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6 Den politiserade  

valrörelsejournalistiken

I detta kapitel ska vi ta oss an frågan om politisk 
partisk het i nyhetsmediernas rapportering om val-
rörelser. Som vi diskuterade tidigare är debatten om 
politisk partiskhet ständigt pågående och brukar 
alltid aktualiseras både före, under och efter en val-
rörelse. I valrörelsen 2018 framförde exempelvis några 
företrädare för Moderaterna argumentet att bevak-
ningen av klimatfrågan i valrörelsens inledning var ett 
sätt för medierna att se till att Miljöpartiet skulle klara 
sig kvar i riksdagen8. Försvaret av klimatbevakningen 
var att det inte handlade om någon politiskt motive-
rad bevakning utan om en generell  nyhetsvärdering. 
 Anklagelser om partisk journalistik förekom dock 
 intressant nog inte ifråga om bilbränderna i  augusti, 
vilket med samma resonemang borde gynna  partier 
som har lag och ordning som profil frågor. Dock före-
kom det påståenden om att själva händelserna hade 
politiska motiv, vilket tillbakavisades av åklagare.9 

8 https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/A2VBqA/forskare- 
riktar-kritik-mot-m-toppar--jamfor-med-trump

9 https://www.metro.se/artikel/d%C3%A4rf%C3%B6r-ska-du- inte-
sprida-vidare-rykten-om-bilbr%C3%A4nderna 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yvjpLe/aklagaren-avfardar- 
politiskt-motiv-bakom-bilbranderna
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Så ser debatten ut, men när vi närmar oss frågan om 
politisk partiskhet i detta kapitel kommer vi att gå mer 
systematiskt tillväga. Först ska vi på ett antal olika 
sätt undersöka på vilket sätt olika politiska  aktörer 
faktiskt gynnades eller missgynnades av mediernas 
bevakning av valrörelsen 2018. Som exemplen ovan 
visar kan ju samma utfall bedömas på helt olika sätt. 
Den första frågan är om det fanns någon skillnad i 
hur olika  politiker och partier gynnades, medan nästa 
fråga handlar om vad denna eventuella skillnad beror 
på. Med andra ord bör man skilja mellan frågan om 
huruvida olika partier gynnas respektive missgynnas 
och frågan om vad förklaringen bottnar i och om 
skillnaderna i  bevakningen av partierna är skälig eller 
inte. 

Utgångspunkten för studier av partiskhet, så som 
det studeras i detta kapitel, är att aktörer (politiker och 
partier) kan gynnas och missgynnas i nyhets mediernas 
bevakning på olika sätt. Det handlar om hur 1)  bilden 
av aktörerna ser ut (uppmärksamhet, hur de behandlas 
och hur de relateras till varandra), 2) bilden av sakfrå-
gorna, som kan speglas i medierna genom uppmärk-
samhet, hur de tas upp och relateras till andra sakfrå-
gor. Central här är teorin om sakfrågeägarskap, vilket 
handlar om att vissa partier är starkare än andra i vissa 
frågor (Walgrave m fl, 2009). Kopplat till partiskhet 
betyder det att vissa partier gynnas mer än  andra när 
medierna fokuserar på vissa frågor. Sedan kan dessa 
kombineras 3) genom att aktörer kopplas samman 
med olika sakfrågor. Att gynnas handlar då om aktö-
rerna får framträda i de sakfrågor som de ser som sina 
profilfrågor (Asp, 1988; Asp & Bjerling, 2014). 



98 | 6 Den politiserade valrörelsejournalistiken

I det här kapitlet kommer vi att fokusera på den 
första aspekten, det vill säga bilden av aktörerna i 
 nyhetsmedierna. Vi kommer att komma tillbaka till de 
två andra aspekterna i kapitel 7 där vi sammanfattar 
huvudresultaten av Medievalsundersökningen 2018. 
Där kommer vi också resonera om hur resultaten ska 
tolkas, det vill säga om vad som kan förklara att medi-
ernas rapportering eventuellt gynnade vissa partier 
mer än andra. 

Opinionsbärarna och uttolkarna – politiker och 

journalister i valbevakningen

Vi ska börja med att knyta an till  analyserna av 
 medialisering i kapitel 5. Analyserna där visade att val-
journalistiken är starkt medialiserad och att journalis-
ternas tolkningar och bedömningar tar en betydande 
plats i nyheterna, särskilt när valjour nalistiken gestal-
tas som ett spel om makten eller politiska skandaler bri-
serar. Journalisterna har utan tvivel tagit en allt  större 
plats som uttolkare av valrörelserna. Förändringen är 
dock inte begränsad till bevakningen av valrörelser utan 
är en del av en generell förändring av nyhetsjourna-
listiken, där nyhetskommentarer och journa listers analy-
ser och tolkningar av samhälls skeenden blivit  van ligare 
(Asp & Bjerling, 2014, Djerf-Pierre m fl, 2013, Nord & 
Strömbäck, 2018). 

 En aspekt av detta handlar om hur ofta journalister 
tar plats i nyhetsflödet som aktörer, särskilt jämfört 
med politiker. Sammantaget visar resultaten att jour-
nalister och politiker är de stora aktörsgrupperna när 
vi studerar hur mycket utrymme olika aktörer får i 
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valrörelsen (tabell 6.1). Detta oavsett vilka medie-
grupper som analyseras. Av de aktörer som före kom 
i val bevakningen 2018 utgjorde politiker drygt 60 
procent,  medan en femtedel utgjordes av journalis-
ter. Därefter kom myndigheter, som fick mer täckning 
i morgonpress och etermedier jämfört med kvälls-
pressen. Allmän heten, organisationer (till exempel 
 fackföreningar eller andra intresseorganisationer) 
samt enskilda aktörer (framförallt experter av olika 
slag) får dela på resten och  ingen av dem är särskilt 
framträdande. Medieval rörelsen är med andra ord i 
allt väsentligt  politikernas och journalisternas arena. 

Tabell 6.1. Uppmärksamhet för olika aktörsgrupper 

i nyhetsbevakning av valrörelsen 2018 fördelat på 

mediegrupper (procent).

Alla medier Morgonpress Kvällspress Etermedier

Politiker 63 61 65 62

Myndigheter 6 8 4 8

Organisationer 3 4 2 3

Enskilda aktörer 2 2 3 1

Allmänhet/väljare 3 2 4 3

Medier/journalister 21 20 21 22

Övriga 2 3 2 1

Summa procent 100 100 100 100

Antal 11 203 3 468 5 630 2 096

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till fem 

agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående 

kodning, se Asp, Johansson & Nilsson, 1998. Morgonpress=Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Kvällspress=Aftonbladet, Expressen, Etermedier=Ekot (SR), Nyheterna (TV4), 

Rapport (SVT).

Källa: Medievalsundersökningen 2018.
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Medieuppmärksamhet kan dock handla om flera  olika 
saker. Det kan dels handla om att göra eller säga något 
som uppmärksammas, dels att bli omtalad av andra 
i medierna. I en valrörelse handlar det inte bara om 
att framträda själv utan också ofta om att värdera 
vad andra vill, gör eller har gjort. I valtal, intervjuer, 
 debattartiklar och sociala medier pratar politiker om 
sig själva och vad de vill göra och har gjort, men de 
relaterar också sina uttalanden till andra politiker, ofta 
med beröm eller kritik. Denna dynamik mellan att få 
framträda och att omtalas kommer vi att återkomma 
till. Även journalister omtalar andra och då ofta vad 
politiker säger och gör. Inte sällan ingår det tolkande 
inslag i dagens mer kommenterande journalistik (se 
kapitel 5), exempelvis tolkningar av vad olika utspel 
betyder eller om en viss strategi är framgångsrik eller 
inte.

