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Rapporten Valrörelsen i medierna presenterar bland annat resultat från
Medievalsundersökningarna vid Göteborgs universitet. De visar att färre antal
frågor får stort medieutrymme och att skillnaderna mellan redaktionernas
fokus ökat under de senaste valrörelserna. Rapporten presenterar också en
innehållsanalys som visar att nyhetssajterna domineras av brott, olyckor och
sport. Samtidigt visar en annan undersökning att det för många, framför allt
unga, är lika självklart att ta del av information på nätet som genom traditionella medier.
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Inledning
I backspegeln kan valrörelsen 2022 komma att upp
fattas som ovanligt kort. Alternativt kan valrörelsen
sägas ha pågått sedan den besvärliga regeringsbild
ningen 2018 som tog historiskt lång tid – hela 134
dagar.
Den utdragna processen blev också inledningen
på en mandatperiod med regeringskriser, stenhårda
budgetförhandlingar, statsministerbyte, en global pan
demi, ökande samhällsklyftor och rekordmånga döds
skjutningar. När den fjärde vågen med kraftig smitt
spridning av covid-19 började klinga av i början av året
såg det, under en kort period, ut som om den politiska
dagordningen skulle bli mer traditionell med några
dominerande frågor. Dit hörde till exempel de höga
energipriserna, krafttag mot gängkriminaliteten samt,
som alltid, vård, skola och omsorg.
Allt förändrades när Ryssland, i gryningen den 24
februari, invaderade Ukraina. Från den dagen över
skuggades den politiska debatten nästan helt och
hållet av säkerhetspolitik och frågan om ett svenskt
medlemskap i Nato. Knappt tre månader efter krigs
utbrottet ansökte Sverige tillsammans med Finland
om medlemskap i Nato. En majoritet i riksdagen stod
bakom ansökan och bara två partier, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet, var emot.
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Kriget i Ukraina och att Sverige nästan över en natt
övergav sin över 200 år gamla alliansfrihet är inte bara
samtidshistoria utan är också exempel på händelser
som omedelbart förändrar den politiska dagordningen
och nyhetsbevakningen. De två dramatiska händelserna
skulle kunna påverka valutgången i september 2022,
eller så anses krig och Nato ligga så långt från väljarnas
vardag att de prioriterar helt andra frågor. Turbulensen
är stor inom så många områden. Med den högsta infla
tionen på 30 år ser många hur pengarna räcker till min
dre och trots att flera sektorer ropar efter arbetskraft har
långtidsarbetslösheten bitit sig fast.
Den här rapporten från Institutet för mediestudier
handlar om hur och av vilka dagordningen under en
valrörelse formas: politiker eller journalister. Det
mesta materialet är framtaget före eller strax efter
krigsutbrottet i Ukraina. Det inledande kapitlet av
om dagordningsfrågan bygger på de unika medievals
undersökningar som görs av JMG, Göteborgs univer
sitet. Undersökningarna inleddes 1979 och har vid
varje riksdagsval sedan dess analyserat mediedebatten
under valrörelsernas fyra sista veckor. Sedan 2014 är
Bengt Johansson, professor i journalistik och mass
kommunikation, en av de ansvariga för undersökning
arna. I sitt kapitel konstaterar han att under de två
senaste svenska valrörelserna har några få frågor fått
det mesta av mediernas uppmärksamhet. Till skillnad
från tidigare fokuserar olika nyhetsredaktioner dess
utom på olika frågor. En sådan utveckling som påver
kar både hur välinformerade väljarna är på valdagen
och ökar skillnaderna mellan olika grupper, beroende
på vilka medier de tar del av.
8 | Inledning

När medborgarna, i den senaste SOM-undersök
ningen, själva rangordnar vilka samhällsproblem och
politiska frågor de tycker är viktigast, ser fem-i-topp
listan ut så här: lag och ordning, sjukvård, integration,
miljö samt utbildning. I ett historiskt perspektiv är det
en ovanlig dagordning, skriver statsvetarna Henrik
Ekengren Oscarsson och Johan Martinsson. Traditio
nellt har listan de senaste decennierna toppats av arbets
löshet/arbetsmarknad och den svenska ekonomin. Där
för spår de en innehållsmässigt ovanlig valrörelse men
tror inte att försvars- och säkerhetsfrågor blir något
huvudnummer.
Valåret 2022 är det också 50 år sedan FN höll sin för
sta globala miljökonferens i Stockholm, under massiv
mediebevakning. I början av juni 2022 arrangerades
därför ett internationellt möte, Stockholm+50, med
Sverige och Kenya som värdar. Men trots att miljö och
klimat är den fjärde viktigaste frågan för medborgarna
i SOM-undersökningen, så svänger mediernas miljö
intresse över tid och hamnar lätt i skuggan av andra
frågor, konstaterar miljöjournalisten Henrik Ekman i
sitt kapitel.
Under 2022 års valrörelse har internet på allvar eta
blerat sig som en plattform där väljarna, framför allt
unga, tar till sig politik och för politiska samtal. Det
skriver Freja Blomdahl och Jakob Bäck, analytiker
respektive kommunikatör på Internetstiftelsen, längre
fram i rapporten. De konstaterar också att fler första
gångsväljare, jämfört med väljare överlag, tycker att
sociala medier sänker tröskeln för att kunna vara med
och påverka i samhällsdebatten. Kanske kan det också
få inverkan på dagordningen?
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Med nätet som en etablerad nyhetsaktör är det
centralt att också veta vilka ämnen de dominerande
nyhetssajterna lyfter i sin rapportering. Därför har
medieforskaren Peter M Dahlgren i sitt kapitel gjort en
datorstödd textanalys av drygt en miljon artiklar från
januari 2020 till april 2020. Slutsatsen är att brott och
olyckor samt sport dominerar. Kvinnor som grupp får
också mer uppmärksamhet än män.
Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid
Mittuniversitetet, jämfört nyhets- och opinionsjour
nalistik under fyra veckor i valrörelserna 1994, 2002,
2010 och 2018. En genomgång som visar att ledar
sidorna ofta följer nyhetsflödet om en given fråga
dominerar, men också lyfter egna frågor om valrörel
sen är mer splittrad.
Under en valrörelse är pressen hård på politiker att
nå ut med sitt budskap vilket gör att de söker sig till allt
fler plattformar. Här ser Anders Sigrell, professor i reto
rik, och retorikforskarna Tommy Bruhn och Martin
Sundby en risk, både för att upprepningarna gör det lätt
att trampa fel och för att det politiska budskapet riske
rar att bli klichéer. Deras kapitel landar i ett försvar för
behovet av det klassiska talet inför en publik på plats.
Ytterst handlar valrörelsen om vem som ska få mak
ten att styra landet. Det är såväl politiker som jour
nalister väl medvetna om. Trots det anklagar båda
sidorna varandra regelbundet för att framställa reger
ingsfrågan som ett spel. Inget kan vara mer fel, skriver
den politiska reportern Margit Silberstein, och efter
lyser mer ödmjukhet inför det nya politiska landska
pet där Sverigedemokraterna fått en ny roll i möjliga
regeringsalternativ.
10 | Inledning

Med den här rapporten hoppas Institutet för medie
studier kunna öka kunskap och ge fördjupad förstå
else om samspelet mellan politiker och journalister
kring vilka frågor väljarna serveras under valrörelsen.
Ulrika Beck-Friis
Föreståndare, Institutet för mediestudier
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Mediedebatt
om färre frågor
Dagordningen i svenska nyhetsmedier
under valrörelserna 1979–2018
Bengt Johansson*

Grispremievalet 1952, Villakostnadsvalet 1979 eller
varför inte Miljövalet 1988? I statsvetaren Peter Esaiassons klassiker Svenska valkampanjer (1990) döps varje
valrörelse efter vad som karakteriserat valdebatten
fram till valdagen. Ibland präglas de sista valrörelse
veckorna av sakfrågor och därför får de namn som
associerar till de frågor som satte störst avtryck. Ibland
är det enskilda personer i fokus, till exempel Per-Albin
valet 1936 eller Westerbergvalet 1985. Den förra då det
socialdemokratiska partiet systematiskt satsat på att
lansera partiledaren Per-Albin Hansson som lands
fader. Den senare då Folkpartiets partiledare Bengt
Westerberg gjorde en opinionsraket efter en lyckad
valkampanj.
I andra fall har det handlat om själva kampanj
metoderna, ofta när nymodigheter lagts till partiernas
befintliga kampanjarsenaler. När tv:n kom föränd
* Bengt Johansson är professor i journalistik och masskommunikation vid
JMG, Göteborgs universitet.
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rades kampanjandet och därför kallas valet 1960 för
TV-valet. På liknande sätt fick valrörelsen 1964 namnet
Halmhattsvalet efter Folkpartiets gimmick att använda
halmhattar för att vitalisera mötesverksamheten och
locka den unga publiken. Tveksamt om det lyckades,
för partiet tappade väljare jämfört med tidigare val.
Ytterligare ett sätt att namnge valrörelser är då
enskilda händelser präglar valkampanjen. Bondetågs
valet 1914 syftar på den politiska kris som utbröt efter
kung Gustav V:s borggårdstal inför de tusentals bön
der som samlats för att betyga konungen sitt stöd och
är ett exempel på en händelse som definierat en val
rörelse. Statsskuldsvalet 1994 då efterdyningarna efter
1990-talets kris präglade valrörelsen. Men som sagt,
ibland är det enskilda frågor som dominerat valdebat
ten, så som exemplen med Grispremievalet 1952 då val
debatten saknade ideologisk spänst och mest ägnades
åt utformningar av detaljer, som till exempel stöd för
landets grisbönder. Eller Villakostnadsvalet 1979 där
Olof Palmes mindre lyckade insats i partiledarutfråg
ningen i tv ifråga om ränteavdrag styrde valdebatten
till att handla om garantier till villaägarna.1 Miljövalet
1988 fick namnet av att miljöfrågan kom högt upp på
dagordningen, inte minst beroende på massdöd av
sälar utanför längs den svenska västkusten som bidrog
till att Miljöpartiet kom in i riksdagen.

1

Värt att notera att det finns en kamp om verklighetsbeskrivningarna mel
lan göteborgska statsvetare och medieforskare: Kent Asp kallar 1979 års
val för Kärnkraftsvalet och Henrik Oscarsson, som fortsatt namngivan
det efter Esaiasson, benämner exempelvis 2010 års val som Åttapartivalet
medan Asp kallar det för Blockvalet (Asp, 2011; Oscarsson, 2022).
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Dagordningen är viktig, inte bara för att fors
kare ska kunna etikettera valrörelser. Den är också
vad medieforskarna Kent Asp och Johannes Bjerling
ser som ett uttryck för premissmakten, det vill säga
det som skapar förutsättningar för hur den politiska
debatten kommer gestaltas (Asp & Bjerling, 2014). I en
valrörelse är premissmakten, eller dagordningsmak
ten, central. Alla politiska partier vill att valrörelsen
ska handla om frågor där de själva upplever att de är
starka och har en genomtänkt politik. Socialdemo
kraterna har ofta velat att valrörelser ska handla om
välfärd och sysselsättning, medan Moderaterna gärna
sett att debatten fokuserar på lag och ordning samt
skatter. Miljöpartiet vill prata klimatfrågor, medan
Sverigedemokraterna vill ha fokus på invandring och
så vidare. Alla vill debattera på hemmaplan, i frågor
där de uppfattar att de har en stark position, där de
äger sakfrågan (Petrocik, 1996; Petrocik m fl, 2003;
Walgrave m fl, 2009, 2015).
Frågan om valrörelsernas dagordning väcker många
frågor, inte minst om makt. Vem styr dagordningen
och hur påverkar den väljarna? Men dagordnings
makten reser också frågor kopplat till demokratiteo
retiska perspektiv, det vill säga om bilden av sakfrå
gorna ger väljarna ett fullgott beslutsunderlag för att
välja parti på valdagen. Det här kapitlet ska ge en bild
av hur nyhetsmediernas makt över dagordningen sett
ut i svenska riksdagsvalrörelser under mer än 40 år.
Fokus ligger på att försöka beskriva och diskutera den
generella utvecklingen utifrån demokratiteoretiska
perspektiv. Kort sagt, hur ser mediedagordningen ut
under valrörelser? Har den förändrats och går utveck
16 | Bengt Johansson

lingen åt rätt håll? Slutsatserna baseras på den forsk
ning som gjorts inom ramen för Medievalsundersök
ningarna vid JMG, Göteborgs universitet.
Från 1979 och fram till 2010 ansvarade Kent Asp
för dessa och i boken Mediekratin – mediernas makt
i svenska val (2014) förde han tillsammans med med
författaren Johannes Bjerling fram ett antal slutsatser,
bland annat om hur mediernas dagordningsmakt sett
ut. Men eftersom det genomförts två riksdagsval –
2014 och 2018 – med åtföljande Medievalsundersök
ningar kan vi se hur utvecklingen sett ut det senaste
decenniet jämfört med tidigare undersökta valrörelser
(Johansson, 2017; Johansson & Strömbäck, 2019).
De nyhetsmedier som ingår i analyserna är nyhets
materialet under de fyra sista veckorna av valrörel
sen i morgontidningarna Dagens Nyheter (DN) och
Svenska Dagbladet (SvD), kvällstidningarna Afton
bladet och Expressen samt etermedierna, represente
rade av Rapport i Sveriges television (SVT) och Ekot
i Sveriges Radio (SR). Notera att inga kvällstidningar
ingick i analyserna i Medievalsundersökningarna 1991
och 1994, vilket gör att inga slutsatser om Aftonbladet
och Expressen kan göras från dessa valrörelser.
Från prispall till smörgåsbord?

En av de trender som Asp och Bjerling pekar ut är att
mediedebatten mer och mer liknar ett smörgåsbord av
sakfrågor. De drar linjerna tillbaka ända till 1950-talet
och konstaterar att det blir allt ovanligare att några få
frågor dominerar valrörelserna. Från mitten av 1980talet ser de också en tydlig trend mot en mer diversi
Mediedebatt om färre frågor | 17

fierad valbevakning och under det nya århundradet
blir det allt ovanligare att enskilda frågor styr hela
valdebatten. Frågan är om bilden stämmer även under
2010-talet.
Figur 1. Sakfrågekoncentration (tre-i-topp) i svenska nyheter
under valrörelserna 1979–2018 (procent).
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Kommentar: I analysen ingår nyhetsmaterialet de fyra sista veckorna av valrörelsen i
DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Rapport i SVT, Ekot i SR. Sakfrågekoncentration=andel
för de tre mest uppmärksammande sakfrågorna. Kvällspress finns inte med i underlaget
för 1991 och 1994.
Källa: Medievalsundersökningarna 1979–2018.

