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2 Mellan medialisering  

och politisering

Man behöver inte söka länge för att hitta röster som 
hävdar att den politiska journalistiken är parti politiskt 
partisk. Både från höger och vänster finns det många 
som hävdar att medierna antingen är vänster vridna 
 eller högervridna, och att de gynnar partierna  antingen 
till vänster eller till höger. Särskilt högljudd är kritiken 
numera från politiker, debattörer och webbplatser med 
politiska agendor på den extrema högerkanten (Holt, 
2016), men den hörs även från etablerade  politiker och 
debattörer inom framförallt  Moderaterna ( Widholm 
& Mårtensson, 2018). Opinions undersökningar  tyder 
även på att många svenskar upplever att  medierna i 
sin rapportering står allt för långt antingen till vän-
ster  eller till höger, med en övervikt för dem som 
upplever att medierna står allt för långt till vänster 
(YouGov, 2016). Likaså visar studier att  förtroendet 
för  medierna är lägre bland borger liga väljare och – i 
synnerhet – bland dem som sympatiserar med Sverige-
demokraterna (Andersson, 2018; Andersson & Wei-
bull, 2017; Strömbäck & Karlsson, 2017). Liknande 
mönster finns i USA, där politiker, debattörer, tanke-
smedjor och andra på höger kanten återkommande 
kritiserar medierna för att vara allt för vänstervridna 
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och liberala (Lichter, 2017; Watts m fl, 1999), och där 
opinionsundersökningar visar att många väljare håller 
med (Gallup, 2018).1

Inom forskningen råder det samtidigt stor enighet 
om att nyhetsjournalistiken inte ger en heltäckande 
och fullt ut rättvisande bild av verkligheten (Gans, 
1980; Hvitfelt, 1989; Nord & Strömbäck, 2005; Schud-
son, 2003; Shoemaker & Reese, 2014; Tuchman, 1978). 
Bara det faktum att verkligheten är obegränsad  medan 
mediernas format är begränsade gör att nyhetsjourna-
listiken aldrig kan ge en heltäckande bild av verklig-
heten. Journalistik handlar därför i hög grad om insti-
tutionaliserade processer för att samla in, värdera, och 
välja vilka potentiella nyheter som ska  publiceras samt 
vilka källor, ord, bilder och gestaltningar som ska 
väljas (Harcup & O’Neill, 2017; Johansson, 2008a; 
Strömbäck, 2019; Tuchman, 1978). I dessa processer 
påverkas journalistiken och dess innehåll av en lång 
rad faktorer på olika nivåer (Shoemaker & Reese, 
2014), där inte minst mediernas egna intressen och be-
hov har stor betydelse. Dessa bottnar i sin tur i medier-
nas  behov av att vara konkurrenskraftiga i kampen om 
 publikens uppmärksamhet, att locka annonsörer och 
investerare, att hålla nere kostnaderna för att produ-
cera och sprida journalistiken, och att värna den jour-
nalistiska professionalismen och integriteten ( Esser, 
2013;  Hamilton, 2004; McManus, 1996;  Nygren, 2015). 
Dessa processer leder till vad som inom forskningen 

1 Ett exempel på en sådan tankesmedja är Media Research Center  
(www.mrc.org).
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brukar betecknas som strukturell partiskhet (Graber, 
1996; Hofstetter, 1976; Strömbäck & She hata, 2007) 
och en mediali sering av medieinnehållet (Asp, 1986, 
2014; Esser, 2013; Strömbäck & Esser, 2014).

Den gemensamma nämnaren för dem som kritiserar 
nyhetsjournalistiken för att präglas av politisk partisk-
het och dem som kritiserar den för strukturell partisk-
het och medialisering är en kritik mot att nyhetsjourna-
listiken inte ger en rättvisande bild av verkligheten  eller 
de aspekter av verkligheten som nyheterna handlar om. 
Där slutar dock enigheten. De som kritiserar nyhets-
journalistiken för politisk partiskhet hävdar att förkla-
ringen till varför mediebilden inte är rättvisande beror 
på politiska värderingar och åsikter hos medieägare 
eller journalister. De som istället kritiserar nyhetsjour-
nalistiken för strukturell partiskhet och medialisering 
menar att förklaringen till mediebilden handlar om de 
(semi-)strukturella villkor som präglar den nyhetsjour-
nalistiska produktionen.

