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5 Den medialiserade  

valrörelsejournalistiken

Valrörelsen och mediernas bevakning av den formas i 
en intensiv kamp mellan nyhetsmedier som konkur-
rerar om bra nyheter och publikens uppmärksamhet, 
mellan de politiska aktörerna som konkurrerar om 
medieuppmärksamhet och människors sympatier och 
ytterst röster, och mellan nyhetsmedierna och de poli-
tiska aktörerna som båda strävar efter att använda de 
andra för att uppnå sina syften (Nord & Strömbäck, 
2018; Truedson & Johansson, 2017). Medan nyhets-
medierna behöver de politiska aktörerna för att få in-
formation och uttalanden, och som deltagare i olika 
utfrågningar, debatter och intervjuserier, behöver de 
politiska aktörerna nyhetsmedierna för att nå ut till 
den breda allmänheten och påverka opinionen. Det 
strategiska målet för partierna är att maximera den 
gynnsamma publiciteten, vilket inbegriper både i vil-
ken grad man får komma till tals i de frågor man själv 
vill och hur frågor, aktörer och förhållanden i verklig-
heten gestaltas (Nord & Strömbäck, 2018; Strömbäck 
& Esser, 2017; Strömbäck & Van Aelst, 2013).

Som diskuterades tidigare handlar teorin om poli-
tikens medialisering om att det under de senaste 
 decennierna har skett en förskjutning i relationen 



5 Den medialiserade valrörelsejournalistiken | 73

 mellan politik och medier, där nyhetsmedierna över 
tid fått allt större makt och inflytande i den politiska 
kommunikationen (Asp, 1986; Asp & Bjerling, 2014; 
Esser & Strömbäck, 2014; Hjarvard, 2013; Strömbäck 
& Esser, 2014). Mediernas betydelse som arena för de 
politiska aktörerna är fortsatt stor, men vad som har 
förändrats är att nyhetsmedierna allt mer fungerar som 
aktörer (Esaiasson & Håkansson, 2002; Strömbäck, 
2008, 2016). Det tar sig bland annat uttryck i att nyhets-
mediernas urvalsmakt och tolkningsmakt har ökat över 
tid (Asp, 1986). Det tar sig också uttryck i att nyhets-
medielogiken över tid har fått större betydelse både för 
vad som blir nyheter och hur nyheterna formas, och för 
de politiska aktörerna i deras strategiska och taktiska 
arbete med att påverka nyhetsmedierna och deras rap-
portering (Asp, 1986; Asp & Bjerling, 2014; Nord & 
Strömbäck, 2018; Strömbäck & Esser, 2014, 2015, 2017). 

Politikens medialisering är dock ingen linjär process 
som fortgår i all oändlighet. Teoretiskt är det snarare 
så att dynamiken i relationen mellan nyhetsmedierna 
och de politiska aktörerna gör att när nyhetsmedierna 
har uppnått en viss grad av självständighet uppstår ett 
läge där graden av medialisering kan variera från ett år 
till ett annat eller från en kontext till en annan (Esser & 
Strömbäck, 2014; Strömbäck & Esser, 2014). Det kan 
exempelvis, som diskuterade i förra kapitlet, variera 
från en valrörelse till en annan.

Frågan är mot den bakgrunden i vilken grad den 
nyhetsjournalistiska bevakningen av valrörelsen 2018 
präglades av medialisering. Att undersöka detta är 
 ämnet för det här kapitlet, med fokus på några centrala 
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aspekter av nyhetsmediernas bevakning som i tidigare 
forskning har använts som indikatorer på medialise-
ring och mediernas makt över det egna innehållet (se 
bland annat Asp & Bjerling, 2014; Strömbäck, 2013; 
Strömbäck & Dimitrova, 2011). 

Sak eller spel: journalistikens gestaltningar  

av politik

En av de mest framträdande teorierna när det  gäller 
den nyhetsjournalistiska bevakningen av politik och 
samhälle samt mediernas effekter är den så  kallade 
gestaltningsteorin (framing theory). Eftersom verklig-
heten är obegränsad medan mediernas format är 
 begränsade handlar journalistik i hög grad om att  välja 
och välja bort, och det gäller allt från val av  ämnen och 
händelser till val av källor, bilder, ord och betoningar. 
Tillsammans bidrar dessa val till att forma de journa-
listiska gestaltningarna av det som  nyheterna hand-
lar om (Entman, 1983; Lecheler & de Vreese, 2018; 
 Shehata, 2015). 