Inte riktigt. I analyserna av Medievalsundersökning
arnas hela tidsserie från 1979 fram till 2018 framträder
snarast ett u-format mönster (Figur 1). Sakfrågekon
centrationen – det vill säga hur stor andel av medier
nas uppmärksamhet som de tre största frågorna får
– minskar från att ha legat på nästan 50 procent till ca
30 procent mellan valrörelserna 1979 och 2002. Sedan
vänder det uppåt igen och under 2010-talet ligger sak
frågekoncentrationen på liknande nivåer som i mitten
på 1990-talet, det vill säga att de tre mest dominerande
18 | Bengt Johansson

sakfrågorna får ungefär 40 procent av allt utrymme i
valbevakningen.
Vad är det då som har hänt? Sett till de två senaste
två valrörelserna har några stora frågor fått stort
genomslag. I valrörelsen 2014 nådde invandring och
integration nivåer på uppemot en femtedel av alla
valnyheter, vilket är nivåer som inte setts sedan 1980talet då kärnkraft, löntagarfonder och miljö toppade
valdebatterna. 2010-talet har, på ett helt annat sätt än
tidigare, präglats av invandringsfrågan och i valrörel
sen 2014 dominerade den (tillsammans med skolfrågor
och ekonomi) valrörelsen (se Johansson, 2017). Även
i valrörelsen – 2018 – var invandring och integration
centrala frågor som hamnade topp-tre i medierap
porteringen. 2018 toppades valbevakningen trots
det av sjukvård och omsorg. Dels för att flera partier
gärna pratade sjukvård eftersom väljarna såg detta
som en viktig fråga, dels pågick en debatt om vinster
i välfärden och om stafettläkare. Men framförallt var
det lagen om stöd och service till funktionshindrade
(LSS) som fick stort genomslag, särskilt under den näst
sista veckan i valrörelsen, när den socialdemokratiska
regeringen hamnade rejält på defensiven.
Med andra ord ser vi inte längre en klar trend mot
ett allt mer dignande smörgåsbord av frågor. Snarare
tvärtom. Under 2000-talet har istället valdebatten åter
igen fokuserat på lite färre frågor och några har fått
riktigt stort genomslag. Frågan är vad det beror på. En
möjlig förklaring skulle kunna vara att det, åtminstone
delvis handlar om att morgontidningarna gått över till
tabloidformat och inte bevakar valrörelsen i samma
omfattning som tidigare och kanske då också med en
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mindre bredd. Kvällspressen har blivit loket i medieval
rörelsen, eftersom de också bevakar valet mer än tidi
gare och i större omfattning räknat i antalet artiklar
än morgontidningarna. Kvällspressen har ju också en
tradition av att vinkla hårdare på det som uppfattas ha
högt nyhetsvärde, vilket kan ha bidragit till att medie
bilden sammantaget blir mer koncentrerad till färre frå
gor. Är det detta som slår igenom?
I figur 2 har sakfrågekoncentrationen på de tre mest
uppmärksammade frågorna delats upp på medietyp
(morgontidningar, kvällstidningar och etermedier) för
att på så sätt kunna avgöra om de framförda förkla
ringarna har någon bäring.
Figur 2. Sakfrågekoncentration (tre-i-topp) i svenska nyheter
under valrörelserna 1979–2018, fördelat på medietyp
(procent).
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Kommentar: I analysen ingår nyhetsmaterialet från de fyra sista veckorna av valrörelsen. Morgonpress= DN och SvD, Kvällspress= Aftonbladet och Expressen, Etermedier=
Rapport i SVT och Ekot i SR. Sakfrågekoncentration=andel för de tre mest uppmärksammande sakfrågorna. Kvällspress finns inte med i underlaget för 1991 och 1994.
Källa: Medievalsundersökningarna 1979–2018.
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Ser vi på morgontidningarna så har den, sedan mitten
av 1980-talet, haft ungefär samma nivå på koncen
trationen till topp-tre-frågorna. Det går lite upp och
ner, men det syns ingen tydlig trend. Övergången till
tabloid verkar med andra ord inte avspeglas i sakfråge
koncentrationen. Fokus på färre frågor under de
senaste valrörelserna, jämfört med valrörelserna runt
sekelskiftet, är däremot relativt tydligt i såväl Afton
bladet, Expressen som i public servicenyheterna.
Eftersom kvällspressen numera har fler valnyheter
än morgontidningarna blir också uppgången krafti
gare, men uppgången i sakfrågekoncentration under
00-talet och 10-talet beror inte bara på kvällspressens
ökade bevakning. Mönstret syns också i etermedierna,
vilket gör att förklaringen främst får sökas på annat
håll. En möjlig sådan är att det speglar en ökad polari
sering i samhället, där inte minst frågor om invandring
och integration dominerat debatten med åtföljande
starka åsikter och känslor. Sådana frågor har kanske
polariserat mediernas nyhetsurval under de senaste
valrörelserna, eftersom frågor som engagerar brukar
få högre nyhetsvärde.
Enighet eller pluralism bland dagordningarna?

En annan fråga om premissmakten är om nyhetsme
dierna ger samma bild av valets frågor. Ser bilden av
valrörelsen likadan ut oavsett om den vilsne väljaren
dyker ner i DN eller väljer att läsa Expressen varje dag?
Eller ser kanske bilden av valets viktigaste frågor helt
annorlunda i public service? Kort sagt: Är det samma
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dagordning oberoende av vilka nyheter en väljare tar
del av?
Figur 3. Dagordningsöverensstämmelse i svenska nyheter
under valrörelserna 1979–2018 (genomsnittligt ÖK).
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Kommentar: I analysen ingår nyhetsmaterialet de fyra sista veckorna av valrörelsen
i DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Rapport i SVT, Ekot i SR. Dagordningsöverenstämmelse mäts genom den genomsnittliga fördelningen av sakfrågor mellan alla medier.
Överensstämmelsekoefficienten (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). Kvällspress finns inte med i underlaget
för 1991 och 1994.
Källa: Medievalsundersökningarna 1979–2018.

I figur 3 presenteras dagordningsöverensstämmelsen
i svenska valrörelsenyheter. Urvalet av medier är det
samma som tidigare, men här bygger analysen på hur
lika/olika nyhetsredaktionernas hela dagordning är. I
materialet urskiljs 28 olika sakfrågor, där stora frågor
som skatter, ekonomi och vård ingår, men även mindre
frågor såsom mediepolitik, regionalpolitik och religion
finns representerat. Hur mycket uppmärksamhet medi
erna har gett olika sakfrågor jämförs sedan sinsemellan
för att få fram ett mått på hur lika dagordningarna är.
I varje valrörelse – förutom 1991 och 1994, då kvälls
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pressen inte ingick i undersökningen – görs 15 parvisa
jämförelser och i figuren visas genomsnittet av dessa
jämförelser.
Här syns en tydligare trend (Figur 3). I slutet av
1970-talet och början av 1980-talet hade morgontid
ningarna, kvällspress och public service en väldigt lik
artad dagordning. Kort sagt spelade det ingen roll om
den intresserade väljaren läste kvällspress, slog sig ner
framför tv-nyheterna eller läste en av storstadsmor
gontidningarna. Bilden av vad valrörelsen handlade
om var densamma. Men även om det finns några hack
i kurvan är trenden tydlig. Skillnaderna mellan nyhets
redaktionernas prioriteringar är större idag jämfört
med för 40 år sedan. Med andra ord spelar det större
roll vilka nyheter väljarna tar del av för hur de uppfat
tar vad valdebatten handlar om. Under Löntagarfonds
valet 1982 gjorde de stora nyhetsmedierna i stort sett
en identisk nyhetsvärdering. Under 2000-talet är skill
naderna större. De stora nyhetsredaktionerna väljer
oftare utsträckning att fokusera på olika frågor under
valrörelsen. Med detta sagt ska det ändå påpekas att
de ofta har ungefär samma frågor ”topp-fem”, men de
prioriterar lite olika på topplistan. Exempelvis hade
Aftonbladet i valet 2018 ett starkare fokus på vård
frågor än andra redaktioner och Ekot var den enda
som toppade med miljö, samtidigt som DN skilde ut
sig genom att inte ha med polis- och rättsväsende på
topplistan, vilket alla andra redaktioner hade.
Om vi försöker tolka resultaten utifrån sakfrågekon
centration och dagordningsöverensstämmelse fram
träder en bild av ett medielandskap som till stora drag
ändrat karaktär. Eller med andra ord: Nyhetsredak
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tionerna väljer idag att i högre grad profilera valbevak
ningen till ett antal färre frågor. I början av 1980-talet
tilläts de stora frågorna dominera valdebatten och alla
nyhetsredaktioner lekte följa-John i sin nyhetsvärde
ring. Det var oavsett om det handlade om valrörelser
som brukar beskrivas som styrda av journalisterna (till
exempel Villakostnadsvalet 1979 eller Miljövalet 1988)
eller Löntagarfondsvalet 1982. Alla gjorde likadant.
Lite hårdraget går det att säga att varje redaktion
numera har sin egen valrörelse. Tolkningen förstärks
av det faktum att redaktionerna i allt högre grad gör
egna partiledarintervjuer, gör egna satsningar på olika
frågor och även planerar gräv under valrörelsen. I tidi
gare analyser av valrörelsen 2018 har vi formulerat det
som att spelplanen var mediernas och att partierna i
stor utsträckning ”tvingades” anpassa sig till de for
mat som nyhetsmedierna erbjöd (Johansson & Ström
bäck, 2019). Men slutsatsen var ändå att partierna
styrde sakfrågorna, vad debatten skulle handla om.
Motsäger då analyserna i detta kapitel den slutsatsen?
Inte nödvändigtvis.
Det går också att se det som att en pluralistisk
modell av valjournalistik fått fäste. Partierna har sina
frågor som de lyfter och i en pluralistisk modell finns
öppningar för dagordningsarbete riktat mot olika
redaktioner. Maktfrågan är givetvis delikat. Det går
inte med de analyser som presenterats avgöra om Ekots
fokus på miljöfrågan 2018 överhuvudtaget har att göra
med vare sig strategier från Miljöpartiet eller Centern,
om det handlar om en redaktionell strategi – eller om
det bara handlar om en lite annorlunda nyhetsvär
dering på Ekoredaktionen. Vi kan inte heller avgöra
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exakt vilka krafter som bidrog till att vårdfrågan fick
sådant genomslag i Aftonbladet i samma valrörelse.
Det vi kan konstatera är att när redaktionerna väljer
att återigen koncentrera valjournalistiken till färre frå
gor gör det inte exakt samma prioritering och därmed
kommer valrörelsen se annorlunda ut beroende på
vilka nyheter väljaren tar del av.
Demokratiska ideal och mediedagordningen

Det är dags att plocka fram de demokratiteoretiska
glasögonen och reflektera över vilka implikationer
resultaten har för väljarna. Kort sagt: Är det en posi
tiv utveckling för väljarna med en mediedagordning
som är mer sakfrågekoncentrerad och att nyhetsredak
tionerna gör olika nyhetsprioriteringar av vilka sak
frågor de lyfter? Eller, annorlunda uttryckt: Är smör
gåsbordet eller prispallen att föredra för den vilsne
väljaren och är pluralism eller enhetlighet ifråga om
dagordningar bäst när väljaren ska göra sitt val i röst
ningsbåset? Som vanligt är svaret helt och hållet bero
ende på vilka demokratiska värden vi lyfter fram (Asp,
2007; Marx Ferree, 2002; Strömbäck, 2005).
Tar vi utgångspunkt i synen att väljaren ska ta ett
rationellt beslut på valdagen, enligt den representativa
demokratimodellen, så ska medborgaren få relevant
information för att kunna ta ett upplyst beslut. Medier
nas uppdrag är att bidra till att väljaren kan välja parti
på valdagen, att ge information om de sakfrågor valet
gäller och vilka åsikter partierna har i dessa frågor. Hur
passar då utvecklingen av mediedagordningen in på ett
sådant ideal? För den intresserade väljaren som tar del
Mediedebatt om färre frågor | 25

av flera olika medier är det rimligen bäst med en mång
fald av frågor där olika medier fokuserar på lite olika
saker. I så fall finns en möjlighet att både fördjupa sig
liksom att få en bredd i perspektiv på valinformatio
nen. För denne väljare är det med andra ord bra med en
mer spridning av dagordningen. Däremot är fokus på
ett fåtal frågor kanske mer problematiskt. Lite förenk
lat kan det uttryckas som att valrörelserna i början av
2000-talet var bäst utifrån en sådan väljares perspektiv.
Men det finns andra demokratiska ideal än att allt
ljus ska ligga på att göra ett upplyst val. Med mer
deltagardemokratiska utgångspunkter är inte infor
mation det enda som är viktigt. Deltagardemokrati
trycker istället på politiskt deltagande och medierna
bör därför lyfta fram sådant som engagerar och skapar
intresse för valrörelsen och dess frågor. Ser på vi dag
ordningsanalysen med ett sådant perspektiv är pris
pallen med dess koncentration på få toppfrågor inget
problem överhuvudtaget, snarare är smörgåsbordets
oändliga valmöjligheter svårare att förena med att
mobilisera väljarna inför valet. Sett ur det perspekti
vet är snarast de senaste valrörelserna, liksom de under
tidigt 1980-tal, ett ideal där få frågor kunnat fånga
intresset hos väljarna. Men 2010-talets valrörelser med
större skillnader mellan mediernas dagordningar är
mer problematisk eftersom risken finns att det skapar
en fragmentiserad valrörelse som inte engagerar. Men
det resonemanget borde 1980-talets gemensamma
dagordning skapa en större känsla av att det handlar
om en och samma valrörelse vilket skapar intresse.
Engagemanget ökar om vi upplever att valrörelsen
angår alla och att vi pratar om samma frågor.
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Ett ytterligare perspektiv är samtalsdemokratiska
ideal som lägger ytterligare vikt på förutsättningarna
för ett demokratiskt samtal och trycker på att den
offentliga debatten ska bjuda in och erbjuda goda för
utsättningar för en civiliserad offentlig debatt. Hur
passar då utvecklingen av de svenska valrörelsernas
mediedagordning in på ett sådant ideal? Här skulle
den begränsade dagordningen som prispallen inne
bär skapa problem, eftersom många frågor inte får
utrymme att diskuteras. Den fragmentiserade dagord
ningen är knappast heller eftersträvansvärt eftersom
det kan sägas minska den offentliga sfären till ett antal
semi-offentliga rum (en valrörelse på varje nyhets
redaktion!). Ur ett samtalsdemokratiskt perspektiv är
i så fall kanske 1990-talets valrörelser, med där många
frågor fick plats och där alla medier hade en ganska
lik prioritering av sakfrågor i nyhetsrapportering att
föredra.
Som så ofta är det inte så enkelt att dra enkla nor
mativa slutsatser utifrån hur medieoffentligheten
förändras över tid. Lite beroende på om huruvida det
viktigaste centrala demokrativärdet är det upplysta
valet, engagemanget eller det goda samtalet infaller
guldåldern för de svenska medievalrörelsernas nyhets
värdering vid olika tidpunkter. Men det verkar knap
past som det senaste decenniets utveckling med en mer
hårdprioriterad och framförallt pluralistisk medie
valrörelse samsas så väl med några av de demokrati
modeller som presenterats. Å andra sidan handlar det
som så ofta om perspektiv, om vad vi jämför med. För
skulle vi blanda in alternativa nyhetsmedier i leken (se
Dahlgrens kapitel i denna volym) skulle de etablerade
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riksmediernas nyhetsbevakning av valrörelsen ändå
framstå som ett smörgåsbord där enigheten är när
mast total. Allt handlar om perspektiv, även när det
gäller mediernas dagordning.
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Väljarna kan överraska
valåret 2022
Johan Martinsson & Henrik Oscarsson*

