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Valrörelser har drag av ritual över sig där mycket känns 
igen. Val rörelsen som ritual är både beroende av par-
tiernas kampanjande och nyhetsmediernas sätt att 
organisera och planera arbetet (Nord & Strömbäck, 
2018). Även om det alltid testas nya kampanjmetoder 
och nya sätt att bevaka finns det ändå saker som alltid 
återkommer. Politiker tar fram valaffischer och val-
stugor och kampanjar i mångt och mycket på  liknande 
sätt som skett sedan ett sekel tillbaka, även om det 
hela tiden finns en strävan hos partierna att förbättra 
och professionali sera kampanjerna (Esaiasson, 1990; 
Negrine, 2008; Nord & Strömbäck, 2018). Men även 
nyhets medierna är traditionstyngda.  Genomgångar 
av partiernas  positioner i sakfrågor i nyhetsjourna-
listiken känns igen. Uppsnack och utvärdering av 
partiledarinter vjuer och debatter är sedan länge en del 
av standard repertoaren i nyheterna om valrörelsen. 
Vad vi sett de senaste valrörelserna är dock att nyhets-
medierna genom att själva arrangera debatter och 
 utfrågningar mer eller mindre försöker göra sin egen 
valrörelse. Parti ledarna verkar köpa upplägget och går 
från den ena medie kanalen till den andra. Det är länge 
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sedan som utfrågningar och debatter endast förekom i 
SVT och SR. Under valrörelsen 2018 var det också tyd-
ligt att medierna satsade mer på olika typer av fakta-
kollar än under tidigare valrörelser.

Vilken bild av valrörelsen möter då väljarna? Hur 
mycket valbevakning får väljarna sig till livs och vad 
handlar den om? Vi ska i detta kapitel framförallt ta 
oss an frågan om mediedagordningen under 2018 års 
valrörelse. Redan nu kan vi säga att det bjuder på vissa 
överraskningar, medan andra saker är mer förväntade. 
Men först till frågan hur mycket valrörelse det egentli-
gen var i nyheterna veckorna före valdagen. 

Valrörelsen möter väljarna

Tidigare analyser av den svenska valrörelsebevak-
ningen har konstaterat att valrörelserna generellt sett 
har fått mindre plats i nyhetsbevakningen sedan slutet 
av 1970-talet och framåt (Asp & Bjerling, 2014). Slut-
satserna är att nedgången till viss del kan förklaras av 
tabloidisering och försämrade ekono miska förutsätt-
ningar. Men nyhetsjournalistiken i print medier har 
också fått stryka på  foten för satsningar på webbpubli-
cering av nyheter. Föränd ringen gäller inte bara press-
sen, eftersom även eter medierna minskat sin bevak-
ning av valrörelsen på tradi tionella plattformar. Webb 
och satsningar på valet i andra kanaler gör visserligen 
att valbevakningen totalt sett kanske är mer omfat-
tande, men inte i de traditionella nyhetsprogrammen. 
Asp och Bjerling menar också att politikens plats i det 
gemensamma offentliga rummet har förändrats som 
en följd av en tilltagande specialisering och fragmenti-
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sering. Istället för en stor gemensam scen finns det 
många små scener för de som är särskilt intresserade 
av politik (Asp & Bjerling, 2014).

Hur ser då bilden ut i valrörelsen 2018? Fortsätter 
de nedåtgående trenderna eller har något hänt? Ser vi 
till omfattningen av valbevakningen på traditionella 
platt formar är det – så som tidigare forskning visat 
– i de allra flesta fall mycket mindre omfattande val-
bevakning än tidigare decennier. Morgonpressen har 
lagt sig på en bevakning som är lägre idag jämfört med 
förr, men i nivå med de senaste valrörelserna. I  Dagens 
 Nyheter och Svenska Dagbladet  publicerades det  
under de fyra sista veckorna runt 250 nyhets artiklar 
om valet i respektive tidning. Det kan jämföras med 
1980- och 1990-talet, då antalet artiklar om  valrörelsen 
ibland kunde vara det tredubbla. 

För kvällspressen finns inte samma nedgång i val-
rörelsebevakningen. Antalet artiklar skiftar något un-
der åren och numera är det en mer omfattande poli tisk 
nyhetsrapportering i kvällspressen än i morgon pressen 
i svenska valrörelser. Det skiljer sig från  situationen 
före millennieskiftet, då förhållandet var det omvända. 
2018 hade Expressen dessutom mer omfattande bevak-
ning än Aftonbladet.  Denna omsvängning påverkar i 
sig den generella bilden av medievalrörelsers karaktär. 
Detta eftersom vi vet att nyhetsjournalistiken om po-
litik och val skiljer sig mellan kvällspress och morgon-
press (Asp & Bjerling, 2014; Johansson, 2017; Nord & 
Strömbäck, 2018).

I etermedierna, där inte samma strukturförändring 
skett som för pressen, är förändringarna mindre än 
för morgonpressen. Rapport och TV4 Nyheterna har 
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också sedan mitten av 2000-talet ökat sin bevakning 
av valrörelserna, medan det för Ekot ligger på unge-
fär samma nivå som tidigare. Den långsiktiga trenden 
är dock en något minskad sammanlagd bevakning i 
public service. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de 
långsiktiga trenderna för valbevakningens omfattning 
på de traditionella plattformarna visserligen  bekräftas 
ifråga om morgonpressen. Här ligger bevakningen 
kvar på en lägre nivå än tidigare, medan kvällspress 
(framförallt Expressen) och tv-nyheterna snarare 
verkar intensifiera sin valbevakning under de senaste 
 valen och så även 2018. 