Frågan är vilken sida som har rätt. Präglas den 
nyhets journalistiska bevakningen av politisk partisk-
het eller präglas den av strukturell partiskhet och 
media lisering? För att kunna besvara den frågan 
 behövs en djupare genomgång av de tankar och teorier 
som ligger till grund för teserna om politisk  respektive 
strukturell partiskhet och av vad tidigare forskning 
visar, innan vi i kommande kapitel analyserar frågan 
med avseende på medievalrörelsen 2018.
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Tes 1: Den politiskt partiska journalistiken

Anklagelser mot nyhetsmedierna för att vara politiskt 
partiska är ingenting nytt: sådana har antagligen all-
tid förekommit. Det var dock under 1900-talet som de 
började få tyngd, först i USA och sedermera i  Sverige. 
Det hänger samman med journalistikens utveckling. 
Vad som idag betraktas som professionaliserad jour-
nalistik, med dess betoning på normativa ideal som 
objektivitet, opartiskhet, att kontrollera alla fakta-
uppgifter och att låta alla sidor komma till tals, växte 
först fram i USA (Kaplan, 2002; Schudson, 1978) för att 
sedermera inspirera och påverka journalistiken också 
i andra länder (Esser & Umbricht, 2013, 2014;  Hallin 
& Mancini, 2004; Johansson, 2015). Journalistik i dess 
moderna betydelse har därför beskrivits som en anglo- 
amerikansk uppfinning (Chalaby, 1996).  Innan nyhets-
journalistiken började göra anspråk på att rapportera 
 objektivt och opartiskt var det ingen större mening 
med att anklaga den för att vara  partisk. Först när 
nyhetsjournalistiken började göra  anspråk på att rap-
portera objektivt och opartiskt blev kritik om politisk 
partiskhet meningsfull.

I Sverige dominerades dagspressen länge av parti-
pressen, där det fanns täta band mellan tidningarna 
och olika partier vilka avspeglades på såväl ledarsidor 
som nyhetsplats och i politisk annonsering ( Johan sson 
& Odén 2014; Nord, 2001; Weibull, 2013, 2015).  Denna 
tradition började dock luckras upp på 1960- talet som 
en följd av tidningsnedläggningarna men också under 
påverkan från etermedierna, som redan från början 
präglades starkt av ideal om objektivitet och opartisk-
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het (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Exakt när parti-
pressen upphörde är svårt att fastställa, utan det var 
en process där partipressen successivt försvagades 
och idealen om en journalistik som präglas av objek-
tivitet och opartiskhet successivt växte sig starkare. 
Sedan någon gång i slutet av 1980-talet kan det dock 
sägas att samtliga traditionella nyhetsmedier i  Sverige 
omfattas av samma journalistiska professionalism 
med dess betoning på bland annat vikten av att vara 
opartisk och rapportera om verkligheten sådan den 
faktiskt ser ut, oavsett vem eller vilka det råkar gynna 
eller miss gynna. Olika journalistundersökningar visar 
också att de yrkesideal som har starkast stöd bland 
svenska journalister är att fungera som granskare av 
samhällets makthavare, att snabbt sprida information, 
att  enkelt förklara händelser, och låta olika opinioner 
komma fram (Strömbäck m fl, 2012; Wiik, 2012). 

Enligt kritikerna misslyckas  nyhetsjournalistiken 
dock med att vara opartisk. Istället anklagas nyhets-
medierna för att vara vänstervridna eller höger-
vridna eller för att gynna partierna till vänster alter-
nativt till höger. Kritikerna insinuerar därmed att 
 nyhetsmedierna och journalisterna inte alls drivs av 
objektivitet och opartiskhet utan av egna politiska 
agendor. Kritiken kommer både från vänster och höger 
politiskt sett, även om kritiken om vänstervridning 
har varit och är starkare i såväl Sverige som i USA. 
Den gemensamma nämnaren är att kritiken oftast 
bygger på misstankar om att antingen ägarnas eller 
journalisternas politiska sympatier  påverkar nyhets-
journalistiken och dess innehåll. De som kritiserar 
journalistiken för att vara högervriden  brukar peka 
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på att de flesta  medierna är kommersiella och drivs 
av personer som kan antas vara borgerliga, och på att 
flertalet tidningar i  Sverige har liberala eller borgerliga 
ledarsidor (Allern, 2018; Boethius, 2001). De som kri-
tiserar journalistiken för att vara vänstervriden brukar 
istället peka på att journalister står till vänster om all-
mänheten politiskt sett. Särskilt hård brukar kritiken 
mot public  service vara (Segerfeldt, 2016; Olin, 2019; 
Widholm &  Mårtensson, 2018).