Moderna valrörelser är till stor del en kamp om dag
ordningen. Partier uppfattas av väljarna vara olika
dugliga och trovärdiga på olika politikområden. Även
små förändringar av sakfrågors plats på dagordningen
kan därför ha betydelse för valutgången, särskilt i situ
ationer när enstaka tiondelar kan besluta regeringens
färg eller avgöra små partiers vara eller icke vara. Det
är därför vi statsvetare lägger så stor vikt vid att följa
vilka frågor väljarna tycker är de viktigaste frågorna
för partival. Dagordningen blir styrande för vilka över
väganden som till slut väger tyngst i röstningskalkylen.
Inför 2022 års val tycks dagordningen bli rejält
annorlunda jämfört med hur den har brukat se ut i
svenska valrörelser de senaste decennierna. Enligt den
senaste nationella SOM-undersökningen från 2021
står brottsligheten nu överst på väljarnas dagordning.
Hela 41 procent av de tillfrågade uppger att brotts
frågor är ett av de viktigaste samhällsproblemen och
politiska frågorna i Sverige idag. Det är unikt. Frågan
* Johan Martinsson är fil dr docent och lektor i statsvetenskap och Henrik
Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
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har inte varit överst på topplistan vid något valår sedan
regelbundna mätningar startade 1979.
På andra plats finner vi däremot sjukvården med
33 procent omnämnanden – en fråga som de senaste
decennierna har tillhört de viktigaste frågorna i näs
tan varje val. Över tid har frågan blivit allt viktigare i
svenska val och ökat rejält sedan valforskarna började
mäta 1979.
På tredje platsen återfinns en annan nykomling inför
svenska val: Invandring och integrationsfrågor nämns
av 31 procent av de tillfrågade i SOM-undersökningen
och håller sig därmed kvar i topptrion. Fram tills valet
2014 brukade inte migrationsfrågor vara bland de vik
tigaste frågorna för breda väljargrupper, utan hade
länge en betydligt mer undanskymd plats i valen (se
Oscarsson & Karlsson, 2021).
Går vi längre ned på listan så finner vi Miljö och kli
mat på fjärde plats med 26 procent omnämnanden år
2021. Även om miljöfrågan hänger kvar bland de fem
viktigaste frågorna så får vi gå långt tillbaka i tiden,
ända till perioden 1988–1994, för att finna miljöfrågan
i topp-trion.
På femte plats finner vi Skola och utbildning med
24 procents omnämnanden. Denna fråga har halkat
ner något, från att under hela 2000-talet tillhört de tre
viktigaste frågorna under valåren enligt SOM-under
sökningarna. Så sent som i 2014 års ”Pisa-val” var
skola och utbildning den viktigaste för väljarna när de
gick och röstade.
Frågor som tidigare varit viktiga för väljarna men
som den här gången lyser med sin frånvaro är exempel
vis Arbetslöshet/arbetsmarknad och Sveriges ekonomi
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– ämnen som närmast prenumererat på förstaplat
serna i många val under de gångna tjugo-trettio åren.
Båda har nu dock fallit i skymundan.
Det är således en, i ett historiskt perspektiv, tämli
gen ovanlig dagordning som väljarna förhåller sig till
valrörelsen 2022. De frågor som dominerar i väljarnas
kalkyler handlar om brottslighet, sjukvård, invandring
och integration. Och i viss mån även miljö/klimat samt
skolan.
Tabell 1. De viktigaste samhällsproblemen och politiska
frågorna enligt 2021 (procent)
Område

2021

Lag och ordning

41

Sjukvård

33

Integration

31

Miljö

26

Utbildning

24

Sociala frågor

14

Äldrefrågor

13

Arbetsmarknad

6

Demokrati

5

Ekonomi

4

Kommentar: n=4 787. Frågan lyder ’Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem
tycker du är viktigast i Sverige idag?’ och respondenterna får ange upp till tre problem.
Procenten i tabellen är baserade på samtliga svarande som är minst 18 år och som har
besvarat någon av de enkätversioner som innehåller frågan om de viktigaste samhällsproblemen. De frågor som ingår i tabellen är de tio som har högst procent år 2021.
Källa: De nationella SOM-undersökningarna 2021.

Här är det viktigt att påpeka att dessa siffror kommer
från perioden innan kriget i Ukraina, vilket till viss del
kan ha förändrat dagordningen. Det är dock osanno
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likt att försvars- och säkerhetsfrågor trots det oroliga
omvärldsläget lyckas ta sig ända upp till toppen av
dagordningen. I skrivande stund, i maj 2022, har Sve
rige just lämnat in ansökan om medlemskap i Nato.
Det är inte längre lika troligt att partierna blåser till
strid om försvars-, utrikes- och säkerhetsfrågor under
valrörelsen.
Ett etablerat resultat från opinionsforskningen är
att de flesta befolkningsgrupper har ungefär samma
prioriteringar när det handlar om viktiga samhälls
frågor. Några betydelsefulla skillnader brukar sällan
rapporteras. Tvärtom brukar det framhållas som ett
överraskande men viktigt resultat att den politiska
dagordningen är så lika bland unga, gamla, män, kvin
nor, arbetare, tjänstemän, stadsbor och landsbygds
bor. När frågor klättrar eller sjunker på dagordningen
brukar vi se samma trender i olika undergrupper. Jäm
förelser med nyhetsmediers och partiers dagordning
brukar också visa på stor överensstämmelse: Medierna
tenderar att skriva om samma saker som partier pratar
om och som medborgarna tänker på. Förändringar
är parallella. Det finns en sorts rundgång i offentlig
samhällsdebatt. Kanske förstärker olika aktörers dag
ordning varandra vilket skapar en tröghet som gör det
svårt för nya frågor att snabbt bryta igenom.
Men är dagordningarna hos olika befolkningsgrup
per verkligen så lika som ofta görs gällande? I tabell
2 redovisas rangordningen av politiska sakfrågor för
några olika grupper.
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Brottslighet (39)
Brottslighet (43)

Invandring (29)
Invandring (35)
Brottslighet (43)
Brottslighet (50)

Brottslighet (44)
Brottslighet (40)

Brottslighet (43)
Brottslighet (45)
Brottslighet (42)
Brottslighet (38)

Kön
Kvinnor
Man

Ålder
18–35 år
36–49 år
50–65 år
66–85 år

Utbildning
Ej högskola
Högskola

Boendeområde
Ren landsbygd
Mindre tätort
Stad/större tätort
Sthlm/Gbg/Malmö
Sjukvård (31)
Sjukvård (37)
Sjukvård (34)
Sjukvård (33)

Sjukvård (34)
Sjukvård (35)

Miljö (29)
Brottslighet (35)
Sjukvård (34)
Sjukvård (37)

Sjukvård (39)
Invandring (36)

2:a plats
Sjukvård (33)

Invandring (30)
Invandring (31)
Invandring (33)
Invandring (31)

Invandring (31)
Miljö (34)

Brottslighet (29)
Sjukvård (31)
Invandring (33)
Invandring (29)

Skola (29)
Sjukvård (27)

3:e plats
Invandring (31)

Miljö (26)
Skola (24)
Miljö (27)
Miljö (28)

Skola (21)
Invandring (34)

Sjukvård (27)
Skola (30)
Skola (25)
Miljö (24)

Invandring (27)
Miljö (26)

4:e plats
Miljö (26)

Skola (21)
Miljö (22)
Skola (25)
Skola (26)

Miljö (20)
Skola (30)

Skola (18)
Miljö (27)
Miljö (24)
Skola (23)

Miljö (26)
Skola (18)

5:e plats
Skola (24)

648
852
2 225
983

2 535
2 012

895
913
1 483
1 496

2 571
2 197

Antal svar
4 787

Kommentar: Frågan lyder ’Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag?’ och respondenterna får ange upp till tre
problem. Procenten i figuren är baserade på samtliga som är minst 18 år och som har besvarat någon av de enkätversioner som innehåller frågan om de
viktigaste samhällsproblemen. Siffrorna inom parentes visar rangordning av de fem frågorna inom varje grupp och baseras när så behövs på resultat med en
decimal som ej framgår av denna tabell. Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2021.

1:a plats
Brottslighet (41)

Samtliga

Tabell 2. De viktigaste samhällsproblemen i Sverige enligt olika väljargrupper, 2021 (procent inom varje grupp
inom parentes)

Resultaten i tabell 2 visar att dagordningen faktiskt inte
ser helt likadan ut i olika befolkningsgrupper. Inför
valet 2022 är dock brottsligheten i topp bland nästan
samtliga grupper vi undersöker. De enda undantagen
gäller när invandring/integration bland de yngre ålders
grupperna med knapp marginal kniper förstaplatsen
(avgörandet sker på decimaler!). Vi ser också till exem
pel att miljöfrågan hamnar på andra plats (eller om man
så vill delad förstaplats) hos de yngsta väljarna medan
den ligger på fjärde plats sammantaget. På det stora hela
gör kvinnor och män likartade bedömningar av vilka
frågor som är viktigast, men i detta fall ser vi exempel
vis en tydlig skillnad i att kvinnor prioriterar sjukvården
högre (andra plats) än männen (tredje plats), medan
männen istället i större utsträckning lyfter fram invand
ring/integration som viktigt (andra plats) jämfört med
kvinnorna (fjärde plats).
Givet att de svarande i SOM-undersökningen ges
stora möjligheter att spontant nämna vilka frågor de
vill så är det ändå påfallande hur lika rangordningarna
är. Några intressanta avvikelser som är väl värda att
beskriva, men även alltså stor stabilitet när det gäl
ler vilka frågor som hamnar högt på dagordningen.
Brottslighet är egentligen aldrig lägre än på en delad
förstaplats i någon av de undersökta grupperna i tabell
2. Migrationsfrågan är aldrig lägre än på fjärde plats
i någon grupp. Miljöfrågan varierar mest, mellan en
delad förstaplats, bland 18–35-åringar, och plats fem.
Dagordningarnas toppositioner låter sig relativt
enkelt jämföras. Det är svårare att jämföra gruppers
hela rangordningar av viktiga frågor, från första till
sista plats. Då behövs en mer utförlig analys. Det är
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ovanligt med mer formella analyser av hur lika grup
pers politiska dagordning egentligen är. Det finns dock
flera lämpliga och klassiska verktyg för att undersöka
hur väl två gruppers dagordning överensstämmer med
varandra. En klassisk överensstämmelsekoefficient
(ÖK) som visar hur stor avvikelsen är mellan två pro
centfördelningar är ett alternativ. Ett andra alternativt
mått är att beräkna en rangkorrelationskoefficient
(rho) som visar hur lika två gruppers rangordningar
av frågor är. Eftersom befolkningsgrupper är olika
benägna att spontant uppge svar på frågor om viktiga
samhällsproblem kan det vara vanskligt att jämföra
nivåskattningar. Valet faller därför på strategin att
undersöka likhet mellan frågors rangordning i olika
grupper.
I tabell 3 har vi beräknat rangkorrelationskoeffi
cienter (Spearmans rho) för totalt 19 olika befolk
ningsgruppers rangordning av de 28 huvudkatego
rier av viktiga frågor/samhällsproblem som finns i
SOM-materialet. Rangkorrelationsmåttet kan teore
tiskt variera mellan -1 (två grupper har helt spegelvänd
rangordning av viktiga frågor) till +1 (två grupper har
identisk rangordning av viktiga frågor).
Matrisen i tabell 3 visar hur lika olika gruppers
rangordningar av samhällsfrågor är. Det är genom
gående mycket höga rangkorrelationer. De varierar
inom ett mycket litet spann i den övre delen av skalan
– mellan .79 och .99. Den genomsnittliga korrelatio
nen mellan gruppernas rangordningar är rho=.93!
Enligt analysen är rangordningarna av viktiga frågor
bland boende i större tätorter och landsbygd de som
visar störst skillnader (rho=.79), tätt följt av rangord
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ningarna mellan de yngsta och äldsta åldersgrupperna
(rho=.81). Ändå pratar vi om korrelationer som är
utomordentligt starka.

Man

.90

16–29 år

.89 .93

30–49 år

.97 .94 .91

50–74 år

.96 .95 .89 .96

75+

.88 .92 .81 .89 .95

Låg utbildning

.93 .92 .87 .96 .96 .92

Medel utbildning

.96 .97 .93 .98 .99 .92 .96

Hög utbildning

.96 .93 .89 .96 .96 .93 .92 .95

Landsbygd

.91 .89 .85 .90 .92 .86 .93 .94 .86

Mindre ort

.94 .96 .91 .94 .98 .94 .95 .98 .92 .95

Större ort

.96 .96 .92 .97 .99 .94 .95 .98 .98 .89 .96

Sthlm, Gbg, Malmö

.91 .90 .87 .93 .92 .90 .87 .90 .98 .79 .87 .95

Arbetare

.97 .95 .92 .98 .98 .92 .97 .99 .96 .93 .97 .98 .92

Jordbrukare

.91 .91 .89 .92 .93 .86 .92 .95 .87 .97 .95 .91 .82 .95

Tjänsteman

.92 .94 .89 .95 .95 .93 .90 .94 .98 .85 .93 .97 .96 .95 .87

Företagare

.90 .92 .90 .91 .91 .87 .89 .91 .89 .84 .92 .93 .88 .90 .84 .89

Statligt anställd

.89 .93 .86 .94 .93 .93 .92 .92 .96 .86 .91 .95 .95 .94 .88 .96 .88

Kommunalt anställda

Statligt anställda

Företagare

Tjänsteman

Jordbrukare

Arbetare

Sthlm, Gbg, Malmö

Större ort

Mindre ort

Landsbygd

Hög utbildning

Medel utbildning

Låg utbildning

75+

50–74 år

30–49 år

16–29 år

Man

Kvinna

Tabell 3. Graden av likhet mellan 19 befolkningsgruppers
rangordning av 28 samhällsfrågor (Spearmans rho).

Kommunalt anställd .99 .90 .87 .97 .96 .90 .94 .96 .96 .90 .92 .97 .92 .97 .91 .92 .86 .90
Privatanställd

.96 .98 .95 .98 .98 .92 .95 .99 .96 .91 .97 .98 .93 .99 .93 .96 .92 .93 .95

Kommentar: De 28 olika svarskategorierna är Ekonomi, Skatter, Arbetsmarknad,
Offentlig service, Sjukvård, Äldrefrågor, Sociala frågor, Familjepolitik, Utbildning, Kultur,
Bostadsfrågor, Infrastruktur, Demografi, Jordbruk, Miljö, Lag och ordning, Systemmissbruk,
Demokrati, Integration, Religion, Medier, Näringsliv, Styrelseskick, Utrikespolitik, EU och
internationella frågor, Moral och etik, Ideologi och Övriga frågor.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2021.