Ser vi på hur mycket valbevakning som väljarna kun-
de ta del av under de fyra valrörelseveckorna är det helt 
klart så att det finns flest nyheter om valet i kvällspres-
sen, följt av morgonpress och sist eter medierna (figur 
4.1). Resultaten visar också att intensiteten i bevak-
ningen ökar under valrörelseveckorna i  pressen medan 
den i stort sett är oförändrad i etermedierna. Störst är 
ökningen i kvällspressen. När det var fyra veckor kvar 
kunde läsaren i snitt läsa åtta nyheter om valet  varje 
gång det bläddrades i Aftonbladet eller  Expressen. 
Motsvarande siffra var 18 per dag veckan före val-
dagen. På samma sätt dubbleras antalet artiklar i 
 genomsnitt från cirka fem till 12 i morgonpressen under 
 valrörelsen. Men för de som lyssnade på Ekot, tittade 
på Rapport eller TV4 Nyheterna handlade fyra nyheter 
i varje huvudsändning om val rörelsen. Denna stabili-
tet ska ses som ett uttryck för etermediesändningarnas 
fasta struktur, där sändningstiden inte går att ändra 
utan är fastlagd. Inom dessa tidsramar ska valrörelse-
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rapporteringen  samsas med mer  allmänna inrikes- och 
utrikesnyheter. I pressen och framförallt i kvällspressen 
finns det större möjlighet att lyfta fram olika  händelser 
och ämnen beroende på nyhetsvärde. Att så många som i 
snitt 18 artiklar handlar om valet dagarna före val dagen 
indikerar att nyhetsvärdet för valrörelsen var högt.

Figur 4.1. Antal nyhetsartiklar/inslag per dag under 

valrörelsens sista fyra veckor 2018 (artiklar/inslag/dag).

Kommentar: Tabellen bygger på antal artiklar/nyhetsinslag i de tryckta utgåvorna för 

pressen och etermediesändningar för tv/radio. Morgonpress=Dagens Nyheter,  Svenska 

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

Rapport (SVT). Vecka 4=fjärde veckan före valdagen, Vecka 3=tredje veckan före 

 valdagen, Vecka 2=näst sista valrörelseveckan, Vecka 1=veckan före valdagen.

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

På dagordningen 1: Regeringsfrågan 

En av de centrala frågorna när det gäller mediernas be-
vakning av valrörelser – och politik i allmänhet – hand-
lar om dagordningen, det vill säga vilka frågor som får 
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stor uppmärksamhet i medierna. Det har betydelse för 
partierna, som vill att valrörelsen ska handla om de 
frågor som de själva driver och som de kan sägas ”äga” 
(Petrocik, 1996; Petrocik m fl, 2003; Walgrave m fl, 
2009, 2015). Det har också stor betydelse för opinions-
bildningen, då forskning återkommande visar att det 
finns samband mellan vilka frågor som finns på nyhets-
mediernas dagordningar och vilka frågor människor 
tycker är viktiga samhällsfrågor (Djerf-Pierre & She-
hata, 2017; McCombs, 2014; Shehata & Strömbäck, 
2013a, 2013b).

När det gäller valrörelsen 2018 var det ingen som 
höjde på ögonbrynen när det inför den påpekades att 
regeringsfrågan skulle bli ett centralt tema (Eriksson, 
2017). Opinionsläget hade visserligen svängt ganska 
kraftigt för många partier under mellanvalsperioden, 
men svårigheterna att bilda en regering med starkt stöd 
var länge uppenbara. De som förutspådde regerings-
frågans centrala plats i valbevakningen fick också rätt. 

Av alla artiklar och nyhetsinslag som sändes under 
valrörelseveckorna tog 13 procent upp regeringsfrågan 
på nationell nivå. Endast några få inslag och artiklar 
tog upp hur politiska samarbeten skulle se ut i kom-
muner och landsting efter valdagen. Frågan är givetvis 
om 13 procent ska ses som mycket eller lite. I tidigare 
Medievalsundersökningar har inte regeringsfrågan 
mätts på exakt samma sätt som 2018, vilket  försvårar 
jämförelser. Men regeringsfrågan har skattats på 
 andra sätt; dels utifrån om artikeln/inslaget i huvud-
sak tagit upp regeringsfrågan eller vilket utrymme 
som  regeringsfrågan fått totalt sett jämfört med alla 
andra frågor i en artikel eller inslag. Oavsett vilket 
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mått vi använder så stod regeringsfrågan i fokus mer 
i val rörelsen 2018 än tidigare valrörelser (Asp, 2011; 
 Johansson, 2017). 

Om vi granskar bevakningen lite mer i detalj är en 
fråga om intresset för regeringsfrågan ökade i takt 
med att valdagen närmade sig och om det fanns skill-
nader mellan olika medier i detta avseende. I figur 4.2. 
ser vi andelen nyheter om regeringsfrågan fördelat på 
mediegrupper under de fyra valrörelseveckorna. Som 
framgår fokuserade pressen något mer på regerings-
frågan än etermedierna, men det fanns även skillnader 
mellan olika nyhetsredaktioner. Det nyhetsmedium 
som fokuserade mest på regeringsfrågan var Dagens 
Nyheter, där var femte artikel (21 procent) berörde frå-
gan om nästa regering. Minst intresse för regeringsfrå-
gan finner vi i Ekot, där endast drygt fyra procent tog 
upp regeringsbildningen. 