Begränsar vi mediebilden till hur ofta aktörer  agerar, 
det vill säga framträder med egen röst genom att svara 
på frågor, göra utspel eller på andra sätt vara aktiva, 
blir bilden något annorlunda jämfört med förra ana-
lysen (tabell 6.2). Framförallt förändras relationen 
mellan journalister och politiker i det att politikernas 
andel kraftigt sjunker och journalisternas ökar. Det  
har  givetvis att göra med att medierna fungerar både 
som en arena och en aktör. När medierna fungerar 
som arena framträder politiker och omtalas av andra. 
Nyhet erna fungerar dock i första hand som journalis-
ternas arena, vilket framkommer av resonemang i förra 
kapitlet om journalisternas synlighet. Över tid har 
 denna synlighet ökat, och det på politikernas  bekostnad 
(Asp & Bjerling, 2014). Visserligen är det fortfarande 
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så att politiker oftare agerar jämfört med journalister, 
men skillnaden är inte stor. På den övergripande nivån 
är relationen 45 mot 40 procent till politikernas fördel, 
och ännu mindre när det kommer till morgonpressen. 

Tabell 6.2. Uppmärksamhet som agerande aktör för olika 

aktörsgrupper i nyhetsbevakning av valrörelsen 2018 fördelat 

på mediegrupper (procent).

Alla medier Morgonpress Kvällspress Etermedier

Politiker 45 42 46 46

Myndigheter 3 3 2 3

Organisationer 3 4 2 2

Enskilda aktörer 4 5 5 2

Allmänhet/väljare 4 2 6 5

Medier/journalister 40 41 38 41

Övriga 1 2 1 1

Summa procent 100 100 100 100

Antal 5 248 1 582 2 610 1 056

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till fem 

agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående 

kodning, se Asp, Johansson & Nilsson, 1998. Morgonpress=Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Kvällspress=Aftonbladet, Expressen, Etermedier=Ekot (SR), Nyheterna (TV4), 

Rapport (SVT).

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Vad gäller övriga aktörer är deras andel som  agerande 
aktörer blygsam, men det finns en förskjutning för 
myndigheter som oftare omtalas än agerar. Även 
” enskilda aktörer”, där experter ingår, och väljare age-
rar oftare än de omtalas.10 

10 Någon kanske undrar hur det går ihop med att politiker och även jour-
nalister ofta hänvisar till väljare och opinionslägen. Men i kodningen av 
Medievalsundersökningen ska det syfta på specifika personer eller grup-
per för att väljare ska ingå i analysen. Att allmänt referera till att väljarna 
tycker det ena eller det andra eller att spekulera om hur väljarströmmar 
går fångas inte in i denna analys.
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Det finns all anledning att gräva lite djupare i frågan 
om och på vilket sätt journalister och politiker upp-
märksammas. Bakom siffrorna för journalisternas 
relativt stora plats i medievalrörelsen ligger ett stort 
 antal nyhetsanalyser/-krönikor och ett generellt stort 
 fokus på valrörelsen som ett spel (se kapitel 5). När 
nyheterna gestaltar politik som sak görs 66 procent 
av alla aktörsframträdanden av en politiker, medan 
förhållandet är det motsatta när nyheterna gestaltar 
politik som spel (tabell 6.3). Då är journalisterna age-
rande aktörer i 57 procent av alla framträdanden. När 
nyheten gestaltas som en skandal är det ungefär lika 
vanligt med politiker som journalister som agerande 
aktör. Med andra ord är journalisterna framförallt 
framträdande då det politiska spelet är i fokus. När 
sakfrågor tas upp är politikerna i centrum.

Tabell 6.3. Uppmärksamhet som agerande aktör för politiker 

och journalister i nyhetsbevakning av valrörelsen 2018 fördelat 

på sak-, spel- och skandalgestaltning (procent).

Sak Spel Skandal

Politiker 66 43 49

Journalister 34 57 51

Summa procent 100 100 100

Antal 1 818 2 151 387

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till fem 

agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer  angående 

kodning, se Asp, Johansson & Nilsson 1998. Morgonpress=Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Kvällspress=Aftonbladet, Expressen, Etermedier=Ekot (SR),  Nyheterna (TV4), 

Rapport (SVT).

Källa: Medievalsundersökningen 2018.
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Jakten på att synas och höras

Valrörelser är på många sätt en ovanlig situation. 
 Visserligen präglas offentligheten av ett ständigt brus 
där många röster söker uppmärksamhet, men val-
rörelser är särskilt intensiva och fungerar som ett 
 kommunikativt rum där politiska aktörer, journalister 
och olika intresseorganisationer mobili serar för att få 
inflytande över vad som ska sägas och på vilket sätt det 
sägs. Kampen för att synas och be rätta om sina priori-
teringar är med andra ord hård. 

En första fråga när partiskhet diskuteras är upp-
märksamhet för de som bär upp olika sakfrågor och 
ideologier, det vill säga de politiska partierna. Kort 
sagt: vilken uppmärksamhet fick de politiska partierna 
i nyheterna de fyra sista veckorna före valdagen 2018?

Tidigare analyser av de svenska valrörelserna  visar 
att medierna i stor utsträckning har en opinions-
speglande princip för nyhetsvärderingen. Med det 
menas att det finns ett samband mellan hur stora parti-
erna är enligt opinionsmätningar och vilket  utrymme 
de får i medierna. Samtidigt finns det en viss utjäm-
nande effekt där mindre partier får mer utrymme än 
vad deras opinionsstöd indikerar. På samma sätt får 
större partier oftast inte riktigt så stort utrymme som 
det stöd de har i väljarkåren (Asp & Bjerling 2014; 
 Johansson, 2017; Nord & Strömbäck, 2018). 
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Tabell 6.4. Politiska partier i nyhetsbevakningen av valrörelsen 

2018, väljaropinion dagen före valdagen och valresultat 

(procent).

 Medievalsundersökningen

DN/Ipsos 

5/9

Valresultat 

2018

Totalt

Sista 

valrörelseveckan

Vänsterpartiet 6,6 6,5 10,1 8,0

Socialdemokraterna 22,4 20,1 25,9 28,3

Miljöpartiet 7,8 6,8 4,8 4,4

Centern 8,0 8,0 9,6 8,6

Liberalerna 6,1 5,8 6,2 5,5

Kristdemokraterna 8,2 8,4 5,9 6,6

Moderaterna 15,8 14,6 17,3 19,8

Sverigedemokraterna 17,3 21,9 16,8 17,5

Övriga 7,8 7,9 3,4 1,5

Summa procent 100 100 100 100

Antal 7 041 2 327 1 683 6 476 725

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till 

fem agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. Kollektiva aktörer 

som ”Alliansen/borgerliga” (M+KD+L+C) samt ”Rödgröna” (S+MP+V) har fördelats 

jämnt på de olika partier som ingår i respektive aktörsgrupp. För mer detaljer angående 

kodning, se Asp, Johansson & Nilsson, 1998. Morgonpress=Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Kvällspress=Aftonbladet, Expressen, Etermedier=Ekot (SR), Nyheterna (TV4), 

Rapport (SVT). DN/Ipsos slutmätning är publicerad 6 september 2018 och är insamlad 

med intervjuer 2–5 september 2018. 1.683 intervjuer, 829 digitala intervjuer och 854 

 telefonintervjuer. 

Källa: Medievalsundersökningen 2018; DN/Ipsos11; SCBs valwebb.