Centralt i det här sammanhanget är att det finns 
journalistiska gestaltningar som följer av nyhets-
medielogiken respektive den politiska logiken. Ett bra 
exempel på detta handlar om hur politik som sådant 
gestaltas. Inom forskningen brukar man här skilja mel-
lan gestaltandet av politik som sak (sakgestaltning) res-
pektive politik som spel och strategi (spel gestaltning) 
(Aalberg m fl, 2012, 2017; Cappella & Jamieson, 1997; 
Patterson, 1993, 2017; Strömbäck, 2013; Zoiner, 2018). 
När politik gestaltas som sak handlar journalistiken 
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om innehållet i politiska förslag, politiska åsikter i 
sakfrågor eller förhållanden i verkligheten med rele-
vans för politikens sakinnehåll. Det senare kan exem-
pelvis handla om arbetslösheten och dess utveckling. 
När  politik gestaltas som spel handlar journalistiken 
istället om politiska strategier, opinioner och opinions-
mätningar och vem som  vinner eller förlorar i kampen 
om opinionen, vem som vinner eller förlorar i olika 
förhandlingar eller policy processer, och om hur politik 
bedrivs (för en genomgång av forskning på området, 
se Aalberg m fl, 2012). En annan form av gestaltning 
som – åtminstone under perioder – är återkommande 
är skandalgestaltningar. De präglas av att journalisti-
ken gestaltar politik som skandal, där skandalerna kan 
handla om allt från beteenden som är moraliskt eller 
juridiskt klandervärda till uttalanden som framställs 
som om de vore skandalösa ( Johansson, 2006; Ekström 
& Johansson, 2008, 2019).

Om man kopplar detta till frågan om medialisering 
och nyhetsmedielogiken är det vanligt att  betrakta 
spelgestaltningar och skandalgestaltningar som indi-
katorer på att medieinnehållet är präglat av nyhets-
medielogiken och strukturell partiskhet snarare än 
någon form av politisk logik, medan  sakgestaltningar 
snarare betraktas som en indikator på att den  politiska 
logiken väger tyngre än medielogiken (Gulati m fl, 
2004; Nord & Strömbäck, 2018; Patterson, 1993; 
Strömbäck & Dimitrova, 2011; Zaller, 2001). Före-
komsten av dessa gestaltningar är relevant att under-
söka också efter som forskning visar att spelgestalt-
ningar bidrar till minskat politiskt intresse och till 
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minskat förtroende för såväl politiker som för medi-
erna själva (se exempelvis Cappella & Jamieson, 1997; 
de Vreese & Elenbaas, 2008; Hopmann m fl, 2015; 
Schuck m fl, 2013; Shehata, 2014; Zoiner, 2018). 

Tidigare forskning har visat att den genomsnittliga 
andelen nyheter som gestaltar politik som sak sjönk 
mellan valrörelserna 2002 och 2014, medan andelen 
nyheter som gestaltar politik som spel och skandal 
har varierat mer men med en långsiktig tendens att 
spelgestaltningar har blivit vanligare (Nord & Ström-
bäck, 2018). 

Skandaler blir generellt sett vanligare i politisk 
nyhets journalistik (Allern & Pollack, 2012), men  under 
2000-talets valrörelser skiftar det en del. I valrörelser 
såsom 2002 och 2006 var valstugereportaget i SVT och 
Liberalernas dataintrångsskandal något som präglade 
valrörelsen och som också diskuterats i relation till val-
resultatet (Asp, 2006a). Valrörelsen 2010 var i princip 
fri från politiska skandaler (Asp, 2011), medan valet 
2014 återigen hade några skandaler. De som fick störst 
 genomslag var avslöjanden om att svenska  myndig heter 
hjälpt till att bygga en vapenfabrik i Saudi- Arabien 
och kandidater från Sverigedemo kraterna som  uttalat 
sig främlingsfientligt på sociala medier. Båda dessa 
hade sin grund i journalistiska avslöjanden, från SR 
och  Expressen (Johansson, 2017). Nivån på politiska 
skandaler var något högre 2018 än 2014, och kan del-
vis kopplas till journalistiska avslöjanden.  Expressen 
 gjorde återigen en granskning av kandidaters beteende 
på sociala medier, men störst genomslag fick Afton-
bladets granskning av kandidaters reseräkningar, vilket 
ledde till att flera politiker frånsade sig sin kandidatur. 
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Vissa skandaler skedde dock utan att journalisterna 
granskade. Jimmie Åkesson uttalanden om P3 som en 
”skitkanal” och hans uttalande om invandrare i SVT:s 
slutdebatt hör hit.

Tabell 5.1. Gestaltningarna av politik i nyhetsbevakningen av 

valrörelsen 2018 fördelat på mediegrupper (procent).

Alla medier Morgonpress Kvällspress Etermedier

Sakgestaltning 43 54 30 57

Spelgestaltning 46 39 57 33

Skandalgestaltning 11 7 13 10

Summa procent 100 100 100 100

Antal artiklar/inslag 1 590 469 754 367

Kommentar: Nyheter där gestaltningen inte kunde bedömas har uteslutits från 

analysen. Morgonpress=Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Kvällspress=Aftonbladet, 

 Expressen, Etermedier=Ekot (SR), Nyheterna (TV4), Rapport (SVT).

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Ett återkommande mönster har varit att sakgestalt-
ningar är vanligare i morgonpress än i kvällspress och 
i Rapport och Aktuellt jämfört med TV4 Nyheterna. 
Dessa studier har dock omfattat medievalrörelsen 
 under de tre sista veckorna före valet, till skillnad från 
denna studie som omfattar de fyra sista veckorna. De 
omfattar också delvis olika medier. I vilket fall visar 
resultaten om man ser till samtliga medier och medie-
typer att spelgestaltningar var något vanligare än sak-
gestaltningar under valrörelsen 2018, men skillnaden 
är liten (tabell 5.1). Bryter man ned resultaten är det 
uppenbart att det finns stora skillnader mellan olika 
typer av medier. Medan sakgestaltningar är  vanligare 
än spelgestaltningar i morgonpress och  etermedier är 
spelgestaltningar vanligare i kvällspress. Även skandal-



78 | 5 Den medialiserade valrörelsejournalistiken

gestaltningar är vanligare i kvällspressen än i de övriga 
medietyperna.

