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 Abstract 
 
Aldrig tidigare har Moderaterna gått in i ett riksdagsval med regeringsmakten i sina händer 

och sedan kommit ur den med makten kvar i nävarna, dock som en minoritetsregering. 

Moderaternas historiska seger blev en tankeställare för mig. Varför nu? Och inte förr? Sverige 

har trots allt haft riksdagsval på löpande band sedan år 1911. Tanken om att medierna starkt 

påverkar oss medborgare till att tycka och tänka på ett särskilt sätt ruckade genast igång 

planer på att undersöka hur riksdagspolitiker och svensk politik porträtteras i svensk 

dagspress. För att kunna notera eventuella skillnader i den journalistiska rapporteringen valde 

jag att göra två nedslag vid två perioder med angränsning till riksdagsval. Valet föll på år 

1994, när Moderaterna senast satt vid regeringsmakten men gick ur med förlust kontra år 

2010 där de erhöll tillräckligt många röster för att styra en ny mandatperiod. Frågor jag ställde 

mig var främst hur den svenska journalistiken i praktiken gestaltar svenska riksdagspolitiker? 

Men även, hur objektiv denna gestaltning är samt vilken makt medierna har på oss 

medborgare? Jag ringade in en teoretisk ram som innefattar olika manér kring hur politiker 

skildras i medier, medierad politik, objektivitetsidealet samt ett par teorier som belyser 

mediernas makt. Med hjälp av en inledande kvantitativ innehållsanalys kombinerat med Van 

Dijk´s kritiska diskursmodell har jag sedan primärt studerat lexikala element och texternas 

koherens för att bilda mig en uppfattning kring gestaltningen av politiker. Mitt resultat tyder 

på att den politiska scenen kavlas ut som ett krigskaos med vinnare och förlorare genom 

fetstilta rubriker i dagspress. 

 

Nyckelord: Nyhetspress, journalistisk gestaltning, riksdagsval, agenda-setting, 

dagordningsteorin, skandaljournalistik 
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1. INLEDNING 
 

Redan på kvällen den 19 september började nätutgåvor av olika tidningar kavla upp 

rubriker om riksdagsvalet 2010, där Reinfeldt skrivit historia med ett omvalt Moderaterna 

vid regeringsmakten. Fastän de förlorat egen majoritet jublade glada allianshängare över 

en fortsatt blå regering. Jag, som veckorna innan valet, hört så mycket missnöje och 

beklaganden från alla håll och kanter kring den vård- och arbetspolitik Sverige haft de 

senaste åren var övertygad om att oppositionen skulle kamma hem segern i ett 

revanschval. Med spänning följde jag rösträkningen och kunde successivt konstatera att 

den rödgröna röran med Socialdemokraterna i spetsen prompt gick mot förlust, medan 

Moderaterna gjorde sitt bästa val genom tiderna. 

 

Det här var ett fenomen som fascinerade mig. Vilka var alla de som röstade på 

Moderaterna? Jag började då genast att fundera på medier och hur rapporteringen kring 

politiker och politik sett ut under alla valår i Sverige? Det stod mig ganska snart klart att 

jag ville jämföra hur journalistiken kan ha varit involverad i att porträttera politiker i 

medier (eftersom att samhällets medborgare i regel uteslutande bygger sina föreställningar 

på medierapportering). 

 

 

1.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

 

Jag vill samtidigt förtydliga att jag inte är politiskt aktiv eller sympatiserar märkbart med 

något parti eller politisk ideologi. På en skiljelinje mellan Socialdemokraterna och 

Moderaterna lutar jag lite mer åt det sistnämnda. Det innebär dock inte att mina politiska 

ståndpunkter ligger som grund för en slags proklamation å varken Moderaternas eller 

Socialdemokraternas vägnar, lika lite som uppsatsen är avsedd för att kritisera respektive 

riksdagsparti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med min undersökning är att primärt ta reda på hur svenska riksdagspolitiker 

gestaltas i dagspress två veckor före riksdagsvalen år 1994 respektive år 2010. 

Undersökningen ska basera sig på nationellt producerat journalistiskt material för att jag 

ska ha en möjlighet att utvärdera hur objektivitetsidealet följs inom svensk journalistik. 

Avsikten med undersökningen är också att kunna uttala mig något kring relationen mellan 

journalistik och demokrati, fortfarande inom Sverige. Ett riksdagsval (syftar mer specifikt 

på rösträtt) är ett oumbärligt fundament i en fungerande demokrati. Det blir således viktigt 

att studera i vilken bemärkelse journalistiken besitter makt att påverka publiken med ideal 

och värderingar. 

 

 
Mina frågeställningar är, 

 

• Hur gestaltas svenska riksdagspolitiker i dagspress två veckor före riksdagsvalen år 

1994 respektive år 2010? Skillnader? 

• Vilken relation har mitt forskningsresultat till frågan om objektivitet och demokrati i 

det svenska samhället? 

• Vad kan jag dra för slutsatser kring mediernas makt över medborgarna (publiken)? 

 
 
 
3. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 
 
3.1  Material 
Det finns ingen outtalad regel som tillskriver antingen tv eller tidningar som det medium 

med mest makt över dagordningen [Begreppet definieras i kapitel 5.1]. Mycket pekar dock 

på att textbaserade medier, som tidningar, har större makt över dagordningen än tv. 

Eftersom att tv bygger på flera informationskällor samtidigt (ljud, bild, text) utan att 

tittarna har möjlighet att kontrollera tempot hinner hjärnan ofta inte bearbeta 

informationen vilket för tittaren många gånger resulterar i att det man sett glöms bort. I 

motsats kräver textbaserade medier mer ansträngning av sin medieförbrukare och leder 

mer frekvent till att man kommer ihåg mer av innehållet. Detta har betydelse för  

dagordningsmakten (Strömbäck 2004:32). Där av mitt val av artiklar från dagspress som 

underlag för analys.  

 



6 Journalistikens Beskrivningsmakt 

 

För att försäkra mig om att jag får ett likvärdigt material att analysera för mina två valda 

årtal, har jag inledningsvis granskat utbudet för år 1994 för att på den vägen kunna 

bestämma mig för vad mitt analysmaterial för år 2010 ska bestå av. Jag har valt att hålla 

mig till fyra rikstäckande tidningar som ges ut en till två gånger per dag; Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. På Kungliga Biblioteket i Stockholm har 

jag hittat artiklar i respektive tidningar för undersökningsperioderna 1) 5-18 september 1994 

samt 2) 6-19 september 2010. 

 

Båda de valda årtalen representerar en blå regering som suttit vid regeringsmakten när 

riksdagsval ägt rum, men där de borgerliga förlorade makten vid valet år 1994 kontra en 

historisk seger vid valet år 2010, där de som bekant blev omvalda. 

 

Analysmaterialet för båda årtalen sträcker sig över en period om 2 veckor fram till och 

med valdagen. Jag tror att det är en lagom lång tid att begränsa sig inom. Det är en 

tillräckligt lång period för att hinna täcka upp eventuella följetånger och skandaler om 

politiker. Enligt min egen uppfattning kastar medierna gärna fram allt sjaskigt material de 

kommit över i sista slutfasen före valet. Detta exemplifieras som bäst nu vid senaste 

riksdagsvalet (2010) då Moderaterna fick ett antal horribla utförsäkringshistorier (bl.a 

”utförsäkrade Annika”) att tackla bort. Samtidigt ger 2 veckor, enligt mina urvalskriterier, 

ett materialomfång som med mina metodangrepp fortfarande gör det hanterbart. 

 

Jag återkommer till en mer utförlig beskrivning kring urval av dels analysmaterial för 

kvantitativ undersökning och dels för kvalitativ undersökning i kapitel 7. 
 
 
 
3.2 Avgränsning 
 
Jag kommer inte att inta någon feministisk vetenskapsteori i min studie, vilket brukar te 

sig som en naturlig infallsvinkel vid analyser av persongestaltningar i modern tid. Och  

utesluter därför ingående jämförelser mellan politiker ur ett genusperspektiv, men om jag i 

min kartläggning av hur svenska politiker gestaltas i dagspress uppmärksammar  

återkommande skillnader i manligt respektive kvinnligt, anser jag att det kan vara relevant 

att påvisa detta. 

 



Jag kommer inte heller att jämföra hur blockens intressebevakningar förändrats genom 

åren eller vilka frågor de vill satsa på i dagsläget. 

 
Ambitionen är att ta stöd av två teorier kring mediernas effekter, när jag studerar mina 

artiklar för att granska hur svensk journalistik har gestaltat svenska riksdagspolitiker i två 

veckor före riksdagsvalen år 1994 och 2010 och därefter utifrån valresultatet spekulera i 

på vilket sätt medierna har makt över medborgarna (publik).  

 

Att jag exkluderat receptionsanalys i min uppsats, beror på att jag betvivlar att jag kan 

samla ihop en representativ urvalsgrupp för de personer som använde sin rösträtt i 

riksdagsvalet år 1994 och samtidigt förlita mig på att de artiklar jag presenterar för den 

tilltänka urvalsgruppen genererar ett trovärdigt resultat. Min bedömning är att det finns en 

stor risk för att urvalsgruppen skulle läsa artiklarna, men ändå gå in med ideal och 

värderingar från den politiska atmosfärens nutid, då jag finner det högst osannolikt att 

människor tillräckligt väl minns hur de resonerade vid riksdagsvalet år 1994. Det blir 

följaktligen meningslöst att göra en receptionsanalys på en urvalsgrupp för år 2010, då jag 

inte kommer att kunna jämföra resultatet med den urvalsgrupp som ska representera år 

1994. 

 
 
 
 
 
4. BAKGRUND 
 
I september 2010 gick den svenska borgerliga regeringen till historien för att första 

gången ha blivit omvalda i ett riksdagsval. Det första riksdagsvalet ägde rum år 1911, 

även om situationen då var annorlunda. Då fanns det bara tre partier som representerade 

de socialistiska, liberala och konservativa ideologierna. Dessutom dröjde det till år 1921  

innan kvinnor fick rösträtt. Fast riksdagsval i Sverige skett omväxlande vart tredje år och 

vart fjärde år, hann det nästan gå ett helt sekel innan en svensk blå regering erövrade en 

andra mandatperiod i rad.  
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5. TEORETISK RAM OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
5.1  Mediernas makt 

 

I demokratier bygger den grundläggande relationen mellan styrande och styrda på att de 

styrda frivilligt accepterar de styrande som legitima beslutsfattare (Strömbäck 2004:21). 

Även om makt är ett svårdefinierat begrepp, är det möjligt i alla definitioner av makt att 

utläsa en gemensam faktor. Makt handlar om möjlighet att åstadkomma förändring eller 

förhindra förändring, dvs om möjlighet att påverka. Som ett tillägg är det vanligt att 

skildra makt ur tre olika nivåer: makten över beslutsfattandet, makten över dagordningen 

och makten över tanken. Dessa tre nivåer sträcker sig från den konkreta politiska atmosfär 

som utgörs av institutioner och organisationer med befogenheter att fatta rikstäckande 

beslut. Följt av dagordningen som handlar om vilka frågor som överhuvudtaget ska 

diskuteras och eventuellt bli föremål för politiskt beslutsfattande för att sedan mynna ut på 

en mer abstrakt nivå om makten över tanken, som handlar om makten över de 

tankeprocesser som utgör stommen i eller delar av våra verklighetsuppfattningar. 
(Strömbäck 2004:22-23).  

