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7 Medialiserad eller  

politiserad bevakning?

Tittar vi tillbaka på de två senaste svenska valrörel serna 
har de stora likheter, men det finns också tendenser som 
var tydligare 2018 jämfört med fyra år tidigare. Om 
man vill skulle man kunna säga att sådant som  skönjdes 
med lite otydliga konturer tidigare  utkristalliserades 
på ett tydligare sätt under den senaste val rörelsen. 
Det gäller både hur politikerna valde att positionera 
sig och  debattera och hur medierna organiserade och 
genom förde sin nyhetsjournalistiska  bevakning av val-
rörelserna. 

Vad gäller politiken var det ett oklart parlamen-
tariskt läge inför båda valen. Den främsta orsaken 
är  givetvis Sverigedemokraternas framryckningar till 
 tredje största parti i Sverige. Valdebatten och val-
rörelserna 2014 och 2018 blev därmed i viss mån ganska 
likartade. Statsvetaren Henrik Ekengren  Oscarsson 
har benämnt valet 2014 som Dödläges valet och 2018 
som Förhandlingsvalet (Oscarsson m fl, 2018). Från 
dödläge till förhandling alltså, vilket även påverkade 
den nyhetsjournalistiska bevakningen av valrörelserna 
i medierna. Kampen och debatten handlade mycket om 
relationen till Sverigedemokraterna och hur Sverige 
skulle kunna styras, där det egentligen inte fanns någ-
ra förhoppningar om att valresultatet skulle resultera i 
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en majoritet i riksdagen för någotdera politiskt block. 
Skillnaden mellan 2014 och 2018 var att den  senare 
valrörelsen i ännu hög grad präglades av denna, för 
partierna centrala, problematik. Valrörelsen 2018 kom 
att i allra högsta grad handla om hur Sverige  skulle 
kunna regeras i relation till Sverige demokraterna som 
vågmästare. Det var det narrativ som hela val rörelsen 
kretsade kring, och som skapade stora utmaningar 
inte minst för den borgerliga  Alliansen.

Samtidigt har det blivit tydligare hur medierna på 
olika sätt strävar efter att bevaka valrörelserna inom 
sitt eget hägn. Redan i valrörelsen 2014 skapade redak-
tionerna allt fler egna forum för debatter och inter-
vjuer, och med webb-tv skapade inte minst kvälls-
pressen en möjlighet att skildra valrörelsen i stort sett 
ute slutande genom de egna satsningarna. Denna trend 
blev ännu mer accentuerad 2018. I stort verkar poli-
tikerna ha köpt den spelplanen, trots att de idag har 
många egna kanaler att sprida sin politik. För parti-
ledarna var 2018 den kanske mest hektiska valrörelsen 
någonsin, där de sprang mellan tv-debatter och inter-
vjuer i både traditionella format och mer nya. 

En ytterligare karakteristik är att mediernas gransk-
ningar kom att betyda en hel del för mediebilden av 
valrörelsen. Det gäller både granskningar i sak och 
granskningar av olika partier och politiker. Expres-
sens granskningar av hur Sverigedemokratiska poli-
tiker uttalade sig på sociala medier slog igenom stort 
2014. Detsamma gällde tidningens granskning av inte-
grationsfrågor i serien ”Det nya landet”. På samma 
sätt orsakade Aftonbladets granskningar av politikers 
rese räkningar 2018 under vinjetten ”Maktens kvitton” 



134 | 7 Medialiserad eller politiserad bevakning

svallvågor som inte stannade inom tidningens egen 
rapportering. Ett antal politiker avgick, vilket gjorde 
att rapporteringen om kvittoskandaler fick stor sprid-
ning. Också avslöjanden om lobbyistkontakter hos 
pressekreteraren till försvarsminister Peter Hultqvist 
(S) och miljöminister Isabella Lövins (MP) flygresor 
fick en hel del uppmärksamhet. När Expressen körde 
en favorit i repris med att granska politikers uttalan-
den i sociala medier blev mediegranskningarna 2018 
snäppet mer centrala än fyra år tidigare. 

Till detta ska även läggas den satsning som Dagens 
Nyheter gjorde på att reda ut ”Fakta i frågan”, där de 
granskade samhällsutvecklingen på olika områden. 
Olika typer av faktakollar fick också en mer central 
plats i den nyhetsjournalistiska bevakningen av val-
rörelsen 2018 än i tidigare valrörelser. 