När det gäller ägarna av olika medier finns det inga 
undersökningar av vilka politiska sympatier de har, 
men de som anklagar medierna för att vara höger-
vridna har rätt i att de allra flesta svenska nyhetsmedier 
är kommersiella och att de flesta tidningar är borgerliga 
om man ser till ägande och ledarsidor (Ohlsson, 2015). 
När det gäller journalisterna och deras  politiska sym-
patier finns det fler studier, även om de numera har någ-
ra år på nacken. Exempelvis har Asp (2012a) visat att 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet är kraftigt överrepre-
senterade bland svenska journalister, medan framför-
allt Moderaterna och Socialdemokraterna är kraftigt 
underrepresenterade. Liknande resultat framkommer 
även av en annan studie (Strömbäck m fl, 2012). Sär-
skilt markant är detta bland journalister som arbetar 
inom radio och TV, där public service dominerar (Asp, 
2012a). Just dessa resultat bör dock tolkas med försik-
tighet, då antalet svarande är tämligen lågt. Också när 
det gäller vänster-högerinställning visar Asps studier 
att svenska journalister står till vänster om allmän-
heten, även om ansvariga utgivare placerar sig själva 
i mitten av vänster-höger-skalan (Asp, 2012b). Studier 
visar också att partiidentifikationen bland journalister 
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är låg, vilket indikerar en strävan efter att stå fria från 
politiska partier (Asp, 2006b). Sammantaget betyder 
detta ändå att de som anklagar medierna för att vara 
vänstervridna har rätt i att journalisterna står till vän-
ster om allmänheten politiskt sett.

För kritikerna tas undersökningar och fakta om 
ägarnas respektive journalisternas politiska sympatier 
som intäkt för att dessa påverkar det nyhetsjourna-
listiska innehållet, det vill säga vad och hur nyhets-
journalistiken rapporterar om politik och samhälle. 
Enligt kritikerna misslyckas ägarna och journalisterna 
– i den mån de överhuvudtaget anses försöka – med att 
inte låta de egna politiska åsikterna eller  sympatierna 
påverka det journalistiska innehållet. Detta gäller 
både den svenska och den amerikanska kritiken mot 
medierna för att vara politiskt partisk (för en aktuell 
översikt om forskning kring mediernas partiskhet, se 
Lichter, 2017). Denna kritik om vänster- eller höger-
vridning brukar man sedan bygga under med olika 
enskilda exempel på artiklar eller inslag som man 
menar bekräftar att journalistiken är vänster- eller 
 högervriden.

Medan de som anklagar medierna för vänster- 
 respektive högervridning har rätt när det gäller  ägarnas 
(troliga) respektive journalisternas  politiska sympatier 
kan de dock inte båda samtidigt ha rätt när det gäller 
 kritiken mot journalistikens innehåll –  åtminstone inte 
om de syftar på nyhetsjournalistiken generellt sett. 
Rent logiskt kan journalistiken då inte samtidigt vara 
vänstervriden och högervriden.  Antingen har någon av 
sidorna fel – eller så har båda det.
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Tes 2: Den strukturellt partiska och medialiserade 

journalistiken

Medan ägarna, cheferna och journalisterna inom 
 olika medier självfallet har betydelse för journalistiken 
och dess innehåll råder det inom forskningen en om-
fattande enighet om att många andra faktorer  också 
har stor betydelse. Den vanligaste modellen för att 
beskriva detta är den så kallade hierarkiska modellen, 
formulerad av Shoemaker och Reese (2014), som åter-
ges i figur 2.1.

Figur 2.1. Faktorer som påverkar mediernas innehåll:  

den hierarkiska modellen.