 

Enligt Strömbäck är gränsen mellan makten över dagordningen och över tanken väldigt 

skör. Han anser att det främst gemensamma är förmågan att manipulera symboler i sådan 

utsträckning att människor betraktar vissa frågor eller verklighetsbeskrivningar som 

viktigare, mer relevanta eller mer trovärdiga än andra. Strömbäck vill uttrycka det som att 

makten över beslutsfattandet handlar om ”makten att påverka verkligheten”, medan 

makten över dagordningen och makten över tanken handlar om graden av hegemoni och 

”makten att påverka bilderna av verkligheten”. (Strömbäck 2004:23). 

 

Vad är makt? Professor i sociologi, Fredrik Engelstad, ger en minimidefinition på makt, 

som en kapacitet att åstadkomma social förändring i stor eller liten skala. Makt tar form 

ibland andra härskartekniker, våldsanvändning, hierarkier, sätt att tala, lagstiftning, 

budgetprocesser, byråkrati, organisationsutveckling och målstyrning. (Engelstad, 2006:15). 

Maktens många ansikten är förklaringen till varför det finns så många teorier med 

ambitionen att definiera begreppet makt. Oavsett vilken teori om makt man fördjupar sig i, 

hamnar man oundvikligen i diskurser kopplade till stat och politik. (Engelstad, 2006:16). 

 



Engelstad beskriver en handlingsmodell, som jag tycker kan appliceras på relationen 

mellan allmänheten och massmedierna, och illustrera varför medierna får sådant 

inflytande. Handlingsmodellens fyra steg utspelar sig enligt följande, ”när aktörerna 

handlar söker de (1) nå ett mål. De använder sig av (2) kunskaper om och uppfattningar 

om hurdan världen är. När de handlar gör de det med hjälp av (3) resurser de disponerar 

och de gör det inom ramen för (4) den uppsättning möjligheter som omgivningen erbjuder 

dem. (Engelstad, 2006:24). Maktutövande innebär i regel ett försök att kommunicera, göra sig 

förstådd, övertala andra, förklara varför något är viktigt eller riktigt att genomföras. 

(Engelstad, 2006:25). Med min förklaring blir det per definition när medborgaren söker 

orientera sig, som omgivningen tillhandahåller en uppsättning möjligheter – i denna 

omgivning står massmedierna utan konkurrenter och levererar en ´sanningsbild av 

verkligheten´ som medborgaren accepterar för att omgivningen inte lika effektivt kan 

erbjuda andra uppfattningar om hurdan världen är. 

 

Fenomenet makt kan även yttra sig i språk och estetik. Berättarteknik blir här ett 

ofrånkomligt medel. När berättelsens dramaturgi går igenom faserna stegring, konflikt och 

urladdning blir många människor fängslade. Processen tar bl.a. plats i tidningarnas 

kampanjjournalistik som kan sträcka sig över flera dagar. ((Hernes,1984) Engelstad, 2006:50). 

 

Michel Foucault vill påstå att begreppet ´makt´ ingår i ett större fenomen som även 

inbegriper sanning och rätt. Foucault menar att i generellt sett alla samhällen, men i 

specifikt västerländska demokratier, får ´makt´ ett mångfacetterat uttryck som tränger 

igenom, karaktäriserar och grundar hela det sociala systemet. De här maktrelationerna 

uppenbarar sig inte i något avseende utan produktionen och etablerandet av en diskurs.  

 

Maktutövande är inte möjligt utan en viss grundordning av sanningsdiskurser som 

infiltrerar och reglerar maktutövandet. Vi (medborgarna) exponeras för produktionen av 

sanningen genom ´makt´ och vi kan inte utöva makt utan att producera sanningen. 
((Foucault) Kelly, 1994:31).  
 

Människor behöver medierna för att hålla sig informerade om vad som händer i världen. 

Medierna ger människan möjligheten att nå bortom den egna vardagliga verklighetens 

räckvidd, dock är det medierna som väljer vilken typ av information som ska förmedlas 

till offentligheten, genom sin roll som ´gatekeeper´ (Strömbäck 2004:22). 
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Fastän människan kan misstro medierna och dess innehåll, finns det inget annat val än att 

vända sig till medierna för att hålla sig a´jour med vad som händer i världen (Strömbäck 

2004:30). 

 

Journalistiken är inte en ´samhällsinstitution´ i den bemärkelsen som exempelvis 

rättsväsendet. Däremot är den en etablerad verksamhet, med ett både uttalat och outtalat 

regelverk, som dirigerar både producenternas och konsumenternas beteenden. Den 

ingriper i vardagslivet och i andra institutioners verksamhet. Den journalistiska 

produktionen reglerar slaviskt hur språket ska kodas enligt en viss journalistisk jargong 

och även hur formatet ska se ut. Den regerar enväldigt över ´aktualitetsbegreppet´ genom 

att säga att ”endast det aktuella är verkligt och det aktuella blir inaktuellt vid nästa 

sändning eller upplaga”. ´Den journalistiska sanningen´ sätter därmed fasta hållpunkter i 

vardagen (Ekecrantz & Olsson, 1994:21,22). (En ´nyhet´ definieras vanligen av att den eller de 

händelser som journalistiken rapporterar om ska både ha börjat och slutat inom den 

tidsrymd som inkluderar de två senaste pressläggningarna, dvs normalt 24 tim (Ekecrantz & 

Olsson, 1994:42). 
 

Den journalistiska institutionen har en oumbärlig makt och möjlighet att legitimera sig 

själv. Andra institutioner är i behov av medierna när de vill gå i försvar mot kritik 

alternativt skapa PR – ett behov som kanske uppstått pga medierna. Massmedier har 

således makten att debattera om sig själv och andra på sina egna villkor. Journalistiken är 

ensam bland institutioner om att kunna rättfärdiga hela sin verksamhet i grundlagens  

 

namn. Den är starkt skyddad av yttrandefriheten och har i praktiken stor makt att 

kontrollera vilka individer och grupper som får komma till tals i medier. Journalistiken 

blir således en unik rollinnehavare i det demokratiska systemet och till ”allmänintressen” 
(Ekecrantz & Olsson, 1994:23,24). 
 

Få medborgare ifrågasätter mediernas dolda samhällskostnader eller miljökonsekvenser, 

vilket signalerar om hur allmänheten har naturaliserat mediernas ansträngningar att tjäna 

demokratin. Journalistikens centrala ställning ger den därför en ´beskrivningsmakt´ 
(Ekecrantz & Olsson, 1994:24,25). 
 

 



Marianne Jørgensen menar att de medieeffekter som uppstår beror på samspelet mellan 1) 

medieinnehåll, 2) individuella egenskaper hos mediekonsumenterna, och 3) i vilket 

sammanhang vi tar del av medierna. Människor är inte robotar som isolerade från 

varandra passivt tar del av det medieutbud som erbjuds och matar in allt utan eftertanke. 

Människor ingår alltid i ett sammanhang och är samtidigt alltid mer eller mindre aktiva 

när det gäller både vad av mediernas utbud de tar del av och hur de tar del av det (Winter, 

Jørgensen, 2000:25). 
 

Väsentligt att notera i en diskussion om mediernas makt är att medierna har kapacitet att 

påverka både medborgarnas dagordning och den politiska dagordningen. Mediernas 

påverkan på den politiska dagordningen kan vara både direkt och indirekt via påverkan på 

medborgarnas dagordning. 

 

 

5.1.1  Agenda-Setting 

Begreppet Agenda-Setting, dagordningsfunktion på svenska, användes ursprungligen av 

McCombs och Shaw för att beskriva det fenomen som konsekvent uppenbarat sig vid 

valkampanjer (McQuail, 2005:512). Alla offentliga rum världen över som styrs av öppna 

politiska system och massmedier har en kontinuerlig cirkulation av allmänna opinioner 

(McCombs, 2006:62), vilket är en förutsättning för att dagordningseffekter ska uppstå 
(McCombs, 2006:61).  

 

En viss fråga hamnar i strålkastarljus beroende på hur massmedier och allmänheten ger 

den sin uppmärksamhet (McCombs, 2006:62). Hur går opinionsprocessen till, när en fråga 

dyker upp på mediernas dagordning och sedan överförs till allmänhetens dagordning? Den 

intensiva konkurrensen mellan olika frågor är den viktigaste faktorn i denna process. 

Enligt psykologen George Miller och ett antal amerikanska Gallupundersökningar 

innehåller allmänhetens dagordning i regel omkring fem frågor. Denna låga siffra 

förklaras med att medborgarna har begränsade resurser, både vad gäller tid samt 

psykologisk kapacitet (McCombs, 2006:63). Kärnan i teorin är att nyhetsmedierna lyfter fram 

de ämnen som för dagen är viktigast, enligt den nyhetsprocess som tillämpas på varje 

nyhetsredaktion (McCombs, 2005:512,513). Varje mediekanal lägger upp sin egen struktur på 

hur viktiga frågor understryks. Eftersom att mitt analysmaterial hämtats från dagspress 

redogör jag kort endast för tidningarnas ansträngningar att organisera nyheter i en särskild 
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hierarki. Tidningarna ger sina läsare indikationer på vilka frågor som väger tyngst på 

mediernas dagordning genom fetstilta huvudrubriker på första sidan, flersidiga 

artikeluppslag i början av inlagan. Typsnitt och teckenstorlek på rubriker samt 

artikellängd är andra metoder att markera en nyhets aktualitet och värde (McCombs, 

2006:24). 

 

Allmänheten influeras av de indikationer på viktiga frågor som medierna har placerat ut, 

för att i sin tur sätta upp en egen dagordning på vilka frågor som är viktiga. Successivt blir 

den agenda som presenterats i medier, betraktade som viktig av allmänheten. Således 

sätter nyhetsmedierna medborgarnas dagordning (McCombs, 2006:24). McQuail och 

Trenaman menar att det är ett starkt bevis på att publiken tänker på vad de får berättat, 

men att publiken inte vid något skede reflekterar över vad de har blivit berättade (McQuail, 

2005: 512,513). 
 

Givetvis finns det andra faktorer att spegla beträffande hur medborgarna i allmänheten 

rangordnar frågor av ´viktig karaktär´. Hur en fråga upplevs har sin grund antingen i våra 

personliga erfarenheter, i den allmänna kulturen eller exponering för massmedier. En viss 

frågas aktualitet präglas av nya generationer, yttre händelser och massmedier (McCombs, 

2006:44). När det gäller i överlag alla frågor på den allmänna dagordningen handskas 

medborgarna med en andrahandsverklighet, en verklighet som strukturerats av  

journalisters rapporter om dessa händelser och situationer (McCombs, 2006:23). Ju större 

behov individen har av att orientera sig inom offentliga angelägenheter, desto större är 

sannolikheten att vederbörande följer massmediernas dagordning och dess stora utbud av 

politik och makt. Fenomenet omfattar nästan uteslutande abstrakta frågor som den 

enskilde har liten eller ingen personlig erfarenhet av. När en viss fråga genererar ”ringar i 

vattnet” hos allmänheten blir orienteringsbehovet hos en individ måttligt till stort 
(McCombs, 2006:94).  
 