Skillnaderna finns inte bara mellan medietyper: de 
finns också mellan olika medier. Vanligast förekom-
mande är sakgestaltningar i Ekot och Rapport, följt 
av Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter (tabell 
5.2). Spelgestaltningar är vanligast förekommande i 
Expressen och Aftonbladet, följt av TV4 Nyheterna. 
Även skandalgestaltningar är vanligast i dessa medier. 
Av resultaten framkommer även att det finns en mar-
kant skillnad mellan nyhetsprogrammen i TV, där TV4 
Nyheterna är mycket mer benägna att gestalta politik 
som spel än vad Rapport är. Detta ligger i linje med 
tidigare forskning, som tyder på att det finns samband 
mellan graden av kommersialisering och förekom-
sten av spelgestaltningar (Aalberg m fl, 2017; Nord & 
Strömbäck, 2018; Strömbäck & Van Aelst, 2010). Ett 
skäl antas vara att det är lättare att dramatisera rap-
porteringen och locka publik när politik gestaltas som 
spel (och skandal) jämfört med när den gestaltas som 
sak (Iyengar m fl, 2004).

Tabell 5.2. Gestaltningarna av politik i nyhetsbevakningen av 

valrörelsen 2018 fördelat på nyhetsredaktioner (procent).

DN SvD AB Expr. Rapport Ekot

TV4 

Nyh

Sakgestaltning 54 55 33 29 60 71 44

Spelgestaltning 37 40 52 59 32 17 44

Skandalgestaltning 9 5 15 12 8 12 12

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Antal 232 237 248 506 165 77 125

Kommentar: Nyheter där gestaltningen inte kunde bedömas har uteslutits från analysen. 

Källa: Medievalsundersökningen 2018.
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En annan aspekt handlar om dynamiken under val-
rörelsen. Ur ett demokratiskt perspektiv kan det argu-
menteras för att sakgestaltningar är att föredra fram-
för spelgestaltningar, inte minst då människor behöver 
information om såväl förhållanden och problem i verk-
ligheten som vilken politik som partierna går till val på 
för att kunna rösta på ett genomtänkt sätt. I och med 
att allt fler väljare bestämmer sig under valrörelsen för 
vilket parti de ska rösta på, och att drygt var tionde väl-
jare under de senaste valrörelserna bestämmer sig först 
på valdagen (Oscarsson & Holmberg, 2016), är infor-
mation om politikens innehåll inte mindre viktig i takt 
med att valdagen närmar sig. Snarare tvärtom. Ändå 
visar det sig att andelen sakgestaltade nyheter sjunker 
kraftigt under valrörelsen, och framförallt  under den 
sista veckan. Från den fjärde veckan före valdagen till 
den sista veckan sjönk andelen sakgestaltade nyheter 
från att vara i genomsnitt 50 procent till 37 procent. 
Omvänt ökade andelen spelgestaltade nyheter från i 
genomsnitt 48 till 55 procent, medan andelen skandal-
gestaltade nyheter ökade från 2 till 8 procent. Ur det 
perspektivet blir valbevakningen knappast bättre 
– men mer dramatiserad – när valdagen närmar sig. 
 Detta var dock inte unikt för 2018: samma mönster har 
visat sig i tidigare studier (Johansson, 2006; Nord & 
Strömbäck, 2018).

Den medierade och medialiserade opinionen

En viktig aspekt av journalistikens gestaltningar av 
 politik som spel och strategi handlar om  publicerandet 
av opinionsmätningar (Aalberg m fl, 2012, 2017). Det 
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gäller särskilt om opinionsmätningarna avser vilket 
parti som människor tänker rösta på eller vilket be-
tyg de ger åt partiledarna efter debatter och utfråg-
ningar. Den typen av opinionsmätningar kallas ofta 
 horse race-polls, eftersom de så tydligt ger bilden av 
att politik handlar om en kapplöpning. Redan när den 
moderna tekniken för opinionsmätningar utvecklades 
väckte de stort intresse hos medierna, och utgör nu-
förtiden en viktig del av den politiska nyhetsjourna-
listiken (Holtz-Bacha & Strömbäck, 2012; Petersson, 
2008). Mediernas användning av opinionsmätningar 
är dock inte oproblematisk. Dels är det ett faktum att 
opinionsmätningar inte bara speglar opinionen – de 
påverkar den också (Hardmeier, 2008; Moy & Rinke, 
2012; Mutz, 1998). Dels visar studier att medierna ofta 
brister både när de redovisar nya opinionsmätningar, i 
det att de inte publicerar den typ av statistisk basinfor-
mation som är nödvändig för att kunna granska och 
förhålla sig till resultaten (Strömbäck & Jendel, 2012). 
Det handlar exempelvis om den exakta frågeformu-
leringen, när opinionsundersökningen genomfördes 
och felmarginalen. Studier visar också att medierna 
ofta brister när det gäller att ta hänsyn till de statis-
tiska osäkerheterna när de redovisar och tolkar resul-
taten (Bhatti & Pedersen, 2016; Larson, 2003; Pétry 
& Bastien, 2013). En svensk studie visar exempelvis 
att morgontidningarna och kvällstidningarna gjorde 
fel i drygt 40 procent av de fall där de redovisade och 
tolkade resultat av opinionsmätningar som de själva 
beställt, och att de förändringar eller skillnader mellan 
opinionsmätningar som diskuterades i mer än hälften 
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av fallen låg inom den statistiska felmarginalen – det 
vill säga att det inte var statistiskt säkerställt ens att 
det fanns någon förändring (Oleskog Tryggvason & 
Strömbäck, 2018). 