I centrum för modellen återfinns de individer som är 
verksamma inom medierna: ägare, chefer, redaktörer 
och journalister. Samtidigt som de – liksom vilka vär-
deringar och normer som de bär på – är viktiga ska de-
ras betydelse inte överdrivas. Skälet är att  individerna 

Sociala system

Sociala institutioner

Medieorganisationer

Medierutiner

Individer
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inom medierna inte är fria att agera som de vill. Till 
att börja med förväntas de leva upp till de normer som 
 råder inom medierna, där inte minst den journalis-
tiska professionalismen har stor betydelse (Nygren, 
2015). Till det kommer att hur de agerar i sina profes-
sionella normer i hög grad påverkas av olika rutiner 
och normer i nyhetsarbetet, exempelvis yrkesideal och 
– inte minst – etablerade nyhetsvärderingar (Allern, 
2001; O‘Neill & Harcup, 2009; Strömbäck, 2019). 
Dessa påverkas i sin tur i hög grad av medieorganisa-
tionerna och deras uppbyggnad, policys och mål. Inte 
minst viktiga i det sammanhanget är de ekonomiska 
resurser och målsättningar som medierna har (Allern, 
2002; Hamilton, 2004; McManus, 1996). Samtidigt 
ingår olika medier i, och formar tillsammans med an-
dra medier, en social institution, som verkar i samspel 
med andra sociala insti tutioner, exempelvis politiska 
institutioner (Cook, 2005; Sparrow, 1999). Med insti-
tutioner avses här relativt stabila uppsättningar av 
regler och praktiker som är inbäddade i strukturer, 
vars organisatoriska och andra resurser gör handling 
möjlig och samtidigt skapar mening åt och rättfärdigar 
olika handlingar (March & Olsen, 1989). Rörelse-
friheten för enskilda medieorganisationer begränsas 
därmed av att de utgör en del av nyhetsmedierna som 
institution (Cook, 2005), liksom av relationerna med 
andra sociala  institutioner. 

På den mest övergripande nivån påverkas  medierna 
som organisationer och institutioner vidare av det 
 sociala system som råder i ett land, vilket  inbegriper 
summan av alla aktörer, organisationer och institutio-
ner. Det sociala systemet inbegriper även normer och 
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värderingar, både i allmänhet och när det gäller olika 
aktörers, organisationers och  institutioners  funktioner 
och ansvar (Hallin & Mancini, 2004;  Hanitzsch & 
Mellado, 2011). 

Tillsammans bidrar dessa faktorer till att forma vad 
som inom forskningen kallas strukturell partiskhet 
(structural bias). Med det avses förenklat att nyhets-
mediernas innehåll formas av ”the character of the 
medium or because of the incentives that apply to 
commercial news programming”, för att citera Hof-
stetter (1976, s. 34) som var först med att använda be-
greppet i en analys av mediernas valbevakning. På en 
mer allmän nivå syftar strukturell partiskhet på hur 
journalistikens innehåll – vad det handlar om och hur 
det är utformat – påverkas av strukturella och semi- 
strukturella faktorer kopplade till den journalistiska 
professionalismen, nyhetsarbetets rutiner och organi-
sering, nyhetsmediernas format och  nyhetsmedierna 
som en social institution i interaktion med andra 
 sociala institutioner (Hofstetter, 1976; Graber, 2006; 
 Gulati m fl, 2004; Strömbäck & Shehata, 2007). 

Ett annat teoretiskt perspektiv som har mycket 
gemen samt med – och lånar från – teorin om struk-
turell partiskhet är teorin om politikens medialisering 
och nyhetsmedielogik. Teorin finns i lite olika for-
mer, men bygger på grundantagandet att medier och 
politik utgör skilda system med olika logiker och att 
den politiska kommunikationen i hög grad styrs av 
antingen nyhetsmedielogiken eller den politiska logi-
ken (Asp, 1986; Esser, 2013; Strömbäck, 2008, 2016). 
Teorin hämtar inspiration från teorin om en särskild 
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form av nyhetsmedielogik, enligt vilken mediernas 
innehåll i första hand formas av nyhetsmediernas for-
mat, organisation och resurser, yrkesmässiga normer 
och behov av att fånga publikens uppmärksamhet 
( Altheide & Snow, 1979; Asp, 1986, 2014; Esser, 2013; 
Hjarvard, 2013; Landerer, 2013; Mazzoleni, 2008). 
Enligt teorin är det nyhetsmedierna själva och deras 
behov –  formade i första hand av graden av journalis-
tisk professionalism, graden av marknadsorientering 
och av de tillämpade medieteknikerna – snarare än 
verkligheten som styr vad nyhetsmedierna rapporterar 
om och hur de utformar rapporteringen (Esser, 2013; 
Strömbäck & Esser, 2014). 