Davis och Robinson har kritiserat tidigare forskning baserad på Agenda-Setting för att 

utesluta möjliga effekter på publikens tankar gällande vilka personer som anses vara 

viktiga, var viktiga saker sker och varför saker är viktiga (McQuail, 2005:512,513). 

 

Utbildning har den dubbla effekten att den ökar enskilda personers intresse för 

nyhetsmedier och gör dem mottagliga för ett bredare urval av de frågor som tas upp där. 



Individer med akademisk bakgrund har inte visat större tendens än personer med lägre 

utbildningsnivå, att argumentera emot och sätta upp barriärer mot mönstret för hur 

nyhetsmedierna rangordnar olika frågor (McCombs, 2006:67). 

 

Det mest solida beviset på att nyhetsmedierna skapar dagordningseffekter kommer från 

kontrollerade experiment i försöksmiljöer. Den hypotetiska orsaken har då manipulerats 

systematiskt och försökspersonerna har slumpmässigt försetts med olika versioner av det 

manipulerade materialet. Utfallen har sedan kunnat jämföras systematiskt. Resultatet tyder 

på ett direkt funktionellt samband mellan innehållet i mediernas dagordning och 

allmänhetens reaktioner på denna dagordning (McCombs, 2006:41). Slutsatsen, grundad 

utifrån alla dokumenterade försök, om dagordningsmakten är att journalister faktiskt har 

ett betydande inflytande över lyssnarnas, läsarnas och tittarnas världsbild (McCombs, 

2006:44). 

 

Rogers och Dearing tydliggör att det ska finnas en tydlig skiljemarkering mellan tre olika 

agendor: 1) det som prioriteras av medierna, 2) av publiken 3) och av politiken. 

Tillsammans interagerar dessa agendor enligt ett komplext mönsterverk som kan ha 

varierande effekter. Andra faktorer att hålla i beaktande är att mediernas trovärdighet  

växlar mellan olika mediehus, publikens personliga erfarenheter kan skilja sig från 

medieframställningen och att publikens värderingar kontrasterar mot mediernas 

värderingar av nyhetshändelser (McQuail, 2005:512,513). 

 

5.1.2   Framing theory 

Ett av de snabbast växande forskningsområdena med relevans för den politiska 

kommunikationen och mediernas makt över hur verkligheten uppfattas utgår från 

gestaltningsteorin, känd som ´Framing theory´. Att gestaltningsteorin på kort tid erövrat 

mycket forskningsmark, förklarar varför den ännu inte blivit stramt definierad. Det saknas 

en enhetlighet över alla studier inom ämnet. Nyckelbegreppen ”framing” och ”frame” 

kommer från engelskan och kan relatera till skilda ting. Gestaltningsteorin är således 

rikligt nyanserad. En version vidhåller idén som att mediernas gestaltningar av 

verkligheten påverkar människans gestaltningar av samma verklighet. En andra version 

beskriver hur medierna, genom att gestalta verkligheten på vissa sätt men inte andra, 

reproducerar och sprider olika etablerade makters och ideologiers sätt att betrakta 
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verkligheten. En tredje version handlar om vad mediernas innehåll egentligen 

representerar. 

 

Det råder en generell uppfattning om att medierna, i synnerhet nyheterna, speglar 

verkligheten. Genom att ta del av nyheterna i tidningar, tv och radio kan man enligt det 

synsättet få en objektiv bild ur verkligheten. Det är på detta anseende som journalistiken 

legitimerar sin roll som nyhetsförmedlare och samtidigt ”konstituerar” sin 

beskrivningsmakt (Strömbäck 2004:40,41). 

 

Tuchman citerar Goffman som upphovsman till idén om att en ´frame´ är nödvändig för 

att kunna strukturera den information och de erfarenheter enligt ett visst mönster, som 

annars skulle uppfattas som skilda fragment. Tanken med en ´frame´ i relation till nyheter 

har använts i vid bemärkelse, bl.a enligt följande; ´frame of reference´, ´kontext´, ´tema´, 

eller till och med ´nyhetsvinkel´. I journalistiska sammanhang får historier ofta sin 

betydelse vid associering till specifika nyhetsvärderingar, som knyter an händelsen till 

andra liknande händelser (McQuail, 2005:378). 

 

 

5.2  Medierad politik 

Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall. I boken 

´Medier utan politik´ framhåller han att det är en skev uppfattning att tro att 

mediepolitiken bara handlar om hur staten reglerar mediernas arbete för att hålla de under 

kontroll. Nord menar att mediepolitiken yttrar sig i varierande grad i de mest liberalaste 

demokratier kontra de mest inskränkta diktaturer; mediepolitiken finns där medier finns. 
(Nord,2008:53).  
 

Att medierna är den främsta källan till information om politik och politiska frågor visar att 

modern politik är ´medierad politik´: en politik som utspelas i och via medierna. För 

politiker, att nå ut med sina budskap, utgör medierna den huvudsakliga kanalen till 

medborgarna. För medborgarna blir medierna det första stället att inhämta information 

från om sådant de är intresserade av eller behöver för att kunna bilda sig egna 

uppfattningar i olika samhällsfrågor (Nord & Strömbäck, 2004:15). Huruvida politiken är 

medialiserad eller ej, belyser synen på politisk kommunikation som ett samspel mellan 



politiska aktörer, medieaktörer och medborgare, där ingen part i kretsen kan exkluderas 

utan att kommunikationen framstår som bristfällig eller meningslös (Strömbäck, 2001:136). 

 

Mediepolitik handlar om att med politiska medel påverka förutsättningarna för mediernas 

verksamhet och funktion i samhället. Antingen begränsas mediernas frihet genom förbud i 

form av hinder, regler, lagar och andra restriktioner. Men medierna kan likväl erhålla 

frihet genom att staten skapar förutsättningar, bereder möjligheter, förändrar strukturer 

eller målsättningar. (Nord,2008:54). 
 

Eftersom att medierna har befogenheter att pocka på människors uppmärksamhet, 

etablerar de sig per automatik i en maktposition i den politiska kommunikationen mellan 

politiska aktörer, medborgare och medierna själva. Det här fordrar att politiker och andra 

som via medier vill nå människor, anpassar sig till medierna och mediernas sätt att 

fungera. Politiker som modererar sina budskap till medier mynnar ut i ett begrepp som 

kallas ´politikens medialisering´ (Nord & Strömbäck, 2004:15-16). Det förklaras med en politik  

vars urval, presentation, form, rytm, tempo och möjligen även innehåll är inrättade efter 

strävan att vinna så stort och gynnsamt medialt utrymme som möjligt (Strömbäck, 2001:136). 

 

Mediepolitiken i Sverige vittnar, enligt Nord, om tre paradoxer. Den första handlar om att 

medierna är allmänt erkända som oumbärliga för opinionsbildning och skapandet av 

politiska dagordningar, ändå blir mediepolitiken svagt prioriterad på den politiska 

agendan. Även om politiker vid makten är medvetna om mediernas makt, har de för det 

mesta en otränad roll i förhållningen till journalistik och medier. Andra paradoxen i 

mediepolitiken består i den diffusa kopplingen mellan partiernas retorik och praktiska 

politiska arbete. Oftast är det relativt enkelt att uppfatta vad de politiska partiernas 

officiella uppfattningar är i de mediepolitiska grundfrågorna kring dagspress, radio och 

TV. Sällan görs politiska uppföljningar och utvärderingar av mediepolitiska lösningar, 

vilket exemplifierar den låga prioriteten av detta politikområde. Den tredje och sista 

paradoxen är den stora oregelbundenheten kring hur mediepolitiken diskuteras och hur 

den sedan beslutas. Vanligtvis återkommer samma argument år efter år utan nya inslag 

eller förändringar. När en mediepolitisk lösning väl blir aktuell, sker en förändring väldigt 

snabbt. (Nord,2008:233,234). 
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Nord menar att denna paradoxtrio tyder på hur man i Sverige inte finner det angeläget att 

politisera mediepolitiken. Partierna har i regel inga starka ambitioner att lyfta upp 

mediefrågorna till en politiserad nivå. Mediepolitiken förefaller därför inte vara något som 

partierna försöker vinna väljare med. (Nord,2008:235). 
 

Då den svenska politiken är medierad finns det anledning att tro att journalistikens 

stilistiska sätt i att framställa politiker är en förklaring till varför medborgarnas 

generaliserade uppfattningar om politiker är så negativa som de är. Journalistikens sätt att 

gestalta politiker på sådant sätt att medborgarna uppfattar politiker med ”misstro”, grundar 

sig på tre hypoteser; 

 

För det första, att medierna utgör den främsta källan till kunskap och information om 

politik. För det andra, att medierna har makt att påverka medborgarna. För det tredje, att 

journalistikens sätt att gestalta politik och politiker – den medierade bilden – avviker från 

verkligheten på ett negativt sätt (Strömbäck, 2001:136,137) 

 

 

5.3  Politiker gestaltade som sport och skandal 

Jesper Strömbäck har undersökt hur journalistiken gestaltar politik och politiker samt 

olika relationer mellan medborgare, politiker och journalister. Undersökningen utgick 

ifrån en kvantitativ innehållsanalys som omfattade 742 artiklar och 280 teveinslag, 

fördelade på följande mediehus; tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Expressen, Aftonbladet och teveinslag I Rapport, Aktuellt och TV4-Nyheterna. 

Analysmaterialet är hämtat inom perioden de tre sista veckorna före riksdagsvalet år 1998 

(Strömbäck, 2001:239). Strömbäck själv tar stöd av nedanstående teorier för att argumentera 

för hur politiker porträtteras i medier. Jag har därför valt att inspireras av dessa manér i 

min egen undersökning. 

 

Strömbäck exemplifierar med tre rubriker hur journalistiken tenderar att gestalta politik 

och politiker. Han nämner dessa som: ´Spelgestaltning´, ´Skandalgestaltning´och 

´Alternativa gestaltningar´(Strömbäck,2001). 

 

 

 



Spelgestaltning 

Detta maner rymmer all gestaltning av politiker som spel, sport eller strategi. Kritiker av 

nutida journalistic refererar främst till spelgestaltningen för att argumentera för sina 

belägg. Den här journalistiska formen beskrivs på olika sätt. Fallows belyser sporten som 

dominerande och pekar systematiskt användade av termer som “vinnare” och “förlorare” 

samt krigsmetaforer. Patterson beskriver spelgestaltad journalistik som en något diskretare 

stilangrepp. Han menar att texterna I regel kodas utifrån hur politiker kämpar för att nå 

strategiska och opinionsmässiga framgångar. I strategiformen förvandlas politikens 

innehåll till medel för att nå olika väljargrupper, vilket antingen ger en förstärkning eller 

en försvagning I den egna positionen I opinionsmätningar (Strömbäck, 2001:241,242). 