Mediernas publiceringar av  opinionsmätningar 
är dock ett bra mått på medialisering, genom att 
de  skaffar sig en trippelroll när de själva beställer 
opinions mätningar: de beställer dem, rapporterar om 
dem och tolkar resultaten (Petersson m fl, 2006; Peters-
son, 2008). Därmed skaffar de sig ett starkt grepp över 
problem formuleringsprivilegiet i en viktig del av den 
politiska nyhetsjournalistiken. 

Under valrörelsen 2018 publicerade de undersökta 
nyhetsmedierna totalt 92 redovisningar av opinions-
mätningar, vilket motsvarar 6 procent av  artiklarna 
och inslagen. Flest publicerades i Expressen (28), följt 
av Svenska Dagbladet (17), Dagens Nyheter (16), 
 Aftonbladet (15), TV4 Nyheterna (11) och Rapport 
(5). Det enda av de undersökta nyhetsmedierna som 
inte publicerade någon opinionsredovisning var Ekot. 
Jämfört med valrörelsen 2014 tyder detta på en  ökning, 
men jämfört med valrörelserna 2002–2010 tyder det på 
en viss minskning.4 

En närmare analys visar att nyhetsmedierna  själva 
var uppdragsgivare till 78 procent av de opinions-
mätningar som redovisades i det egna mediet, och i 
 övriga fall handlar det genomgående om medierna åter-
rapporterar vad mätningar beställda av andra  medier 

4 Studierna av de tidigare valrörelserna omfattade valbevakningen under 
de tre sista veckorna före valdagen men inte Ekot. Dessa skillnader har 
tagits hänsyn till vid jämförelsen.
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visar. Åtminstone under valrörelser är det  relativt ovan-
ligt att medierna redovisar opinionsmätningar som har 
gjorts av aktörer utanför medierna (Nord & Ström-
bäck, 2018). Det vanligaste är vidare att opinions-
mätningarna antingen handlar om människors parti-
sympatier eller om deras sympatier för parti ledarna, 
vilket omfattar såväl förtroende för parti ledarna som 
hur ”folket” betygsätter partiledarnas prestationer i ut-
frågningar eller debatter (tabell 5.3).

Tabell 5.3. Opinionsundersökningarnas objekt i 

nyhetsbevakningen av valrörelsen 2018. 

Antal Procent

Partisympati 55 60

Politikersympati 18 20

Sakfrågor 11 12

Regeringsalternativ 3 3

Annat 5 5

Summa 92 100

Kommentar: Procentbasen utgörs av antalet nyheter som innehåller redovisningar av 

opinionsmätningar. 

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Om man slår ihop de opinionsredovisningar som 
handlar om partisympati, politikersympati och reger-
ingsfrågan innebär det att 83 procent av de publicerade 
opinionsredovisningarna utgör en del av och bidrar 
till gestaltandet av politik som spel. Endast 12  procent 
handlade om människors uppfattningar i olika sak-
frågor. Med andra ord: genom att beställa den här 
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typen av opinionsmätningar bidrar medierna – fram-
förallt tidningarna – aktivt till gestaltandet av politik 
som spel (för tidigare valrörelser under 2000-talet, se 
Nord & Strömbäck, 2018). 

I 60 procent av fallen förekommer försök att för-
klara opinionen eller förändringar av opinionsläget. 
Dessa försök till förklaringar fokuserade oftast – i 42 
procent av fallen – på partiledarna, som därmed till-
skrevs en stor betydelse för hur det går för partierna. 
Detta trots att forskning visar att partiledarnas själv-
ständiga betydelse för valresultaten, efter att man har 
tagit hänsyn till sådant som väljarnas och partiernas 
ideologiska placering, är begränsad (Aarts m fl, 2011; 
Oscarsson & Holmberg, 2016). I andra hand fokuse-
rade förklaringarna på partiernas politik eller ideologi 
(32 procent), och i tredje hand på kampanjerna 
(6 procent).5 