Politikens medialisering handlar samtidigt om en 
långsiktig process, där politiken och den politiska kom-
munikationen kan vara mer eller mindre  medialiserad, 
mer eller mindre präglad av nyhetsmedie logiken. Det-
samma gäller nyhetsmediernas bevakning av politik och 
samhälle. I vilken utsträckning nyhetsjournalistiken res-
pektive de politiska aktörernas olika ageranden präglas 
av nyhetsmedielogiken snarare än någon form av poli-
tisk logik kan därför ses som indikatorer på politikens 
medialisering, tillsammans med i vilken utsträckning 
som nyhetsmedierna är självständiga och  fristående 
från politiska aktörer och institutioner (Strömbäck & 
Dimitrova, 2011; Strömbäck & Esser, 2014).

Ett annat sätt att formulera detta bygger på distink-
tionen mellan nyhetsmediernas urvalsmakt och  deras 
tolkningsmakt (Asp, 1986). Nyhetsmedierna kan fun-
gera både som arena för andra aktörer och som en 
självständig aktör i den politiska kommunikationen. 
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Ju mindre urvalsmakt och tolkningsmakt nyhets-
medierna har, desto mer fungerar de som arenor, och 
ju mer  urvalsmakt och tolkningsmakt de har, desto 
mer fungerar de som självständiga aktörer. Här pekar 
forskningen entydigt på att mediernas urvalsfrihet och 
tolkningsfrihet har ökat ur ett längre tidsperspektiv.

Det är den ena sidan av myntet. Den andra sidan 
handlar om att nyhetsmediernas ökade självständig-
het och stora betydelse i opinionsbildningen skapar 
starka incitament för politiska aktörer att förstå och 
anpassa sig till nyhetsmedierna och deras logik. Det 
gäller såväl vad de politiska aktörerna kommuni cerar 
som hur de kommunicerar och när de kommunicerar. 
Det gäller inte minst under valrörelser när så  mycket 
står på spel för de politiska aktörerna. De satsar där-
för stor energi och kraft på att anpassa sig till och 
 påverka nyhetsmedierna (Arcenaux m fl, 2019; Nord 
&  Strömbäck, 2018; Sellers, 2010; Strömbäck & Esser, 
2017). Lite tillspetsat kan det sägas leda till en dubbel 
omformning av den verklighet som nyheterna hand-
lar om: Först anpassar sig olika aktörer till nyhets-
medierna och nyhets medielogiken, och sedan omfor-
mar nyhets medierna det nyheterna handlar om för 
att ytter ligare passa nyhetsmedielogiken (Altheide & 
Snow, 1991; Strömbäck, 2014, 2019). Det innebär ock-
så att vad nyhetsmedierna slutligen rapporterar om 
och hur den rapporteringen är utformad beror på sam-
spelet mellan nyhetsmedierna och politiska och andra 
sociala aktörer.

En viktig del av nyhetsmediernas logik handlar om 
beroendet av det egna formatet och nödvändigheten av 
att hantera det konstanta överskott av information och 
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det underskott av uppmärksamhet som råder (Hernes, 
1978). För att hantera detta och vara framgångsrika i 
kampen om publiken har nyhetsmedierna utvecklat 
olika berättartekniker, vilka ofta ses som konkreta ut-
tryck för medielogiken och samtidigt har betydelse för 
urvalet och utformningen av nyheterna. Till dessa hör 
tillspetsning, förenkling, polarisering, personifiering, 
konkretion, intensifiering och stereotypisering (Asp, 
1986; Hernes, 1978; Strömbäck, 2014). Ju mer en möj-
lig nyhet passar eller kan formas journalistiskt med 
hjälp av dessa berättartekniker, desto större är sanno-
likheten att den ska bli en del av nyhetsurvalet. 

En gemensam nämnare mellan dessa teoretiska 
perspektiv handlar om att de bidrar till att förklara 
de nyhetsvärderingar och processer för nyhetsurval 
som har vuxit fram och över tid institutionaliserats. 
Forskningslitteraturen kring nyhetsvärderingar och 
nyhetsurval är omfattande (se exempelvis Gans, 1980; 
Ghersetti, 2012; Harcup & O’Neill, 2017; Johansson, 
2004; Strömbäck, 2019), men en sammanfattning av 
den  litteraturen visar att sannolikheten för att nyhets-
medier ska rapportera om en potentiell nyhet ökar:

• Ju viktigare och mer relevant en nyhet upplevs vara;
• Ju större publikens intresse för en möjlig nyhet anses 

vara;
• Ju mer en möjlig nyhet handlar om kända, status-

fyllda eller mäktiga personer, organisationer eller 
nationer;