11 https://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-jamnt-mellan-blocken-in-i-
det-sista/
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I tabell 6.4 relateras medieuppmärksamheten för de 
politiska partierna under valrörelsen 2018 till opinio-
nen veckan före valdagen och det slutgiltiga valresulta-
tet. För att göra jämförelsen lite mer rättvis redovisar 
vi också valspurten, det vill säga hur mycket  utrymme 
de olika partierna fick i nyheterna under den sista 
 valrörelseveckan.

Resultaten visar på en generell  överensstämmelse 
mellan medieuppmärksamhet under de fyra sista 
valrörelseveckorna, nyheterna veckan före valdagen, 
sista veckans opinionsmätning samt valresultatet. 
Men det finns avvikelser. Vad som är tydligt är att 
medieval rörelsen har mindre spridning mellan parti-
ernas  andelar. Precis som vi sett i tidigare val kapas de 
största partierna lite i uppmärksamhetstoppen och de 
små får lite extra bevakning. I viss utsträckning jämnar 
nyhetsredaktionerna därmed ut opinionsstorlek i sin 
bevakning av valrörelsen. 

Ska man sammanfatta det kan man slå fast att 
nyhetsmedierna generellt sett fungerar opinions-
speglande, men att det kombineras med vad som kan 
kallas en rättviseprincip. Stora partier bör enligt denna 
logik få mer utrymme än små, men de mindre måste 
ändå få en rimlig del av medieuppmärksamheten. 
Givet vis är det inte bara nyhetsredaktionernas interna 
beslut som påverkar utan även hur valrörelsen orga-
niseras med utfrågningar och debatter. Får man vara 
med på spelplanen kommer partiet också synas i medi-
erna. Det är också förklaringen till att de mindre par-
tierna i riksdagen får nästan lika stort utrymme, trots 
att det skiljer en del i opinionsstöd.
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För att mer systematiskt studera likheter har vi  använt 
oss av ett mått som mäter överensstämmelsen mellan de 
procentfördelningar som redovisades i  tabell 6.4. Tabell 
6.5 visar därmed hur lika medie bevakningen var med 
opinionsmätningen i Dagens Nyheter samt val resultatet 
och presenteras med en koefficient (ÖK). Koefficienten 
kan variera mellan 0 (=helt olik) och 1= (helt lik). 

Tabell 6.5. Politiska partier i nyhetsbevakningen av valrörelsen 

2018, väljaropinion dagen före valdagen och valresultat (ÖK).

Medieval 

4 veckor

Medieval 

sista veckan

DN/Ipsos 

slutmätning Valresultat

Medieval – 4 veckor X .95 .90 .88

Medieval – sista veckan .95 X .86 .85

DN/Ipsos slutmätning .90 .86 X .94

Valresultat .88 .85 .94 X

Kommentar: Likheten mellan de olika partiers siffror bygger på en överensstämmelse-

koefficient (ÖK). ÖK bygger på att två procentfördelningar jämförs med varandra och 
anger grad av likhet eller överensstämmelse mellan de två procentfördelningarna. Om en 

fördelning 25%, 25% och 50% jämförs med fördelningen 20%, 25% och 55% blir den 

summerade procentdifferensen 10. Överensstämmelsekoefficienten blir i detta fall 0.95 
(1-0.10/2) (se Asp, 1986).

Källa: Medievalsundersökningen 2018; DN/Ipsos; SCBs valwebb.

Störst likhet hittar vi, kanske inte helt överraskande, 
mellan hur mediebevakningen såg ut under hela val-
rörelsen och den sista veckan (.95). Om vi går till baka 
till tabell 6.4 finns det dock en avgörande skillnad, 
där Sverigedemokraterna fick mycket stort utrymme i 
valspurten. Drygt var femte förekomst av en politiker 
i nyheterna under den sista valveckan var en Sverige-
demokrat. Vissa trodde att nivån i medierna skulle 
hamna nära valresultatet och vissa opinionsinstituts 
resultat pekade i en sådan riktning. Även på  valvakan 
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var flera Sverigedemokrater hoppfulla att partiet 
 skulle få ett väljarstöd i nivå med hur nyhetsmedierna 
uppmärksammade dem under den sista veckan. Men i 
det fallet var inte nivåskattningen i nyheterna en sär-
skilt bra indikator på valresultat. 

Mediebevakningen av hela valrörelsen visar sig 
 därmed vara ett något bättre mått på  partiopinionen 
och hur valet faktiskt slutade jämfört med  nyheterna 
i val spurten. Skälet till avvikelsen är dels att Sverige-
demokraterna inte hade motsvarande nivåer i  varken 
opinionsmätningen eller valresultat. Dels handlar det 
om att Socialdemokraterna inte fick ett  medie utrymme 
som motsvarade väljarstödet.  Socialdemokraternas 
 relativt låga medietäckning är inget nytt utan har på-
visats i många valrörelser (Asp, 2006a, 2011; Asp 
& Bjerling, 2014). I valet 2014 sågs samma tendens, 
och tolkades delvis som en effekt av att de inte hade 
 regeringsmakten. Resultat från  nyhetsbevakning av 
valrörelser runt om i världen  visar att regerings-
partier ofta har en viss ”maktbonus” ifråga om medie-
bevakning, då de som regeringsparti på ett annat sätt 
än andra partier står i centrum för  uppmärksamheten 
(Green-Pedersen m fl, 2017; Hopmann m fl, 2011). De 
agerar i rollen som regering och kommer även under 
valrörelsen ta  initiativ och göra saker, och  dessutom 
riktas ansvars utkrävandet i större utsträckning mot 
det makt bärande partiet (Asp & Bjerling, 2014; 
Ström bäck & Kaid, 2008). Jämfört med 2014 får 
faktiskt Socialdemo kraterna, nu alltså i regering, en 
något  större andel av medie bevakningen. Det andra 
regerings partiet – Miljöpartiet – får ungefär samma 
nivå i medietäckning som under valrörelsen som 2014, 
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men mer medietäckning än vad deras opinions stöd 
under valrörelsen 2018 indikerade. Sammantaget indi-
kerar resultaten ändå ett visst stöd för tesen att makt-
bärande partier har en liten fördel ifråga om medie-
uppmärksamhet under en valrörelse. 

DN/Ipsos slutmätning och valresultatet (.94)  visar 
också upp en hög grad av likhet. Den är  dessutom 
 något högre än samma jämförelse i valet 2014 
( Johansson, 2017). Opinionsmätningen som DN/ Ipsos 
gjorde under skattade visserligen  Socialdemokraternas 
val spurt och låg även en bit lägre för Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna än vad 
som blev utfallet på valnatten. På ett liknande sätt 
överskattades stödet något för Vänsterpartiet, Miljö-
partiet, Liberalerna och Centern. Det rör sig dock om 
ganska små differenser. 

I stort verkar det också ha funnits en gemensam ny-
hetsvärdering för olika medietyper och  redaktioner, 
även om det också fanns vissa skillnader. Det blir 
tydligt när det i tabell 6.6 redovisas hur mycket upp-
märksamhet olika partipolitiska aktörer fick under 
 medievalrörelsen. 

Opinionsstorlek är det som verkar vara mest avgö-
rande för vilken medietäckning ett parti fick, oavsett 
medietyp. Rangordningen är inte helt identisk, men i 
de flesta fall beror det på en procentenhet hit eller dit. 
Rapporteringen om två partier sticker dock ut. Kvälls-
pressen var mer benägen, liksom i 2014, att uppmärk-
samma Sverigedemokraterna än andra mediegrupper, 
och det gäller både för Aftonbladet och Expressen. 
Dessutom fick Socialdemokraterna en bevakning som 
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låg i nivå med valresultatet i etermedierna, framförallt 
i public service. Ser man på balansen mellan  blocken 
fick Alliansen mer uppmärksamhet än regeringen 
 Löfven i alla mediegrupper. Räknas Vänsterpartiet in 
i det rödgröna blocket är rapporteringen nästan helt 
balanserad, medan det fanns en viss övervikt för de 
rödgröna i etermedier. 