Det understryker resultatet från tidigare analyser
att det i huvudsak råder stora likheter i de bedöm
ningar olika befolkningsgrupper gör när det gäller
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vilka samhällsproblem de uppfattar som viktiga just
nu. Givet hur olika livsvillkor och levnadsförhållan
den som råder mellan olika grupper skulle man för
vänta sig större skillnader i prioriteringar. En möjlig
förklaring till att olika befolkningsgrupper är så lika
i sina bedömningar är att det fortfarande existerar en
huvudberättelse om vilka frågor som för närvarande
är viktiga samhällsproblem och vilka frågor som inte
är lika viktiga.
Det är svårt att se att denna huvudberättelse skulle
vara något annat än medierad: Ett resultat av inne
hållet i de nyhetsmedier som genomsnittskonsu
menten låter sig exponeras för. I den meningen talar
resultaten för att vi fortfarande har en offentlighet, ett
åsiktstorg, och inte flera som ibland hävdas. Kanske
behöver analysen bli ännu mer detaljerad för att hitta
lägereldar som samlar grupper som läser verkligheten
på helt olika sätt.
Lag och ordning, sjukvård och integration kom
mer troligen vara huvudnumren i samband med valet
2022. Olika kriser – coronapandemin, parlamentarisk
oreda, Ukrainakriget – har tillfälligt kunnat rucka på
en i övrigt mycket stabil dagordning. Men så fort kri
serna bedarrat har brottsbekämpning, invandring och
sjukvård stulit tillbaka uppmärksamheten.
Inför riksdagsvalet 2022 väntar en, för svenskt
vidkommande, relativt ovanlig valrörelse rent inne
hållsmässigt. Vi vet från statsvetenskapliga analyser
av sakfrågeägarskap att såväl invandring som brotts
bekämpning tenderar att vara hemmaplansfrågor för
högerpartier och konservativa partier, medan klimat
frågor och frågor om välfärdsfinansiering och fördel
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ningspolitik tenderar att vara bortaplansfrågor. När det
gäller dagordningen inför valet kan högeroppositionen
därför knappast önska sig bättre förutsättningar.
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Tuff konkurrens för miljön
i nyhetsbevakningen
Henrik Ekman*

Tillståndet i miljön är mycket oroande, tyckte sju av tio
svenskar säldödens år 1988 och i medierna var frågan
het. Var det miljögifter som dödade knubbsälarna? Det
trodde både allmänhet och politiker. Frågan domine
rade valrörelsen och Miljöpartiet kom in i riksdagen.
Senare visade det sig att våra sälar smittats av ett
valpvirus som svältande grönlandssälar på jakt efter
föda fört med sig från Nordnorge. Barents hav var
tömt efter år av huggsexa på sill, torsk och lodda. Men
1988 var säldöden en ren miljöfråga.
Den moderna miljöfrågan föddes med den amerikan
ska biologen Rachel Carsons Tyst vår som fyller 60 år
under valåret 2022. Boken kom även att påverka svenska
politiker. Kretsen kring dåvarande statsminister Tage
Erlander läste boken. Hotet från gifterna födde en oro
som ledde till politisk handling.
Än mer intryck tog den svenska regeringen av kemis
ten Hans Palmstiernas Plundring, svält, förgiftning
* Henrik Ekman är biolog, miljö- och vetenskapsjournalist samt författare.
Han har bland annat varit miljöreporter på Svenska Dagbladet och SVT:s
Aktuellt.
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1967, då även medierna på allvar började rapportera
om miljöproblemen. Barbro Soller på Dagens Nyheter
var en pionjär som fick stort inflytande, liksom efter
trädaren Björn Berglund. Alla redaktioner satsade,
och då jag själv började på Journalisthögskolan 1972
var målet att bli miljöreporter.
I Stockholm 1972, vid FN:s första miljökonferens,
var mediebevakningen massiv. Enbart Dagens Nyheter
hade sex fotografer, en tecknare och 17 skribenter som
rapporterade och kommenterade.
Lars Vaste på Expressen var först att få titeln miljö
reporter. Han upplevde en guldålder på 70-talet.
– Söndags-Expressen hade temanummer om bly i
bensin, samhällets kemikaliebaksmälla, oljekatastro
fer, miljöforskning, Fältbiologerna med mera och jag
skrev även om försurningen på 70-talet. Ofta var det
sex till tio sidor, både löpsedel och etta, berättar han.
Både tidningar och etermedier satsade. Dag Jonzon
och Bo Landin startade en miljöredaktion på Sveriges
Radio 1977. Dit kom snart även biologen Karl-Johan
Bondeson, senare mångårig miljöreporter på Göteborgsposten.
Så småningom sjönk mediernas intresse. Många
specialreportrar bytte inriktning, slutade eller gick i
pension. Att miljöengagemanget åker berg- och dal
bana vet alla journalister som bevakar området.
– Periodvis tillhör du mera underhållningsdetaljen
och får sitta och hålla på med dina havsörnar, säger
Karl-Johan Bondeson.
Med Tjernobylkatastrofen 1986 tog det fart igen
och Karl-Johan Bondeson ser perioden mellan Tjerno
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byl och FN-konferensen i Rio 1992 som en höjdpunkt
för miljöjournalistiken.
DN och Göteborgsposten skickade vardera två
reportrar till Rio. Själv var jag på Aktuellt som lät mig
göra en lång reportageresa till Amazonas i förväg.
– Det fanns gott om resurser och mycket redaktionellt
utrymme att fylla. Redaktionerna triggade varandra.
Och det var status att vara miljöreporter, konstaterar
Karl-Johan Bondeson.
Sedan gick det utför. Andra frågor tog över och vid
millennieskiftet nåddes ett bottenläge. Mellan 1992 och
2000 förlorade miljöorganisationerna hälften av sina
medlemmar. Och medierna speglade utvecklingen.
Men det skulle svänga igen. Under 2000-talet första
år växte klimatfrågan sig stor, med draghjälp av USA:s
tidigare vice president Al Gores bok och filmen En
obekväm sanning samt de alarmerande rapporterna
från FN:s klimatpanel IPCC inför Köpenhamn 2009.
– Samtidigt betydde klimatmötet en ny vändpunkt
för att det gick så dåligt, menar Susanna Baltscheffsky
på TV4, under många år miljöreporter på Svenska
Dagbladet. – När Köpenhamn blev ett sådant total
fiasko gick luften ur frågan.
2010 var det färre än 50 procent som kände oro för
miljön och klimatet, en lika låg siffra som tio år tidi
gare. Där låg den och pendlade till sommaren 2018.
Ännu i maj jublade rubriksättarna på Aftonbladet
över rekordvärmen, men när hettan tog strypgrepp på
Europa och bränderna rasade dog glädjen.
Utanför riksdagshuset inledde 15-åriga Greta Thunberg sin skolstrejk. Hon bidrog också starkt till att kli
matfrågan hamnade överst på dagordningen. Nu skulle
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alla redaktioner ha specialreportrar igen. Även kultur
journalisterna hoppade på tåget, kanske uppiggade av
den hotande apokalypsen. Klimatförändringarna gavs
nu lika stort utrymme som försurningen på 70-talet.
Sedan kom Covid-19-pandemin.
Susanna Baltscheffsky rekryterades till TV4 hösten
2019 som vetenskapskommentator, med fokus på kli
mat. Hon hann rapportera från toppmötet i Madrid
innan viruset slog till. Därefter blev det inte så mycket
miljökommentarer.
– När pandemin spred sig som en löpeld fanns oänd
liga behov av förklaringar till Covid-19. Så det tog min
tid, berättar hon.
Säkerhet har alltid varit en viktig fråga för väljarna.
Hit hör farsoter men förstås också krig, framför allt
om det är i vårt närområde. Att miljöjournalistiken
inte fick så stort utrymme våren 2022, trots att covid
hotet klingat av, är därför inte så konstigt.
– Det är nästan bara Ukraina och kriget, bekräftar
Susanna Baltscheffsky, som ändå tror att klimatfrå
gan kan växa under valrörelsen. Det beror på vad som
händer. Om det blir torrt i sommar och stora skogs
bränder, då kommer det att ta fart.
Erika Bjerström, som 2020 blev SVT:s första globala
klimatkorrespondent, har en ljusare syn på frågans
möjligheter att hävda sig. Till FN:s klimatkonferens i
Glasgow 2021 fick hon sällskap av två klimatreport
rar, det utsågs en klimatredaktör och SVT startade
också ett nyhetsbrev om ämnet. Hon ser en medveten
het hos nyhetsredaktörerna om att kriserna har berö
ringspunkter, även om pandemin och kriget dominerat
nyhetsflödet.
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– Jag har kunnat göra reportage från Afrika om hur
klimatkrisen ökar risken för nya pandemiutbrott och
om hur kriget i Ukraina också är ett krig om fossila
bränslen och den gröna omställningen. Men det är
en kamp varje dag att få in klimatet i sändningarna,
berättar Erika Bjerström.
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Nätet vinner mark
som politisk arena
Freja Blomdahl & Jakob Bäck*

Internet har blivit en viktig källa för politiskt innehåll
och en arena för det politiska samtalet. Det gäller sär
skilt för unga som omfamnar sociala medier trots ett
ofta hårt debattklimat.
När Sveriges befolkning hösten 2022 går till valu
torna spelar internet en alltmer central roll för hur väl
jarna tar till sig politisk information. Inför valet har
Internetstiftelsen genomfört en delstudie av undersök
ningen Svenskarna och internet med syfte att belysa
den roll internet har både för att sprida politiskt inne
håll och som plattform för politiskt engagemang.
Undersökningen omfattar internetanvändande vuxna
i ålder 18 år och uppåt.
Undersökningen visar på stora skillnader mellan
hur de allra yngsta, förstagångsväljarna, och äldre väl
jare tar del av politiskt innehåll. Resultaten visar också
att inställningen till att diskutera politik och dela poli
tiska åsikter eller inlägg i sociala medier skiljer sig åt.

* Freja Blomdahl, analytiker Internstiftelsen. Jakob Bäck är kommunika
tör på Internetstiftelsen.
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Yngre väljare omfamnar sociala medier

Traditionella medier såsom tv, nyhetstidningar och
radio är fortsatt dominerande för hur vi tar del av poli
tiskt innehåll. Samma medier tycker väljarna själva är
de viktigaste informationskällorna. Skillnaderna mel
lan generationerna är däremot stora.
Hos de yngsta väljarna ser vi att sociala medier
spelar en betydande roll både för att ta del av politisk
information samt för att själva delta och engagera sig i
det politiska samtalet.
Diagrammet nedan visar vilka kanaler olika genera
tioner använder på daglig basis för att ta del av politiskt
innehåll.
Andel som tagit del av politiskt innehåll på daglig basis
efter generation
88%

83%

83%

78%
67%

69%
61%

59%
48%

45%

21%
9%
20-/30talister

52%
56%
39%
26%

49%
35%
28%

47%
39%
34%
30%

Tv

50talister

Radio

38%
28%
17%

14%
40talister

41%

60talister

70talister

Nyhetstidningar

80talister

90talister

44%
40%
19%
8%
00talister

Sociala medier

Bas: Internetanvändare 18+ år, Fråga: I vilka av följande kanaler brukar du ta del av
politisk information eller politiska budskap på daglig basis? Svenskarna och internet:
Valspecial 2022. Avser både nyhetstidningar i pappersformat och på webben.

Unga väljare särskiljer sig också genom att använda
andra sociala mediekanaler än äldre väljare. I högre
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åldrar är Facebook den sociala medieplattform som
flest använder för att ta del av politiskt innehåll, men
bland förstagångsväljarna är istället Instagram vanli
gast. Nästan 3 av 10 (28 procent) av förstagångsväljarna
tar dagligen del av politiskt innehåll på Instagram, jäm
fört med bara knappt 1 av 10 (9 procent) av internet
användarna i stort.
Lågt förtroende för politiskt innehåll
på sociala medier

Trots att förstagångsväljarna frekvent tar del av poli
tiskt innehåll på sociala medier, så sviktar förtroendet
för innehållet. Hos väljarna i stort har traditionella
medier det högsta förtroendet när det kommer till
politiskt innehåll och det gäller även hos förstagångs
väljarna. Det är till och med så att förstagångsväljarna
har ett högre förtroende för de traditionella medierna
jämfört med äldre väljare.
Förtroendet för politisk information på sociala
medier är däremot mycket lågt, och de flesta anser att
det bara är en liten del eller inget alls av informatio
nen som är pålitlig. Detta trots att undersökningen
visar att den typ av politiskt innehåll som flest använ
dare möts av på sociala medier är delade artiklar och
nyhetsinslag från traditionella medier. Ett källkritiskt
förhållningssätt skulle kunna ses som en naturlig reak
tion på den stora mängden olika slags innehåll på soci
ala medier. Där trängs politiska budskap med annon
ser, vänners inlägg, roliga videoklipp och annat mer
seriöst innehåll.
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Förtroende för politisk information i olika kanaler
bland förstagångsväljare
Allt/större delen är pålitligt

Inget/en liten del är pålitligt

TV

79 %

4%

Dagstidningar*

62 %

10 %

Radio

72 %

8%

Facebook

3%

74 %

Instagram

11 %

60 %

Youtube

10 %

60 %

Twitter

7%

58 %

Tiktok

0%

83 %

Bas: Förstagångsväljare, Fråga: Hur mycket av den politiska informationen på följande
kanaler och källor anser du är pålitlig? Ovan visas några utvalda kanaler, notera att
svarsalternativen ”ungefär hälften” och ”vet ej” inte redovisas i tabellen. Svenskarna och
internet:Valspecial 2022. *Avser både dagstidningar i pappersformat och på webben.

Större engagemang bland unga på nätet

Sociala medier är också plattformar där större delen av
de politiska diskussionerna på nätet äger rum. Första
gångsväljarna är något mer aktiva i att dela och uttrycka
sina politiska åsikter på nätet. Nästan 4 av 10 första
gångsväljare diskuterade under år 2021 någon politisk
fråga på nätet, jämfört med 3 av 10 bland internet
användarna i genomsnitt.
Undersökningen belyser däremot stora utmaningar
med debattklimatet på sociala medier. Totalt har 7
procent av internetanvändarna under år 2021 blivit
utsatta för hård kritik, hat eller hot kopplat till poli
tiska åsikter och betydligt fler, 21 procent, har valt att
avstå från att uttrycka sina politiska åsikter för att
undvika hård kritik, hat eller hot.
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Här är förstagångsväljarna en av de grupper som är
särskilt utsatta till följd av att de är mer aktiva i politiska
diskussioner. Bland förstagångsväljarna har nästan dub
belt så många, 12 procent, blivit utsatta för hård kritik,
hat eller hot under 2021. Nästan 3 av 10 (29 procent) har
åtminstone vid något tillfälle valt att inte uttrycka sina
politiska åsikter för att undvika hård kritik, hat eller hot.
Positivt nog framkommer det att det hårda debatt
klimatet inte helt tystar det politiska samtalet, utan
snarare delvis begränsar det. Det är nämligen till stor
del samma personer som brukar diskutera politik på
nätet som vid andra tillfällen väljer att avstå. Det är
däremot tydligt är att det finns en stor utmaning med
att odla och upprätthålla ett öppet och konstruktivt
samtalsklimat på sociala medier.
Utmaningar och möjligheter

De stora skillnaderna mellan hur olika generationer
tar del av och diskuterar politik innebär flera utma
ningar. Det finns en risk för att samtalen tappar ett
viktigt djup när förstagångsväljare och äldre väljare
sällan möts på gemensamma plattformar. De sociala
medieplattformarna tenderar också att gynna korta
informationsformat, där längre resonerande analyser
inte får en framträdande roll.
Samtidigt bidrar sociala medier med att sprida poli
tiskt innehåll till unga väljare som kanske annars inte
hade nått dem. Sociala medier skapar även digitala rum
för i synnerhet unga att dela och diskutera politiska
åsikter, vilket kan leda till ett ökat politiskt engage
mang och intresse för samhällsfrågor.
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Att unga väljare mer än äldre omfamnar sociala
medier som politisk arena ser vi också genom att bara
16 procent av väljarna överlag tycker att sociala medier
ger dem större möjligheter att påverka samhällsfrågor.
Bland förstagångsväljarna är det däremot hela 40 pro
cent som tycker att sociala medier ger dem större möj
ligheter att påverka. En av förstagångsväljarna i studien
uttrycker det exempelvis på följande sätt:
Sociala medier kan användas för VÄLKOMNA fler in i
politiken. Många vågar/orkar nog inte engagera sig poli
tiskt för det verkar som ett för stort åtagande och de blir
rädda för att det ska vara komplicerat och ställa höga
krav på en.

