan expert, för att kunna 
ställas i relation till 18 ) 
 
20. Modererande journalisten är tolkande    mäts i antal  
(När journalisten inte bara ställer en öppen fråga till partiledarna ex. vad tycker ni om 
det, utan vill se bakomliggande faktorer. Mer varför?, när den modererande 
journalistens tolkande är styrande för partiledarens svar, ex. ert förslag kan innebära 
att 100 000 elever står utan skola.) 
 
22. Värderade kommentarer från den modererande journalisten   
        mäts i antal  
(Hit räknas ord som är tydligt värderande, exempelvis misslyckats, att något är bra 
eller dåligt, alternativt meningar som är tydligt värderade. Ord/meningar som är 
referat räknas inte till denna kategori. Förekommer orden vinnare eller förlorare faller 
det in under variabeln “språkligt vinnare/förlorare”) 
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Bilaga 2. 

Kodbok 

2. Hur mycket tid får de olika aktörerna    mäts i tid 0-999 min 
• 2a. Politiker  
• 2b. Journalister  
• 2c. Modererande journalister  
• 2d. Partiledare  
• 2e. Experter  
• 2f. Speaker  
• 2g. Andra  
• 2h. Debattens totala tid  

 
3. Sound bites       mäts i antal 0-999 

• partiledare 3a      
• journalister 3b 
• modererande journalister 3c 
• andra politiker 3d 
• experter 3e 
• andra 3f 

 
4. Hur många gånger avbryter den modererande journalisten eller mediernas 
redigering partiledarna?     mäts i antal 0-999 
5. Hur många gånger säger den modererande journalisten emot partiledarna?  
        mäts i antal 0-999 
 
Förenkling 
 
6. Använder modererande journalist eller annan journalist rekvisita   
        mäts i antal 0-999 
7. Case        mäts i antal 0-999 
 
Spel 
 
8. Uppsnack/mellansnack/efteranalys    mäts i tid 0-999 min 
9. Språkligt vinnare/förlorare     mäts i antal 0-999 
10. Modererande journalist eller annan journalists hänvisningar till   
opinionsundersökningar.     mäts i antal 0-999 
       
Personifiering  
 
11. När den modererande journalisten eller annan journalist hänvisar till hur 
partiledaren framträder, arbetar eller sköter sitt uppdrag.  mäts i antal 0-999 
 
12. Refererar modererande journalist eller annan journalist till eget eller partiledarens 
privatliv?       mäts i antal 0-999 
13. Refererar modererande journalist eller annan journalist till eget eller partiledaren 
till personliga egenskaper?     mäts i antal 0-999 
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Kommersialisering  
 
14. Underhållning       mäts i tid 0-999 
15. Hänvisningar till sociala medier        mäts i antal hänvisningar 0-999 
16. Hänvisningar till andra egna plattformar   mäts i antal hänvisningar 0-999  
17. Hänvisningar till andra företag        mäts i antal hänvisningar 0-999 
 
Journalisternas professionalisering 
 
18. En journalist intervjuas i egenskap av expert  mäts i tid 0-999 min 
19. En journalist intervjuar en annan aktör än partiledarna eller annan journalist.  
        mäts i tid 0-999 min 
20. Modererande journalisten är tolkande    mäts i antal 0-999 
22. Värderande kommentarer från den modererande journalisten   
        mäts i antal 0-999  
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Bilaga!3.!

Kodschema!

 
SVT TV4 

Afton-
bladet 

Expre-
ssen 

1.  2 1 1 2 

2.      
2a 0 2 0 12 

2b 13 6 6,5 3,6 

2c 
                 
9,4 12 19 16,6 

2d 109 79 77 84 

2e 5,7 2 0 0 

2f 0,8 0 1 1,7 

2g 0 3 0 1,5 

2h 149 112 111 119 

3.      
3a 70 61 91 69 

3b 50 33 31 14 

3c 109 109 122 95 

3d 0 7 0 11 

3e 12 12 0 0 

3f 0 10 0 8 

4 156 42 24 27 

5 5 2 2 6 

6 0 0 12 10 
                                     
7 0 0 3 8 

8 
        
20,5  16  7,4  14,4  

9 2 1 4 0 

10 3 5 2 4 

11 0 2 4 0 

12 1 0 9 38 

13 0 3 1 1 

14 0 0          5  0 

15 20 15 26 36 

16 29 20 5 3 
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17 4 0 2 11 

18 
                     
0 5 4 1 

19 7 5 12 0 

20 11 10 0 18 

21 64 8 11 11 

22 
                    
0 4 5 

                           
0 

 