Tabell 6.6. Politiska partier i nyhetsbevakning av valrörelsen 

2018 fördelat på mediegrupper (procent).

Alla medier Morgonpress Kvällspress Etermedier

Vänsterpartiet 5 6 5 4

Social demokraterna 21 21 20 24

Miljöpartiet 6 6 7 6

Centern 7 7 7 7

Liberalerna 5 5 5 4

Krist demokraterna 7 6 8 6

Moderaterna 15 14 15 14

Sverige demokraterna 17 15 20 15

”Alliansen/ 
borgerliga” 4 5 3 7

”Rödgröna” 5 5 4 8

Övriga 8 10 6 5

Summa procent 100 100 100 100

Antal 7 044 2 114 3 635 1 291

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till fem 

agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående 

kodning, se Asp, Johansson & Nilsson, 1998. Morgonpress=Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Kvällspress=Aftonbladet, Expressen, Etermedier=Ekot (SR), Nyheterna (TV4), 

Rapport (SVT). I ”Alliansen/borgerliga” ingår Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern 

och Liberalerna. I ”Rödgröna” ingår Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern.

Källa: Medievalsundersökningen 2018.
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En partiledare betyder så mycket

Frågan om partiledarens betydelse förekommer både 
i allmän debatt och inom forskningen.  Väljarforskare 
tonar ofta ner partiledarens betydelse för männi skors 
partival (Bjerling, 2012; Oscarsson & Holmberg, 2016), 
men både för partierna och  nyhetsmedierna ses parti-
ledarna som starka symboler och bärare av sitt partis 
idéer (Håkansson, Johansson & Vigsø, 2014; Ström-
bäck m fl, 2013). I vilken grad och på vilket sätt parti-
ledare uppmärksammas har varit en central del även 
för forskningen om medialisering av politik ( Bjerling, 
2012).

Valrörelser kan få stora konsekvenser för hur parti-
ledare skildras. Det har vi många svenska exempel 
på. Socialdemokraternas Mona Sahlin kom dåligt ut 
2010, medan Lars Leijonborg blev Leijonkungen för 
Liberalerna 2002. Går vi tillbaka till 1998 gjorde både 
Gudrun Schyman, som då var partiledare för Vänster-
partiet, och Kristdemokraternas Alf Svensson starka 
valrörelser, inte minst i medierna (Asp & Bjerling, 
2014; Nord & Strömbäck, 2018).

Hur kom då partiledarna fram i medievalrörelsen 
2018? Här kommer vi att fokusera på hur stor parti-
ledarkoncentrationen var, det vill säga hur stor andel 
av partiets medieuppmärksamhet som kom parti-
ledaren till del. Partiledarna brukar alltid synas myck-
et i moderna valrörelser och har länge varit centrala 
för partiernas kommunikation (Esaiasson, 1990). Ser 
vi på partiernas kommunikation finns exempelvis 
alltid partiledarna på bild på valaffischerna och har 
så gjort sedan några årtionden tillbaka (Håkansson, 
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 Johansson & Vigsø, 2014). En tilltagande personifi-
ering i nyhetsmedierna kan vi sedan 1980-talet dock 
bara se i kvällspressen, och framförallt ifråga om bild-
journalistiken (Bjerling, 2012; Johansson, 2008b). I 
valrörelsen 2018 speglade i stort sett partiets opinions-
styrka vilken uppmärksamhet som partiledaren fick. 
De tre största partiernas också mest medietäckning (se 
appendix, tabell 2). 

Generellt sett låg partiledarkoncentrationen för alla 
partier och alla medier på 38 procent, vilket i stort sett 
är identiskt med hur det såg ut 2014 (Johansson, 2017). 
Störst var den i kvällspressen, där den nådde en bit 
över 40 procent. Om analysen begränsas till när  någon 
agerar ligger nivån emellertid högre och landar på 
nästan 50 procent, vilket betyder att när en företrädare 
för partierna framträdde i nyhetsmedierna var det en 
partiledare varannan gång. Skillnaderna mellan  olika 
mediegrupper är ganska små, även om det finns en 
tendens till att partiledarkoncentrationen var minst i 
morgonpressen och högst i etermedierna. I tabell 6.7 
har vi delat upp partiledarkoncentrationen på de olika 
partiledarna, och fokuserar på när de framträdde som 
agerande aktörer. 

Partiledarna för de mindre partierna var de som 
 allra oftast framträdde som företrädare för sina  partier 
i  medierna. I topp ligger Jan Björklund (L), Jonas 
 Sjöstedt (V) och Annie Lööf (C), som alla fick drygt 
60 procent av sitt partis medieuppmärksamhet. Ebba 
Bush Thor och Miljöpartiets språkrör Gustav  Fridolin 
och Isabelle Lövin fick drygt hälften av sina partiers 
publicitet. Jimmie Åkesson (SD) låg inte långt där-
efter. Tydligt är att de två största partiernas  partiledare 
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 Stefan Löfven och Ulf Kristersson inte dominerar 
mediebilden av sitt parti lika mycket. De fick båda en 
dryg tredjedel av sitt partis mediesynlighet till del.

Tabell 6.7. Partiledarkoncentration i nyhetsbevakning av 

valrörelsen 2018 fördelat på mediegrupper (procent).

Alla medier Morgonpress Kvällspress Etermedier

Jonas Sjöstedt (V) 62 59 56 82

Stefan Löfven (S) 35 35 36 34

Gustav Fridolin/ 
Isabelle Lövin (MP) 53 45 57 57

Annie Lööf (C) 61 58 63 60

Jan Björklund (L) 63 66 54 80

Ebba Bush Thor (KD) 51 54 45 65

Ulf Kristersson (M) 42 36 46 44

Jimmie Åkesson (SD) 48 48 49 55

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till fem 

agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående 

kodning, se Asp, Johansson & Nilsson, 1998. Morgonpress=Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Kvällspress=Aftonbladet, Expressen, Etermedier=Ekot (SR), Nyheterna (TV4), 

Rapport (SVT). Antal innehållsdelar för V (N=152), S (N=581), MP (N=199), C (N=211). 

L (N=177), KD (N=195), M (N=408), SD (N=331). 

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Förklaringen är att för små partier koncentreras ofta 
mediernas intresse på partiledaren, jämfört med  större 
partier där det ofta finns flera personer som delar på 
utrymmet. Särskilt tydligt är detta för regerings partier 
där ministrar också brukar få relativt stor plats i 
 medierna. Denna regeringseffekt syns också för Miljö-
partiet, där koncentrationen på språkrören var mindre 
2018 jämfört med fyra år tidigare (Johansson 2017). 
I valrörelsen 2018 fanns det miljöpartistiska  ministrar 
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såsom Alice Bah Kuhnke och Per Bolund vilka fick 
självklar plats i nyheterna. Vad som kan tyckas förvå-
nande är att fokuseringen på Ebba Bush Thor inte var 
ännu större med tanke på att partiet och partiledaren 
blev något av valrörelsens opinionsraket. Partiet låg 
illa till i mätningarna före valrörelsen, men gick starkt 
framåt till valdagen. Denna uppgång tillskrevs till 
stor del partiledaren vars rättframma stil ansågs vara 
en stor tillgång. Förklaringen är att en stor del av syn-
ligheten för partiet gällde skandaler i kölvattnet efter 
Aftonbladets granskning ”Maktens kvitton” och där 
förekom inte partiledaren som aktör. Sverigedemo-
kraternas mediebild dominerades 2018 mer av parti-
ledaren jämfört med 2014. Även om det finns andra 
profilerade företrädare, exempelvis Mathias Karlsson 
och Richard Jomshoff, och trots att partiet är ett av 
de större, är mediebilden starkt fokuserad på parti-
ledaren Jimmie Åkesson.