Internet och sociala medier innebär både möjligheter
och risker. Det är verktyg som kan missbrukas eller
brukas, och det krävs att beslutsfattare, näringsliv
och användare samverkar för att både maximera det
positiva med sociala medier och motverka de negativa
aspekterna. Med undersökningar och rapporter som
Svenskarna och internet vill Internetstiftelsen bidra
med insikter för att ge förutsättningar till att digitali
seringen sker på välinformerad grund.
Om undersökningen Svenskarna och internet:
Valspecial 2022

Datainsamlingen för Svenskarna och internet: Val
special 2022 har genomförts i Novus webbpanel,
även kallad Sverigepanelen. Totalt genomfördes 3 023
intervjuer med personer i åldern 18+ år under perio
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den 16–29 december 2021. Resultaten är viktade mot
kända populationstal (enligt SCB) med avseende på
kön, ålder, utbildning, geografi (NUTS2) och parti i
valet 2018.
Hela rapporten går att läsa på www.svenskarna
ochinternet.se
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Nyhetssajter prioriterar
brott, olyckor och sport
Peter M Dahlgren*

Att det offentliga samtalet till en stor del påverkas,
eller till och med styrs, av hur mediebevakningen ser
ut är relativt okontroversiellt. Därför är det viktigt att
förstå, kanske i synnerhet i valtider, hur medier prio
riterar – och om vad, och om vilka, medierna faktiskt
skriver om. Är det någon skillnad mellan olika nyhets
sajter? Och vilka grupper av människor är det som
stöts och blöts i artikeltexterna? Syftet med detta bok
kapitel är att beskriva vilka ämnen som omskrivs på
några av de dominerande svenska nyhetssajterna över
tid. Genom en datorstödd textanalys, med strax över
en miljon artiklar från januari 2020 till april 2022, jäm
förs hur dessa ämnen utvecklats under perioden och
hur de skiljer sig åt mellan olika nyhetssajter.
Dessutom genomförs en ny typ av textanalys som
tidigare inte har genomförts i svensk medieforskning,
nämligen en storskalig analys av vilka sociala grupp
kategorier som de olika nyhetssajterna omnämner,
som exempelvis kvinnor och män eller gamla och
unga. På det viset går det att se vilka grupper i sam
* Peter M Dahlgren är fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap.
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hället det pratas om som objekt (exempelvis ”kvinnor
särskilt utsatta i krig”), till skillnad från mycket annan
forskning som främst syftar till att undersöka perso
nerna som förekommer i innehållet som egna subjekt
(om intervjupersonerna exempelvis är kvinnor).
Sammanfattningsvis kan man konstatera att ämnes
fördelningen är förhållandevis stabil över tid, men att
brott/olyckor samt sport är två ämnen som dominerar.
Brott/olyckor upptar exempelvis en stor del av Fria
Tider, Nyheter Idag, Samhällsnytt, Samtiden och Nya
Tiders rapportering. Samtidigt är det ett större fokus
på kvinnor än på män (när de beskrivs som grupp) hos
majoriteten av nyhetssajterna.
Så gjordes analysen: ordlista med ämnen
och grupper

Totalt 1 039 381 artiklar har samlats in från nyhets
sajterna genom kontinuerlig materialinsamling från
första januari 2020 till sista april 2022. En omfattande
metodbeskrivning finns publicerad sedan tidigare
(se Dahlgren, 2021), men i huvudsak handlar det om
texten som finns på respektive nyhetssajt, vilket även
gäller Sveriges Television samt Sveriges Radio. Nyhets
sajterna som ingår i analysen framgår i figur 2.1
För att identifiera vilka ämnen som nyhetssajterna
skriver om skapades en ordlista. Ordlistan innehåller
nyckelord som representerar nio ämnen. Ämnet brott
1

Data är fläckvis för Aftonbladet från augusti 2021 och framåt. Aftonbla
dets innehåll bör därför främst tolkas från januari 2020 till augusti 2021.
Detta påverkar sannolikt inte analysen av ämnesfördelningen nämnvärt.
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representeras exempelvis av orden misstänkt, tings
rätt, polis och så vidare. Genom att använda nyckel
ord är det möjligt att identifiera de ämnen som är
teoretiskt intressanta och som följer i spåren av tidi
gare forskning (jämför Asp & Bjerling, 2014). Det gör
det också möjligt att upptäcka om ett ämne saknas
i materialet, vilket är svårare om man i stället skulle
undersöka vad som råkar finnas i materialet. Ordlis
tan har skapats med hjälp av en nyckelordsassisterad
topic model (Eshima m fl, 2021), ord från relevanta
sidor på svenska Wikipedia, samt genom att översätta
en amerikansk politisk ämnesordlista till svenska för
hållanden (Albugh m fl, 2013). Ytterligare en ordlista
har även skapats för att identifiera de olika sociala
grupperna.
Kriget i Ukraina ökade den politiska
rapporteringen

I figur 1 framkommer ämnesfördelningen av nio ämnen
och hur mycket de har omnämnts i massmedierna över
tid, eller mer specifikt från vecka till vecka. Pandemin
tog ett stadigt grepp om nyhetsrapporteringen under
mars 2020, vilket framgår av ämnet medicin och hälsa,
och vidare syns att flera andra ämnen då fick stryka
på foten: både brotts- och sportrapporteringen mins
kade samtidigt som ekonomin blev mer omskriven när
många förlorade jobben, medan de övriga ämnena för
blev mer eller mindre oförändrade sett till andelarna.
Detta ger en viss inblick i nyhetsvärderingen, nämligen
att stora händelser gör att andra ämnen prioriteras ned.
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Figur 1. Ämnen som omnämns per vecka från 2020 till 2022
(procent).
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Kommentar: Linjerna representerar andelen av ämnena per vecka, från första januari
2020 till sista april 2022. I rutan för migration beskrivs också vad de olika vertikala
linjerna betyder. Från vänster till höger: covid-19 deklareras som pandemi av WHO (11
mars 2020), Kapitolium stormas i USA (6 jan 2021), OS i Tokyo (1 aug 2021) samt
Ryssland invaderar Ukraina (24 feb 2022). Totalt ingår texter från 1 039 381 artiklar
från 18 nyhetssajter. Se figur 2 för nyhetssajterna.
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När Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 gav
det också en märkbar stegring i trendlinjen och de
politiska frågorna blev mer omfattande. Kategorin
politik omfattar frågor om rättigheter, internationella
affärer, socialomsorg liksom försvar och krig, vilket
blev högst aktuella när Sverige diskuterade mer pengar
till försvaret och om huruvida Sverige ska gå med i för
svarsalliansen Nato.
Slutsatsen som kan dras från figuren är dock att
de flesta trendlinjer är förhållandevis stabila över tid.
Det vill säga, nyhetssajterna har en ganska likartad
nyhetsbevakning som inte skiljer sig mycket från vecka
till vecka bortsett från vid större eller extraordinära
händelser. Åtminstone sett ur denna synvinkel med
alla nyhetssajter på en aggregerad nivå.
Brott och olyckor viktiga ämnen

Det går också att urskilja vilka ämnen olika nyhets
sajter fokuserar på. I figur 2 syns ämnesfördelningen
bland de nio ämnena uppdelat på respektive nyhetssajt
under hela perioden. Brott och olyckor är ett ämne som
dominerar hos flertalet nyhetssajter och i synnerhet
hos Fria Tider, Nyheter Idag, Samhällsnytt, Samtiden
och Nya Tider (mellan 33 och 38 procent av ämnena)
men också Sveriges Television och Sydsvenskan (30
respektive 24 procent). Brott och olyckor är ett klas
siskt ämne för nyhetsjournalister som kontinuerligt
bevakar vad som händer i samhället genom återkom
mande kontakt med rättsväsende och blåsljusyrken.
Migration är också ett ämne som upptar stor andel när
det kommer till de fem översta nyhetssajterna i figuren.
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Den största andelen sportbevakning står däremot
de båda kvällstidningarna Expressen (33 procent)
och Aftonbladet (31 procent) för. Dagens Arbete och
Arbetet, å sin sida, är främst utmärkande i ämnet jobb
och utbildning, med 46 respektive 36 procent av deras
ämnen. I denna analys står Feministiskt Perspektiv för
den största andelen politik med sina 31 procent, medan
public service (eller mer specifikt texten på hemsidorna
hos Sveriges Television och Sveriges Radio) har en
tämligen balanserad bevakning, sett till fördelningen
över de olika ämnena, även om deras lokalredaktioner
har en ansenlig mängd brott och olyckor.
För en regelbunden läsare av respektive nyhets
sajt är slutsatsen från figuren förmodligen uppenbar.
Analysen återspeglar i hög grad ämnesinnehållet hos
respektive nyhetssajt. Det vill säga: Dagens Arbete
handlar om arbete, Samhällsnytt handlar till stor del
om migration, kvällstidningar har störst andel sport
bevakning, och så vidare. Det ger en indikation på att
metoden fungerar någorlunda väl.
Kvinnor och unga dominerar nyhetssajternas
fokus

Olika nyhetssajter fokuserar inte bara på olika ämnen,
utan de skriver också om olika grupper av människor,
vilket delvis speglar nyhetssajternas uttalade intresse
och vilka samhällsfrågor de fokuserar på. Genom att
utforska och beskriva vilka sociala gruppkategorier
som omnämns är det därmed möjligt att undersöka
vilka människor som journalisterna för respektive
nyhetssajter intresserar sig för. De sociala gruppkate
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gorierna som analyseras är kön, ålder, utbildning och
klass, religion, etnicitet och folkgrupper samt grupper
av kriminella och extremister av olika slag.2
I figur 3 ser vi fördelningen av de olika sociala grupp
kategorierna. Redan nu syns några intressanta iakt
tagelser, exempelvis att kategorin unga är betydligt van
ligare medan, å andra sidan, medelålders eller gamla
sällan får samma utrymme.3 VLT lägger exempelvis
mest fokus på att beskriva unga (28 procent) jämfört
med medelålders (8 procent) och gamla (3 procent).
Vad gäller kön är det generellt sett större fokus på
kvinnor än män. Mest skriver exempelvis Feministiskt
Perspektiv som domineras av omnämningar av kvin
nor (63 procent) jämfört med män som kategori (18
procent), vilket är en skillnad på 45 procentenheter.
De enda nyhetssajterna som skriver mer om män än
kvinnor är Nyheter Idag, Samhällsnytt, Nya Tider,
samt Fria Tider, även om skillnaderna är marginella
(som mest 5 procentenheters skillnad). Däremot kan
vi också notera att dessa fyra sajter också skriver mer
om kriminella och extremister liksom religion, etnici
tet och olika typer av folkgrupper – åtminstone när det
kommer till att benämna dessa sociala gruppkatego
rier. Kort sagt kan man säga att ju längre ut på vänsteroch högerkanten man kommer politiskt, desto mer
omnämner nyhetssajterna extremister. Men återigen
handlar det om små skillnader.
2

3

Flertalet andra gruppkategorier utforskades också under arbetets gång,
men av utrymmesskäl och nyhetsvärde begränsas analysen till de presen
terade kategorierna.
Unga har operationaliserats som 0–25 år, medel som 26–65 år, och gamla
som 66–100 år.
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Figur 3. Sociala gruppkategorier som omnämns bland respektive nyhetssajt (procent).

Ålder: unga

Precis som när det gäller ämnesinnehåll beskriver
Arbetet och Dagens Arbete främst gruppkategorier
som arbetare vilket får till följd att kategorin utbild
ning och klass blir mest framträdande (32 respektive
44 procent).
Slutsatsen som kan dras av detta är att de sociala
gruppkategorierna på ett lite annorlunda sätt kan
spegla nyhetssajternas fokus i kontrast till ämnesinne
hållet. Samtidigt som nyhetssajterna har olika mål för
en jämställd nyhetsrapportering vad gäller vilka som
kommer till tals (där kön och ålder med flera är sub
jekt) ger denna typ av analys ett annat perspektiv och
ytterligare dimension där det handlar om vilka det är
som omnämns (där kön och ålder med flera är objekt),
och där kvinnor och unga primärt står i fokus.
Vad analysen däremot inte visar är vilken slags vär
dering som görs om respektive gruppkategori, eller i
vilket sammanhang dessa förekommer. Här går det
att i framtiden komplettera med en närmare studie av
textinnehållet, exempelvis på meningsnivå, för att för
stå på vilket sätt olika grupper av människor omnämns
och värderas.
Öppna data

Ordlistor med nyckelord för att identifiera ämnen
och gruppkategorier, samt allt nyhetsmaterial i form
av en document-term matrix, finns att ladda ned via
Dahlgren (2022). Metodbeskrivning och utförlig data
beskrivning är tillgänglig genom Dahlgren (2021).
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Ledare taktar nyhetsflödet
Opinion och nyheter i fyra svenska valrörelser
Lars Nord*

I det här kapitlet jämförs vilka politiska frågor som
varit viktigast för medier och väljare i valrörelserna
1994, 2002, 2010 och 2018. Den grundläggande frågan
är om samma politiska frågor som uppmärksammats i
nyhetsbevakningen också varit de som oftast avhand
lats på ledarsidorna, eller om det varit helt andra frå
gor som väckt ledarskribenternas intresse. Skiljer sig
nyhetsjournalistikens och opinionsjournalistikens
politiska dagordningar åt i valrörelsen, eller drar de åt
samma håll? Och hur förhåller sig dessa båda medie
dagordningar i sin tur till väljarnas prioriteringar av de
politiska sakfrågorna?
Ledarsidornas bevakning av valrörelser är inte
särskilt väl belyst forskningsmässigt. Tidigare har
framför allt deras lojalitet mot närstående parti
undersökts, medan jämförelser mellan nyheter och
opinion vad gäller det sakpolitiska innehållet varit
mer sällsynta. Detta trots att svenska dagstidningar
av tradition är både nyhetsförmedlare och opinions
bildare. Nyhetsjournalistik och opinionsjournalistik

* Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet.
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har snarare existerat sida vid sida och setts som olika
delar av dagspressens uppdrag (SOU 1994: 94).
Historiskt sett har svenska dagstidningar främst
drivits av ekonomiska vinstmotiv, men till en del
också haft uppdraget att bilda opinion utifrån olika
ideologiska perspektiv. Under 1900-talets första hälft
etablerades således en partipress i Sverige där de poli
tiska partierna allt oftare fanns med som ägare till tid
ningar, där innehållet politiserades i en viss riktning
och där läsekretsen inte sällan dominerades av parti
sympatisörer (Hadenius & Weibull, 1991). Ett sekel
senare har dessa tendenser helt kommit att luckras upp
och de flesta dagstidningar beskriver sig idag som obe
roende av snäva partiintressen även om de oftast har en
allmänideologisk orientering (Weibull m fl, 2018).
Mellan idéer och nyheter

Inom medieforskningen finns några olika perspektiv
på vilken roll ledarsidorna kan spela i den politiska
opinionsbildningen. I grunden handlar dessa om
huruvida opinionsjournalistiken bör vara idéstyrd
eller nyhetsstyrd (Nord, 2001). Den idéstyrda opini
onsbildningen bygger på föreställningen att ledar
sidorna självständigt driver opinion, för in nya frågor
i debatten och försöker sätta agendan för det poli
tiska samtalet. Den aktualitetsstyrda opinionsbild
ningen utgår i stället från de viktigaste nyhetshän
delserna och försöker tolka dessa och sätta in dem i
ett större sammanhang. Givetvis är dessa båda före
ställningar om ledarsidornas roll något av idealtyper
som sällan förekommer i renodlad form, men det är
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ända rimligt att anta att något av perspektiven är mer
framträdande.
Utifrån demokratiska utgångspunkter finns argu
ment för båda förhållningssätten. Den idéstyrda opi
nionsbildningen kan fånga upp mindre uppmärksam
made frågor, bredda debatten och långsiktigt påverka
det politiska samtalet. Den nyhetsstyrda opinionsbild
ningens fokus på de för stunden mest aktuella frågorna
har en potential att mer direkt mobilisera människors
politiska intresse och engagemang. Ledarsidor har där
för inte en enda demokratisk roll utan sannolikt flera.
Det har ett värde om de både breddar och fördjupar den
politiska debatten.
Det har länge varit känt att den politiska dagord
ningen, eller synen på vilka frågor som är viktigast,
varierar mellan partier, medier och väljare. De sena
res uppfattning om de viktigaste samhällsfrågorna i
en valrörelse behöver inte korrelera med det utrymme
dessa frågor får i partiernas valmanifest eller nyhets
mediernas valrapportering. Förmodligen påverkar
väljarnas preferenser – åtminstone indirekt – partiers
och mediers prioriteringar eftersom de vill vara fram
gångsrika i valet respektive attrahera en intresserad
publik. Det betyder inte att en utbredd enighet mellan
den politiska kommunikationens tre huvudaktörer all
tid är önskvärd. Samstämmiga uppfattningar om sak
frågors vikt och samhälleliga problembilder riskerar
att leda till ensidiga perspektiv i debatten och brist på
nytänkande. Därför finns ett värde i att den politiska
dagordningen ibland varierar och att medier inte bara
återger andras perspektiv utan också formulerar egna.
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Digitalisering och nya villkor

Självklart har också ledarsidornas roll och ledars
kribenternas villkor påverkats av den digitala medie
utvecklingen. Det är fullt möjligt att både spegla den
aktuella debatten samt föra fram helt andra frågor på
alla de plattformar som står till buds. En ledarskribent
kan mycket väl författa en traditionell huvudledare om
partiledardebatten och samma dag publicera sig på
sociala medier om behovet av fler laddstolpar i gles
bygden.
Ledarsidorna har dessutom ändrat karaktär. Osig
nerade texter som ger uttryck för tidningens linje har
i många fall fått ge plats för signerade texter som är
mer personligt hållna. Lokala och regionala tidningar
uppmärksammar i högre grad än förr frågor som står
de egna läsarna nära. Mycket talar också för att ledar
skribenternas rekryteringsbas blivit bredare: färre
förefaller ha en renodlad partibakgrund, och framför
allt har antalet kvinnor ökat kraftigt i en tidigare helt
mansdominerad värld.
Opinionsinnehåll är inte längre någon publicistisk
exklusivitet förbehållen ett fåtal politiska kommentato
rer, debattörer och insändarskribenter. Med nätet och
sociala medier finns idag obegränsade möjligheter för
alla att enkelt uttrycka åsikter på ett närmast obegrän
sat antal plattformar. Medieutvecklingen har satt nya
ramar för det offentliga samtalet med snabbare åsikts
strömmar och rappare dialog. Det har nu inte gjort mer
eftertänksamma och resonerande texter mindre ange
lägna, men det har sannolikt påverkat ledarskribenter
nas arbete och ledarsidors innehåll till en del.
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Svenska medievalrörelser handlar till största delen
om sakfrågor även om deras andel i pressen successivt
har minskat (Asp & Bjerling, 2014). I det här kapitlet
jämförs vilka frågor ledarsidorna och nyhetsbevak
ningen lyft fram i de fyra valrörelserna 1994, 2002, 2010
och 2018. En jämförelse görs också med vilka sakfrågor
som väljarna har tyckt varit viktigast vid varje tillfälle.
Jämförelsen bygger på genomförda innehållsanalyser
under valrörelsens fyra sista veckor och på vallokals
undersökningar vid varje val. (För en närmare beskriv
ning av de olika undersökningarna se appendix).
Jämförelserna redovisas här endast i form av
fem-i-topplistor för de olika kategorierna, där olika
sakfrågor rangordnats efter den relativa vikt de haft
vid varje valrörelse. Ledare och nyheter är två helt
olika journalistiska genrer och därmed svåra att jäm
föra mer i detalj. Det ligger till exempel i sakens natur
att ledarna innehåller mer av tolkningar och ingående
värderingar av politiska aktörers agerande. Den klart
vanligaste kategorin av ledartexter vid dessa fyra val
rörelser handlar också om vad som brukar benämnas
”det politiska spelet” och har därför exkluderats vid
jämförelsen. Den är i stället framför allt gjord för att
illustrera eventuella likheter och skillnader vad avser
de politiska sakfrågornas prioritering på ledarplats, i
nyheter och bland väljare.
Politiska sakfrågor i medierna och bland väljarna
1994–2018

Valrörelsen 1994 kom i stor utsträckning att handla
om svensk ekonomi. Två år tidigare hade Sverige gått
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igenom en svår ekonomisk kris med rekordhöga rän
tor, flytande kronkurs och historiskt krispaket mellan
regering och opposition. Störst uppmärksamhet i val
rörelsen fick den socialdemokratiska oppositionens
förslag till ekonomisk politik liksom på vilka sätt
partiet ville förändra denna efter tre borgerliga reger
ingsår. I bakgrunden av valrörelsen fanns också frågan
om ett svenskt EU-medlemskap. Frågan skulle visser
ligen avgöras i en folkomröstning två månader efter
valet, men de politiska motsättningarna i frågan kom
också delvis till uttryck i debatten i valrörelsen.
Valrörelsens fokus på den ekonomiska politiken
återspeglas både i nyhetsrapporteringen och på tid
ningarnas ledarsidor (tabell 1). På båda håll domi
nerar texter om ekonomi, finanspolitik, skatter och
sysselsättning. Dessa frågor är också de som väljarna
uppger är de allra viktigaste i valrörelsen. EU-frågan
uppmärksammas generellt, framför allt på nyhets
plats, medan andra politiska frågor har svårt att få
genomslag både i medierna och bland väljarna.
Tabell 1. Viktigaste politiska sakfrågor i valrörelsen 1994
Ledarsidor

Nyhetsrapportering

Väljare

1. Ekonomi
och finanspolitik

1. Ekonomi
och finanspolitik

1. Sysselsättning

2. Sysselsättning
och näringspolitik

2. EU

2. Svensk ekonomi

3. Polis
och rättsväsende

3. Skatter

3. Sjukvården

4. Skatter

4. Sysselsättning
och näringspolitik

4. Miljön

5. EU

5. Kommunikationer

5. EU
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Uppfattningen om de politiska sakfrågorna i 1994 års
valrörelse kännetecknas därför av en stor samstämmig
het från de centrala aktörerna. De politiska partierna
lyfter upp frågor om den ekonomiska politiken i sina
valkampanjer. Medierna har samma fokus i sin rappor
tering under valrörelsens sista veckor – och det gäller
såväl nyhets- som opinionsjournalistiken. Samsynen på
politikens viktigaste frågor bekräftas när väljarna gör
sin rangordning.
Valrörelsen 2002 är av en delvis annan karaktär
än den åtta år tidigare. Ekonomisk politik är fortfa
rande centralt i debatten, men utan att dominera lika
monumentalt som 1994. I efterhand brukar 2002 års
valrörelse kanske främst kommas ihåg för folkpartiets
remarkabla valspurt och framgång. Den kom också
att förknippas med ett tidigt utspel i valrörelsen om
obligatoriskt språktest för invandrare att få svenskt
medborgarskap. Förslaget fick, kanske något överras
kande, stort genomslag i den efterföljande politiska
debatten och det väckte starka känslor.
Vid jämförelsen av hur de politiska sakfrågorna
rangordnats kan noteras att förslaget slår igenom stort
i mediebevakningen (tabell 2). Invandrings- och flyk
tingpolitik är den politiska fråga som dominerar mest
på ledarsidorna, det är också den fråga som får näst
mest uppmärksamhet på nyhetsplats. I båda fallen är
det frågan om språktestet som driver den mediala upp
märksamheten. Däremot är inte ämnet särskilt intres
sant för väljarna som i stället lyfter mer traditionella
områden som skolan och vården som de allra vikti
gaste politiska sakfrågorna.
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Tabell 2. Viktigaste politiska sakfrågor i valrörelsen 2002
Ledarsidor

Nyhetsrapportering

Väljare

1. Invandring
och flyktingar

1. Ekonomi
och finanspolitik

1. Skola och utbildning

2. Ekonomi
och finanspolitik

2. Invandring
och flyktingar

2. Sjukvården

3. Sysselsättning
och näringspolitik

3. Sociala frågor

3. Svensk ekonomi

4. Miljö

4. Skola

4. Social välfärd

5. Familjepolitik

5. Vård

5. Sysselsättningen

Valrörelsen 2002 är därför något mer splittrad ämnes
mässigt, och det är rimligt att hävda att det främst är
partier och medier i samspel som lyfter upp invand
rings- och flyktingpolitiken som en viktig fråga medan
mer klassiska politiska frågor kring ekonomi och vård
och skola intresserar väljarna i högre grad. Ledar
sidorna är de som allra mest avviker i detta avseende
och ger störst uppmärksamhet åt den partipolitiskt
kontroversiella frågan.
Valrörelsen 2010 inträffar i efterdyningarna av
den globala finanskrisen 2008/2009. Den borgerliga
alliansregeringen lyckas krisen till trots, och till en
del politiska bedömares stora överraskning, sitta
kvar vid makten och få fler röster än de tre för för
sta gången samlade rödgröna oppositionspartierna.
Finanskrisens konsekvenser för den svenska ekono
min och arbetsmarknaden dominerar valrörelsen helt
(tabell 3).
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Tabell 3. Viktigaste politiska sakfrågor i valrörelsen 2010
Ledarsidor

Nyhetsrapportering

Väljare

1. Ekonomi
och finanspolitik

1. Skatter

1. Sysselsättningen

2. Sysselsättning
och näringspolitik

2. Sysselsättning
och näringspolitik

2. Svensk ekonomi

3. Polis och rättsväsende

3. Skola

3. Sjukvården

4. Skatter

4. Vård

4. Miljön

5. EU

5. Familjepolitik

5. EU

Ekonomiskt relaterade frågor bedöms som de allra
viktigaste i nyheter och på ledarplats, men också av
väljarna, även om olika delområden prioriteras. Skat
terna dominerar till exempel i nyheterna, medan väl
jarna framför allt lyfter fram sysselsättningen. Övriga
politiska sakfrågor spelar en tämligen underordnad
roll, även om väljarnas uppfattning om vårdfrågor och
EU också avspeglas till en del i medierna.
Över lag visar valrörelsen 2010 visar en tämligen
samstämmig bild av vad som är de viktigaste frågorna
för de olika aktörerna. Det är knappast särskilt över
raskande med tanke på den finanskris som inträffat i
Sverige och världen bara två år före valrörelsen. Krisen
har sannolikt satt djupa spår i den politiska debatten
och i mediebevakningen liksom bland väljarna när de
värderat de viktigaste frågorna.
Valrörelsen 2018 leder fram till ett valresultat som
gör regeringsbildningen mer komplicerad än någon
sin. Först efter 134 dagar står det klart den rödgröna
regeringen sitter kvar efter en uppgörelse om parla
mentariskt stöd från Centern och Liberalerna. Det
finns ingen enskild fråga som står ut i likhet med 2010,
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men väljarna uppger sjukvården som den viktigaste
frågan och det är också den sakfråga som får mest
uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen (tabell 4).
Tabell 4. Viktigaste politiska sakfrågor i valrörelsen 2018
Ledarsidor

Nyhetsrapportering

Väljare

1. Demokratioch inflytande

1. Vårdfrågor

1. Sjukvården

2. Polis och rättsväsende

2. Invandring
och flyktingar

2. Skola och utbildning

3. Skola och utbildning

3. Polis och rättsväsende

3. Jämställdhet mellan
kvinnor och män

4. Miljö

4. Miljö

4. Social välfärd

5. Sysselsättning
och näringspolitik

5. Skatter

5. Lag och ordning

På ledarplats uppmärksammas vårdfrågorna inte alls i
samma utsträckning. Det vanligaste ämnet är i stället
demokrati- och inflytandefrågor. Till denna breda kate
gori hör bland annat ledare om huruvida högerextrema
organisationer ska tillåtas demonstrera, om borgerliga
partiers samverkan med Sverigedemokraterna är ett hot
mot demokratin samt om risken för utländska desinfor
mationskampanjer under valrörelsen. Anmärknings
värt är att frågorna om lag och ordning, polis och rätts
väsende får betydligt mer uppmärksamhet i medierna,
både i nyhets- och opinionsjournalistiken. De får också
blivit viktigare för väljarna, men inte lika viktiga som i
medierna.
Den tydligaste trenden under den svenska valrörelsen
2018 är att rättsfrågorna generellt rangordnas högre
och det är den mest tydliga trenden detta år. Vård och
skola finns i bakgrunden, medan de klassiska ekono
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miska frågorna generellt uppfattas som något mindre
viktiga jämfört med de flesta tidigare val. Det är i linje
med allmänna slutsatser om att senare års valrörelser
kommit att präglas mer av att ”mjukare” frågor kom
mit att ta alltmer plats (Johansson & Strömbäck, 2019).
Stora frågor ger mindre spelrum