 

Skandalgestaltning 

Det här fenomenet växte till sig speciellt mycket under 1990-talet och bygger på en 

stilistisk gestalning med skandaler och affärer som ramverk. Trenden är internationell. 

Enligt sociologen Manuel Castells är den ökade skandaljournalistiken inte ett mått på 

ökad korruption och skandal, utan en naturlig följd av att politiken har flyttat in I 

medierummet och således uppenbarat sig som naturligt “stoff” för nyhetsprocesser.  

Skandalangrepp blir då ett sätt att tygla maktförhållanden på mellan medie- och politiska 

aktörer (Strömbäck, 2001:245,246). 

 

Alternativa gestaltningar 

Gestaltningar som inte kan kategoriseras i de två ovanstående genrena, tilldelas denna 

avdelning. Alternativa gestaltningar består av två inriktningar; Trivia och Annan. Trivia 

utgörs av alla de artiklar som inte handlar om politik eller politiskt relevanta händelser 

eller företeelser, samtidigt som de på något sätt beskriver en politiker. Annan syftar på de 

artiklar som inte passar in något annat fack. Enligt Strömbäck bör den sista kategorin 

förbli förhållandevis tunn, om de övriga gestaltningsformerna lever upp till de krav som 

Cappella och Jamieson ställer för att journalistiken ska räknas som en gestaltning 
(Strömbäck, 2001:247,248). 
 

 

5.4  Objektivitetsidealet 

Det kan diskuteras och spekuleras i på vilket/vilka sätt medierna har effekt på publiken, 

men ett faktum kvarstår och det är att medierna har makten att påverka sin publik. 
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Vid ett riksdagsval har den politiska scenen stora delar av nationens uppmärksamhet – en 

nation som nästintill uteslutande byggt sin uppfattning om politiker och politik utifrån det 

som medierna presenterar. Då journalister har möjligheter att bl.a. trigga samhällets 

medborgare till vissa tankegångar efter olika kognitiva scheman, anser jag det nödvändigt 

att studera i vilken omfattning som objektivitetsidealet präglar mitt valda analysmaterial.  

 

I den här teoretiska aspekten har jag valt att primärt inspireras av Bill Kovachs och Tom 

Rosenstiels ”The elements of journalism”, då jag sympatiserar med de etiska fundament i 

boken som pekas ut som oumbärliga för en journalist. 

 

Tom Rosenstiel är en amerikansk prisbelönad journalist med över 20 års erfarenhet av 

journalistiskt arbete inom diverse områden. Han har dragit igång en del projekt och även  

skrivit fem böcker ihop med Bill Kovach (pewresearch.org/about/tom-rosenstiel). Bill Kovach 

har varit journalist och författare i mer än 50 år, som likt Rosenstiel blivit tungt belönad 

för sina journalistiska åtaganden (journalism.missouri.edu/faculty/bill-kovach). Tillsammans är de 

idag aktuella med boken ”Blur:How to Know What´s True in the Age of Information 

Overload” (www.journalism.org). 

 

Övergripande förespråkar Kovach och Rosenstiel, genom boken, för att journalistikens 

huvudsakliga uppgift är att förse medborgarna med sådan information att de kan förbli fria 

och fatta egna beslut (Kovach & Rosenstiel, 2007:12). Konceptet rymmer en del kriterier 

för hur plikten uppnås, vilket sker genom journalistens strävan att avslöja sanningen, vara 

lojala mot samhällets medborgare, verifiera sina uppgifter samt framstå ödmjukt med sin 

kompetens.   

 

Grundtanken i tron på journalistisk objektivitet är uppfattningen att fakta och värderingar 

är olika saker, och att de går att skilja åt. Om man sympatiserar med denna aspekt bör 

journalistiken anses vara faktagrundande, dvs beskriva händelser i eller aspekter av 

verkligheten utan att journalistens egna ideal och värderingar reflekteras (Strömbäck, 

2004:79). Det finns inte en entydig definition på begreppet objektivitet. Det tyder bland 

annat enkätundersökningar på, som har kommit fram till att det finns stora skillnader i hur 

journalister både nationellt och internationellt är oense om fenomenets innebörd (Strömbäck 

2004:80). 

 



Journalistikens ambitioner att uppnå fullkomlig objektivitet infekteras av kravet på att 

produktionen ska vara säljbar (Kovach & Rosenstiel, 2007:27). Det innebär att 

nyhetsredaktioner på egen hand väljer ut ´stoff´ som uppfyller somliga nyhetskriterier och 

paketerar in den enligt ett visst mönster innan händelsen är klar att rapporteras till 

medborgarna. Processen kan kritiseras från flera vinklar. ”What we´re saying is that you 

can´t be objective because you´re going to go in with certain biases” – Patty Calhoun, 

redaktör på veckotidningen Westword (Kovach & Rosenstiel, 2007:36). 

 

 

 

 

6. METOD  

För att bekanta samt fördjupa mig i mitt analysmaterial har jag valt att använda mig utav 

två metodologiska angreppssätt. Inledningsvis gör jag en kvantitativ innehållsanalys för 

att statistiskt sett åskådliggöra artiklarna i ett antal grupperingar (efter exempelvis rubrik, 

partiblock, dagspress etc). I ett andra skede tillämpar jag Van Dijk´s kritiska 

diskursmodell för analysen.  

 

 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen är en fördelaktig metod när man vill göra ett större 

material mer hanterbart för en analys. Forskaren i en kvantitativ innehållsanalys har alltid 

som avsikt att framkalla ett resultat som ska kunna generaliseras till att omfatta mer än det 

enskilda analyserade fallet (Nilsson, Åsa i Ekström & Larsson, 2009:111). 

 

Det är därför jag valt att genomföra en kvantitativ förundersökning i min analys, då jag 

med hänsyn till uppsatsens omfattning inte kan tillägna en kvalitativ studie på hela mitt 

analysmaterial. 

 

Ett namn som gjort sig känt inom denna metod är Bernard Berelson. Han beskriver 

metoden utifrån fyra begrepp; objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll. 

 

Objektivitet; Forskaren ska vara oberoende av det innehåll i ett material som analyseras. 

Undersökningsobjekt med tillhörande analysschema ska vara definierade på sådant sätt att 



20 Journalistikens Beskrivningsmakt 

 

en annan forskare ska kunna göra om analysen med samma resultat (Nilsson, Åsa i Ekström & 

Larsson, 2009:113). 

 

Systematik; fordras för att objektiviteten inte ska hotas. Analysens tillvägagångssätt ska 

vara klart definierat. De delar i innehållet som klassificerats som väsentliga för analysen, 

ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Systematisering omfattar även tydligt uppsatta 

urvalskriterier, vilket bör resultera i ett materialomfång som inte är alldeles för ohanterligt 
(Nilsson, Åsa i Ekström & Larsson, 2009:113,114). 

 

 

Kvantitet; alla variabler i analysschemat ska kunna resultera i mätbara siffror, vilka ska 

kunna sammanställas i statistiska samband (Nilsson, Åsa i Ekström & Larsson, 2009:114). 

 

Manifest innehåll; syftar på det i innehållet som är tillgängligt för varje iakttagare, dvs det 

som tydligt kan utläsas ur texten. Variablerna dokumenteras ihop med strikta anvisningar 

om hur dessa ska tillämpas, så att risken för subjektiva tolkningar av innehållet reduceras. 

Strikta anvisningar reglerar även tolkning av implicita eller dolda budskap (Nilsson, Åsa i 

Ekström & Larsson, 2009:114). 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen följer i praktiken en karaktäristisk forskningsprocess 

som omfattar sex punkter: 1) Definiera forskningsproblemet, 2)Definiera urvalet, 3) 

Definiera variabler, 4) Konstruera kodschema, 5) Testa kodschema samt 

6)Databehandling och analys (Nilsson, Åsa i Ekström & Larsson, 2009:114). 

 

Min egen uppfattning av hur Berelson delar in den kvantitativa innehållsanalysen i boken 

”Content Analysis in Communication Research” skiljer sig från den uppläggning som Åsa 

Nilsson gjort i sin artikel. Enligt Berelsons egen bok sätter han tre huvudrubriker till 

metoden som löpande återkopplar till ´innehållets utmärkande kommunikativa drag´, 

´orsaken till innehållet´ samt ´konsekvenserna av innehållet´ (Berelson, 1971:26).  

 

Den första huvudrubriken ”Innehållets karaktär” delar in tio olika analysinriktningar i de 

två underrubrikerna; ´substans´ och ´form´. I den första inriktningen, ´substans´, påpekar 

Berelson att analytikerns främsta ambition bör vara att beskriva innehållet kategoriskt och 

inte i termer av olika indikatorer. Vid analyser av ´substans´ fokuserar forskaren på: 



trender, humanistisk utveckling, internationella jämförelser, mediejämförelser, 

granskningar, normer och forskningar (research). De tre återstående sätten listas under 

underrubriken ´form´ som: propaganda tekniker, läsbarhet och stil. Här bör forskaren 

lägga tyngdpunkten på att analysera innehållets symboler (Berelson, 1971:27). 

 

Den andra huvudrubriken syftar till att begrunda sig med anledningen till att innehållet ter 

sig på ett visst sätt. Studium koncentreras vid hur innehållet indikerar orsakande faktorer 

istället för på det som innehållet eg. omfattar, dvs analytikerns strävan blir att få insikt i  

producenternas avsikter. Denna huvudrubrik förgrenar sig i två underrubriker, ´innehållets 

producenter´, där intention, psykologiska ställning, upptäckt och intelligens granskas samt 

´innehållets publik´ där luppen läggs på kulturella mönster (Berelson, 1971:28). 

 

Den tredje och sista huvudrubriken koncentrerar sig vid påföljderna av kommunikationen, 

exempelvis publikeffekter. `Innehållets konsekvenser´ inkluderar granskning av 

uppmärksamhet och attityd- och beteende respons (Berelson, 1971:29). 

 

I min uppsats har jag tagit fasta på den första huvudkategorins underrubrik ´form´ var jag 

har avsikten att analysera stilen. Lite övergripande tar jag även punkten 

”mediejämförelser” inom ´substans´ i beaktande. 

 

Att jämföra medier eller ”nivåer” av kommunikation 

Olika medier och olika ”nivåer” i kommunikationen attraherar inte bara olika publiker, 

utan behandlar rubriker annorlunda. Båda punkterna ger anledning att jämföra innehållet i 

dylika analyser med ytterlig noggrannhet. (Berelson, 1971:39). 

 

Även om Bernard fortsätter med att exemplifiera olika mediekanaler som tv vs radio, vill 

jag påpeka att det bl.a. föreligger stilistiska skillnader i mina artiklar från 1994 respektive 

2010. Avvikelserna kan ha en inverkan på resultatet om jag förslagsvis väljer att räkna 

upprepningar av särskilt utvalda termer som används för att gestalta politiker – varpå jag 

finner det angeläget att betona att jag jämför likadana mediekanaler, men som däremot 

präglas av olika ”nivåer” i innehållet. 
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Stil 

Analytikern kan genom att fokusera på stilen bl.a. studera hur många gånger specifika 

adjektiv, substantiv och verb förekommer i utvalda texter, samt även analysera texter 

komparativt med olika årtal som skiljevariabler. (Berelson,1971:66-67). 