Med tanke på att regeringsfrågan blir mer relevant ju 
närmare valdagen vi kommer kunde man förvänta sig 
att nyhetsmedierna skulle fokusera mer på regerings-
bildningen allt eftersom valrörelsen pågår. Någon  
sådan tendens visar resultaten bara för etermedierna, 
vilka ökar sitt fokus på regeringsfrågan de sista två 
veckorna före valet. För pressen ligger det ganska sta-
bilt, där en vecka dock sticker ut nedåt för varje medie-
typ. Det är dock inte samma vecka. Slutsatsen är att 
dagspressen hade regeringsfrågan i fokus redan när val-
rörelsens sista månad startade, men att eter medierna 
lät frågan bli mer central sista valrörelse veckan.
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Figur 4.2. Andel nyhetsartiklar/inslag som tog upp 

regeringsfrågan under valrörelsens sista fyra veckor 2018 

(procent).

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

olika typer av innehåll för 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). Vecka 4=fjärde veckan före valdagen, Vecka 3=tredje veckan före valdagen, 

Vecka 2=näst sista valrörelseveckan, Vecka 1=veckan före valdagen.

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

En sak är hur mycket regeringsfrågan togs upp. En an-
nan sak är på vilket sätt. I Medievalsundersökningen 
2018 gjorde vi en djupdykning i den frågan genom 
att undersöka (1) vilka olika regeringsalternativ som 
disku terades, (2) om Sverigedemokraternas roll togs 
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I stort sett alla artiklar och inslag om regerings-
frågan tog upp olika varianter av möjliga regerings-
bildningar (tabell 4.1).

Tabell 4.1. Regeringsfrågan i nyhetsbevakningen  

av valrörelsen 2018 (procent). 

Allians/borgerlig regering 36

Rödgrön/socialdemokratisk regering 11

Blocköverskridande regering 15

Andra kombinationer/ingen tydlig 38

Summa procent 100

Antal artiklar/inslag 202

Kommentar: Endast de artiklar/inslag där regeringsbildning på riksnivå tas upp ingår 

i analysen. 

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

I en dryg tredjedel (36 procent) av dessa låg fokus på 
de borgerliga partierna och dess möjlighet eller omöj-
lighet som regeringsbildare. En inte obetydlig del 
handlade om blocköverskridande regeringsalternativ 
(15 procent). En mindre del, sammanlagt 11 procent, 
diskuterade olika rödgröna regeringar. Men allra van-
ligast var ändå att det i inslag och artiklar inte fanns 
ett dominerande perspektiv. I 38 procent togs det upp 
olika varianter utan att något alternativ var i fokus. 

Intressant är också att det finns skillnader i hur 
mycket och vilka regeringsalternativ som hamnade i 
centrum för olika redaktioners nyheter. Tydligt är att 
det i Expressen är vanligast med artiklar som rör en 
eventuell Alliansregering. Aftonbladet är den tidning 
som i allra högsta grad tar upp olika varianter av reger-
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ingar där endast de rödgröna partierna är regerings-
underlag (18 procent). Resultaten skulle kunna  tolkas 
som att det finns en tendens att nyhetssidorna går 
hand i hand med ledarsidan, men faktum är det allra 
vanligaste för alla redaktioner, förutom Expressen, är 
att fokus inte ligger en enskild kombination utan på 
många olika, både borgerliga och rödgröna, regerings-
alternativ.

Frågan om Sverigedemokraternas roll för regerings-
bildandet var något som aktualiserades redan efter 
 valet 2014 och i Decemberöverenskommelsen. Även om 
ingen kanske trodde att frågan skulle dominera hela 
eftervalsdebatten och regeringsbildningen och till slut 
splittra Alliansen var frågan central i valrörelsen. En 
dryg tredjedel (36 procent) av alla artiklar om reger-
ingsfrågan tog upp att partiet på något sätt skulle få 
inflytande över en ny regering, och det var framförallt 
i Svenska Dagbladet och Expressen som frågan restes. 

Den sista frågan handlar om journalisternas 
spekula tioner. I kapitel 5 kommer vi att gräva  djupare 
i frågan om journalisternas synlighet, men vi ska här 
kort beröra den i relation till diskussioner om reger-
ingsfrågan. Även om journalister inte dominerar som 
uttolkare visar resultaten nämligen att det är tämligen 
vanligt att journalisterna själva spekulerar kring olika 
regeringsalternativ. Mer specifikt visar resultaten att 
journalisterna spekulerar kring regeringsbildningen 
och vilka alternativ som är mer eller mindre sanno lika 
i drygt en femtedel (22 procent) av artiklarna och in-
slagen. Det finns inget som direkt tyder på att medie-
typ skulle vara avgörande för om det förekommer 
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regerings spekulationer från journalisternas sida. De 
nyhets medier där det är vanligast är i tur och ordning 
Svenska Dagbladet, TV4 Nyheterna och Rapport.