Genomgången av de fyra valrörelserna 1994, 2002,
2010 och 2018 visar att det generellt finns en tämligen
god överensstämmelse mellan vilka politiska sakfrågor
som prioriteras av ledarredaktioner, nyhetsredaktio
ner och väljare. Rangordningen av frågorna ser säl
lan exakt likadan ut, men samma teman återkommer
ofta i gruppen av de fem viktigaste frågorna. Det finns
en någorlunda utbredd samsyn på vad som är viktigt
att diskutera i valrörelsen. Ledarsidorna utgör i den
meningen inte något reservat där de egna bedömning
arna av vad som ska lyftas fram i debatten avviker på
något avgörande sätt från valrörelsen i stort.
Däremot visar jämförelsen att vissa valrörelser
förefaller ge ledarredaktionerna något större spel
rum än andra. Två av de studerade valrörelserna,
1994 och 2010, genomförs i efterdyningarna av svåra
ekonomiska kriser. Då står frågor om jobb, finanser,
näringspolitik och skatter helt i centrum för debatten.
Ledarsidorna är lika upptagna av detta som alla andra
aktörer och kan mest sägas förlänga och fördjupa den
offentliga diskussionen kring ämnen och nyhetshän
delser som får stort genomslag i valrörelsen.
De två andra valrörelserna i jämförelsen, 2002 och
2018, är av ett annat slag. De kännetecknas i stället av
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en avsaknad av en enskilt dominerande politisk fråga
och av en mer fragmenterad debatt. Enstaka händelser
och utspel får större betydelse, och om de uppfattas
som principiellt viktiga så får de också större uppmärk
samhet på ledarplats. Tydliga exempel är språktestför
slaget 2002 samt de olika demokratirelaterade debat
terna 2018. Ingen av dessa frågor rangordnas i topp
bland väljarna, men de dominerar pressdebatten. 2002
följer nyhetsredaktionerna samma trend som ledar
redaktionerna, men 2018 är opinionsjournalistiken
ensam om sitt fokus på olika typer av upplevda hot mot
den svenska demokratin.
En slutsats som kan dras av detta är att bilden av ledar
redaktionernas prioriteringar är blandad. Utgångs
punkten för ledarsidornas produktion är övervägande
nyhetsstyrd i samband med viktiga och avgörande hän
delser som sätter sin prägel på valrörelsedebatten. När
en övergripande fråga dominerar i nyheterna och bland
väljarna fungerar ledarsidorna oftast som en spegel av
den debatten. Om däremot ingen sådan dominerande
fråga finns förefaller ledarredaktionerna att vara mer
benägna att gå sin egen väg och plocka upp ämnen som
är mer idébaserade och avsedda att driva opinion i min
dre uppmärksammade frågor.
Ledartexter kännetecknades länge av partipolitisk
följsamhet och förutsägbarhet. I ett samhälle med
starkt avklingande kollektiva lojaliteter har en sådan
partipress spelat ut sin roll. Ledarsidorna är därför
i dag i högre grad en integrerad del av en nyhetsdri
ven offentlighet, om än med vissa allmänideologiska
förtecken. Ledarnas speciella särdrag, en journalistik
som självständigt och konsekvent kommenterar det
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aktuella skeendet, ger dem fortfarande en unik roll i
det svenska medielandskapet även om aktualitets
perspektivet i de flesta fall har fått företräde framför
självständigheten vad gäller ämnesval.
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Appendix

Innehållsanalyserna av ledartexter under valrörelsens
fyra sista veckor har utförts av forskningsassistent
Karl-Arvid Färm för Institutet för Mediestudier och
omfattar tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dag
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bladet, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten,
Sydsvenskan, Nya Wermlands-Tidningen, Hallands
Nyheter och Norrländska Socialdemokraten. Den
huvudsakliga texten på ledarsidorna ingår i urvalet.
Innehållsanalyserna av nyhetsartiklar och inslag är
baserade på Medievalsundersökningarna under val
rörelsens sista fyra veckor och omfattar Dagens Nyhe
ter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, SVT
Rapport, TV4 Nyheterna och SR Ekot. Väljarprefe
renserna bygger på data från de vallokalsundersök
ningar som gjorts av SVT och Göteborgs universitet
vid förtidsröstning och på valdagen varje aktuellt år.
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Det politiska talet en
underskattad kraft
Tommy Bruhn, Anders Sigrell & Martin Sundby*

I en fungerande demokrati är det politiska talet en bety
delsefull kommunikationsform, eftersom talet låter
politikerna uttrycka sina resonemang i sin helhet och
i samtidig närvaro med åhörare. Talen under Alme
dalsveckan på Gotland är ett tydligt exempel. Den
veckan fick sin början med att Olof Palme, då social
demokratisk utbildningsminister, talade till Visby
borna under sin semester 25 juli 1968, och är idag
organiserad kring att representanter för våra riksdags
partier håller var sitt tal.
Politik kan studeras och granskas på många olika
sätt, men politikens språkbruk är centralt i de flesta.
Detta eftersom politik i stor utsträckning handlar om
att överlägga, bilda opinion och övertyga – till exempel
om att det egna partiets förslag är i linje med folkets
vilja, att vissa konfliktlinjer är av större betydelse än
andra, eller att vissa händelser förs fram som signifika
tiva för ett mer omfattande politiskt och samhälleligt
* Tommy Bruhn är lektor i retorik vid Köpenhamns universitet. Anders
Sigrell är professor i retorik vid Lunds universitet. Martin Sundby är dok
torand i retorik vid Lunds universitet.
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problem. Det politiska språket, skriver statsvetaren Erik
Åsard i sin bok om svenska partiledare i talarstolen, är
det viktigaste påverkansinstrument som politikerna har
(2018: 11).
Idag är utbudet av medieplattformar som kräver
partiledarnas deltagande större än under riksdags
valen före millennieskiftet. Partiledarna ska vara med
i Studio Ett, Ekot, Aktuellt, Rapport, TV4, i dagstid
ningars webb-tv och nu på senare år även in influencers
i olika kanaler. Det ligger en potentiell fara i att detta
kan påverka den politiska kommunikationen negativt,
när risken att trampa fel ökar med mängden av olika
sammanhang. Exemplen på detta är många, men här
utgör Liberalernas partiledare Nyamko Sabunis fram
trädanden, med bland annat tal om flytt till Norge och
möjligt regeringssamarbete med Sverigedemokraterna
strax innan hon avgick ett tydligt exempel.
Förenkling eller fördjupning

Faran beror till viss del på att människor alltid talar i
ett sammanhang, på en plats och en tidpunkt och med
någon. Men en utsändning, som de ovan nämnda är
exempel på, lösgör det som sägs från det direkta sam
manhanget. Det kommer att möra sin publik i många
olika, och i många fall oförutsedda sammanhang. Det
gör den typen av kommunikation till en svår konst,
som politiker mer eller mindre medvetet kan försöka
kompenserar för.
När risken att trampa fel ökar kan det leda till att
partiledare upprepar sig mer, och att det politiska
budskapet i högre grad reduceras till slagordsartade
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uttryck som passar bra som ett kort inlägg på sociala
medier. Hur ska journalister hantera de tendenser till
förenkling som riskerar att försvåra ett initierat och
reflekterat ställningstagande för medborgare?
Även om platserna för möjlig medieexponering ökat
så lever det traditionella politiska talet kvar. Frågan är
om sådana politiska tal mer och mer har spelat ut sin
roll, eller kan det rentav vara så att det har en ännu
viktigare roll att spela än tidigare, sett mot bakgrund
av ovan nämnda medielandskap? I den här texten ska
vi lyfta några argument för att det traditionella poli
tiska talet får en fortsatt demokratisk relevans i det
21:a århundradet.
Det politiska talet har, som kommunikationsform
betraktat, andra egenskaper än intervjun och debat
ten, för att inte tala om samtalet och sociala medie-
inlägget. Framför allt skiljer de sig åt på ett par väsent
liga punkter.
Samtidig eller senare konsumtion

Den kanske tydligaste av dessa är förhållandet mel
lan den som uttrycker sig och den som lyssnar, och
detta beror inte i obetydlig grad på själva mediet som
används för kommunikation. Talet framförs i regel
inför en publik på plats, vars sorl, ansiktsuttryck,
rörelser, applåder, skratt och eventuella burop ger tala
ren en direkt återkoppling på vad som sägs. Även de
mest luttrade politiska talare känner när deras starka
poäng exempelvis bara medför en loj och artig applåd,
där talaren kanske hoppats på en ovation. Publikens
direkta reaktioner är också en kollektiv temperatur
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mätare, och när vi står i en publik märker vi också hur
andra lyssnare reagerar på vad som sägs. Och även om
tv-kameror är närvarande så kräver den därvarande
publiken uppmärksamhet.
Publiken är deltagare

Intervjuer eller debatter i tv och radio är, som jäm
förelse, ofta inspelade i slutna rum bakom förhållande
vis tunga dörrar. Naturligtvis förutsätts en publik när
talaren tar till orda i sådana sammanhang, men den är
precis det – en föreställning. Detsamma kan sägas klart
gälla för plattformar som Twitter, Facebook, Youtube,
trendkänsliga influencers och Instagram. Även om vi
med dessa verktyg kan ha ett hum om vem som lyssnar
till oss, genom följarlistor, och ropa på uppmärksamhet
från en viss typ av lyssnare via en hashtag, så är denna
publik i stort okänd, på samma sätt som etermediernas
publiker. Deras reaktioner kommer inte samtidigt till
talaren, utan fördröjt – ibland efter att lång tid förflutit.
Talet är därmed relationsbyggande på ett sätt som
andra kommunikationsformer inte är. Även om vi
genom sociala medier direkt kan gå in i dialog med
olika svar på inlägg, så är offentligheten särskilt när
varande och tydlig vid talet – som kroppar av kött och
blod. Och med detta följer en särskild risk och utsatt
het för talaren. Hur väl förberedd en talare än är så
finns alltid risken att försäga sig, eller helt enkelt säga
saker som inte faller i god jord. Situationen som tala
ren träder in i innebär en risk att konkret och direkt
tappa ansiktet inför sina medmänniskor, och att en stor
grupp människor märkbart och samtidigt förkastar
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hens uppfattningar. En twitterstorm kan tyckas vara
en större risk, men en viktig skillnad ligger i mediering
och samtidighet. Den typen av kritik är fördröjd. Ofta
syns exempel på hur kritik av det korta, lösryckta cita
tet bemöts med att det är taget ur sin kontext, och det
vittnar om en grundläggande skillnad i hur människor
förstår kommunikation i olika medier. Missförståndet
av en talepunkt eller en tweet kan hänföras till att kri
tikern inte förstått sammanhanget eller helheten. Men
talet är en form som underförstår samtidighet, och
därtill att varje ord är en del av talets helhet. Risken
och utsattheten är därmed mer sammanbunden med
helheten av budskapet för talaren, än den lilla delen
av det, som det är i twittrarens ofta fragmentariska
kommunikation.
Att lyssna är en konst

Samtidigt utsätter sig också publiken för en risk, näm
ligen risken att få sina övertygelser förändrade. Denna
grundläggande ”retoriska uppgörelse” (rhetorical bar
gain), som den nyligen kallats av forskaren och talskri
varen Rob Goodman, bygger på vad flera forskare kallat
demokratins bortglömda konst, nämligen lyssnandet.
Ian Wachtmeister, partiledare för Ny demokrati, lik
nade i en av sina böcker politiker vid krokodiler – de är
stora i käften men saknar öron. Riktigheten i den utsa
gan kan lämnas osagd, men den säger kanske någonting
om hur politisk kommunikation i dagens medieland
skap kan uppfattas. I själva verket bedrivs ett rejält och
aktivt lyssnande till den ”allmänna opinionen” av våra
folkvalda och deras politiskt sakkunniga, men det ska
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sägas att det är viktigt dels var de lyssnar, dels i vilka
syften. Någon läsare minns kanske de många lyss
nandebesök på arbetsplatser ute i landet som Fredrik
Reinfeldt företog sig under arbetet med Moderaternas
partiförnyelse. Det var ett sällsynt exempel på hur en
politiker kan visa upp ett aktivt lyssnande.
Den typ av slagkraftiga och nedkokade formule
ringar som lämpar sig för intervjuer, debatter, eller
spridning i sociala medier lånar sig inte till lyssnandet
i den förståelse som är särskilt viktig för demokratin:
Det långsamma och reflexiva lyssnandet. Sådant lyss
nande är i skriande behov av längre, fördjupade reso
nemang för att fungera.
Lyssnandet är också en förutsättning för att faktiskt
kunna nå fram och påverka en mottagare. Om någon
mycket tydligt signalerar ”Jaja, säg färdigt ditt nu så
jag får säga mitt viktiga”, då är det högst osannolikt att
samtalspartnern blir särskilt benägen att låta sig influ
eras. Detta gäller också det politiska talet. Hur kan en
talare signalera lyhördhet för en månghövdad publik?
Ett sätt är att ta upp de faktiska motargument som
alltid finns mot en ståndpunkt, och särskilt de mot
argument som den aktuella publiken kan tänkas hysa.
Det är inte bara kommunikationseffektivt; det stärker
också trovärdigheten. Ett tydligt exempel är Mona
Sahlin (S) som efter en debatt med Birger Schlaug (MP)
fick frågan om motståndarsidans starkaste argument.
Hon svarade: ”Det är det, det, och framförallt det”.
Schlaug fick samma fråga och svarade: ”Finns inga”.
Här blir det tydligt att den som också kan se att det
finns poänger med andra ståndpunkter än de egna blir
mer trovärdig.
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Överväga den andra sidans argument

Den kanske mest pregnanta formulering av den antika
filosofins kritik av retoriken är att den försöker göra
det starkaste argumentet till det svagaste, och vice
versa. Det låter bestickande, men det stämmer. Och
det måste vi alltid försöka göra. Vi har alla ändrat oss,
också i frågor där vi var mer eller mindre säkra på att vi
aldrig skulle ändra oss. Alltså kan det finnas anledning
att försöka göra det svagaste till det starkaste och vice
versa, för det kan visa sig att det till synes starkaste
är svagt, och det svaga egentligen starkt. Den grekiska
filosofen Aristoteles bestämde retoriken domän som
”det som kan vara på annat sätt”. Om något kan vara
på annat sätt, då kan vi knappast bestämma i förväg
vad som är det starkaste argumentet, eller vad som är
rätt och riktigt. Hur rätt vi än har i en fråga, så kan
det finnas andra, ännu bättre förhållningssätt. Om vi
inte lyssnar och har stängt dörren för att kunna till
oss denna möjlighet, så skulle jorden fortfarande vara
platt.
Att lyssna har också en etisk dimension. Om vi talar
för att övertyga eller i alla fall påverka andra, bör vi
också själva vara beredda att på allvar överväga seriösa
motargument. En sådan hållning är direkt central i en
fungerande demokrati för att inte riskera att eroderas
av polariserande svart-vitt tänkande. Det är en svår
sak, att inte bara faktiskt lyssna, utan också visa sig
lyhörd, särskilt vid masskommunikation.
Det är också här det politiska talet kan fylla en sär
skild roll i demokratin, eftersom politiker kan lägga
ut sina idéer noggrant, inklusive skäl att överväga
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dem liksom för publiken att stödja dem. Talet är, vid
sidan av debattartikeln, en kommunikationsform som
ytterst lämpar sig för argumentation i betydelsen att
argumentera för eller emot vad samhället bör göra –
vilket är någonting annat än att argumentera med en
motståndare, vilket tenderar att vara fallet i debatten.
På så vis är talet också ett format som bjuder in till ett
djupare lyssnande, i så mening att det låter talaren
ostört utveckla sina resonemang. Till skillnad från
debattartikeln, tenderar det politiska talet att spänna
över flera fält, ämnen och problem, och kan därmed
kommunicera ett sammanhang och sammanföra olika
ståndpunkter till en helhet. Det är inte bara en möj
lighet, det är också någonting som talare (och deras
talskrivare) utgår från vid sitt författande.
Talets logik