 

I mitt fall har jag ett omfattande material att penetrera, varpå rubriker och ingresser är det 

enda som faller inom ramen för min kvantitativa innehållsanalys.  

 

 

6.2  Kritisk diskursanalys 

Jag kommer att tillämpa den kritiska diskursanalytikern Teun A.Van Dijk´s angreppssätt.  

 

Teun A. Van Dijk är professor inom diskursanalys vid Amsterdams Universitet. Han har 

tidigare erfarenhet av arbete med litteratur och lingvistik och har sedan år 1980 fokuserat 

på nyhetspress där han genom kritisk diskursanalys primärt studerar relationerna mellan 

makt, diskurs och ideologi (Van Dijk, vol.2, 1997:ix, www.discourses.org/) 

 

Van Dijk beskriver begreppet diskurs som ett särskilt sätt att tillämpa ett språk eller 

publiktal till en även mer generell definition som innefattar talade språk och sätt att tala 

språket på. Van Dijk exemplifierar en diskurs med president Ronald Reagan´s språkbruk 

(Van Dijk, vol.1, 1997:1). Förslagsvis tycker jag att musikartisten Robyn´s sätt att artikulera 

ljud och ord vid uppträdanden är ett annat bra exempel på en egen diskurs. 

 

Flera diskursanalytiker har kommit att tänja gränserna för termen ´diskurs´, till att per 

definition även inkludera; ´vem´ använder språket? ´Hur´, ´var´ och ´när´? Van Dijk 

strukturerar begreppet ytterligare genom att lyfta fram tre huvudsakliga dimensioner; 

- språkanvändning 

- kommunikation av uppfattningar (kognition) 

- interaktion i sociala sammanhang 

Inom diskursanalyser blir det således viktigt att gå in med frågeställningar som kan 

förklara relationen mellan dimensionerna. T.ex hur präglar uppfattningar och 

föreställningar språkanvändningen? (Van Dijk, vol.1, 1997:2) 

 



Enligt Van Dijk råder en problematik med tre olika aspekter, som behöver förtydligas när 

man diskuterar begreppet diskurs. 

 

Det första är att språkanvändning inte begränsas till talade språk, utan omfattar även språk 

i tryck (print), kommunikation och interaktion. Teoretiskt sett bör diskursanalysen vidröra 

både text och tal i sin kontext (Van Dijk, vol.1, 1997:2,3) 

Det andra är att begreppet diskurs förvandlas till ett mer allmänt och abstrakt uttryck som 

syftar på både specifika typer av diskurser, samt även simpelt ´diskurs´. För  

diskursanalytikern gäller det att i teorin göra skillnad på det abstrakta tilltalet av ´diskurs´ 

där man relaterar till en typ av sociala fenomen i allmänhet och den specifika 

användningen som hänvisar till ett givet exempel av text eller tal (Van Dijk, vol.1, 1997:3,4) 

Det tredje är problemet att med tydlighet avgöra var en diskurs tar vid och var den tar 

slut. Är en diskurs mer än en diskurs? Det fordras då att diskursanalytikern satt upp 

kriterier som definierar textens begynnelse och slut, talarens eller skribentens avsikter, tid, 

plats och andra aspekter att kontextualisera inom kommunikation (Van Dijk, vol.1, 1997:4). 

 

Praktiskt är Van Dijk´s modell användarvänlig till nyhetstexter och innebär rent praktiskt 

att texten studeras på en makro- samt mikro-strukturell nivå. Inledningsvis gör forskaren 

en granskning av den tematiska och schematiska strukturen (makro), följt av en djupare 

insyn i textens stil och underliggande meningar (mikro). Modellen går, enligt strukturerat 

schema, igenom följande faser (Ekström & Larsson, 2009:204-205). 

 

På makronivån studeras kort förklarat hur verkligheten har blivit föremål för 

nyhetsrapportering och gjutits i en form av nyhetsdiskursens ramverk. 

 

Den tematiska strukturen 

På den här nivån struktureras händelser/saker/aktörer i en hierarki, där det som är allra 

viktigast oftast återfinns redan i nyhetstextens rubrik. Syftet här är att kartlägga 

journalistikens rangordnade behandling/konstruktion av den rapporterade händelsen 
(Ekström & Larsson, 2009:204-205, Van Dijk, vol.1, 1997:10). 
 

Den schematiska strukturen 

Nyhetsprocessen omfattar ett regelverk som dirigerar journalistens berättande. 
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Inom ramen för det schematiska strävar diskursanalytikern till att redogöra för hur den 

aktuella verkligheten har konstruerats som en diskurs ”inpaketerad” av det regelverk som 

dominerar på olika nyhetsredaktioner. Basala element i det här perspektivet är rubriker 

och ingress, som representerar en summering av nyheterna. Historisk bakgrund, som 

placerar den aktuella händelsen i relation till det förgångna. Källor, vilka är sedvanliga 

journalistiska byggstenar i nyhetstext, kommenterar, reagerar och bedömer 

konsekvenserna och orsak/verkan. Som analytiker ska man hålla isär källornas  

kommentarer med journalistens egna kommentarer. Skillnaden kan förefalla diffus vid 

somliga exempel, då journalistiken ibland nyttjar stilistiska grepp som ger sken av att 

”verkligheten talar” (Ekström & Larsson, 2009:204-205, Van Dijk, vol.1, 1997:10,11). 

 

På mikronivå studeras texten på en mer abstrakt nivå, där man genom stil och textens 

uppbyggnad försöker utläsa den underliggande meningen. ”Läsa texten mellan raderna”. 
 

Koherens 

På den här nivån studeras hur produktions- och läsarperspektiv ”får ihop” textens olika 

partier till ”sammanhängande mening”. Det handlar även om att vaska fram textens 

semantiska struktur och uppbyggnad. Global koherens uppenbarar sig för läsaren genom 

mindre textpartier av semantisk karaktär, som hänger samman enligt särskilda logiska 

mönster. De enskilda textpartierna inbördes relationer handlar om den lokala koherensen. 

Med lokal koherens som mönster kan analytikern förslagsvis studera hur argument, 

påståenden och orsak/verkan-förhållanden är konstruerade i texten i relation till den 

globala koherensen. (Ekström & Larsson, 2009:204-205, Van Dijk, vol.1, 1997:9,10). 

 

 

Lokal koherens och frånvarande information 

Mening, betydelse och ”koherens” existerar inte synligt i texten. De ”finns” endast på en 

abstrakt nivå, som luckras upp när någon ger sig på att läsa och uttolka en text. Relationen 

mellan mindre textpartier bygger ofta på att utebliven information är skriven mellan 

raderna. Den närvarande informationen betecknar van Dijk som ett semantiskt isberg. 

Kontexten förstås av när både det skrivna och det oskrivna (genom läsarens aktiva 

tolkningar av texten) kopplas ihop. Metoden kan även användas omvänt för att analysera 

närvarande implikationer. Istället för att söka efter ”textmässiga hål”, söker analytikern 

fastställa vilken information som är ”onödig”, ”överflödig” eller ”irrelevant” i 



nyhetstexten och vad detta kan ha för betydelse i ideologisk bemärkelse? (Ekström & 

Larsson, 2009:204-205, Van Dijk, vol.1, 1997:9,10). 
 

Lexikal stil 

Stilistiska texter är texter som hade kunnat skrivas med en annan stil, dvs de hade kunnat 

skrivas annorlunda. På den här nivån kan man studera stilen dels ur syntaktisk och dels ur 

lexikalt perspektiv. Lexikal stil innebär att ordvalet (ord som förmedlas, uttalas eller 

tillskrivs en aktör/källa) undersöks närmare. För analytikern är det viktigt att ta fasta på 

vilka ord som journalisten använt för att beskriva en särskild sak eller händelse. Det 

väsentliga är således att försöka klarlägga om specifika termer har använts för att beskriva 

någonting i den sociala verkligheten, som kan rymma sociokulturella och ideologiska 

implikationer (Ekström & Larsson, 2009:204-205, Van Dijk, vol.1, 1997:8,9). 

 

Jag har valt att inspireras av Jørgensens beskrivning på diskurs som ett bestämt sätt att 

tolka världen på (eller delar av världen). Utifrån den definitionen kan man säga att 

diskursens gränser finns där elementen formuleras på ett sådant sätt att de inte längre är 

förenliga med diskursens entydighet (Winter, Jørgensen, 2000:136). Det jag ska studera i mina 

valda artiklar är främst koherensen och lexikal stil. Enligt min bedömning ligger de 

närmast kopplade till förmågan att gestalta någon eller något och kan således ge upphov 

till en särskild diskurs. Men, jag exkluderar ändå inte tematisk eller schematisk struktur, 

då en större kartläggning av diskursanalysen kan landa i ett mer diskutabelt resultat.  

 

Van Dijk listar 12 olika principer som utgör diskursanalysens bas. Jag har valt att beakta 4 

av dessa utgångspunkter i min diskursanalys; kontext, diskurs som social praktik av 

medlemmar, mening och funktion samt social kognition (Van Dijk, vol.1, 1997:29-31). 

 

Kontext 

En diskurs studeras företrädesvis som en beståndsdel i lokal, global, social och kulturell 

kontext. Text och tal ger många gånger signaler om hur de kan fixeras i en helhet, varpå 

det blir nödvändigt att i detalj granska komponenter som deltagare och deras 

kommunikativa och sociala roller, mål, väsentlig social kunskap, normer och värderingar 

för att nämna några. 

 

Diskurs som social praktik av medlemmar 
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Både text och talade språk som betraktas som diskurser är delar av en social praktik i 

sociokulturella sammanhang. Språkbrukare ingår inte bara som individer i en diskurs, utan 

även som medlemmar av olika grupper, institutioner och kulturer. 

 

Mening och funktion 

Både språkanvändare och diskursanalytiker söker efter en mening. I sina analyser och för 

att förstå ställer de sig frågor som ”Vad menar vederbörande i det här avseendet?”, eller 

”Vad har det här för betydelse i det aktuella sammanhanget?”. Även frågan ”Varför” blir 

viktig att försöka besvara. 

 

Social kognition 

Kognitionens roll är svår att exkludera inom diskursanalys. Tankeprocesser och 

representationer vid produktion och förståelse av text och tal underlättar förståelsen av de 

övriga principerna. 

 

 

 

7. ANALYS/RESULTATREDOVISNING 
 
7.1  Kvantitativ innehållsanalys 
 
Urval 
Beträffande underlaget för den kvantitativa undersökningen har jag ett omfattande 

material att penetrera, varpå rubriker och ingresser är det enda som faller inom ramen för 

min kvantitativa innehållsanalys. Det innebär att jag omedvetet riskerar att sålla bort 

artiklar av betydelse för undersökningen då jag av naturliga skäl anpassade till uppsatsens 

omfattning, inte kan läsa hela brödtexten i varje artikel.  