En faktor som skilde valrörelsen 2018 från den fyra 
år tidigare är dock att valfrågorna inte uteslutande 
kom från partiernas prioriteringar och den valdebatt 
som fördes. Exempelvis satte miljöfrågan avtryck i 
valrörelsen i efterdyningen av sommarens torka och 
bränder, och detsamma gäller de bilbränder som 
skedde under sensommaren. 2014 fanns inga tydliga 
sådana omvärldseffekter på valrörelsen, även om det 
kunde skett. Under den valrörelsen pågick det utanför 
Sveriges gränser exempelvis utbrott av ebola i  Afrika 
sam tidigt som krisen i Ukraina var som allra mest 
upp trappad. Men inget av detta gjorde några större 
avtryck i mediebevakningen av valet. Kanske måste 
händelser vara mer inriktade på inrikes händelser för 
att få riktigt fäste i valrörelsen? Å andra sidan för-
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svann bränderna i både skog och bilar ganska snabbt 
från valrörelsen. De sista veckorna var det partiernas 
 interna kamp om dagordningen och samspelet mellan 
partierna och medi erna som styrde vad valrörelsen 
kom att handla om. 

Mellan medialisering och politisering

Utgångspunkten för analyserna i denna bok har  kretsat 
kring begreppen strukturell partiskhet och mediali-
sering å ena sidan och politisk partiskhet och politi-
sering å den andra. Det är nu dags att knyta ihop trå-
darna och försöka sammanfatta och dra slutsatser av 
de mått på dessa begrepp som vi har analyserat. Viktigt 
i det sammanhanget är att poängtera att såväl struktu-
rell partiskhet och medialisering som politisk partisk-
het och politisering handlar både om att karakterisera 
den nyhetsjournalistiska bevakningen och att förklara 
varför nyheter om politik och valrörelser ser ut som de 
gör. Med andra ord kan vi hitta indika torer både på 
att valrörelsejournalistiken är mediali serad, det vill 
säga  anpassad efter mediernas villkor, och på att den 
gynnar eller missgynnar olika politiker och partier. 
 Förklaringen till varför mediernas innehåll präglas av 
medialisering eller av att gynna  respektive  missgynna 
olika partier kan vidare sökas antingen i  faktorer 
som handlar om att inne hållet styrs av  mediernas 
produktions villkor och professionella  ideal ( strukturell 
partiskhet och medialisering) eller att journalisters 
 eller medieägares poli tiska värderingar styr nyhets-
urval och presentation (politisk partiskhet). 
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Medialisering, urvals- och tolkningsmakt 

På grundval av resultaten från Medievalsundersök-
ningen 2018 är en övergripande slutsats att  svenska 
nyhetsmediers bevakning av valrörelser är starkt 
 medialiserad och går att koppla till mediernas urvals- 
och tolkningsmakt.

Om vi börjar med det förra indikerar resultaten 
att journalisterna inte styrde vilka politiska sakfrå-
gor som valrörelsen handlade om. Valrörelsens  stora 
frågor var redan högprioriterade hos både partier 
och väljare långt före augusti månad, samtidigt som 
verkligheten trängde sig på och bidrog till att föra upp 
miljöfrågan på dagordningen. I detta avseende var 
 urvalsmakten relativt sett mindre hos journalisterna. 
Det var andra aktörer och faktorer som mer styrde vad 
valrörelsen skulle handla om, inte i första hand jour-
nalisterna. Samtidigt hade journalisterna urvalsmakt 
på andra sätt. Vid sidan av olika granskningar tog 
den sig uttryck bland annat genom nyhetsmediernas 
fokus på det politiska spelet och politiska skandaler. 
Tydligast är detta kanske genom att medierna skri-
ver  mycket om de egna debatterna och intervjuerna, 
med uppsnack inför och opinionsundersökningar och 
analyser  efteråt för att berätta om hur de gick för del-
tagarna. Det samma gäller för många politiska skan-
daler.  Genom att granska makthavarna kan journa-
lister stärka urvals makten i en valrörelse. Skandaler 
förekommer ofta i valrörelser och i många fall beror 
de på läckor från partiorganisationerna. Under val-
rörelsen 2018 var  flera av de skandaler som förekom 
resultat antingen av framträdanden i medierna, så 
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kallade prat skandaler (Ekström & Johansson, 2008, 
2019), eller de journalistiska granskningar som vi 
nämnt tidigare. Dessa granskningar kan ses som ett 
sätt för journalisterna att styra dagordningen och där-
med stärka  urvalsmakten. 