• Ju närmare tidsmässigt, geografiskt och kulturellt 
en möjlig nyhet utspelar sig;
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• Ju mer en möjlig nyhet passar mediernas format och 
kan rapporteras med hjälp av berättartekniker som 
tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, 
personifiering, intensifiering och stereotypisering;

• Ju mer en nyhet handlar om problem, konflikter och 
negativa företeelser;

• Ju mer nyhetskällor har subventionerat en möj-
lig nyhet så att den är billig att bevaka och passar 
medielogiken och nyhetsmediernas format;

• Ju mer en möjlig nyhet passar de frågor, processer 
eller berättelser som redan befinner sig på nyhets-
mediernas dagordningar;

• Ju mindre krav en möjlig nyhet ställer på publikens 
förkunskaper samtidigt som den kan förväntas 
fånga människors intresse;

• Ju mindre resurser i form av arbetstid, personal  eller 
pengar det krävs för att bevaka eller granska en 
 möjlig nyhet.

Att nyhetsjournalistiken inte ger – och aldrig kan ge – 
heltäckande och helt rättvisande bilder av den verklig-
het som journalistiken handlar om råder det konsensus 
om inom forskningen, och har sålunda många förkla-
ringar på olika analytiska nivåer. Det behöver inte 
handla om någon form av politisk partiskhet – särskilt 
inte när det handlar om frågor eller processer, personer, 
organisationer eller institutioner inom vad som bru-
kar kallas sfären av legitima konflikter (Hallin, 1986). 
Det är när saker faller inom sfären av legitima konflik-
ter som nyhetsjournalistiken  strävar efter objek tivitet, 
opartiskhet och att låta olika  sidor komma till tals 
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(Hallin, 1986; Johansson, 2015).  Annorlunda kan det 
förhålla sig när det handlar om sådant som faller inom 
sfären för konsensus – där i princip alla är överens – 
 eller sfären av avvikelser – där den överväldigande ma-
joriteten är överens om att något inte är legitimt. Ett 
par exempel på frågor som faller inom sfären för kon-
sensus skulle kunna vara tanken att alla människor är 
lika mycket värda och att demokrati är det mest önsk-
värda styrelseskicket: om någon i Sverige hävdar detta 
ifrågasätts det sällan inom nyhetsjournalistiken, lika-
så känner nyhetsjournalistiken inte något behov av att 
låta någon som anser motsatsen komma till tals. Om-
vänt faller tanken att människor är olika mycket värda 
och att diktatur  skulle vara mer önskvärd än demo krati 
inom sfären för avvikelser, vilket aktiverar ett kritiskt 
avståndstagande från nyhetsjournalistikens sida. Vad 
som faller inom respektive sfär skiljer sig samtidigt 
mellan länder, och kan förändras över tid. Det senare 
sker exempelvis  genom att konsensus bryter samman 
eller genom att frågor, personer eller organisationer 
rör sig från sfären av avvikelser i riktning mot sfären 
av legitima konflikter. Bra svenska exempel på frågor 
där det har skett stora förändringar över tid handlar 
om synen på barnaga  eller homo sexualitet, som fram 
till 1970-talet var tillåtet respektive förbjudet men som 
idag av de allra flesta betraktas som förkastligt respek-
tive fullt normalt. Mer generellt kan man säga att 
nyhets journalistiken alltid tenderar att spegla – och i 
förlängningen bidra till att upprätthålla – de normer 
och värderingar som är  dominerande i ett samhälle 
(Gans, 1980; Hallin, 1986).
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Politisk partiskhet eller strukturell partiskhet:  

en jämförande diskussion

För att sammanfatta kan de som kritiserar nyhets-
medierna för politisk partiskhet och de som kritiserar 
dem för strukturell partiskhet och medialisering vara 
överens om att nyhetsmedierna inte ger heltäckande 
och helt rättvisande bilder av verkligheten. De kan 
också vara överens om att journalistiken vid olika 
tillfällen gynnar eller missgynnar någon viss åsikts-
riktning eller något visst parti. Där slutar dock enig-
heten. Medan de förra hävdar att avvikelser beror på 
politiska värderingar och sympatier hävdar de senare 
att det beror på strukturell partiskhet, det vill säga 
nyhetsproduktionens villkor, formade som de är av 
faktorer på system-nivån, institutionsnivån, medie-
organisationerna själva och deras rutiner, individerna 
inom medierna, och samspelet mellan medier och med 
andra sociala aktörer. Eller för att citera Graber (2006, 
s. 326): ”Political bias reflects ideological judgments, 
whereas structural bias reflects the circumstances of 
news production”. 