 

Urvalet är gjort på plats i Kungliga Bibliotekets mikrofilmsläsningssal. Jag har 

följaktligen suttit på plats i salen och på löpande band sållat ut de artiklar som genom 

rubriker och ingresser ger klara besked om att den resterande artikeln med största 

sannolikhet handlar om riksdagspolitiker representativa för Socialdemokraterna,  

Moderaterna eller övrigt riksdagsparti. Om rubriken sedan bara är ett lockbete för vidare 

läsning av ett innehåll som egentligen beskriver något helt annat, kan jag inte uttala mig 

något kring. 

 



I inledningsfasen började jag sortera upp Socialdemokrater, Moderater och de resterande 

riksdagspartierna utifrån notiser till uppslag. Det slog mig ganska fort att arbetet skulle bli 

alldeles för mastodont för det lilla utrymme som den kvantitativa analysen tilldelats i min 

uppsats. Jag stramade då åt urvalskriterierna till att endast omfatta en morgontidning och 

en kvällstidning, som inte har några kopplingar. Valet föll på Svenska Dagbladet och 

Expressen. Jag exkluderade samtidigt rapporteringen om övriga partier och fortsatte med 

att endast mäta innehåll gällande Socialdemokraterna och Moderaterna. Tilläggas bör att 

sidan som rubriceras ”Brännpunkten” i SvD huvuddel faller bort pga av att skribenterna är 

öppet färgade av det parti som de propagerar för. Min åsikt är då att strävan efter 

objektivitet redan från början är besudlad och att det inte kvarstår mycket för analys. 

 

I min operationalisering har jag försökt att ta fasta på faktorer som kan resultera i 

statistiska samband för hur stort medialt utrymme varje riksdagsparti får i respektive 

medium (dagstidning), men även hur stor del av det utrymmet som förefaller vara positiv 

respektive negativ. På den sistnämnda punkten har jag valt att räkna rubriker och ingresser 

efter om de ger negativ eller positiv uppmärksamhet åt det parti som beskrivs. Dvs. jag har 

försökt bedöma rubriken utifrån respektive partis synvinkel – ”Är den här rubriken 

smickrande för vårt anseende?” 

 

 

Tabellerna på följande sidor är ämnade att ge en snabb överblick kring hur partierna (och 

dess representanter, i regel respektive partiledare) står i förhållande till varandra vad gäller 

negativ och positiv rapportering i dagspress. Eftersom att datumen skiljer sig för 

valperioderna i respektive årtal, har jag valt att skilja de åt vid tabellkonstruktion. 
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´Negativ rapportering genom ingresser i SvD och Exp,1994´ 

 
Figur 1. Tabellen åskådliggör hur många ingresser/dag som innehållit negativ 

rapportering om Moderaterna respektive Socialdemokraterna under perioden 5-18sept 

1994 

 

´Positiv rapportering genom ingresser i SvD och Exp,1994´ 

 
 Figur 2. Antal ingresser/dag som innehållit positiv rapportering om Moderaterna 

respektive Socialdemokraterna under perioden 5-18sept 1994. 



´Negativ rapportering genom ingresser i SvD och Exp,2010´ 

 
Figur 3. Antal ingresser/dag som innehållit negativ rapportering om Moderaterna 

respektive Socialdemokraterna under perioden 6-19sept 2010. 

 

´Positiv rapportering genom ingresser i SvD och Exp,2010´ 

 
Figur 4. Antal ingresser/dag som innehållit positiv rapportering om Moderaterna 

respektive Socialdemokraterna under perioden 6-19sept 2010. 
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´Negativ rapportering genom rubriker i SvD och Exp,1994´ 

 
Figur 5. Antal rubriker/dag som innehållit negativ rapportering om Moderaterna 

respektive Socialdemokraterna under perioden 5-18sept 1994. 

 

´Positiv rapportering genom rubriker i SvD och Exp,1994´ 

 
Figur 6. Antal rubriker/dag som innehållit positiv rapportering om Moderaterna 

respektive Socialdemokraterna under perioden 5-18sept 1994. 

 



´Negativ rapportering genom rubriker i SvD och Exp,2010´ 

 
Figur 7. Antal rubriker/dag som innehållit negativ rapportering om Moderaterna 

respektive Socialdemokraterna under perioden 6-19sept 2010. 

 

´Positiv rapportering genom rubriker i SvD och Exp,2010´ 

 
Figur 8. Antal rubriker/dag som innehållit positiv rapportering om Moderaterna 

respektive Socialdemokraterna under perioden 6-19sept 2010. 
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Även om avsikten med tabellerna är att visualisera vilka positioner Moderaterna samt 

Socialdemokraterna tilldelas i Svenska Dagbladet och Expressen vid rubriksättningar och 

tillskrivning av ingresser, vill jag förtydliga att min kvantitativa analys riskerar att 

krackelera med hänsyn till faktorn om objektivitet.  

 

Hur bestämmer man hur två olika stilspråk från två olika årtal ska kodas så att resultatet 

går att generalisera? Jag har försökt att räkna rubriker i om de blir negativ eller positiv 

kritik om det parti som skildras, likaså med ingresser. Arbetet har vartefter gett mig 

insikten att en kvantitativ innehållsanalys av den här omfattningen bör operationaliseras så 

till den grad att man noggrant räknar specifika adjektiv eller förekomsten av vissa ord i 

hela artikeln – för att kunna göra en trovärdig bedömning på vad innehållet verkligen 

speglar.   

 

Lite generella slutsatser baserat på underlaget kan dock låta såhär, 

 

För år 1994 dominerar Socialdemokraterna oavsett om det handlar om negativ eller 

positiv rapportering genom ingresser. Påtagligast blir det beträffande den negativa 

rapporteringen, där både SvD och Expressen är så gott som lika framträdande. 

Socialdemokraterna dominerar även den positiva rapporteringen genom ingresser för år 

1994. Återigen är utfallet mellan de valda tidningarna väldigt balanserad. År 2010 bidrar 

inte med lika täta publiceringar (läs ingresser). Däremot dominerar Socialdemokraterna 

ännu i att representera negativ framställning genom ingresser i SvD och Expressen. De 

positiva ingresserna för den valda undersökningsperioden är relativt tunn. Mest 

iögonfallande är att Moderaterna får några positiva toppar en vecka före riksdagsvalet. 

 

Diagrammen för rubriker är lite mer spretiga. Sammantaget kan sägas att 

Socialdemokraterna dominerar de negativa rubrikerna för år 1994, medan de positiva 

rubrikerna är hyffsat jämnt fördelade mellan respektive parti. För år 2010 blir 

Socialdemokraterna mest representerade genom negativa rubriker, medan Moderaterna 

blir en aning mer representativa genom de positiva rubrikerna. 

 



Obs! Bör iakttas att skillnaderna i staplarna blir rätt markanta, med tanke på den 

lågfrekventa y-axeln i varje diagram (Det finns ej tusentals artiklar i varje ex av SvD Och 

Exp). 

 
 
7.2  Kritisk diskursanalys 

 
Urval 
Materialet till min kritiska diskursanalys är baserat på ett strategiskt urval, hämtat från 

Kungliga Bibliotekets mikrofilmsläsningssal i Stockholm. Enligt statistiska mätningar 

röstar många väljare sista dagen samtidigt som många in i det sista är osäkra på vad de ska 

rösta på. Därför har jag medvetet valt att granska artiklar som publicerats dagen före 

valdagen för att utläsa hur moderata och socialdemokratiska politiker gestaltas en sista 

gång. Vad blir sista intrycket för publiken? Denna idé ger mig således stöd för mitt första 

urvalskriterium; två fixerade datum att plocka artiklar ifrån, dvs 17sept 1994 respektive 

18sept 2010.  

 

Sett genom riksdagsvalshistorien är det påfallande att kampen om regeringsmakten främst 

stått mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, varpå jag finner det mer angeläget att 

granska hur dessa partiers riksdagspolitiker gestaltas i dagspress än hur andra 

riksdagspartiers politiker tar form i pressen. Tesen ligger följaktligen till grund för mitt 

andra urvalskriterium, om att från mina valda tidningar hämta en artikel där 

socialdemokratisk/-a riksdagspolitiker skildras samt en artikel som beskriver moderat/-a 

riksdagspolitiker. I de fall där artikeln gestaltar både socialdemokratiska växelvis 

moderata riksdagspolitiker, har det bara blivit en artikel per tidning. Artiklarna i sin tur är 

valda efter hur de dominerar i tidningarna. Ju större rubriker och plats artikeln tilldelats, 

desto större (misstänker jag) att effekten på publiken blir varför jag sett det som en 

naturlig följd att välja dessa artiklar för analys. 

 

 

Analysmaterialet har resulterat i 12st artiklar enligt följande, 

 

Aftonbladet (17sept 1994) 

”Bildt fick sig en riktig avhyvling” 

”Titta, pappa – du var bäst”  
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Expressen (17sept 1994) 

”PROCENTEN, GRABBAR…” 

 

Dagens Nyheter (17sept 1994) 

”Ekonomin påverkar allt” 

 

Svenska Dagbladet (17sept 1994) 

”Att våga möta framtiden” 

 

Aftonbladet (18sept 2010) 

”CIRKUS SAHLIN” 

”PANIK-TAKTIK” 

 

Expressen (18sept 2010) 

”HANN VANN – TROTS ALLT” 

”MONA SAHLINS NYA KAMPANJ” 

 

Dagens Nyheter (18sept 2010) 

”Rödgröna till attack om sjukförsäkringen” 

”Reinfeldt varnade för SD” 

 

Svenska Dagbladet (18sept 2010) 

”Slutduell på hög nivå” 

 

 

 

Analysens upplägg 

Jag har valt att analysera artiklarna efter när de är publicerade, vilket ger mig en 

artikelgrupp för år 1994 bestående av 5st artiklar respektive år 2010 med 7st artiklar. 

Anledningen till att jag skiljer åt undersökningsmaterialet efter vilket årtal det har 

publicerats, är för att slippa förväxla eller ”blanda ihop” eventuella stilmässiga drag i 

texten som kan ha varit populära under det specifika årtalet. Eftersom att jag har valt att 

lägga analysens tyngdpunkt på bl.a lexikalnivå, anser jag att det är viktigt att påvisa de 

skillnader i språket som är karaktäristiska för en viss tidsperiod, samt vilken eventuell 

effekt det kan ha fått på publiken. 



 

Artiklarna från respektive årtal är i sin tur indelade i två grupper; gestaltning av moderata 

riksdagspolitiker kontra gestaltning av socialdemokratiska riksdagspolitiker, vilka 

analyseras komparativt utifrån uppsatsens teoretiska ram med fokus på koherens och 

lexikalitet enligt Van Dijks praktiska diskursmodell. 