Den nyhetsjournalistiska bevakningen av valrörel-
sen 2018 visar också en strävan hos journalisterna att 
fungera som uttolkare, vilket kan ses som ett uttryck 
för tolkningsmakten. Några indikatorer på detta är 
att en betydande del av rapporteringen är tolkande 
snarare än beskrivande, förekomsten av tydligt värde-
rande ord och uttalanden från journalister sida, och 
förekomsten av journalistiska spekulationer kring 
regeringsfrågan. Även andra resultat pekar på jour-
nalisternas starka ställning som uttolkare. Dit hör att 
journalister tar stor – och jämfört med tidigare val-
rörelser större – plats som aktörer i nyheterna, särskilt 
då nyheterna fokuserar på det politiska spelet. Det gäl-
ler inte minst i rollen som kommentatorer av politiska 
skeenden, där de ofta syns själva och använder värde-
laddade ord i rapporteringen. 

Journalistikens roll som uttolkare blir tydligast när 
det handlar om nyheter kopplade till det politiska 
spelet och skandaler. Då är journalisterna friare i sin 
roll, kanske beroende på att de inte upplever sig löpa 
lika stor risk att uppfattas som politiskt partiska när 
kommentarer och analyser rör strategiska och tak-
tiska överväganden. Det kan emellertid också tolkas 
som att sådana nyheter ger journalisterna en roll där 
deras  urvals- och tolkningsmakt stärks, och att det 
är därför en så stor andel av den nyhetsjournalistiska 
 bevakningen gestaltar politik som spel och skandal. Ur 
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det perspektivet kan spel- och skandalgestaltningar av 
 politik ses som en motstrategi nyhetsmedierna använ-
der mot allt mer slipade och medieanpassade politiker 
och professionella kampanjer. 

Nyhetsmediernas fokusering på det politiska spelet 
är samtidigt inte oproblematisk, vare sig ur ett större, 
demokratiskt perspektiv eller ur nyhetsmediernas eget 
perspektiv. Som nämndes tidigare finns det en mängd 
studier som visar att gestaltandet av politik som spel 
och strategi bidrar till minskat politiskt  intresse och 
minskat förtroende för politiker och politiska insti-
tutioner (för en aktuell meta-studie, se Zoiner, 2018), 
Dessutom tyder flera studier på att den typen av ge-
staltningar bidrar till sjunkande förtroende för jour-
nalister och nyhetsmedier (Hoppman m fl., 2015; 
 Zoiner, 2018). Med tanke på hur viktigt medieför-
troendet är för nyhetsmedierna, särskilt i en tid när de 
är mer ifråga satta och konkurrensutsatta än kanske 
 någonsin tidigare (Truedson, 2017), finns det därför 
skäl för  nyhetsmedierna att fundera över hur spel-
gestaltandet  påverkar såväl demokratin och dess sätt 
att fungera som nyhetsmedierna själva.

Medierna var i valrörelsen 2018 på många sätt starkt 
styrande vad gäller spelplanen, det vill säga de arenor 
där valrörelsen diskuterades. Tv-debatterna och inter-
vjuerna duggade tätt, och i hög utsträckning präglades 
dessa av frågor och teman som var journalistiskt be-
stämda. Mediernas fokus på det politiska spelet, egna 
nyheter kring opinionsmätningar och egna gransk-
ningar är ytterligare exempel på mediernas urvals-
makt. Därtill kan en stark journalistisk synlighet och 
tolkande ansatser läggas, speciellt när det handlar om 
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nyheter som redaktionen själv producerat. Givet  detta 
är den övergripande bilden att partierna visserligen 
hade goda möjligheter att kommunicera sina budskap 
och att nå ut med dessa i medierna, men att  ramarna 
för och tolkningarna av den politiska debatten  under 
valrörelsen i hög grad styrdes eller regisserades av 
 nyhetsmedierna. 