Frågan är om den empiriska forskningen kan ge svar 
på vilken sida som har rätt? Här ska det först konstate-
ras att det finns olika former av partiskhet (bias), och 
att ett parti eller en åsiktsriktning kan gynnas på ett 
sätt och missgynnas på ett annat sätt. En vanlig dis-
tinktion i det sammanhanget är mellan partiskhet vad 
gäller synlighet, tonalitet och dagordningen, där ett 
parti kan gynnas eller missgynnas vad gäller hur syn-
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ligt det är i nyhetsjournalistiken, i vilken grad nyhets-
rapporteringen är positiv eller negativ, och i  vilken 
utsträckning mediernas dagordning handlar om de 
frågor som partiet vill föra fram (Asp, 2011; Eberl m fl, 
2017; Gunther, 2005; Hopmann m fl, 2012, 2017).

Ett sätt att närma sig svaret på den frågan är ändå 
att kontrastera tesen om politisk partiskhet och tesen 
om strukturell partiskhet och vad som kan förväntas 
av det journalistiska innehållet om respektive tes stäm-
mer. Om tesen om politisk partiskhet stämmer bör det 
visa sig genom att samma nyhetsmedium systematiskt 
gynnar en viss åsiktsriktning eller ett visst parti. Om 
det är så att ett visst nyhetsmedium vid vissa tillfällen 
gynnar en viss åsiktsriktning eller ett visst parti, och 
vid andra tillfällen en annan åsiktsriktning eller ett 
annat parti, talar det för att förklaringen handlar om 
strukturell snarare än politisk partiskhet. Vidare: om 
tesen om politisk partiskhet stämmer bör olika medier 
beroende på deras politiska färg systematiskt rappor-
tera om olika åsikter eller partier på olika sätt. Om 
olika nyhetsmedier rapporterar om olika åsikter eller 
partier på snarlika sätt talar det tvärtom för att för-
klaringen istället handlar om strukturell partiskhet. 
Till sist: om tesen om politisk partiskhet stämmer bör 
ett visst parti eller en viss åsiktsriktning systematiskt 
gynnas vad gäller såväl synlighet som tonalitet och 
agendan, medan om ett visst parti eller en viss åsikts-
riktning gynnas i ett avseende men inte i andra talar 
det för att förklaringen istället handlar om strukturell 
partiskhet.
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I de kommande kapitlen kommer vi att analysera 
hur svenska nyhetsmedier bevakade valrörelsen 2018 
och bedöma om resultaten kan förklaras av tesen om 
politisk partiskhet respektive tesen om strukturell par-
tiskhet och medialisering. Innan dess finns det dock 
skäl att översiktligt beskriva tidigare forskning.

Tidigare forskning: en översikt 

Såväl i USA som i Sverige finns det en tämligen om-
fattande forskning med relevans för frågan om jour-
nalistikens politiska partiskhet, särskilt vad gäller (a) 
val rörelser och (b) den partipolitiska partiskheten. 
 Eftersom den svenska debatten ofta präglas av den 
amerikanska finns det skäl att också nämna vad den 
amerikanska forskningen  visar, innan vi går in på 
 tidigare svensk forskning. Den har det något  enklare  
att försöka fastställa om eller i vilken grad den  politiska 
nyhetsjournalistiken präglas av politisk partiskhet,  
givet att det bara finns två partier och två kandidater 
i varje val (primärvalen utgör undantag). Om man 
 lutar sig på den forskning som bygger på systematiska 
kvantitativa innehållsanalyser visar tidigare forskning 
att det finns lite som talar för systematisk politisk par-
tiskhet i de tradi tionella nyhetsmedierna (D’ Alessio, 
2012; D’Alessio & Allen, 2000; Domke m fl, 1999; 
Farnsworth & Lichter, 2010; Lichter, 2017;  Niven, 
2002).2 De mönster i den politiska  journalistiken som 

2 Ett undantag som har fått mycket uppmärksamhet utgörs av Groseclose, 
2011, som dock fått hård metodologisk kritik (se bland annat Nyhan, 
2012; Gross m fl, 2012).
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återfinns – och som gynnar eller missgynnar olika 
partier eller politiker – förklaras bättre av strukturell 
partiskhet och ekonomiska faktorer, däribland att tid-
ningar anpassar sig till de politiska preferenserna i det 
egna utgivningsområdet (se exempelvis Gentzkow & 
Shapiro, 2010).