Liksom tidigare visar det sig att medierna fortsatt 
brister när det gäller att redovisa den statistiska bas-
information som behövs för att bedöma och förhålla 
sig till mätningarna och deras resultat, och som rekom-
menderas av internationella organisationer som exem-
pelvis World Association for Public Opinion Research 
(WAPOR). Uppdragsgivare redovisas i de flesta fallen 
(88 procent), men sämre är det med den övriga infor-
mationen (tabell 5.4). Generellt är tidningarna bättre 
än etermedierna på att redovisa detta: i övrigt är det 
svårt att se några tydliga mönster kopplade till medie-
typ. Den övergripande slutsats som kan dras av detta 
är att samtliga medier har mycket kvar att arbeta med 

5 I 20 procent av fallen har förklaringarna klassificerats som ”annat”.
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innan de kan sägas leva upp till ganska grundläggande 
krav på vilken typ av statistisk basinformation som 
ska redovisas i samband med att resultaten av en 
ny opinionsmätning publiceras. Visserligen är det 
troligtvis ganska få som är intresserade av denna typ 
av information, men den är inte desto mindre viktig

Tabell 5.4. Redovisning av statistisk basinformation i 

nyhetsbevakningen av valrörelsen 2018 (procent).

Andel nyheter som redovisar …

… exakt frågeformulering 42

… antal tillfrågade 64

… population 41

… felmarginal 15

… insamlingsmetod 54

… uppdragsgivare 88

Kommentar: Procentbasen utgörs av antalet nyheter som innehåller redovisningar av 

opinionsmätningar. N=92.

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Mediernas intresse för opinionen och  opinionsläget 
stannar dock inte vid redovisningen av egna eller 
 andras opinionsmätningar. Därutöver är det  tämligen 
 vanligt att medierna på olika sätt refererar till opini-
onen, opini onsläget eller opinionsmätningar,  utan att 
specifi cera exakt vad som avses. Referenser till opini-
onen kan exempelvis fungera som en vinkel i ett re-
portage eller som en fond i bevakningen av val rörelsen 
eller delar av den. Totalt förekommer refe renser till 
opinionen eller opinionsläget i 20 procent av alla 
 artiklar och inslag. Mest vanligt är det i tidningarna 
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och i TV4  Nyheterna, och minst vanligt i Ekot. I topp 
 ligger  Svenska  Dagbladet (24 procent), följt av Dagens 
 Ny heter och TV4 Nyheterna (22 procent), Afton bladet 
(21 procent),  Expressen (19 procent), Rapport (14 pro-
cent) och, på sista plats, Ekot (6 procent). 

Att medierna ofta publicerar och själva är uppdrags-
givare till opinionsmätningar, att dessa ofta fokuserar 
på det politiska spelet, och att medierna därutöver re-
lativt ofta refererar till opinionen och opinionsläget 
visar att medierna fungerar som aktiva aktörer i den 
politiska kommunikationen. De speglar inte endast 
opinionen. De är med och formar den. Detta får i sin 
tur betydelse både för medborgarna och de politiska 
partierna. Dels kan – som tidigare nämndes – med-
borgarna påverkas av bilden av opinionsläget (Mutz, 
1998; Moy & Rinke, 2012), dels påverkas partierna 
och deras kampanjer av hur det går för dem i kam-
pen om opinionen (Strömbäck, 2012). Det kan också 
påverka mediebevakningen, både genom att nyhets-
värdet ökar för partier som det ser ut att gå bra för 
och genom att medierna använder opinionsläget som 
en utgångspunkt för den fortsatta bevakningen. Sär-
skilt problematiskt är detta när journalister drar slut-
satser om och försöker förklara förändringar mellan 
olika opinionsmätningar trots att förändringarna inte 
är statistiskt säkerställda och mycket väl kan vara ett 
utslag av slump (Oleskog Tryggvason & Strömbäck, 
2018). Dock skiljer sig medierna åt, och genomgående 
är Ekot, följt av Rapport, det nyhetsmedium som är 
försiktigast i sin användning av opinionsmätningar 
och referenser till opinionen eller opinionsläget.
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Beskrivande eller tolkande journalistik?

Ett uttryck för medialiseringen och att medierna har 
flyttat fram sina positioner under de senaste decen-
nierna är att nyhetsjournalistiken i lägre grad än förr 
fungerar som arena för andra aktörer och i  högre grad 
ingriper i och tolkar politiska skeenden ( Esser, 2008; 
Esser & Umbricht, 2014). Om idealet förr var att  spegla 
så har det sedermera förändrats till att i allt högre grad 
granska och tolka (Barnhurst, 2014; Djerf-Pierre & 
Weibull, 2001, 2008; Patterson, 1993), även om det 
finns skillnader mellan olika länder och journalist-
kulturer (Esser & Umbricht, 2013, 2014; Salgado & 
Strömbäck, 2012; Salgado m fl, 2017). En mer passiv 
journalistisk hållning har kompletterats med  eller er-
satts av en mer aktiv journalistisk hållning och av att 
journalisterna själva framträder oftare som aktörer. 
För svensk del visar tidigare forskning att det gäller 
såväl etermedierna som tidningarna (Asp & Bjerling, 
2014; Djerf-Pierre & Weibull, 2001, 2008; Djerf-Pierre 
m fl., 2013; Ekström, 2006; Nord & Strömbäck, 2018).