Den underförstådda förväntan som präglar talskri
vandet – samma som vid den argumenterande artikeln
– är att be åhörarna att lyssna, reflektera och ta till sig
talarens mening. Denna logik präglar talet som form
för politisk kommunikation mer än exempelvis debat
ten, där motståndaren spelar en särskild roll – debat
ten är en kraftmätning mellan alternativ, snarare än ett
tillfälle att berätta om enskilda alternativ på djupet.
Kanske finns ansatsen att kommunicera en helhets
förståelse av en världsbild också tillgänglig i politikers
sociala medieflöden – men sådan kommunikation är så
pass fragmenterad, tillfällig och sammanhangslös att
den förlorar sin möjlighet att bilda en lättgriplig hel
het. Tweeten vill mana till direkt reaktion, och det är
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ett omfattande arbete för såväl journalister som med
borgare att rekonstruera uppfattningar från spridda
påståenden. Talet spelar således en särskild roll, som
en avgränsad tid för närvaro och lyssnande.
Detta formmässiga grunddrag är en utmaning för
den politiska journalistiken, vars uppgift är att klar
göra, kontextualisera och, tyvärr får vi ändå drista oss
att säga, portionsförpacka politiska budskap i vår tid.
Forskare inom flera fält och traditioner har påvisat
hur samspelet mellan medielogik och politisk retorik
leder fram till att det kortfattade och slagkraftiga får
en mer framskjuten roll än det kanske förtjänar. Rob
Goodman menar exempelvis att detta leder till att den
retoriska uppgörelsen mellan talare och publik bryts,
då det kortfattade låter politiker undvika risk. Det kan
tyckas vara ett paradoxalt påstående, när man minns
exempelvis de stora risker som följer på tillspetsade
och citatinbjudande formuleringar i Ekots lördags
intervju, eller i kontroversiella tweets. Men Goodmans
poäng är att den som i tal och samtal lägger ut sina
uppfattningar i mer detalj löper en betydligt djupare
risk. Detta eftersom det är en sak att få kritik för en
ståndpunkt, och en annan att bli avfärdad för de reso
nemang som underbygger den. Det senare är en betyd
ligt djupare, närmast existentiell risk. Samtidigt är
dessa resonemang värda risken eftersom den som vill
övertyga andra om sin egen tro gör bäst i att ge goda
skäl för att anamma den. Det lösryckta och outveck
lade påståendet kan upprepas och väcka reaktioner,
men kan det verkligen övertyga någon? Bjuder det in
till att faktiskt lyssna?
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Journalister och det politiska talet

Det ska här sägas att svenska journalister och poli
tiska kommentatorer har en god förmåga att summera
och förklara politiska tal. Det har dels att göra med ett
stort kunnande, men också dels för att de är vältränade
lyssnare. Vi vill tro att det är en fråga om att lyssna till,
och kanske än viktigare, att lyssna öppet, snarare än att
lyssna efter något vi söker på förhand. Det handlar om
att inte enbart lyssna efter vad någon vill göra, utan vilka
grunder eller syften som finns för att göra det, liksom
varför dessa syften valts. Det slår oss ibland hur sällan
intervjuande journalister frågar våra politiker på djupet
om varför de vill genomföra en särskild reform, om hur
den är tänkt att fungera, eller om relationen till övrig
politik. Det är frågor som visar en öppenhet att lyssna
just på djupet. Och det är också den typen av resonemang
det finns utrymme för i talet. Men den kritiska frågan att
ställa är huruvida rapportering och kommentering av tal
verkligen tar fasta på dess särart, liksom om journalisti
ken i sig uppmuntrar talare att utsätta sig för risken att
tydligt lägga fram sina skäl och resonemang. Det finns en
risk om mediebevakningen av de traditionella politiska
tal som når en stor publik, exempelvis de årliga talen
under politikerveckan i Almedalen på Gotland fokuserar
mer på det politiska spelet än på innehållet i talen. Vik
tiga frågor som vi menar borde belysas i bevakningen är
sådant som rör det som är utmärkande för den enskilde
talarens språkbruk, exempelvis de myter och berättelser
om det svenska samhället som där framställs.
Svensk talkultur är i samtiden tydligt anknuten till
specifika tillfällen. De politiska tal som tenderar att få
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medieuppmärksamhet – utanför lokalpress – är i regel
sådana som hålls runt vissa särskilda händelser. Det är
talen vid Almedalsveckan och Järvaveckan i Stockholm
på senare år, nyårstal, första maj, och de som hålls vid
viktiga enskilda tillfällen – stora manifestationer, min
nesstunder, kongresser och nationella kriser – som får
särskild uppmärksamhet. Så till vida lever det traditio
nella torgmötet en tynande tillvaro, även om särskilt
partiledarnas besök i olika städer under valkampan
jer någon gång rapporteras om. Men vi vill tro att de
här till synes mindre viktiga har en viktig funktion att
fylla i den nära och mer vardagliga demokratin. Det
finns fler politiker än partiledarna som det kan vara
värt och viktigt att lyssna på. Partiledareffekter kan
enligt statsvetenskaplig forskning vara mindre viktiga
för väljarbeteende än vad pressens rapportering kan
låta påskina. I jämförelse har flera andra länder en mer
ingående bevakning av just tal under valkampanjer.
Talen från amerikanska kandidater vid lokala ”rallies”
får till exempel stor uppmärksamhet.
Den närvarande publiken

Vi är inte här ute efter att radikalt omformulera den
politiska journalistikens roll, att offentliggöra och
kritiskt granska politiskt handlande, inklusive över
tygande- och påverkansförsök. Vad vi vill påminna om
är vikten av den djupare förståelse av politik som kan
höras i talet som en mer utförlig kommunikationsform,
med den tydligt närvarande publiken. Själva ordet
”kritisk” har gamla rötter, i antik grekiska betyder
krites ’domare’, och krisis i det närmaste ’omdöme’.
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En och annan journalist skulle nog skruva på sig av
obehag vid detta etymologiska argument – inte ska väl
journalister ska sätta sig till doms över politiskt tal?
Självklart inte. Det är det medborgarnas uppgift.
Demokratins grundprincip är att folket, från vilka
all makt utgår, bedömer dem. Så till vida är offentlig
hetens demokratiska samtal också en kollektiv omdö
mesprocess, och journalistikens kritiska roll är att
understödja denna process. Att kontextualisera, för
klara och problematisera – att hjälpa medborgarna att
bättre förstå. Talet är därmed en helt central politisk
kommunikationsform i en fungerande demokrati,
eftersom talet låter politikerna uttrycka sina resone
mang i sin helhet, och därtill i samtidig närvaro med
åhörare. Det kan ge en förståelse som vi medborgare
behöver för att kunna utöva ett gott omdöme när vi
resonerar, samtalar och påverkar varandra i politiska
frågor.
Vi vågar drista oss till att hävda att det politiska talet
är den kommunikationsform som allra tydligast lånar
sig till att upprätthålla den retoriska uppgörelse på vil
ken en god demokrati vilar – viljan att från talaren låta
sina politiska idéer prövas på djupet av direkt närva
rande medmänniskor, och öppenheten från åhöraren
att faktiskt lyssna och låta sig övertygas, om skälen är
goda. Måhända är det bara det mellanmänskliga sam
talet som ännu tydligare kan visa upp denna ömsesidiga
vilja att lyssna och ändra sig, men det är av logistiska
skäl inte genomförbart i någon större utsträckning i ett
samhälle av Sveriges modell.
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Ödmjukhet en politisk
bristvara
Margit Silberstein*

Det borde väl vara läge för lite ödmjukhet i 2022 års
valrörelse? I en tid när politiken blivit mera på liv och
död har tvärsäkerhet transformerats till tvärvänd
ningar, som också kan bli till en rekyl av hån. Vi vet så
lite. Vår försvarsminister skulle ”definitivt aldrig” leda
oss in i Nato. Nu står vi på tröskeln och Peter Hultqvist
förlöjligas. Miljöpartisterna, vapenexportens mest
oböjliga motståndare, säger ja till att skicka pansar
skott till Ukraina. Sverigedemokraterna öppnar sina
hjärtan för flyktingar från Ukraina.
Fast nu är ju inte ödmjukhet politikens främsta
kännetecken. Särskilt inte när regeringsmakten står
på spel. Och det har ju hänt förr att politiker säger
en sak och gör tvärtom. Svek och brutna löften – det
renderar förstås en del spott och spe liksom ett perfo
rerat förtroende. Men mycket bleknar förvånansvärt
fort med tiden. Som till exempel moderatledaren Ulf
Kristerssons ”himlalöfte”:

* Margit Silberstein är frilansjournalist, tidigare politisk reporter på SVT
och har även varit reporter på Ekot samt Svenska Dagbladet.
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Jag? Bilda en borgerlig regering utan att samtliga
allianspartier är med? Aldrig! En för alla, alla för en.
Såvida inte himlen faller ner.
Himlen hängde kvar där uppe i sitt fäste, men Ulf
Kristersson meddelade i alla fall efter valet 2018 att han
var beredd att bilda en enpartiregering eller en regering
med enbart moderater och kristdemokrater. Nu blev
det ju inte så för Liberalerna och Centern sa nej till en
miniregering. Socialdemokraten Stefan Löfven blev
istället statsminister med stöd av centerledaren Annie
Lööf, som sagt att hon hellre äter högerskor än att bli
stödhjul till Socialdemokraterna. Det var visserligen
några år sedan, inför valet 2014, men skometaforen var
för bra för att inte återanvändas med jämna mellanrum.
Före valet 2006 lovade Kristdemokraterna att sänka
bensinskatten. Efter valet gjorde de tvärtom och höjde
skatten på bensin. Bevekelsegrunden var att klimatfrå
gan hamnat i fokus på ett helt annat sätt än i valrörelsen.
En förändring i omvärlden som fick nationell påverkan
– som kriget i Ukraina och Sveriges beslut att söka med
lemskap i Nato. Utan all annan jämförelse. I genren att
sätta sin heder i pant är det svårt att inte nämna den tidi
gare centerledaren och statsministern Thorbjörn Fälldin, portalfiguren för svikna löften. Han dagtingade till
sist med sin övertygelse och blev kvar på sin statsråds
post trots att nya kärnkraftsreaktorer laddades.
Jag minns 2018 års valrörelse som en sällsam upp
levelse. Inte bara för att den inramades av ett Sverige
där skogen slukades av elden. Sommarkvällarna var
tropiskt varma, men inte fullt ut njutbara på grund av
dåligt samvete över hettans tänkbara orsaker. Nazister
marscherade under politikerveckan i Almedalen. Det
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var svårt att greppa vad valet handlade om, var slaget
stod. Den gamla hederliga konflikten om skatterna vi
betalar för att Sverige ska vara ett välfärdssamhälle och
vilka som ska betala mest fick inte riktigt fäste. Inte hel
ler vinsterna i välfärden. Pensionärerna, ”våra äldre”
som gruppen väljare över 67 år kallas när politikerna
står i talarstolen, var i fokus liksom idag. Men det som
svävade över alltihopa var regeringsfrågan. Vilka partier
som skulle kampera ihop i Rosenbad. Egentligen hand
lade det minst lika mycket om vilka som inte skulle få
inflytande över svensk politik. Huruvida Ulf Kristers
son kunde bli statsminister i en regering som var mindre
än de rödgröna och således behövde stöd från Sverige
demokraterna. Liberalernas Jan Björklund hade lovat
sina barn att aldrig gå med på ett sånt arrangemang.
Annie Lööf behövde inte sätta sitt barn i pant, väljarna
visste i alla fall var de hade henne när det gällde Sverige
demokraterna. Ulf Kristersson hade enligt Hédi Fried,
som överlevt Förintelsen, bedyrat att han inte skulle ha
något samröre med Sverigedemokraterna.
Riksdagsvalet 2022 utspelar sig i en tid som känns
overklig. Kriget. Det som vi inte trodde kunde hända
har hänt. Det händer fortfarande. Självklart kommer
vi journalister att ställa frågor om ”vem som tar vem”
i den politiska dansen. Vi kommer sannolikt att få det
vanliga svaret att vi bara bryr oss om spelet. Det är så
irriterande. Spelet? Som om politikerna enbart bryr
sig om sakfrågorna. Som om Alliansen inte sprack på
grund av oenighet kring vem som tar vem. Det var inte
Stefan Löfven som fick Alliansen att falla samman, den
imploderade inifrån. Det är på blodigt allvar vilka som
ska styra Sverige och med vilken politik.
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Den avgörande och genomgripande skillnaden
mot förra valrörelsen är Sverigedemokraternas intåg i
salongerna. Ulf Kristerssons utfästelser att varken för
handla eller samtala med Jimmie Åkesson gäller inte
längre. Moderatledaren och Kristdemokraternas Ebba
Busch har öppnat famnen och välkomnat Sverige
demokraterna in i värmen. Kristersson har skaffat sig
ett regeringsalternativ och vi har fått ett nytt politiskt
landskap. Men våren 2022 är det jämnt mellan de båda
sidorna och osäkerheten är stor om Miljöpartiet och
Liberalerna blir kvar i riksdagen.
Så jag vågar, i all ödmjukhet, sätta min journalistiska
heder i pant på att regeringsfrågan kommer att vibrera
även i årets valrörelse. När andra söndagen i september
närmar sig kan det fortfarande stå skrivet i stjärnorna
vilken regeringen eller vilken politik vi får i utbyte mot
vår röst.
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stenhårda budgetförhandlingar, statsministerbyte, en global pandemi, ökande
samhällsklyftor och rekordmånga dödsskjutningar.
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Rapporten Valrörelsen i medierna presenterar bland annat resultat från
Medievalsundersökningarna vid Göteborgs universitet. De visar att färre antal
frågor får stort medieutrymme och att skillnaderna mellan redaktionernas
fokus ökat under de senaste valrörelserna. Rapporten presenterar också en
innehållsanalys som visar att nyhetssajterna domineras av brott, olyckor och
sport. Samtidigt visar en annan undersökning att det för många, framför allt
unga, är lika självklart att ta del av information på nätet som genom traditionella medier.
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