Att den nyhetsjournalistiska bevakningen av val-
rörelsen 2018 i hög grad präglades av medialisering kan 
förklaras av de strukturella och semi- strukturella fak-
torer som är styrande för nyhetslogiken, det vill säga de 
villkor som har att göra med nyhetsmediernas format, 
organisation och resurser, yrkesmässiga  normer och 
behov av att fånga publikens uppmärksamhet (Ström-
bäck & Esser, 2014). För valjournalistiken hand lar 
det särskilt om de kommersiella mediernas jakt på 
publik för att stärka och säkra sin marknadsställning 
och den journalistiska viljan att vara självständig och 
oberoende från politiska aktörer som grundas i pro-
fessionella ideal. Dessa faktorer kan också bidra till 
att förklara de skillnader som vi finner mellan  olika 
medier vad gäller graden av medialisering, där de 
 nyhetsmedier som är mest kommersialiserade också 
tenderar att vara de vars nyhetsjournalistik är mest 
medialiserad. Men återigen, de kommersiella och de 
professionella idealen kombineras ofta, och gransk-
ningar av politiker kan ses både som ett sätt att fånga 
publiken och att granska makten. Det gavs det många 
exempel på under valrörelsen. Däremot finns vad vi 
kan se inga tecken på politisk partiskhet kopplat till  
medialiseringen av valjournalistiken. De skillnader som 
finns är i första hand mellan medier, inte mellan  partier. 
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Politisk partiskhet, urvals- och tolkningsmakt 

På samma sätt som vi diskuterat medialisering går det 
i ljuset av analyserna också att diskutera graden av 
politisering och politisk partiskhet. Med politisering 
avses här att bevakningen på olika sätt kan gynna eller 
missgynna ett parti. Det kan exempelvis ske genom hur 
mycket och på vilket sätt partierna uppmärksammas, 
vilka frågor som dominerar debatten, och hur 
partierna kopplas till olika sakfrågor. 

Om vi även här börjar med urvalsmakten och 
sakfrågor har vi redan konstaterat att valdebatten i 
medi erna under valrörelsen i stora drag sammanföll 
med både medborgarnas dagordning och de frågor 
som partierna prioriterade. Den enda avvikelsen är 
miljö frågan som blev aktuell i samband med somma-
rens torka och skogsbränder. Rimligen gynnade det 
Miljö partiet, på liknande sätt som Moderaterna och 
Sverige demokraterna antagligen gynnades när bilar 
brann i olika förorter och när frågor kring lag och 
ordning och invandring kom mer i fokus. På liknan-
de sätt gynnades också troligen Kristdemokraterna av 
att sjukvårdsfrågan fick fäste i valdebatten. Med andra 
ord gynnades vissa partier av att en del frågor steg på 
dagordningen, medan de missgynnades när frågorna 
dalade igen. De som kanske hade minst skäl att glädjas 
åt att valrörelsen fick det fokus som den fick var kan-
ske Liberalerna, där skolfrågorna sjönk undan jämfört 
med tidigare val. Viktigt att poängtera är samtidigt att 
det i princip inte finns någon mediedagordning som är 
neutral i förhållande till de politiska partierna: oavsett 
vilka frågor som återfinns högt på mediedagordningen 
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kommer vissa partier gynnas och andra missgynnas. 
Det är en bieffekt av att mediedagordningen alltid är 
begränsad.

När det handlar om hur och på vilket sätt partierna 
uppmärksammades fick de större partierna mer upp-
märksamhet än de små. Detta gynnade i någon mån 
större partier genom att de syntes mer. Samtidigt fick 
de mindre partierna ofta något mer uppmärksam-
het än vad deras opinionsmässiga stöd  motiverade. 
Nyhets medierna tycks i den meningen ha försökt 
 balansera vad som kan kallas en opinionsspeglande 
princip med en rättviseprincip. Om man köper pre-
missen att synliga partiledare gynnar ett parti fick 
de  något mindre partierna en ännu mer fördelaktig 
mediebild, detta  eftersom de i högre grad dominerade 
bilden av sitt parti. 

Förflyttar vi oss till frågan om tolkningsmakten är 
en central fråga hur rapporteringen av de politiska 
partierna såg ut. Här visar resultaten att även om de 
rödgröna och Alliansen fick lika stor medieuppmärk-
samhet var i synnerhet bilden av Socialdemokraterna 
mer negativ. På så sätt gynnades Alliansen som reger-
ingsalternativ helt klart i bevakningen av valrörelsen. 