På dagordningen 2: Sakfrågornas 10-i-topp

I Medievalsundersökningarnas historia har ibland 
enskilda frågor dominerat dagordningen i nyheterna 
månaden före valet. Tre exempel på detta är kärn-
kraften i valrörelsen 1979, löntagarfondsfrågan 1982 
och miljön 1988. Över tid visar dock analyser att sak-
frågekoncentrationen har minskat (Asp & Bjerling, 
2014). Det har helt enkelt blivit ovanligare att en enskild 
fråga sätter sin prägel på medierapporteringen under 
val rörelsen. Istället är det ofta lite av ett smörgåsbord 
där  frågor om ekonomi, sysselsättning och skatter får 
 cirka en tredjedel av uppmärksamhet, men där skola, 
vård och omsorg från 1990-talet slut också fått större 
plats. De sistnämnda kallas ibland för mer mjuka livs-
världsfrågor, vilka över tid har kommit att hamna allt 
mer i centrum för valrörelsernas dagordning.

Valrörelsen 2014 stack dock ut från detta mönster 
då invandring och flyktingfrågan var den fråga som 
dominerade. Ungefär 20 procent av alla sakfrågor 
som togs upp i nyhetsmedierna handlade om detta 
sak område. Det var framförallt kvällspressen som 
lyfte fram  flykting- och invandringsfrågan, inte minst 
med egna redak tionella granskningar och reportage. 
Expressens serie ”Det nya landet” är ett exempel på 
 sådana nyheter (Johansson, 2017). 
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Tabell 4.2. Medievalrörelsens dagordning (topp-10-lista) 

i nyhetsbevakningen av valrörelsen 2018 fördelat på olika 

mediegrupper (procent). 

Alla medier Morgonpress Kvällspress Etermedier

Vårdfrågor 15 13 16 15

Invandring/flyk-
tingar 13 13 14 12

Polis/ 
rättsväsende 10 8 9 12

Miljöfrågor 10 8 10 12

Skattefrågor 7 3 9 7

Skola 7 11 4 7

Familjepolitik 4 6 4 4

Ekonomi 4 4 3 4

Sociala frågor 4 1 7 4

Jämlikhet 4 2 5 4

Övriga frågor 22 31 19 19

Summa procent 100 100 100 100

Antal 2 335 778 977 580

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

olika typer av innehåll för 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.

Med tanke på att frågor om invandring och integra-
tion – inte minst flyktinginvandring – har haft en fram-
trädande plats i medierna och den politiska debatten 
under flera år (Bolin m fl, 2016; Strömbäck m fl, 2017), 
och inte minst efter hösten 2015 då ett rekordstort  antal 
flyktingar sökte sig till Europa och Sverige, vore det 
inte förvånande om mediebilden av 2018 års  valrörelse 
liknade den från föregående val.  Resultaten i tabell 
4.2 visar dock att så inte riktigt var fallet. Visser ligen 
var  invandring- och flyktingfrågan central i nyhets-
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medierna under valrörelsen 2018, men inte alls lika 
central som under 2014 års valrörelse. Under val-
rörelsen 2018 handlade 13 procent av alla sakfrågor i 
nyheterna om invandrings- och flyktingfrågor, vilket 
kan  jämföras med 19 procent under valrörelsen 2014 
( Johansson, 2017). Samtidigt låg frågan om invand-
ring och flyktingar högre på dagordningen än under 
tidigare valrörelser. Som jämförelse fick den endast 4 
procent av mediernas nyhetsutrymme i valet 2010.

Istället toppade vårdfrågor mediedagordningen (15 
procent) under valrörelsen 2018, vilket är unikt i Medie-
valsundersökningarna. Även om vårdfrågor har fått 
mer uppmärksamhet sedan millennieskiftets valrörel-
ser har de aldrig tidigare fått så stor plats på mediernas 
dagordning. Bakom dessa siffror finns ett antal saker 
som kan förklara uppgången. Generellt sett har sjuk-
vårdsfrågor varit en fråga som legat högt upp på med-
borgarnas dagordning sedan länge (Martinsson & 
Weissenbilder, 2018), så även inför valåret 2018. Bakom 
dessa siffror finns också ett antal olika kampanjutspel 
av flera partier, där exempelvis vinster i välfärden, vård-
köer, personalbrist och stafettläkare togs upp. Sedan 
diskuterades abortfrågan i valrörelsens slutskede och 
då ur ett vårdperspektiv. Men framförallt var det lagen 
om stöd och service till funktionshindrade (LSS) som 
fick stort genomslag, framförallt näst sista valrörelse -
veckan. Dessutom fick lokala frågor som exempelvis 
stängningen av BB i Sollefteå och turerna kring Nya 
 Karolinska viss medieuppmärksamhet. Men dessa en-
skilda utspel och händelser speglar också en generell 
trend mot att valrörelser handlar mer om mjuka frågor 
än vad de  gjorde några decennier tillbaka. 
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Två andra frågor fick också en skjuts uppåt jämfört 
med valrörelsen 2014 och tidigare valrörelser. Frågor 
om polis och rättsväsende brukar aldrig nå över 10 
procent av nyhetsbevakningen, och inte sedan miljö-
valet 1988 har miljöfrågorna nått upp till nivåerna 
de fick i valrörelsen 2018. Miljöfrågorna var inte ens 
bland de 10 mest uppmärksammade frågorna i medie-
valrörelsen 2014, men låg nu på en delad tredjeplats 
om man ser till samtliga nyhetsmedier. En annan fråga 
som tog sig upp på listan var familjepolitik, vilket i hög 
grad kan tillskrivas det socialdemokratiska förslaget 
om  familjeveckan.