Det finns olika sätt att undersöka i vilken grad 
journalister framträder som aktörer och i vilken grad 
journalistiken är tolkande (för en översikt, se Salgado 
& Strömbäck, 2012). Några indikatorer när det gäl-
ler tv-nyheterna är om (a) det förekommer en studie-
intervju med en journalistisk aktör där den senare 
 implicit eller explicit får rollen som kommentator eller 
expert, (b) om nyhetsankaret intervjuar en reporter på 
fältet, (c) om det förekommer en så kallad journalis-
tisk stå-uppa där journalisten syns i bild och berättar 
om eller kommenterar det inslaget handlar om, och 
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(d) i vilken grad en journalist – till skillnad från poli-
tiker eller annan nyhetskälla – får säga de avslutande 
orden och därmed får ”sista ordet” i ett nyhetsinslag 
(så kallad ”wrap-up”). Av dessa är det vanligaste att 
en journalist får de avslutande orden i ett nyhetsinslag, 
följt av att ett nyhetsankare i studio intervjuar en jour-
nalistisk aktör. Det förra förekommer i 48 procent av 
alla tv- inslag, medan det senare förekommer i 19 pro-
cent. Som jämförelse förekommer det en journalistisk 
stå-uppa i 5 procent av inslagen medan intervjuer med 
en reporter på fältet förekommer i 2 procent av insla-
gen. Med ett undantag är dessa former av journalis-
tisk synlighet vanligare i TV4 Nyheterna än i Rapport 
( tabell 5.5).

Tabell 5.5. Journalistisk synlighet i tv-nyheter under 

valrörelsen 2018 (procent).

Rapport TV4 Nyheterna Totalt

Studiointervju med journalist 12 29 19

Intervju med journalist på fältet 1 3 2

Journalistisk stå-uppa 4 7 5

Journalist får de avslutande orden 36 62 48

Kommentar: Procentbasen utgörs av antalet nyheter i Rapport (N=173) och TV4 

 Nyheterna (N=126).

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Ett annat mått på tolkande journalistik och att en jour-
nalist framträder som aktör handlar om förekomsten 
av så kallade nyhetsanalyser, det vill säga artiklar eller 
inslag där en journalist tilldelas rollen som analytiker 
eller kommentator. För tidningarnas del handlar det 
om artiklar som har någon form av vinjett, exempel-
vis ”nyhetsanalys”, som signalerar att det handlar om 
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en tolkande och analyserande  artikel. För etermedie-
nyheterna del har en bedömning av genre gjorts. Av 
de undersökta nyheterna under valrörelsen 2018 ut-
gjordes totalt 14 procent av nyhetsanalyser, medan 
81  procent har klassificerats som vanliga nyhets-
artiklar eller inslag. De övriga procenten handlar om 
intervjuer, sakpolitiska guider och – i ett fåtal fall – så 
kallade  instruktiva nyheter. Vanligast var nyhets-
analyser i TV4 Nyheterna (25 procent), följt av Afton-
bladet (21 procent), Dagens Nyheter och Svenska Dag-
bladet (13 procent), Expressen (11 procent), Ekot (10 
procent) och Rapport (8 procent).

Ytterligare ett mått på graden av journalistiskt 
 tolkande utgörs av om det i nyheterna förekommer 
tydligt värderande kommentarer eller uttalanden från 
journalistens sida (Salgado & Strömbäck, 2012). En-
ligt det klassiska journalistiska objektivitets idealet 
ska journalistiken vara saklig och opartisk, och medan 
saklighetskravet innebär att det journalistiska inne-
hållet ska vara sant och relevant innebär opartiskhets-
kravet att den journalistiska presentationen ska präg-
las av balans och neutralitet (Westerståhl, 1972; se även 
Johansson, 2015 och McQuail, 1992). Tydligt värde-
rande kommentarer eller uttalanden från journalis-
ternas sida kan ses som brott mot dessa ideal. Trots 
det förekommer åtminstone någon tydligt värderande 
kommentar från journalistens sida i 51 procent av ny-
heterna, med en viss ökning i takt med att valdagen 
närmar sig. Medan 43 procent av nyheterna innehöll 
värderande kommentarer när det var fyra veckor kvar 
till valet ökade andelen till 55 procent sista veckan före 
valdagen. 
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Särskilt vanliga var värderande kommentarer från 
journalistens sida i Aftonbladet, men med undan-
tag för Ekot är det vanligt förekommande i samtliga 
nyhets medier (tabell 5.6). Resultaten visar också att de 
var vanligare i TV4 Nyheterna än i Rapport, men däre-
mot går det inte att säga att de är vanligare i morgon-
tidningarna än i kvällstidningarna eller vice versa. 
Medietyp tycks med andra ord inte vara avgörande, 
åtminstone inte på tidningssidan.

Tabell 5.6. Förekomst av värderande uttalanden från 

journalistens sida i nyhetsbevakningen av valrörelsen 2018 

(procent).