Skillnader mellan mediegrupper visar inte helt för-
vånande att partiledarna syns mest i kvällspressen och 
etermedierna. Morgonpressen är av tradition inte lika 
fokuserad på enskilda personer och därmed inte hel-
ler på partiledarna. Men det är inte längre några stora 
skillnader mellan de olika redaktionernas sätt att upp-
märksamma politiker. Partiledarna tar en stor plats 
oavsett vilken nyhetsredaktion som publicerar.

Regeringsalternativens och partiernas behandling

Även om partiskhet både kan handla om hur sakfrågor 
och aktörer uppmärksammas brukar ändå behand-
lingen av de politiska aktörerna hamna i centrum för 
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debatten (Asp 1988; Asp & Bjerling, 2014; Hopmann 
m fl, 2012, se även kapitel 2). I Medievalsundersökning-
arna mäts behandlingen med ett sammansatt mått av 
hur ofta en aktör får agera, med vilket avses hur ofta en 
aktör får säga eller göra något, samt hur mycket och på 
vilket sätt samma aktör omtalas av andra aktörer. Det 
mått som används för att på ett sammanfattande sätt 
ge en bild av hur en aktör behandlas kallas för aktörs-
behandlingsindex (AB-index) och tar hänsyn till alla 
tre aspekter. Kort sagt: hur mycket uppmärksamhet får 
man och handlar denna uppmärksamhet om att man 
själv får komma fram och säga något eller är det andra 
som pratar om en, och när man blir omtalad, handlar 
det mest om kritik eller beröm.12

Vi börjar med hur de två regeringsalternativen 
 behandlades. I denna analys jämförs mediebilden av 
de båda regeringsalternativen och om behandlingen 
i huvudsak gynnade det ena eller det andra politiska 
blocket. Resultatet redovisas i figur 6.1. 

12 Aktörsbehandlingsindexet (AB-index) bygger på fyra komponenter: (1) 
antal gånger aktören förekommer som agerande aktör, (2) antal gånger 
som aktören får beröm, (3) antalet gånger som aktören får kritik samt 
(4) antalet gånger som aktören omtalas utan att någon värdering görs. 
De två första två antas vara uttryck för positiv behandling, den tredje för 
en negativ och den fjärde för en neutral behandling. AB-indexet beräk-
nas sedan som skillnaden mellan antalet en aktör får positiv behandling 
(1+2) och antalet aktören får negativ behandling (3), dividerat med det 
totala antalet gånger som aktören exponeras (1+2+3+4) multiplicerat 
med 100. Indexet kan variera mellan -100 och +100. Vad som är stor och 
liten skillnad i behandling mellan olika medier finns det ingen statistiskt 
givet svar på. Kent Asp menar att en bedömning gjord på beprövad erfa-
renhet gör att skillnader i intervallet ± 5 är att betrakta som små, bevak-
ningen är i huvudsak balanserad. Mellan ± 5 och ± 10 innebär att det 
finns skillnader, men att de inte kan betraktas som stora. AB-indexvär-
den över ± 10 innebär att bevakningen är klart gynnsam eller missgynn-
sam. (Asp, 2011). 



6 Den politiserade valrörelsejournalistiken | 115

Figur 6.1. Behandlingen av regeringsalternativen i 

nyhetsbevakningen av valrörelsen 2018 fördelat på olika 

nyhetsredaktioner (AB-index).

Kommentar: Den översta figuren jämför de rödgrönas (S+MP+V) och Alliansens 
(M+C+L+KD) behandling i de olika nyhetsmedierna. Den understa visar  behandlingen 

för regeringen Löfven (S+MP) jämfört med Alliansen. AB-index bygger på ett 

 sammanfattande mått av hur aktörer uppmärksammas (agerar, omtalas positivt, om-

talas negativt och totalt antal agerande/omtalande) i medierna och kan variera mellan 

+100 (= mycket positiv behandling) och -100 (= mycket negativ behandling). 

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

I den översta figuren jämförs rödgröna (S,MP,V) med 
de borgerliga och visar en klart mer gynnsam mediebild 
för de senare (+16 för alla medier sammantaget). De 
enda redaktioner som närmade sig en balans mellan 
de rödgröna och Alliansen var Dagens Nyheter (+3) 
och Aftonbladet (+5), men även där fanns en fördel för 
de borgerliga. De övriga nyhetsredaktionerna gav en 
klart mer gynnsam behandling av de borgerliga parti-
ernas regeringsalternativ. Här skiljer behandlingen ut 
sig en del från tidigare valrörelser, inte minst 2014 då 
bevakningen var i stort sett helt balanserad. Troligen 
är resultaten en effekt av att Socialdemokraterna varit 
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regeringsparti under mandatperioden, och att frågor 
som kan kopplas till ansvarsutkrävande – inte minst 
vad gäller LSS – gjorde mediebilden mer negativ. 

Om jämförelsen görs med regeringen Löfven  kontra 
den borgerliga Alliansen blir detta ännu tydligare. 
 Bevakningen går då i en ännu mer gynnsam riktning 
för de fyra borgerliga. 

Tabell 6.8. Partiernas behandling i nyhetsbevakning av 

valrörelsen 2018 fördelat på nyhetsredaktioner (AB-index).

Alla 

medier DN SvD AB Exp Rapp Ekot

TV4

Nyh

Vänsterpartiet +36 +46 +29 +37 +38 +34 +50 +15

Socialdemo-
kraterna +9 +25 +12 +15 +2 +12 +12 +6

Miljöpartiet +26 +57 +35 +9 +24 +25 +57 +26

Centern +32 +43 +49 +13 +35 +49 +55 +39

Liberalerna +41 +50 +58 +28 +45 +47 +60 +48

Kristdemo-
kraterna +33 +58 +38 +24 +36 +34 +44 +40

Moderaterna +18 +24 +22 +11 +17 +31 +28 +19

Sverigedemo-
kraterna -4 -10 +3 -18 -1 +18 -13 -9

Genomsnitt +24 +36 +31 +15 +24 +31 +37 +23

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till 

fem agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer an-

gående kodning, se Asp, Johansson & Nilsson (1998). Kollektiva aktörer som ”Alliansen/ 

borgerliga” (M+KD+L+C) samt ”Rödgröna” (S+MP+V) har fördelats jämnt på de olika 

partier som ingår i respektive aktörsgrupp. 

Källa: Medievalsundersökningen 2018.
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Resultaten blir än mer tydliga då resultaten bryts ner 
på enskilda partier (tabell 6.8). Här jämför vi inte 
hur gynnsam bevakningen var i relation till  olika 
 regeringsalternativ utan hur de enskilda partierna 
sammantaget behandlades i medievalrörelsen 2018.

Genomsnittet för AB-indexet ligger på +24 när rap-
porteringen från alla partier summeras. Vi ser också 
att mediebilden generellt var något mindre gynnsam 
för partierna i kvällstidningarna och TV4 Nyheterna, 
medan den övergripande bilden var något mer gynn-
sam för partierna i morgontidningarna och public 
service. De allra flesta partierna fick den mest gynn-
samma behandlingen i Dagens Nyheter och Ekot. 
Motsvarande fick de allra flesta partier sin minst gynn-
samma behandling i Aftonbladet.