Valrörelsen såsom den såg ut i nyhetsmedierna 2018 
visar också med all tydlighet att Sverige befann sig i 
en högkonjunktur. Sysselsättningsfrågan, som oftast 
får ganska stort utrymme i mediedebatten, var i stort 
sett osynlig (2 procent). Även om ekonomi tar sig in på 
topp 10-listan (4 procent) är det avsevärt mindre upp-
märksamhet än vad frågan fick 2014 (7 procent). En 
fråga som visserligen är med på listan, men som var 
betydligt mindre i fokus än 2014, är skolfrågan. Då var 
det en av toppfrågorna (12 procent), vilket den visserli-
gen också var i morgonpressen 2018 (11 procent), men 
i kvällspressen och etermedier var inte skolan som sak-
fråga alls framträdande på samma sätt. 

En intressant aspekt om man utgår från teorierna 
kring strukturell partiskhet och medialisering  handlar 
om hur likartad eller olikartad dagordningen var i 
 olika medier. Om teorin om strukturell partiskhet 
stämmer kan det förväntas att dagordningen var täm-
ligen likartad i olika medier. Här visar resultaten att 
den generella bilden är att nyhetsvärderingen de facto 
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var ganska likartad. Om vi använder ett sammanfat-
tande mått på likheten av dagordningar (ÖK)3 visar 
resultaten att kvällspressen och etermedierna gjorde 
den allra mest likartade nyhetsvärderingen av olika 
sakfrågor (ÖK=.82), medan den minsta likheten fanns 
mellan morgonpress och de övriga mediegrupperna 
(ÖK=.76 för båda). Skillnaderna mellan mediegrup-
perna är dock inte stora och i stort rangordnades  olika 
sakfrågor på ett likartat sätt. Men några avvikelser 
finns då skolfrågan var mer synlig i morgonpressen, 
medan sociala frågor (läs pensioner), jämlikhet och 
skattefrågor tog en större plats i kvällspressen. 

Går vi ner på enskilda nyhetsredaktioner  varierar 
måtten på överensstämmelse mellan .61 ( Dagens 
 Nyheter och Aftonbladet) och .78 (Expressen och 
 TV4 Nyheterna). De flesta parvisa jämförelser mellan 
nyhetsredaktionernas dagordningar visar en överens-
stämmelse med en ÖK-koefficient på antingen runt 
.70 eller .75  Likheterna är därmed uppen bara om än 
inte absoluta. De redaktioner som skiljer ut sig mest 
är  Aftonbladet och Ekot. Dessa redaktioners nyhets-
värdering liknar i något mindre utsträckning de andras 
(se appendix  tabell 1). 

3 Likheten mellan olika mediegruppers dagordning beräknas som en 
överens stämmelsekoefficient (ÖK). ÖK bygger på att två procent-
fördelningar jämförs med varandra och anger grad av likhet eller 
 överensstämmelse mellan de två procentfördelningarna. Om en för-
delning 25%, 25% och 50% jämförs med fördelningen 20%, 25% och 
55% blir den  summerade procentdifferensen 10. Överensstämmelse-
koefficienten blir i detta fall 0.95 (1-0.10/2) (se Asp, 1986).
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Tabell 4.3. Medievalrörelsens dagordning (topp-5-lista) 

i nyhetsbevakningen av valrörelsen 2018 fördelat på 

nyhetsredaktioner (procent). 

DN SvD Aftonbladet Expressen Rapport Ekot

TV4  

Nyheterna

Invandr.  
12%

Invandr.  
15 %

Vård  
20 %

Invandr. 
15 %

Vård  
14 %

Miljö  
16 %

Vård  
18 %

Vård  
12%

Vård  
15 %

Polis o 
rättsv.  
14 %

Vård  
14 %

Polis o 
rättsv.  
13 %

Polis o 
rättsv.  
14 %

Miljö  
17 %

Skola  
9 %

Skola  
13 %

Sociala  
frågor  
11 %

Skatter  
11%

Invandr.  
11 %

Vård  
13 %

Invandr.  
14 %

Miljö  
9 %

Polis o 
rättsv.  
11 %

Invandr.  
10 %

Miljö  
9 %

Skatter  
9 %

Invandr.  
10 %

Skatter  
8 %

Ekonomi  
8 %

Miljö  
8 %

Miljö  
10 %

Polis o 
rättsv.  
8 %

Miljö  
7 %

Skatter  
7 %

Skola  
8 %

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

olika typer av innehåll för 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 i DN (N=414), SvD (N=366), AB (N=370), Exp (N=632), 

Rapport (N=296), Ekot (N=146), Nyh (TV4) (N=165).

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

Ser vi på likheten genom att jämföra hur redaktion-
ernas topp-fem-lista ser ut är likheten än mer slå ende 
( tabell 4.3). Invandring, vård och miljö finns med på 
alla sju redaktioners topplista även om inte rangord-
ningen är exakt densamma. Av de övriga frågorna 
finns polis och rättsväsende med på fem, skola och 
skatter på tre. Sedan finns det några frågor som bara 
en redaktion prioriterar högt, exempelvis ekonomi i 
Dagens Nyheter och sociala frågor i Aftonbladet. Ekot 
har som enda redaktion miljöfrågan högst upp på dag-
ordningen under valrörelsens sista fyra veckor.
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Nyhetsmedierna gjorde med andra ord en ganska 
likartad värdering av hur nyheter ska bedömas  under 
valrörelsen 2018. I stort sett var det samma frågor 
som värderades högt under valrörelsen, oavsett  vilken 
nyhets redaktion vi studerar. Det ligger i linje med 
 teorin om strukturell partiskhet och att olika medier 
gör likartade nyhetsvärderingar.