Även Sverigedemokraterna fick en mindre gynnsam 
behandling, och liksom för det största regeringspartiet 
kombinerades en stor medieuppmärksamhet med 
mycket kritik. En viktig aspekt att notera är dock 
att kritiken mot Socialdemokraterna och särskilt 
Sverigedemokraterna i första hand kom från andra 
politiska partier och handlade om politiska sakfrågor. 
Att dessa partier fick en mindre gynnsam bevakning 
beror därför inte på att journalister var mer kritiska 
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mot dessa än mot andra partier. Däremot formulerades 
kritiken mot de borgerliga oftare av journalister, vilket 
hade att göra med diskussionerna kring regeringsbild-
ningen och relationen till Sverigedemo kraterna. De 
konfliktlinjer som framkom i den nyhetsjournalistiska 
bevakningen speglade dock i första hand vilka mot-
ståndare de politiska partierna själva valde att foku-
sera på, där de borgerliga drev ett tvåfrontskrig mot 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Detta 
var särskilt tydligt hos mittenpartierna Liberalerna 
och Centern. På liknande sätt bedrev de rödgröna ett 
tvåfrontskrig mot Alliansen och Sverigedemo kraterna. 
Bilden av konfliktlinjerna ger inte vid handen att  någon 
gynnades eller miss gynnades av medierna när det gäl-
ler vem som målades upp som fiende eller vän.

En given följdfråga, inte minst mot bakgrund av 
 anklagelser mot nyhetsmedierna för att vara  partiska, 
är om det finns några tecken på partipolitisk partiskhet. 
En sak är vilka partier som gynnas eller missgynnas av 
den nyhetsjournalistiska bevakningen, en annan är hur 
mönster i den nyhetsjournalistiska  bevakningen ska 
förklaras. Handlar förklaringarna om medialisering 
och strukturell partiskhet eller om politisk  partiskhet? 

Vår slutsats är att det är svårt att se några tydliga drag 
av politisk partiskhet. Om vi börjar med val frågorna 
är det ganska klart att de är ett utslag av strukturell 
partiskhet och medialisering  snarare än någon form av 
politisk partiskhet, det vill säga vilka  frågor som sågs 
nyhetsmässiga eftersom partierna  förde fram dem 
och människor såg dem som viktiga. Lika lite som att 
miljöfrågorna fördes fram för att  gynna Miljö partiet 
fokuserade medierna på  bilbränder för att  gynna 
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Sverige demokraterna. Det är ett tydligt  exempel på 
att mediernas urvalsmakt ifråga om nyheter under 
val rörelser inte handlar om att medvetet gynna vissa 
partier. Det är andra faktorer – inte minst institutiona-
liserade nyhetsvärderingar – som styr.

När det gäller behandlingen av partierna och rege-
ringsalternativen är det viktigt att komma ihåg att 
 tidigare forskning tydligt visat att vem som gynnas och 
missgynnas skiftar, både mellan olika medier och olika 
valrörelser (Asp & Bjerling, 2014). Eftersom den mer 
gynnsamma bilden av Alliansen är generell över medie-
grupper finns det inget som tyder på att den  skulle 
vara ett uttryck för politisk partiskhet. Än mindre ger 
resul taten stöd för att nyhetsjournalistiken  skulle vara 
vänster vriden. Vår tolkning är att den i  första hand är 
ett utryck för den starka kritik som Social demokraterna 
utsattes för från de andra partierna  under valrörelsen.  
Detta stärks av det faktum att kritiken av partiet i 
 högre grad gällde sakfrågor och formulerades av  andra 
 poli tiker snarare än av medierna. Vår tolkning är med 
 andra ord att förklaringen till den nega tiva bilden av 
Social demokraterna i första hand var en konsekvens 
av den politiska debatten som speglades i  medierna. 
I  denna debatt upplevde medierna att de måste låta 
två block reagera på Socialdemokraterna – både 
 Alliansen och Sverigedemokraterna – vid olika ut-
spel. För till skillnad från valrörelsen 2014 var det nu 
tre tydliga block som medierna försökte balansera. 
 Konsekvensen blev därmed att journalisterna upplät 
utrymme till både  Alliansen och  Sverigedemokraterna 
att  kritisera Social demokraterna. Även bilden av 
 Sverigedemo kraterna går att tolka på  liknande sätt. 
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Partiet var starkt kritiserat i medierna och bilden var 
ogynnsam, men det beror i första hand på kritik från 
andra partier och på skandaler som  partiet faktiskt var 
inblandat i. Dessa resultat bör därför inte tolkas som 
utslag av politisk partiskhet i den meningen att jour-
nalisternas eller medie ägarnas åsikter och värderingar 
låg bakom. Snarare bör resultaten tolkas som en konse-
kvens av medialiseringen och partiernas egna priorite-
ringar vad gäller vilka de  kritiserade.