På en övergripande nivå kan man också se att 
de större och de mindre partierna behandlades lite 
annor lunda. Maktpartierna Moderaterna (+18) och 
framför allt Socialdemokraterna (+9) fick en relativt 
ogynnsam behandling jämfört med de mindre borger-
liga och rödgröna partierna, som pendlar mellan +41 
(L) och +26 (MP). Liksom tidigare undersökningar 
av svenska valrörelser visar fick Sverigedemokraterna 
en mindre gynnsam behandling än andra partierna 
(-4) (Asp, 2011; Johansson, 2017; Nord & Strömbäck 
2018). I detta liknar resultaten även hur  populistiska 
 partier i andra europeiska länder såsom England, 
Italien och Grekland bevakas av traditionella nyhets-
medier ( Ekström, 2017). Att partiet får ett minustal 
innebär att partiet omtalades i mer negativa ordalag 
av andra än de framträdde själva eller berömdes av an-
dra. Siffrorna är något lägre än 2014 års under sökning, 
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men högre än 2010 (Asp, 2011; Johansson, 2017). 
Noter  bart är dock att behandlingen av Sverigedemo-
kraterna inte är väsensskild från hur Socialdemokra-
terna behandlades i medierna under valrörelsen 2018. 
Vi ska återkomma till bilden av dessa partier lite senare 
i  analysen.

Nästa jämförelse är hur de olika  redaktionerna 
 bevakade partierna. En sådan analys visar att parti-
erna fick den mest likartade behandlingen i Expressen 
där AB-index varierade mellan -1 för Sverigedemo-
kraterna och +45 för Liberalerna. De medier som 
hade störst spridning var Svenska Dagbladet och Ekot, 
där spridningen går mellan +3/-13 för Sverigedemo-
kraterna och +58/+60 för Liberalerna.

Studerar vi istället hur partierna behandlades i olika 
medier var Liberalerna det parti som fick mest gynn-
sam behandling i fyra av de åtta undersökta redak-
tionernas bevakning. Minst gynnsam var bilden för 
Sverigedemokraterna, som i sju av åtta redaktioners 
bevakning låg på sista plats. Som redan antytts var 
Socialdemokraterna emellertid inte heller  gynnade 
i mediebevakningen, och i Rapport var faktiskt 
 bilden av Sverigedemokraterna mer gynnsam än av 
 Socialdemokraterna. 

De skillnader vi ser mellan olika redaktioner ska 
samtidigt inte överdrivas. För mindre partier som får 
en relativt blygsam rapportering kan koefficienten 
 variera ganska kraftigt, vilket också visar sig vara 
 fallet för Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De 
stora partierna behandlas mer likartat oavsett vilken 
redaktion som studeras.
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Den ogynnsamma bevakningen av 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna

För att ytterligare fördjupa analysen ska vi härnäst 
analysera bilden av Sverigedemokraterna och Social-
demokraterna mer i detalj. Det handlar om två partier 
som alla olikheter i övrigt till trots båda fick en relativt 
sett ogynnsam behandling – både generellt och när det 
gäller enskilda redaktioners rapportering. 

Sverigedemokraterna är ett av de partier som får 
 allra mest uppmärksamhet i svenska mediers valbe-
vakning. Så har det varit under flera val, inte minst i 
takt med att partiets stöd i väljarkåren ökat. Men 
partiet är också starkt kritiserat och mediebilden har 
knappast varit särskilt gynnsam under de tre senaste 
valrörelserna (Asp, 2011; Ekström, 2017; Johansson, 
2017; Nord & Strömbäck, 2018). I valrörelsen 2014 var 
det tydligt att bilden av partiet präglades av de skanda-
ler som partiet var inblandade i, inte minst de avslöjan-
den som Expressen gjorde gällande partiföreträdares 
uttalanden på sociala medier. Men även andra partiers 
gemensamma avståndstaganden från partiet och par-
tiets politik var avgörande för mediebilden. 

Börjar vi med att bena ut mediebilden av Sverige-
demokraterna under valrörelsen 2018 är det otvivel-
aktigt så att partiet är mest kritiserat av alla, då 56 pro-
cent av alla gånger de omtalas av andra innebär kritik 
(se appendix tabell 3). Faktum är samtidigt att andra 
partier inte ligger så långt efter. För Socialdemokra-
terna uttalas kritik i 54 procent av fallen när de om-
nämns av andra. Moderaterna ligger en bit efter på 45 
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procent. De mindre partierna är i lägre grad i centrum 
för debatten jämfört med de stora och de får därmed 
oftast mindre kritik. Vi har inte tidigare särredovisat 
Feministiskt initiativ eftersom partiet fick mycket be-
gränsad medieuppmärksamhet, men faktum är att de 
var ett av de partier som var mest kritiskt omnämnt 
i nyhetsmedierna under valrörelsen, de få gånger de 
uppmärksammades (50 procent). Med andra ord kan 
även ett litet parti få mycket kritik, även om det inte 
hör till vanligheterna. 

Vad som skiljer mediebilden av Socialdemokra-
terna och Sverigedemokraterna åt är att regerings-
partiet fick mer uppmärksamhet, vilket kan kopplas 
till opinionsstöd och innehav av regeringsmakten som 
tidigare diskuterats. Detta ger utslag i AB-index som 
presenterades i tabell 6.8. Det stöds också när resul-
taten fördelas på olika redaktioner, då skillnaderna i 
kritiknivå i de flesta fallen inte var särskilt stor  mellan 
partierna ifråga. I Svenska Dagbladet, Rapport och 
Ekot var Socialdemokraterna oftare kritiserade än 
 Sverigedemokraterna. 

Vem kritiserar vem?

För att ytterligare fördjupa analysen ska vi analysera 
vem som kritiserar när olika negativa omdömen fälls. 
Det ska påpekas att kritik i dessa analyser inte behö-
ver innebära särskilt stark kritik, utan snarare vad som 
inom forskningen kallas ”tonalitet” (Eberl m fl, 2017). 
Negativa omdömen kan innebära beskrivningar om 
att partiet har problem, att det finns oenighet inom 
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partiet eller att det finns samarbetsproblem med andra 
partier (Asp, Johansson och Nilsson, 1998). I takt med 
en allt mer tolkande journalistik är en intressant fråga 
om mediebilden av politikers framgångar – och kan-
ske framförallt tillkortakommanden – är ett resultat 
av politikers kritik eller journalisters värderingar av 
valrörelsens aktörer. Mot den bakgrunden är frågan 
i vilken utsträckning den kritik som riktas mot poli-
tiska aktörer görs av politiska debattmotståndare 
eller av journalister som fungerar som någon form av 
 recensenter. 

Figur 6.2. Kritik mot politiska aktörer av politiker och 

journalister i nyhetsbevakningen av valrörelsen 2018 

(balansmått).

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till fem 

agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående 

kodning, se Asp, Johansson & Nilsson (1998). I ”Alliansen/borgerliga” ingår (M+KD+L+C) 

och i ”Rödgröna” ingår (S+MP+V). 

Källa: Medievalsundersökningen 2018.
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I figur 6.2 redovisas huruvida kritiken mot partierna 
görs av andra politiker eller om det är journalister som 
i sina analyser kommenterar tillkortakommanden och 
misstag under mandatperioden eller den pågående 
valrörelsen. I figuren redovisas balansen mellan 
politikerkritik och journalistkritik (se appendix tabell 
4 för bastabell).

Figuren visar tydligt att det oftast är journalister 
som uttalar kritik i sin roll som valrörelsens  uttolkare. 
Det gäller för alla politiska partier i riksdagen utom 
 Sverige demokraterna, där kritiken mot  partiet 
 oftare uttalas av andra politiker. Kollektiva aktörs -
beskrivningar såsom ”de rödgröna” (+6), ” Alliansen” 
(+42) eller ”borger liga” (+32) används mer sällan när 
journalisterna ger omdömen. Det är begrepp som 
framförallt används av politiska motståndare när kritik 
framförs. 