På dagordningen 3: Olika veckor och olika 

dagordningar?

Det är en sak att olika frågor generellt sett får olika 
 mycket medieuppmärksamhet under valrörelsen. Men 
är det verkligen samma frågor som  debatteras hela  tiden? 
Oftast görs analyser av valrörelsen i nyhets medierna 
med fokus på hur den övergripande  bilden ser ut. Men 
förändras dagordningen allt eftersom valrörelsen fort-
skrider? Att det blir mer fokus på reger ingsbildning, 
opinionsundersökningar och  själva val kampen är en 
sak (Johansson, 2006; Nord &  Strömbäck, 2018), men 
hur såg det ut med sakfrågorna? Var det samma frågor i 
slutet som i början av valrörelsen? En inte allt för djärv 
gissning är att valrörelsens dagordning hade olika  faser. 
Ibland kan det bero på partiers utspel eller debatter, i 
andra fall på saker som händer i samhället utanför 
 kampanjen. 

Att verkligheten tränger sig på har skett förr i 
den svenska valrörelsehistorien. Den galopperande 
statskulden inför valet 1994 och säldöden i västerhavet 
1988 är några ganska sentida exempel. Inför valrörel-
sen 2018 drabbades Sverige av en lång värmebölja och 
torka. Sommaren började tidigt och verkade aldrig ta 



4 Nyhetsmedierna och dagordningen i valrörelsen 2018 | 63

slut. När det sedan började brinna i skogar runt om i 
Sverige fick situationen också krisstämpel. Detta på-
verkade givetvis debatten och partierna avtvingades 
klimatpolitik när valrörelsen tog sin början. Men det 
brann även på andra ställen. Under några augusti-
kvällar tände ungdomsgäng på en stor mängd bilar i 
vad som verkade vara samordnade attacker. Särskilt 
Göteborg drabbades av denna våg av bilbränder. Även 
dessa händelser diskuterades och då framförallt i val-
rörelsens inledning. 

Men hur ser en mer systematisk genomgång av de 
fem största sakfrågorna ut vecka för vecka? Det är 
en sak att minnas de braskande rubrikerna, men på-
verkade  händelserna i så hög grad  dagordningen 
och höll uppmärksamheten i sig eller sjönk de undan 
allt eftersom val rörelsen pågick? I tabell 4.4 ser vi de 
sex  största  frågorna i nyhets medierna uppdelat på 
 valrörelse veckorna.

Även om både miljö och polis/rättsväsende (dit lag 
och ordning hör) fick uppmärksamhet under hela val-
rörelsen var båda ändå mer synliga i valrörelsens in-
ledning, vilket kan kopplas till vad som hände i  Sverige 
under sommaren 2018. Även om det aldrig går att 
säga något säkert kan man inte låta bli att ställa sig 
frågan vad som hade hänt med valrörelsen om regnet 
hade uteblivit och värmeböljan och bränderna i skog 
och mark hade fortsatt? Hade det i så fall påverkat val-
rörelsen och i slutändan också valresultatet? På samma 
sätt kan man ställa sig frågan om vad som hänt om 
bilbränderna blivit en följetong. Kanske hade det då 
drivit valrörelsen i en helt annan riktning?
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Tabell 4.4. Medievalrörelsens dagordning (topp-6-lista)  

i nyhetsbevakningen av valrörelsen 2018 (procent). 

Vecka 4 Vecka 3 Vecka 2 Vecka 1

Invandring 9 11 13 19

Vård 12 10 26 10

Polis o rättsv. 17 11 4 7

Skola 4 8 4 11

Miljö 15 12 7 6

Skatter 5 9 6 8

Övriga sakfr. 38 39 40 39

Summa procent 100 100 100 100

Antal 590 489 639 622

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

olika typer av innehåll för 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). Vecka 4=fjärde veckan före valdagen, Vecka 3=tredje veckan före valdagen, Vecka 

2=näst sista valrörelseveckan, Vecka 1=veckan före valdagen.

Källa: Medievalsundersökningen 2018.

En fråga som startar lite lägre men sedan blir allt mer 
central är invandring- och flyktingfrågan. Från att ha 
fått 9 procent av all medieuppmärksamhet i valrörel-
sens inledning låg den på 19 procent strax innan det 
var dags att rösta. Nu ska det sägas att frågan kan-
ske implicit trots allt var ännu större redan i valrörel-
sens inledande skede eftersom bilbränderna skedde i 
invandrar täta områden. Även när frågan inte gestalta-
des som en fråga om invandring och integration är det 
inte orimligt att tro att mediernas publik – eller delar 
av den – ändå tolkade den så. I slutet av valrörelsen, 
då frågan om invandring och flyktingar fick mest 
uppmärksamhet, var det inte oroligheter i städernas 
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förorter som upptog debatten utan andra frågor. Dit 
hörde förslag om att stoppa religiösa friskolor och 
rapportering om hur andra länders nyhetsmedier skrev 
om det svenska valet, där invandring och integration 
sades vara en dominerande fråga. Med tanke på att 
 utländska mediers rapportering på detta sätt fick plats 
i svenska nyhetsmedier blev det något av en självupp-
fyllande profetia. 