 

Analys av artiklar publicerade år 1994 samt 2010 

Undersökningsmaterialet väcker, vid en första läsning, känslan av en sportslig dragkamp 

mellan antagonisterna Moderaterna vs Socialdemokraterna. På en schematisk nivå befästs 

redan i några av artiklarnas rubriker termer som ”slutduell”, ”attack”, ”varnande” och 

”paniktaktik” vilket förstärker intrycket av att det råder en allvarlig uppgörelse mellan 

Moderaterna och Socialdemokraterna. 

 

Jag tycker dock att det finns språkliga differenser mellan årtalen och ”den blodiga 

uppgörelsen” mellan Socialdemokraterna och Moderaterna känns inte lika kall som ett 

krig när man läser rubrikerna i analysmaterialet för år 1994. Där har en viss humor lämnat 

avtryck i rubriker som ”PROCENTEN, GRABBAR…” och ”Titta, pappa – du var bäst”.  Även 

brödtexterna rymmer mer komiska och inte så formella porträtteringar. 

 

Många av ingresserna intensifierar kampen mellan alliansens och oppositionens 

ledarpartier genom fraser som; ”tittarna ger honom segern”, ”de rödgrönas taktik”, 

”sjösätter en extrainsatt superkampanj”, ”hon hade segern”, ”krävs ett mirakel”, 

”Attacken/…./skulle avvärjas” samt ”../vänsterytter/…/mittfältare/…/domare/..”.  

 

Journalisternas ordval vid specifikt 2010 års publiceringar vittnar om den teori som Jesper 

Strömbäck (genom tidigare teoretiker) förespråkar, nämligen att journalistisk gestaltning 

av politiker sker enligt ett sport-, spel-, eller strategimanér. Mitt artikelurval rymmer även 

ett exempel på skandalgestaltning på den schematiska nivån: Aftonbladets fetstilta 

artikelrubrik över ett uppslag, ”CIRKUS-SAHLIN”. 

 

Enligt min egen hypotes avslöjar ”meningen mellan raderna” och ordval tydligast hur den 

journalistiska gestaltningen av politiker ter sig, varför den djupare granskningen av 

analysmaterialet fortsättningsvis koncentreras till koherens och lexikal stil. 
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Eftersom att Mona Sahlin var Socialdemokraternas partiledare och Fredrik Reinfeldt var 

Moderaternas partiledare vid riksdagsvalet år 2010, liksom Ingvar Carlsson var 

Socialdemokraternas partiledare och Carl Bildt var Moderaternas partiledare vid 

riksdagsvalet år 1994, föll det sig naturligt att de exponerades mest i medierna bland 

riksdagspolitiker i respektive parti. Det blir således en automatisk följd att studera hur 

specifikt dessa partiledare har gestaltats i dagspress.  

 

 

Analys av gestaltning av Mona Sahlin 

Enligt mina artiklar har morgontidningarna ´Dagens Nyheter´ och ´Svenska Dagbladet´ 

gjort en mer neutral och allmän gestaltning av riksdagspolitikerna, i synnerhet 

partiledarna, än kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. 

 

I Dagens Nyheter gestaltas Mona Sahlin, liksom andra partiledare, som ”på hugget i 

slutdebatten”, ”vältränad” och ”tydlig i sin roll”. Svenska Dagbladets artikel är mer 

fruktbar för en analys kring personifieringen av Sahlin. SvD skribenten Göran Eriksson, 

som analyserar slutdebatten, målar upp Mona Sahlin med uttryck som ”debatterade på 

höjden av sin förmåga”, ”Mona Sahlin som paradoxalt nog har presterat bättre och bättre 

debatter”, ”Sahlin verkar bli bättre när det verkligen gäller” och ”Sahlin kontrade med ett 

brandtal om ansvar för Sverige”.  

 

Kvällspressen gör de skarpaste personbeskrivningarna av riksdagspolitikerna och klimatet 

på den politiska scenen. Aftonbladet och Expressen tilldelar partiledarna Mona Sahlin (S) 

och Fredrik Reinfeldt (M) egna uppslag med fetstilta rubriker. Språket är mer avhugget 

och sällar sig mer till underhållningsgenren än nyhetsjournalistik.  

 

Karl-Johan Karlsson skriver för Expressen ”En ny kaxigare Mona Sahlin mötte alliansen i 

SVT:s slutdebatt”. Ordet kaxig, synonymt med frän, återkommer sedan på tre olika ställen 

i artikeln, exemplifierade med citat av Sahlin från SVT:s valdebatt. Sahlin definieras även 

med beskrivningen ”tände hon till och gav sina motståndare vassa pikar”. I den här 

artikeln vill jag även belysa att Expressen valt att publicera vad tre olika retorikexperter 

kommenterar kring Mona Sahlins språkbruk. Enligt min uppfattning blir det journalistens 

sätt att förstärka budskapet, ”En kaxig Mona Sahlin”. Retorikexperterna talar gemensamt 



för att Mona Sahlin har ett fränt sätt. Ordvalen läggs på ”hetsigare och spydigare”, ”hade 

en frän taktik” och ”var lite fränare i sitt språk”. 

 

Aftonbladet visualiserar inte Sahlin som kaxig, utan snarare som en temperamentsfull 

person med självbehärskning och optimism. Beskrivningarna knutna till Sahlin uttrycks 

”sedan håller hon ett ilsket brandtal om ökade klassklyftor, orättvisor och försämrad 

välfärd”, ”Ilskan från första maj är som bortblåst, det är den nedtonade och 

statsmannamässigt återhållsamma Mona Sahlin som talar”, ”trots rubriker om kris, ras och 

svek har Sahlin lyckats hålla humöret uppe” samt ”Mona Sahlins kamp mot 

opinionsmätningar, svarta rubriker och ett väloljat moderat pr-maskineri”. 

 

Sett mellan raderna är kontexten av artiklarna om Mona Sahlin att hon besitter en styrka 

som med viss överraskning blir synlig vid knivskarpa lägen, dock med en slags osäkerhet 

kring hur hon ska hantera sin fräna sida. Men, även en osäkerhet kring hur hon bemästrar 

sina politiska strategier. Rubriker som ”CIRKUS SAHLIN” och ingresser som ”Panikstartar 

idag/…../” vittnar om en slags tafatthet och desperation som rimligen uppträder vid 

maktlöshet och inkompetens. Då tänker jag främst på hur Expressen genom sin gatekeeper 

funktion släpper igenom hela tre stycken retorikexperters uttalanden kring Sahlins tal i 

valdebatterna. Texternas sammanslagna koherens ger också bilden av en Mona Sahlin  

som inte är lika ´statsmannamässig´ och professionell som, den vid aktuella riksdagsvalet 

2010, statsministern Fredrik Reinfeldt. Den bedömningen baserar jag på att termen 

´statsmannamässig´ inte tillskrivits Mona Sahlin lika många gånger som för Fredrik 

Reinfeldt. 

 

 

Analys av gestaltning av Fredrik Reinfeldt 

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet etiketterar Fredrik Reinfeldt med begreppet 

”statsmannamässig”. Göran Eriksson, som analyserar slutdebatten för SvD, beskriver 

”Fredrik Reinfeldt betonade förstås sin statsmannamässiga sida/…./excellerade i en av 

sina bästa grenar: politiskt nyanserande”. Göran Eriksson skriver även att ”Reinfeldt 

debatterade på höjden av sin förmåga” och ”bröt gärna in och belyste saken från flera 

perspektiv”. Artikeln belyser även Reinfeldt som formell och saklig; ”Reinfeldt försvarade 

förstås skattesänkningarna” och ”sade Reinfeldt landsfaderligt och ingen sade emot”. 
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I Dagens Nyheter titulerar Henrik Brors, som analyserar valdebatten, Reinfeldt ”Domare”. 

Reinfeldt beskrivs, liksom övriga partiledare som ”på hugget i debatten” och ”tydlig i sin 

roll”. Moderaternas partiledare förklaras även nedtonat som likgiltig för 

sjukförsäkringsfrågan ”Reinfeldt tog avstånd från om sjuka utförsäkrats”. DN. Avslutar 

sin artikel med att måla upp Reinfeldts taktik som ”auktoritativ statsmannaroll genom att 

vänta med inlägg till slutrepliken i flera debattomgångar”. Kvällspressen har publicerat 

varsitt uppslag med Reinfeldt i fokus. Expressen presenterar moderaternas partiledare som 

en vinnare, hänvisat till en opinionsmätning, redan i en fetstilt rubrik. Vidare i brödtexten 

ges bilden av en ”nöjd Reinfeldt”. 

 

Aftonbladet gestaltar Reinfeldt som pressad och panikartad inför de rödgrönas attack om 

sjukförsäkringsfrågan. Artikeln ”PANIK-TAKTIK” beskriver genomgående om ”Reinfeldt 

är pressad”, ”då tappar statsministern humöret”, ”Ni känner till att vi inte får kommentera 

enskilda fall/…/säger han surt”, ”Reinfeldt får nog och avbryter intervjun”, ”Under dagen 

igår tappade Fredrik Reinfeldt humöret över frågor om utförsäkrade”. Staffan Lindberg 

och Elisabeth Marmorstein sätter inte punkt för sin artikel där, utan avslutar med att  

gestalta en statsminister som återfår sin självdisciplinin; ”Bara timmar senare, i SVT:s 

slutdebatt, var attityden en helt annan”, ”irritationen från eftermiddagen var som bortblåst. 

De byråkratiska formuleringarna utbytta mot fraser om att ´se människan´” och ”Efter 

debatten svarade Reinfeldt lugnt på journalisternas frågor”. 

 

Koherensen av hur Reinfeldt porträtterats genom artiklarna visualiserar näst intill löpande 

en lugn och statsmannamässig auktoritativ politiker. En person som behärskat och med 

stor kompetens kan nyansera politiskt tänkande. Även om Aftonbladet ingående beskrivit 

hur Fredrik Reinfeldt tappade humöret, avslutar journalisten artikeln med att skildra 

statsministern som lugn med en vision om ”människan i centrum” bakom fasaden av 

formell byråkrati. Kontexten, enligt min mening, blir ”disciplin”. Reinfeldt framstår som 

en disciplinerad person. 

 

 

Analys av gestaltning av Carl Bildt 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är mycket reserverade med att associera olika 

adjektiv på riksdagspolitikerna. Det är strama beskrivningar som i överlag endast 

beskriver vilka ståndpunkter politikerna har. 



 

I ett stycke i Svenska Dagbladets artikel ”Att våga möta framtiden” duelleras Carl Bildt 

mot Ingvar Carlsson. Materialet är inte fruktbart för analys på lexikal nivå, utan blir mer 

diskutabel i frågan om koherens. Analysen fortskrider på den punkten längre fram i 

uppsatsen. 

 

Kvällspressen har publicerat det material som är märkbart bättre för analys av ordval. 

Både Aftonbladet och Expressen gestaltar Carl Bildt som en politiker med humor. Nicklas 

Bodell inleder för Aftonbladet ”Bara ett par timmar före sändningen skar han sig på 

rakhyveln” och spinner sedan vidare på beskrivningar som ”blodig uppgörelse” och 

”blödde kraftigt från öppet sår”. Carl Bildt får därefter ta plats i artikeln som politikern 

med humor på hyllan; ”Ja – det är ju tradition, skrattar han”, ”Men det påverkade mig inte, 

skrattar Carl Bildt. Jag hade ett rakplåster vid förra slutdebatten också. Det är tradition”. 