En ytterligare specificering är att försöka reda ut vad 
den kritik som framförs består i. I tabell 6.3 såg vi att 
det är en avsevärd skillnad mellan politiker och jour-
nalister vad gäller vilka gestaltningar de framträder 
i. Politiker agerar ofta när politik gestaltas som sak, 
medan journalisterna i högre grad agerar i artiklar 
som gestaltar politik som spel. 

I tabell 6.9 knyts analysen mer direkt till vad inne-
hållet handlar om när någon kritiserar. Fokus riktas 
därmed inte mot hur inslaget eller artikeln som helhet 
gestaltas utan mer specifikt till det som politikers och 
journalisters omdömen handlar om när politiker kriti-
seras. Resultaten i tabellen kan sammanfattas med att 
politikers kritik mot andra politiker oftast handlar om 
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sakfrågor, medan journalistkritik mot politiker oftare 
handlar om det politiska spelet. I tre fjärdedelar av den 
kritik som politiker utdelar mot varandra är olika sak-
frågor i fokus.

Tabell 6.9. Kritik mot politiker från politiker och journalister 

fördelat på olika typer av innehåll i nyhetsbevakning av 

valrörelsen 2018 (procent).

Politiker Journalister

Sakfrågor 74 38

Spel 17 43

Skandal 9 19

Summa procent 100 100

Antal 995 1 046

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till fem 

agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer  angående 

kodning, se Asp, Johansson & Nilsson, 1998. I sakfrågor ingår både även innehåll som 

rör regeringsfrågan och mer allmänideologiska frågor. I spel ingår innehåll som rör 

valrörelsen som företeelse, innehåll som fokuserar på enskilda politiker samt opinions-

undersökningar. 

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Journalisters påpekande om brister eller mindre lyck-
ade ageranden är visserligen till stor del – 38 procent 
– knutet till olika sakfrågor, men en större andel (43 
procent) rör valrörelsens mer spelorienterade innehåll, 
exempelvis nedgångar i opinionen, mindre  lyckade 
kampanjframträdanden eller andra mer taktiska och 
strategiska aspekter av valrörelsen. Andelen kritik som 
rör inblandade politikers agerande i samband med 
politiska skandaler också större för  journalisterna 
(19 procent gentemot 9 procent), där kommenterade 
journalister påpekar att skandalerna utgör ett pro-
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blem för partiet och den skandaliserade politikern. 
När politiker ger kritiska omdömen i politiska skan-
daler handlar det ibland om politiska motståndare 
eller parti kamrater som kritiserar den eller dem som 
är inblandade. Politiska skandaler ger möjligheter för 
politiska motståndare att komma åt den som hamnat 
i centrum för skandalen. För det egna partiet handlar 
det om kriskommunikation och att begränsa skade-
verkningarna av skandalen (Boin m fl, 2017; Entman, 
2012; Johansson & Vigsø, 2019). 

I linje med att kritiken mot Sverigedemokraterna 
främst kommer från politiska motståndare  handlade 
kritiken mot partiet framförallt om politiska sak-
frågor. De partier som skiljer ut sig åt andra hållet 
är framförallt Moderaterna, Miljöpartiet och Krist-
demokraterna där sakfrågekritiken var mindre om-
fattande. Moderaterna och Miljöpartiet kritiserades 
framförallt för innehåll som rörde själva  kampanjen 
medan kritiken mot Kristdemokraterna var mer 
skandal orienterad. Det sistnämnda berodde i  första 
hand på kritik mot riksdagsledamöterna Penilla 
 Gunther och Caroline Szyber, som avgick under val-
rörelsen. Men även kritiken mot Moderaterna var 
ganska skandalorienterad, inte minst i samband med 
debatten om riksdagsledamoten Hanif Balis upp-
märksammade bilder på Instagram13. Kritik mot 
miljöminister Isabella Lövins flygresor var något som 

13 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EoAeWA/hanif-bali- raderade-
kritiserad-vapenbild
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gjorde att kritiken mot partiet också blev relativt hög.
Regeringsfrågan var den enskilda sakfråga som 

domi  nerade när kritik riktades mot partierna. Det var 
bara för regeringspartierna som inte den frågan stod i 
cent rum för kritiken. Socialdemokraterna attackerades 
mest i vårdfrågan där LSS, som tidigare nämnts, var 
central. Miljöpartiet kritiserades mest i miljö frågor där 
kritiken handlade om Lövins flygresor, men också om 
kritik mot den förda regeringspolitiken.

För Sverigedemokraterna riktades kritiken också 
mot synen på flyktingar och invandring. Intressant 
är att fler partier än Miljöpartiet och Sverigedemo-
kraterna fick mycket kritik i frågor som ofta ses som 
 deras profilfrågor, exempelvis utbildningsfrågor för 
Liberalerna och skattefrågor för Moderaterna.

Konfliktlinjer

I detta avsnitt ska vi fortsätta med att analysera kon-
fliktlinjerna i rapporteringen under valrörelsen 2018. 
Generellt sett är enighet med de partier som man vill 
samarbeta med att föredra och kan på så sätt anses 
gynna partiet (Asp, 1988). 

Tabell 6.10 ska läsas så att varje kolumn visar kri-
tiken som riktades mot partiet och dess företrädare. 
Varje rad visar vilket parti som kritiserar och hur stor 
andel av kritiken det utgör. Flera partier fick inte sär-
skilt omfattande kritik, vilket gör att enskilda procent-
siffror för dessa ska tolkas med försiktighet.
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Tabell 6.10. Kritik från det egna och andra politiska partier i 

nyhetsbevakning av valrörelsen 2018 (procent).

V S MP C L KD M SD

Vänsterpartiet 4 8 7 0 14 10 3 7

Socialdemokraterna 4 8 3 25 28 7 58 36

Miljöpartiet 9 0 24 14 21 10 10 7

Centern 4 9 21 6 0 3 2 15

Liberalerna 46 12 17 0 21 14 7 10

Kristdemokraterna 9 14 14 6 7 34 1 7

Moderaterna 0 38 3 3 0 0 12 11

Sverigedemokraterna 18 10 10 44 7 17 7 5

Övriga 6 1 1 2 2 5 0 2

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal 22 194 29 36 14 29 104 229

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till fem 

agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående 

kodning, se Asp, Johansson & Nilsson, 1998. Inga kollektiva aktörer såsom ”Alliansen/

borgerliga” eller ”Rödgröna” ingår i tabellen. Kritiken riktas dock relativt ofta mot dessa 

kollektiva benämningar (drygt 60 kritiska omdömen om respektive kategori har kodats).

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Det finns ändå flera intressanta resultat att fästa upp-
märksamhet på. En sådan sak är att den interna kriti-
ken var relativt stor inom vissa partier. Det rörde sig 
om de partier som vi redan tidigare sett inte fick så stor 
uppmärksamhet. Kritiken mot Kristdemo kraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet var till stor del intern 
kritik som både handlade om skandaler som parti-
företrädare varit inblandade i och andra personfrågor. 
Alternativt var det intern kritik mot den politik som 
partiet fört. I de partier som var mer i valrörelsens cen-
trum fanns givetvis också sådan kritik, men den drun-
knade lite mer i kritiska röster från andra partier. 
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En annan sak är att se vilka som inte kritiserar var-
andra. Helt klart är att varken någon rödgrön eller 
borgerlig splittring syns i siffrorna. Visst förekom det 
kritik inom de båda blocken, men den var inte särskilt 
omfattande. Om det finns någon tendens så är det nå-
got mer borgerlig splittring än rödgrön.