Vårdfrågornas stora plats på mediedagordningen 
har vi redan tagit upp, men dess stora dominans den 
näst sista veckan av valrörelsen bör ändå kommenteras 
igen. Under den veckan kretsade en fjärdedel av sak-
innehållet i nyheterna kring vårdfrågor. Även om det 
finns ett antal utspel från flera partier ( Liberalerna, 
Moderaterna och Socialdemokraterna) om mer 
pengar till vården var det assistansvården (LSS) som 
 skapade de stora rubrikerna. Frågan om ersättning 
för stöd och service för funktionshindrade var en het 
 potatis långt före valrörelsen startade och Social-
demokraterna hade tidigare under mandatperioden 
fått  kritik för  besparingar inom systemet. Under val-
rörelsens debatter lyckades Allianspartierna få fäste 
med frågan och sett över valrörelsen som helhet var 
 debatten om LSS den enskilda fråga (förutom miljö) 
som bet tag i hela den politiska debatten. 

Skattefrågor fick, liksom de brukar i svenska val-
rörelser, sin beskärda del. Alla partier diskuterade då 
och då i vilken utsträckning skatter borde höjas eller 
sänkas. Det var dock inget gemensamt perspektiv eller 
enskild skattefråga som partierna debatterade, utan 
det handlade om lite olika utspel och förslag från olika 
partier under hela valrörelsen. I tillägg till detta  gjorde 
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redaktionerna sammanställningar av partiernas stånd-
punkter i olika skattefrågor. Samma sak gällde för 
skolfrågorna. Utspel från partierna kombinerades med 
redaktionernas genomgångar av vilka förslag och posi-
tioner de olika partierna intog.

Sammantaget var det inte några väsensskilda valrö-
relser som nådde väljarna de fyra  valrörelseveckorna, 
men tyngdpunkten såg lite olika ut. Om man så vill 
var det verkligheten som stod för dagordningen i bör-
jan av valrörelsen, där externa faktorer såsom torka 
och bränder påverkade vilka frågor som togs upp. 
 Sedan blev valrörelsen mer och mer en parti- och 
medie  driven historia där partiernas utspel kombine-
rades med  mediernas granskningar och genomgångar 
av partiernas plattformar. 

Mediernas urvalsmakt och medievalrörelsen 2018

Frågan om mediernas makt över journalistikens inne-
håll handlar som vi redan berört i denna bok om medi-
ernas urvalsmakt och tolkningsmakt (Asp, 1986). 
Vi kommer tillbaka till frågan om tolkningsmakten 
i  kapitel 5. När det gäller dagordningen är det fram-
förallt urvalsmakten det handlar om – vilka frågor 
som hamnar på mediedagordningen. I någon mening 
är ju givetvis all journalistik bestämd av journalis-
terna, men inflytandet över vad redaktionerna väljer 
ut kan vara större eller mindre (Ekman, 2019; Gans, 
1980; Manning, 2001; Strömbäck & Nord, 2006). Ju 
mer beroende journalisterna är av att få information, 
desto större makt hos politikerna – och omvänt.
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En förenklad bild av den svenska valrörelsehistorien 
är att kampanjerna under första hälften av  1900-talet 
var styrda av de politiska partierna. På många sätt var 
valrörelserna partiernas egendom (Esaiasson, 1990). 
De nära relationerna till dagspressen gjorde att man 
 relativt lätt fick ut sin bild av vilka frågor som var 
 viktiga. Lägg därtill att journalistiken i radion var 
starkt präglad av speglingsideal (Djerf-Pierre & Wei-
bull, 2001). Valrörelserna var något som  partierna 
styrde över och när väljarrörligheten var låg och 
människor mötte upp på valmöten bestämde partierna 
dagordningen – både i kampanjen och i medierna.

Med tv:s inträde på 1960-talet kom förändringens 
tid för valkampanjerna på flera olika sätt. Många tid-
ningar fick svårt att få ihop ekonomin och tidnings-
döden tilltog, vilket innebär att det uppstod tidnings-
monopol på många orter. Som en strategi för att fånga 
nya läsare valde tidningarna successivt att bredda 
innehållet och tona ner eventuella kopplingar till par-
tierna. Medierna blev därmed mer självständiga från 
de politiska partierna och journalistiken professio-
naliserades (Esaiasson & Håkansson, 2002; Weibull, 
2019). Partierna kunde inte längre som förr  diktera 
villkoren för hur de skulle synas i medieoffentlig-
heten. Dess utom ökade väljarrörligheten (Oscarsson 
& Holmberg, 2016). Partierna kunde i allt mindre ut-
sträckning förlita sig på en trogen väljarbas, även om 
andelen partibytare vad väsentligt lägre än idag. I valet 
1960 hade 11 procent bytt parti jämfört med valet före, 
medan motsvarande siffra i valet 2014 var 35 procent 
(Valforskningsprogrammet, 2018). 
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För partierna innebar den nya situationen att man 
inte längre kunde ta mediernas uppmärksamhet för 
 given. Därför blev det också vanligare och vanligare 
från 1960-talet och framåt att partierna anordnade 
presskonferenser, gjorde utspel och skapade medie-
händelser, och mer generellt försökte professiona-
lisera sina valkampanjer och sitt arbete för att på-
verka nyhetsmedierna och deras rapportering. När 
moderatledaren Gösta Bohman i valrörelsen 1979 bjöd 
in journalister till sitt sommarställe var det ett exempel 
på en så kallad pseudo-händelse (Boorstin, 1964), det 
vill säga en kampanjaktivitet som endast syftade till 
att fånga mediernas intresse. Genomslaget blev stort, 
inte minst eftersom bilden av Bohman i rutig skjorta, 
slidkniv och utedass bröt med mångas förväntningar 
på en moderat partiledare (Esaiasson, 1990). 