Procent Antal

Dagens Nyheter 55 239

Svenska Dagbladet 47 243

Aftonbladet 63 257

Expressen 53 527

Rapport 44 173

Ekot 14 80

TV4 Nyheterna 52 126

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Att en så stor andel av nyheterna innehåller värde-
rande kommentarer eller uttalanden från journalistens 
sida indikerar att även det som till formen ser ut som 
raka nyheter kan vara tolkande eller innehålla journa-
listiska tolkningar. Att bara utgå från nyheter som 
 explicit är tolkande och analyserande under skattar 
därmed förekomsten av tolkande journalistik. Ett mått 
på förekomsten av tolkande journalistik som avser att 
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komma runt detta handlar om ifall  nyheterna präglas 
av ett beskrivande eller tolkande journalistiskt för-
hållningssätt (Strömbäck, 2013; Nord &  Strömbäck, 
2018). Med ett tolkande journalistiskt förhållningssätt 
avses att nyheterna inte bara fokuserar på vad som har 
hänt, vad någon har sagt eller gjort eller vad någon har 
föreslagit, utan också på varför någon har sagt eller 
gjort något, vad det betyder i ett vidare sammanhang 
eller händelsernas eller uttalandenas vidare innebörd. 
För att en nyhet ska anses ge uttryck för ett tolkande 
journalistiskt förhållningssätt krävs det att journalis-
ten i viktiga avseenden har gjort sina egna tolkningar 
och vinklingar, det vill säga att journalistens tolkning-
ar spelar en framträdande roll i nyheterna. 

 En analys av det journalistiska förhållningssättet 
under valrörelsen 2018 visar att i snitt 74 procent präg-
lades av ett beskrivande och 26 procent av ett tolkande 
journalistiskt förhållningssätt. Dessa resultat skiljer 
sig från tidigare studier där andelen nyheter med ett 
tolkande journalistiskt förhållningssätt varit högre 
(Nord & Strömbäck, 2018). Det finns tre möjliga för-
klaringar till detta. En är att ett tolkande journalistiskt 
förhållningssätt har blivit mindre vanligt. En annan 
är att Ekot inte ingick i tidigare studier. En tredje är 
att tidigare studier har omfattat de tre sista veckorna 
före valet medan den här studien omfattar de fyra sista 
veckorna.

Bryter man ned resultaten på vecka visar det sig att 
andelen nyheter med tolkande journalistiskt förhåll-
ningssätt varierar utan att det finns någon tydlig trend. 
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När det var fyra veckor kvar till valet präglades 29 pro-
cent av ett tolkande journalistiskt förhållningssätt, 
och den andelen minskade sedan till 21–22 procent för 
att sedan öka till 32 procent veckan före valet. Bryter 
man ned resultaten på olika redaktioner visar det sig 
ett tydligare mönster (tabell 5.7).

Tabell 5.7. Beskrivande och tolkande journalistiskt 

förhållningssätt i nyhetsbevakningen av valrörelsen 2018 

(procent).

DN SvD AB Exp. Rapport Ekot

TV4 

Nyh

Beskrivande 74 75 63 72 85 90 71

Tolkande 26 25 37 28 15 10 29

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Antal 239 243 257 527 173 80 126

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Som framgår var ett tolkande journalistiskt förhåll-
ningssätt vanligast i Aftonbladet, följt av TV4 Nyhe-
terna och Expressen. Minst vanligt var det i Rapport 
och Ekot. Det finns inget som tyder på att ett  tolkande 
journalistiskt förhållningssätt har blivit vanligare 
 under 2000-talet, men däremot är det framträdande i de 
flesta av nyhetsmedierna. Undantagen är främst Ekot 
och Rapport. Mönstret från tidigare  valrörelser – att 
ett tolkande journalistiskt förhållningssätt är  vanligare 
i kvällspress än i morgonpress och i TV4  Nyheterna än i 
public service-nyheterna – kvarstår samtidigt (Nord & 
Strömbäck, 2018; Salgado m fl, 2017).
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Sammanfattning och slutsatser

Av såväl tidigare forskning som bevakningen av val-
rörelsen 2018 att döma råder det inte mycket tvivel om 
att den svenska politiska nyhetsjournalistiken i hög 
grad är medialiserad, formad av nyhetsmedierna  själva 
och nyhetsmedielogiken (Asp, 2014; Asp & Bjerling, 
2014; Johansson, 2017; Strömbäck, 2008, 2013; Nord 
& Strömbäck, 2018). Denna logik är i sin tur formad 
av nyhetsmediernas format, organisation och resurser, 
yrkesmässiga normer och behov av att fånga publikens 
uppmärksamhet (Altheide & Snow, 1979; Asp, 2014; 
Esser, 2013; Hjarvard, 2013; Landerer, 2013; Mazzo-
leni, 2008; Strömbäck & Esser, 2014). Den kan därför 
ses som en del av den strukturella partiskheten. Just 
när det gäller den politiska nyhetsjournalistiken har 
två faktorer särskild betydelse. Den ena handlar om 
att flertalet medier är kommersiella och att samtliga 
medier ständigt måste konkurrera om publikens upp-
märksamhet (Landerer, 2013). Den faktorn kan kopp-
las till graden av marknadsorientering som en viktig 
komponent av nyhetsmedielogiken (Esser, 2013). Den 
andra faktorn handlar om journalistikens strävan efter 
oberoende och självständighet från politiska aktörer 
(Zaller, 2001). Den kan kopplas till den journalistiska 
professionalismen som en annan viktig del av nyhets-
medielogiken (Esser, 2013; Strömbäck & Esser, 2014). 