När det gäller svensk forskning har Asp (2011; Asp 
& Bjerling, 2014) och sedermera Johansson (2017) 
undersökt mediernas rapportering och partiskhet 
under valrörelserna 1979–2014. Dessa Medievals-
undersökningar är unika då de sträcker sig över så lång 
tidsperiod och därmed möjliggör jämförelser över tid. 
Vad gäller frågan om politisk partiskhet bygger de i 
hög grad på ett så kallat aktörsbehandlingsindex, 
vilket är ett sammansatt mått av hur ofta en aktör 
får agera samt hur mycket och på vilket sätt samma 
 aktör omtalas av andra aktörer. Dessa studier visar 
flera resultat som är relevanta i sammanhanget. För 
det första finns det alltid något eller några partier som 
gynnas respektive missgynnas av den bild som ges av 
valrörelserna. För det andra är det olika partier som 
gynnas eller missgynnas i olika val. För det tredje har 
lik heterna i hur olika medier bevakar partierna ökat 
över tid, och för de tidningar som har en politisk färg 
på ledarsidan har utrymmet som ges åt det närstående 
partiet minskat över tid. Taget tillsammans leder detta 
Asp (2011, s. 143) till att konstatera att ”Även om 
det finns skillnader mellan olika nyhetsmedier är det 
likheterna i urval och tolkning och inte skillnaderna 
som utmärker svensk politisk journalistik. Det gör att 
om ett parti hamnar i ett ogynnsamt eller gynnsamt 
opinionsklimat slår det igenom i alla nyhetsmedier”. 
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Detsamma gäller i hög grad mediernas behandling 
av regeringsalternativen (Asp, 2011; Asp & Bjerling, 
2014), och liknande resultat framkommer i studien av 
medievalrörelsen 2014 (Johansson, 2017).

I samband med valrörelserna 2006–2014 har  frågan 
om den politiska partiskheten även undersökts av 
Strömbäck och Nord, som i sina studier utgår från 
partiernas förekomst i medierna, hur ofta partierna 
dominerar nyheterna och i vilken utsträckning nyhe-
terna är vinklade på ett sätt som är positivt respek-
tive negativt för partierna (Strömbäck, 2013; Nord & 
Strömbäck, 2018). Till att börja med visar dessa stu-
dier att partiernas synlighet varierar mellan de  olika 
 valrörelserna, men också att ett parti kan gynnas i ett 
avseende men missgynnas i ett annat. Ett tydligt exem-
pel på det är Sverigedemokraterna, som i de senaste 
 valrörelserna har fått en medieuppmärksamhet som 
kraftigt har överstigit deras stöd i opinionen, men 
som under valrörelserna 2010 och 2014 också fick en 
mer negativ bevakning. Samtidigt visar resultaten att 
de allra flesta nyheter – i genomsnitt 85 procent – var 
 neutralt vink lade, men att negativa vinklingar var 
vanligare än  positiva (Nord & Strömbäck, 2018). Det 
 illustrerar vad som brukar kallas negativ bias, det vill 
säga att negativa nyheter generellt anses som bättre 
nyheter än  positiva nyheter (Lengauer m fl, 2012; 
 Patterson, 1993). Att ett plan kraschar kommer så att 
säga alltid ha ett större nyhetsvärde än att ett plan lyfte 
som det skulle. Likaså kommer det alltid att vara en 
större nyhet när eller om det visar sig att någon politi-
ker är inblandad i en skandal än att politiker sköter sig 
som de förväntas. 
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Sammantaget talar den tidigare forskningen starkt 
för att svensk nyhetsjournalistik präglas av strukturell 
partiskhet och medialisering snarare än politisk par-
tiskhet, och att det som styr svenska  nyhetsmedier är 
nyhetsvärderingar snarare än politiska  värderingar. 
Detta gäller åtminstone under valrörelser och i be-
handlingen av de politiska partierna. Forskning om 
hur det ser ut mellan valrörelserna är begränsad, 
men den forskning som finns visar också att svensk 
nyhetsjournalistik präglas av balans och opartiskhet 
( Hopmann m fl, 2017).

Frågan är dock hur det såg ut under valrörelsen 2018? 
Präglades nyhetsbevakningen av politisk partisk het 
 eller strukturell partiskhet och medialisering? Detta 
ska vi analysera i de kommande kapitlen.