En tolkning av Medievalsundersökningen 2018 
 skulle givetvis kunna vara att Sverigedemokraterna 
backade i valspurten på grund av den negativa medie-
bilden. Troligen hade de också fått ett bättre valresul-
tat om mediedagordningen i högre grad hade fokuse-
rat på frågor om invandring och flyktingar, på samma 
sätt som exempelvis Miljöpartiet hade fått ett bättre 
valresultat om miljöfrågan legat högre på medie dag-
ordningen och Liberalerna om skola och utbildning 
hade dominerat mediedagordningen. Samtidigt är 
mediebild och opinionsstöd inte självklart samman-
kopplade för populistiska partier som i hög grad spe-
lar på att vara anti- etablissemang (Aalberg m fl, 2017). 
Sverigedemokraterna har exempelvis vuxit trots åter-
kommande avslöjanden om brister i demokratisyn 
 eller andra tillkortakommanden hos parti företrädare. 
Avslöjanden i medierna och kritik från andra poli-
tiker kan lika gärna ses eller användas som ett bevis 
för elitens maktfullkomlighet och den konflikt mellan 
” folket” och ”eliten” som är en integrerad del av popu-
listisk politisk kommunikation (Reinemann m fl, 2017; 
Stanyer m fl, 2017). Att kritik i medierna inte heller är 
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något som partiet räds visar också den valfilm som par-
tiet gjorde där medier kallades lögnare. Jimmie Åkes-
sons utfall mot Morgonpasset i P3 under valrörelsen 
passar in i samma berättelse om att både politiska mot-
ståndare och journalister är en del av samma elit som 
partiet vill bekämpa.

Medievalsundersökningen 2018 visar en mängd 
resultat med relevans för frågan om i vilken grad 
den  nyhetsjournalistiska bevakningen av valrörelser 
präglas av medialisering och politisering, och att det 
 empiriska stödet för tesen om strukturell partiskhet 
och medialisering är oändligt mycket större än det 
 empiriska stödet för tesen om politisk partiskhet. 
 Under de senaste åren har det förts många diskussio-
ner om nyhetsmediernas och nyhetsjournalistikens 
förlorade maktposition, men i valrörelsen 2018 var 
nyhetsmedierna och deras nyhetsjourna listiska bevak-
ning fortfarande mycket viktiga spelare. Visserligen tar 
allt fler människor del av nyhetsmedierna via sociala 
och digitala medier och via appar snarare än via deras 
traditionella plattformar, men den absoluta merpar-
ten av all nyhetsjournalistik produceras fortfarande av 
etablerade medier, och det är i hög grad deras nyhets-
journalistik som människor tar del av via digitala och 
sociala medier. Och trots att partierna har fått i stort 
sett oändliga möjligheter att föra ut sina budskap via 
sociala medier och andra plattformar behöver de i hög 
grad fortfarande traditionella nyhetsmedier för att de-
ras budskap ska få legitimitet och stor spridning. Med 
opinionsjournalistik, granskningar, gestaltningar av 
politik som ett spel och med kommentarer och värde-
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ringar styrde nyhetsmedierna i hög grad både urval 
och tolkningar av valrörelsen.  Partierna fick goda möj-
ligheter att föra ut sina budskap, och precis som van-
ligt gynnades eller missgynnades vissa  partier. Men 
förklaringen till det handlar knappast om politisk par-
tiskhet. Istället handlar den om strukturell partiskhet 
och medi alisering och att vissa partier med en kombi-
nation av tur och skicklighet fick debatten dit de ville. 