Medialiseringen tar sig bland annat uttryck i gestal-
tandet av politik som spel respektive som skandal sna-
rare än som sak, genom intresset för och resurserna som 
ägnas åt att beställa, rapportera om och tolka opinions-
undersökningar och att dessa handlar om det politiska 
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spelet snarare än om sakfrågorna, genom den journa-
listiska synligheten, genom den  frekventa förekomsten 
av journalistiskt värderande ord och  ut talanden, och 
genom att en betydande andel av nyhet erna präglas av 
ett tolkande snarare än journa listiskt  förhållningssätt. 

Samtidigt varierar graden av medialisering  mellan 
de olika medierna. Även om resultaten skiljer sig åt 
beroende av vilken indikator på medialisering det 
handlar om är ett återkommande mönster att Ekot 
innehåller vad som kan sägas är den rakaste, minst 
tolkande och minst medialiserade bevakningen. Ett 
 annat mönster är att nyhetsrapporteringen i  Rapport 
är mindre media liserad än nyhetsrapporteringen 
i TV4  Nyheterna. Ett tredje mönster är att kvälls-
pressen  fokuserar mer på det politiska spelet och poli-
tiska skandaler, och att den är något mer tolkande, än 
morgon pressen (Nord & Strömbäck, 2018).

En fråga är samtidigt om de olika elementen av 
medialisering och indikatorerna på att journalistiken 
fungerar som en aktör hänger samman? Medan det 
är begränsat med tidigare forskning kring detta finns 
det studier som exempelvis visar att spelgestaltningar 
och ett tolkande journalistiskt förhållningssätt hänger 
samman (Reinemann m fl, 2017).

En analys av detta visar de facto att det finns ett 
samband mellan gestaltandet av politik som spel och 
skandal å ena sidan och ett tolkande journalistiskt för-
hållningssätt och förekomsten av tydligt värderande 
kommentarer eller uttalanden från journalistens sida 
å den andra. När politik gestaltas som sak förekom-
mer sålunda värderande uttalanden från journalistens 
sida i 38 procent av artiklarna och inslagen, medan 
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motsvarande andel för nyheter där politik gestaltas 
som skandal är 54 procent och för nyheter som 
gestaltar politik som spel 65 procent. Det tyder på att 
journalistiken känner sig friare att kommentera och 
värdera det nyheterna handlar om när politik gestal-
tas som spel och skandal än när nyheterna gestaltar 
politik som sak.6 

På likartat sätt är ett tolkande journalistiskt för-
hållningssätt vanligare i nyheter som gestaltar politik 
som spel och skandal än i nyheter som gestaltar po-
litik som sak. Av de sakgestaltade nyheterna präglas 
sålunda endast 17 procent av ett tolkande journalis-
tiskt förhållningssätt, medan motsvarande andel av de 
skandalgestaltande nyheterna är 27 procent och av de 
spelgestaltande nyheterna 36 procent. Med andra ord 
är sannolikheten för ett tolkande journalistiskt för-
hållningssätt högre när politik gestaltas som spel eller 
skandal än när politik gestaltas som sak.7

Annorlunda formulerat innebär detta att den  svenska 
politiska nyhetsjournalistiken under  valrörelser är 
mer försiktig med att tolka, kommentera och värdera 
olika händelser och skeenden när nyheterna handlar 
om politikens sakinnehåll eller sakliga förhållanden 
i verkligheten med relevans för politikens sakinnehåll 
jämfört med när nyheterna handlar om det  politiska 
spelet eller skandaler. Kanske handlar det om att 
nyhets journalistiken är mer rädd för att anklagas för 
partiskhet när den behandlar politikens sakinnehåll än 

6 Sambandet (Cramer’s V) är .026 och signifikant.
7 Sambandet (Cramer’s V) är 0.21 och signifikant.
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när den handlar om det politiska spelet, och att jour-
nalistiken upplever större tolkningsfrihet när det hand-
lar om det politiska spelet eller skandaler. En  annan – 
 kompletterande och inte nödvändigtvis konkurrerande 
– förklaring kan vara att nyhetsjournalistiken fokuse-
rar så mycket på det politiska spelet och skandaler som 
den gör därför att det tillåter en högre grad av tolk-
ningsfrihet och självständighet från de politiska aktö-
rerna. Exempelvis har Zaller (2001) föreslagit vad han 
kallar ”regeln om produktersättning”,  enligt vilken 
journalistiken kan förväntas fokusera mer på det poli-
tiska spelet och annat än vad de politiska  aktörerna vill 
tala om ju mer de politiska aktörerna ägnar sig åt att 
försöka styra nyhetsmedierna och ju skickligare de blir 
på olika strategier och taktiker för nyhetspåverkan. Att 
fokusera på det politiska spelet kan ur ett sådant per-
spektiv ses som en motstrategi som medierna  använder 
för att värna sitt oberoende när de politiska  aktörerna 
blir allt skickli gare på olika strategier och taktiker 
för nyhets påverkan. Det illustrerar att den  politiska 
nyhets rapporteringen alltid formas i ett samspel mel-
lan de politiska aktörerna och nyhetsmedierna.