Istället gick den största andelen av kritiken över 
blockgränsen, där Moderaterna och Socialdemokra-
terna fungerade som huvudkombattanter. Det beror 
givetvis till stor del på att de är de två stora partierna i 
respektive block. Resultaten visar också att Centern fick 
mest kritik av Sverigedemokraterna, även om en hel del 
kritik också kom från Socialdemokraterna. 

Ett sätt att ytterligare tydliggöra konfliktlinjerna är 
att vända på perspektivet och istället fråga vilket parti 
som kritiseras när partier riktade negativa omdömen. 
I tabell 6.11 redovisas de tre partipolitiska aktörer som 
de olika partierna främst kritiserade när de under den 
sista valrörelsemånaden framträdde i nyhetsmedierna. 

Tabell 6.11. Kritikens ”tre i topp” riktad mot andra politiska 

partier i nyhetsbevakning av valrörelsen 2018 (procent).

V S MP C L KD M SD

1.

SD  
33 %

M  
26%

SD  
26 %

SD  
41 %

SD  
25 %

S  
39 %

S  
50 %

S  
20

2.

S  
29 %

SD  
25 %

All  
16 %

S  
29 %

S  
20 %

SD  
22 %

SD  
22 %

C  
17 %

3.

M/KD/All.  
6 %

All. 
17 %

M  
15 %

Rödg.  
8 %

V  
12 %

KD  
14 %

Rödg.  
16 %

SD  
12 %

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar, det är möjligt att koda upp till 

fem agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer 

 angående kodning, se Asp, Johansson & Nilsson, 1998. V (N=52), S (N=235), MP (N=66), 

C (N=85), L (N=87), KD (N=71), M (N=147), SD (N=96).

Källa: Medievalsundersökningen 2018.
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Genom att analysera vem partierna kritiserade blir 
bilden av ett ”tvåfrontskrig” extremt tydlig. Både 
Allians partierna och regeringspartierna riktade sin 
kritik dels mot Sverigedemokraterna, dels över block-
gränsen. Noterbart är att det finns en skillnad i allians-
partiernas kritikfokus. Visserligen är udden riktad mot 
de rödgröna och Sverigedemokraterna hos alla fyra, 
men Moderaterna och Kristdemokraterna hade mer 
fokus på de rödgröna medan Centern och Liberalerna 
satte in fler stötar mot Sverigedemokraterna. Krist-
demokraternas (14 procent) och Sverigedemokrater-
nas egenkritik (12 procent) handlar om krishantering 
av de skandaler som partiföreträdare var inblandade 
i där partiledarna och andra påpekade brister i deras 
partikamraters uppträdande. I övrigt spred Sverige-
demokraterna sin kritik mot de rödgröna partierna 
där Socialdemokraterna var det främsta målet, men 
även Centern fick ta emot en del kritik från deras sida. 

Knyter vi an till frågan om konfliktlinjer finns det 
inte heller här några spår av interna konflikter inom 
vare sig det borgerliga eller det rödgröna blocket, så 
som det framträdde i mediebevakningen. Istället rik-
tades kritiken mot två håll; över blockgränserna och 
mot Sverigedemokraterna.

Sammanfattning och slutsatser

I kapitlet har vi analyserat uppmärksamhet,  generell 
behandling, kritik och konfliktlinjer för att se i  vilken 
utsträckning det går att hävda att några  partier blev 
gynnade på någon eller några andra partiers be-
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kostnad. Ifråga om uppmärksamhet är  slutsatsen att 
medierna generellt präglades av en opinions speglande 
princip för partiernas medieuppmärksamhet under 
valrörelsens sista månad. Denna kan sägas vara kom-
binerad med en rättviseprincip som innebär att de 
minsta riksdagspartierna får lite mer medietäckning 
än vad deras opinionsstöd motiverar. Även om det finns 
vissa avvikelser kan dessa tillsammans sägas innebära 
att större partier gynnas i det att storlek likställs med 
uppmärksamhet, men att de mindre partierna ändå till 
viss del kompenseras.

Summerar vi de politiska blocken ifråga om generell 
uppmärksamhet så får de likartad uppmärksamhet 
(38 procent för Alliansen och 37 procent för de röd-
gröna), vilket innebär att bevakningen i det avseendet 
var balanserad 2018. Sverigedemokraterna fick relativt 
mycket uppmärksamhet i relation till opinionsstöd, 
särskilt i kvällspressen.

Partiledarna är på många sätt partiernas skylt-
fönster mot väljarna och medieuppmärksamheten 
är ofta koncentrerad till partiledarnas göranden och 
låtanden. Generellt sett speglas opinionsstyrka i hur 
mycket de syns, men partiledarkoncentrationen är 
 generellt sett större i mindre partier. 

Går vi in på den sammanvägda behandlingen då 
både uppmärksamhet, beröm och kritik vägs in blir 
bilden något annorlunda. Valbevakningen 2018 gav 
Alliansen en bättre behandling jämfört med de röd-
gröna. Endast två redaktioners rapportering låg nära 
en balanserad bevakning mellan blocken (Aftonbladet 
och Dagens Nyheter). 
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Socialdemokraterna kom ut sämre i mediernas 
valbevakning eftersom de fick mycket kritik jämfört 
med många andra partier. Men inte heller Modera-
terna gjorde en särskilt stark medievalrörelse. Med 
andra ord gick det sämre för de stora partierna än 
för de små. Det parti som fick sämst behandling var 
Sverigedemokraterna. När vi skärskådar  partiernas 
behandling visar det sig att Socialdemokraterna 
och Sverige demokraterna var ungefär lika ansatta i 
nyhets medierna, och det var endast Socialdemokra-
ternas större totala medieuppmärksamhet som gjorde 
att de fick en bättre samlad behandling än Sverige-
demokraterna. Det är också tydligt att denna negativa 
mediebild av Sverigedemokraterna mest var sakfråge-
kopplad och kopplad till de andra partiernas ageran-
de – inte till journalisternas agerande. När Sverige-
demokraterna fick kritik var det framförallt  andra 
partier som framförde kritiken och den handlade till 
övervägande del om partiets politik. Resultaten ger 
därför inget stöd åt föreställningar att partiet skulle 
vara särskilt utsatt för journalisters kritiska omdömen 
och kommentarer i valrörelsen. 

Ser vi till konfliktlinjer är det ganska tydligt att kri-
tiklinjerna gick mellan partierna till vänster respektive 
till höger och att både de borgerliga och rödgröna par-
tierna gjorde gemensam sak och kritiserade Sverige-
demokraterna. I den meningen finns det goda skäl att 
se konflikt linjerna i 2018 års medievalrörelse som ett 
tvåfrontskrig. I slut ändan missgynnade det Sverige-
demokraterna mer än andra partier. Men vi ska kom-
ma tillbaka till denna slutsats i slutdiskussionen efter-
som den kan behöva  problematiseras. 
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Detta är den generella bilden. Ser vi till olika redak-
tioner finns det både likheter och skillnader, men över-
lag dominerar ändå likheterna över skillnaderna. Det 
gäller inte minst när det handlar om vilken uppmärk-
samhet partierna fick av olika nyhetsmedier. Tydligt är 
att partierna sammantaget får en något bättre behand-
ling i morgonpressen (särskilt Dagens Nyheter) och 
public service, där kritik inte är lika utbredd. En mer 
konfliktfylld bild råkar partierna på i kvällspress och 
i TV4 Nyheterna. Det ligger i linje med att konflikt-
orientering och negativitet tenderar att vara starkare i 
mer kommersiellt orienterade medier (Esser m fl, 2017). 