Under 1970-talet och fram till slutet av 1980-talet 
ökade journalisternas makt över valrörelsen och vilka 
frågor som uppmärksammades. Asp har i sina analy-
ser av valrörelserna visat att dagordningen i 1979 och 
1988 års val i stor utsträckning styrdes av journalister-
na. I 1979 års valrörelse ville politikerna exempelvis 
inte diskutera kärnkraft eftersom man skjutit den frå-
gan framför sig till den kommande  folkomröstningen 
1980. Efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg (USA) 
släppte journalisterna emellertid inte frågan, och den 
tog därför en stor plats på mediedagordningen i val-
rörelsen (Asp & Bjerling, 2014). 

De senaste decennierna pekar allt mot att poli-
tikerna åtminstone delvis tagit tillbaka initiativet. 
Förändringen har i första hand att göra med en till-
tagande professionalisering av de politiska partiernas 
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kampanj arbete (Falasca & Grandien, 2017; Nord, 
2013; Nord & Strömbäck, 2018), men även andra fak-
torer har bidragit till att partierna fått mer makt över 
dagordningen under valrörelserna. En sådan är fram-
växten av internet, vilket bidragit till en helt ny kom-
munikativ infrastruktur där partierna har fått andra 
möjligheter i kampen om opinionen, utan att gå via 
medier som kontrolleras av journalister (Chadwick, 
2013; Hendricks & Kaid, 2011; Karlsson m fl, 2013; 
Stromer-Galley, 2014). Dessutom har den förändrade 
lagstiftningen ifråga om politisk tv-reklam inneburit 
att villkoren för politisk kommunikation under val-
rörelsen gynnat de politiska partierna (Johansson & 
Grusell, 2013). Partierna har med andra ord fått ett 
större manöverutrymme att organisera och föra ut de 
politiska budskapen på sina egna villkor. 

Valrörelserna har under de senaste decennierna 
inte lika klart kunnat definieras som journaliststyrda 
eller politikerstyrda. Kampen om dagordningen är 
just en kamp, både mellan olika politiska aktörer och 
 mellan journalister och politiker. Lägg därtill att olika 
intresse organisationer också försöker få in sina frågor 
i valdebatten. Asp och Bjerling menar i sina analyser 
av valrörelserna 1979–2010 att dagordningen under 
en valrörelse snarast är att betrakta som en rundgång 
mellan partier, medier och medborgare där medierna 
bidrar till att skapa en gemensam dagordning (Asp & 
Bjerling, 2014).

Ser vi på valrörelsen 2018 finns det inget som mot-
säger denna generella bild av nyhetsurvalet. Många 
av de frågor som fanns på mediedagordningen under 
valrörelsen var frågor som väljarna redan under  hösten 
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2017 nämnde som viktiga samhällsfrågor (vård, in-
vandring, skola och lag och ordning). Miljöfrågan 
sticker ut och illustrerar att vissa händelser kan bli en 
”game-changer”. Sommarens torka och skogsbrän-
der var till viss del en sådan, men när valrörelsen kom 
igång på allvar i kombination med att temperaturen 
sjönk och regnet började falla återgick valrörelsen till 
hur den brukar se ut. Det var utspel från partier och 
medierna agerade till viss del som konsumentupp-
lysare om partiernas förslag i olika frågor. Den enda 
fråga som partierna på allvar lyckades få fram och som 
också debatterades flitigt var frågan om LSS, där den 
borgerliga Alliansen attackerade regeringen och också 
måste sägas ha lyckats relativt väl med den  strategin. 

Vad som är uppenbart när valrörelsen 2018 
 summeras är att medierna inte styrde innehållet i 
 debatten: det formades i samspel mellan de  politiska 
partierna och medierna. Men däremot styrde medi-
erna i hög grad scenen där valrörelsen pågick. Aldrig 
förr har det funnits så många debatter, utfrågningar 
och  intervjuer i olika medier och kanaler. En slutsats 
som vi drog redan 2014 var att olika redaktioner strä-
vade  efter att försöka ”låsa in” valrörelsen i de egna 
formaten på olika plattformar – allt för att behålla 
publiken så länge som möjligt. Tendensen måste sägas 
gälla även för 2018. Trots att partierna satsade avse-
värda resurser på egna plattformar på sociala medier 
och tv-reklam var det medierna som styrde scenen. 
Det var i mediernas debatter och utfrågningar som val-
rörelsen drevs framåt och konkurrensen mellan dem 
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var stenhård. Vår slutsats är också att partierna i stor 
utsträckning köpte spelplanen och deltog i fler utfråg-
ningar och debatter än någonsin. 

Men att bestämma vilka frågor som tas upp i val-
rörelsen är en sak. En helt annan är på vilket sätt val-
rörelsen gestaltas, vilket handlar om mediernas tolk-
ningsmakt. I nästa kapitel ska vi därför förflytta fokus 
från mediernas urvalsmakt till mediernas tolknings-
makt och därmed till frågan om den medialiserade 
valrörelse journalistiken.