Artikeln kontrar Bildts humor en aning genom att poängtera den moderata partiledarens  

upprördhet och irritation över ny demokratis partiledare Vivianne Franzéns slarviga 

uttalanden. 

 

Expressen med Leif Brännström vid pennan målar i ingressen upp Bildt som en förlorare 

efter debatten som slickar såren med en öl; ”verkade avslagen efter debatten”, ”kanske var 

ölen trösten för Carl Bildt”. Den moderata dåvarande partiledaren gestaltas även som 

diskret med att utvärdera sin egen prestation; ”Om Bildt var missnöjd med sig själv under 

debatten, dolde han det väl”. 

 

Sett genom raderna av de textstycken som behandlar en f.d. statsminister Carl Bildt 

uppenbarar han sig som en snäppet mer oseriös och komisk politiker än hans dåvarande 

huvudkonkurrent Ingvar Carlsson. T.ex Expressen har valt att avsluta en artikel på en 

helsida med två pratminus av Bildt, 

– Varje valresultat under 45 procent är en moralisk förlust för Carlsson. 

– Oavsett om han blir statsminister eller inte, sa Bildt och tog en ny tugga av maten. 

Det är lördag den 17 september, dagen före ett riksdagsval och statsministern är inte mer 

spänd än så att han fortfarande kan sleva i sig mat medan han diskuterar en potentiell 

förlust av sin statsministerroll. Vidare porträtteras han också med ölglas i handen och 

någon som gärna stannar kvar framför kamerorna för att mingla eller någon som skrattar 

och berättar om vilken tradition det är att skära sig med rakhyveln dagen före ett 
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riksdagsval. Övergripande signalerar koherensen om en ”skojare”, som inte riktigt lever 

upp till bilden av en mogen och seriös ledare. 

 

 

Analys av gestaltning av Ingvar Carlsson 

Aftonbladet har publicerat ett uppslag om slutdebatten inför riksdagsvalet år 1994 och 

rubricerat artikeln med ett citat från Ingvar Carlssons (dåvarande partiledare för 

Socialdemokraterna) dotter; ”Titta, pappa – du var bäst”. I den här artikeln finner jag att 

analysen blir bristfällig om inte andra nivåer i Van Dijks diskursmodell reflekteras.  

 

Lena Mellin sammanfattar partiledarnas prestationer i slutdebatten inför valet -94. Redan 

på den tematiska nivån i ingressen, tillskriver Mellin en viss frånvaro och likgiltighet från  

Carl Bildts (M) sida och kommenterar sakligt att Ingvar Carlssons (S) talartid tog slut när 

en hel timme av debattprogrammet återstod. Artikelns hierarkiska konstruktion kan delas 

in i fyra punkter: 

1) Mellin anser att slutdebatten var f r u k t a n s v ä r t lång och ostrukturerad. 

2) Alla partiledare i vänsterblocket klassas som vinnare, enligt Mellins resonemang om 

Aftonbladets/IMU:s undersökning om partiledarnas insats i slutdebatten. Enligt min 

mening är Mellins motivering motsägelsefull, vilket jag återkommer till strax. 

3) ”Carl Bildt får godkänt, men inte mer.” 

4) Omdömen om övriga partiledare. 

 

Punkt två blir fruktbar för en analys på mikronivå. När Lena Mellin diskuterar 

Aftonbladet/IMU:s opinionsundersökning om vilket betyg tittarna ger politikerna för deras 

insatser i slutdebatten, menar Mellin på att Ingvar Carlsson vinner för att han fick bäst 

betyg av alla. Gudrun Schyman (V) och Birger Schlaug (Mp) vinner för att de hamnar på 

plats tre respektive fyra på resultatlistan, trots att de företräder två av de minsta partierna. 

Enligt Mellin placerar sig Carl Bildt som tvåa för att väljarna skärper sin politiska 

ställning inför ett riksdagsval och röstar plikttroget på ”sitt parti”. För att citera Lena 

Mellin; ”Därför ´ska´ Ingvar Carlsson vinna en sådan här debatt och Carl Bildt ´ska´ 

komma tvåa”. Det blir således kontroversiellt när Mellin i det föregående stycket skriver 

att oppositionens partiledare var vinnare, mer specifikt ”Carlsson vinner för att han fick 

bäst betyg av alla”. Baserat på Mellins resonemang bör ju följaktligen endast Schyman 

och Schlaug benämnas som slutdebattens vinnare, eftersom att Carlsson liksom Bildt fått 



röster av ”plikttrogna väljare”. Såsom artikeln publicerats blir textens koherens att 

Oppositionen vs Alliansen 1-0 beträffande partiledarnas prestationer i slutdebatten. 

 

Punkt tre bör också studeras på mikronivå. Lena Mellin argumenterar med fyra 

beskrivningar för att alliansen med Carl Bildt i spetsen presterade svagt i slutdebatten. 

Ingen annan partiledare har beskrivits med lika lång och sågande kritik som Carl Bildt. 

Mellin menar att Carl Bildt får bara godkänt, för att väljarna aldrig är särskilt vänliga mot 

den sittande regeringen. Därefter beskrivs Carl Bildt som blek och lika frånvarande som 

finansminister Anne Wibble (Fp) var i den ekonomiska debatten. Vidare haglar Mellin på 

med en beskrivning som jag finner överflödig. Det här uppfattar jag som journalistens  

närvarande implikation vilken tjänar till att understryka bilden av en ´frånvarande Carl 

Bildt´. Jag citerar Mellin: 

”Jag kom flera gånger på mig med att undra om han över huvud taget var kvar i lokalen. 

Men så fick man se honom sitta med papper och penna. Var det ett intressant korsord?” 

Mellin har redan beskrivit Carl Bildt som frånvarande mer än en gång, vilket gör att 

ovanstående citat inte gagnar till något mer än underhållningslektyr. 

 

Det sista argumentet är en beskrivning som egentligen berör dåvarande partiledaren Bengt 

Westerberg (Fp) som frånvarande och ibland irriterad. Eftersom Mellin valt att skriva 

”Hans vice statsminister” (syftar till Carl Bildt) vill jag påvisa detta. Varför kunde inte 

Mellin nöja sig med att skriva ”Vice statsminister”? För läsaren ter sig nu bilden av ”Carl 

Bildt och hans följe är frånvarande och sitter bara och bläddrar i papper”. Det ger således 

förstärkning till artikelns globala koherens, att oppositionen skildras som vinnare kontra 

alliansen som förlorare. 

 

Expressen beskriver Ingvar Carlsson som ”en given vinnare – men är ändå på väg att 

förlora”. Enligt Expressens Gallup siffror kan Socialdemokraterna inte ens bilda en 

majoritetsregering med Vänsterpartiet. Mot den dystra opinionsmätningen gestaltas 

Carlsson som undvikande. Detta belyses på den lexikala nivån. Journalisten Ann Tiberg 

använder vid upprepade tillfällen ordval som tyder på en skepsis mot Carlsson och 

Socialdemokraterna. Exemplifieras med;  
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”Ändå påstod han att han inte längre tänker på procenten”, ”Opinionsmätningar tror jag 

inte på/…/, sa han tappert efter valdebatten”, ”Inte ens de senaste siffrorna från 

Gallup/…./trots att/…”, ”Och om vi ska tro Socialdemokraterna/…” 

 

Vid ett textstycke skriver Tiberg om Carlsson att han mest såg lidande ut och ömkade sig 

själv den sista timmen i slutdebatten. 

 

 

 

8. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

Jag har dragit den slutsatsen att min kvantitativa innehållsanalys inte kan göras i 

fullständig objektiv anda av tidigare skrivna skäl. Jag inser att mitt urval blev alldeles för 

stort för att kunna komprimeras till det lilla utrymme som den kvantitativa 

innehållsanalysen tilldelats i denna uppsats. Enligt min mening kan man inte verkställa ett 

kodschema som inbringar tillräckligt med underlag att dra slutsatser ifrån. Genom att 

förtydliga vill jag framhålla att det brister när man ska bestämma sina variabler. Om jag 

exempelvis primärt letar efter en viss typ av termer, blir det bortfall på alla artiklar som 

inte har den specifika termen i sina rubriker eller ingresser? Som jag skrev i kapitlet för 

analys av kvantitativ undersökning, tror jag att man måste tränga materialet på djupet för 

att kunna avgöra vad texten verkligen representerar. Tidsbristen stramar och ett smart 

urval hade varit nödvändigt. Dock, skulle urvalet ha behövt bli så stramt för att kunna 

penetreras på djupet, så att risken för att dra generaliserande slutsatser förmodligen ändå 

skulle ha gjort sig gällande. 

 

Min förhoppning är ändå att diagrammen ska vara inledningsfas som markerar vissa 

tendenser hos SvD och Expressen vad gäller negativ och positiv rapportering av 

Moderaterna kontra Socialdemokraterna. 

 
 

Min kvalitativa undersökning om hur riksdagspolitiker gestaltas i svensk dagspress 

bekräftar dels de teorier om sport- och skandalgestaltning som jag inkluderat i min 

teoretiska ram, men även hur mediernas dagordning tar rejäla avstamp i samhället. Det är 

uppenbart att journalistiken strukturerat upp hierarkier i nyhetsrapporteringen. Politik och 

politiker hamnar inte överraskande nog, i början av tidningarna under fetstilta rubriker 



kavlade över uppslag och helsidor. Utifrån min kvantitativa innehållsanalys, som jag 

ställer mig tämligen kritisk till och återkommer till senare i diskussionen, vittnar om hur 

medierna enligt någon outsagd regel gärna målar upp skandaltoner kring Mona Sahlin. Är 

det personligt? För att hon är en socialdemokrat? För att hon är en kvinna? Enligt mina 

analyser har inte Ingvar Carlsson mött dylika skamliga rapporteringar och han var ändå 

Socialdemokraternas partiledare år 1994. Det utesluter därför andra frågeställningar och 

ger mg den enda följdfrågan – Är det för att Mona Sahlin är en kvinna som hon 

porträtteras som icke auktoritär i dagspress? I mina avgränsningar skrev jag tidigare om 

att jag inte skull inta någon feministisk vetenskapsteori i min studie, men jag anser det 

ändå nödvändigt att kommentera den påfallande låga representationen av kvinnliga 

riksdagspolitiker. Jag antar att den politiska eliten domineras av män, men då jag inte har 

något empiriskt material att luta mig mot drar jag den slutsatsen att medierna på sin 

dagordning gärna ställer upp politiker, man mot man, enligt abstrakta krigs- och 

sportarenor. 

 

I synnerhet artiklarna från år 2010 har skalat bort den humor som kommer till ytan i vissa 

textstycken i artiklarna från år 1994. Analysmaterialet för år 2010 är överdoserad med 

skandaltermer och har vässat till konkurrensen mellan politikerna som om riksdagsvalet 

vore ett kallblodigt krig. Enligt mina uppfattningar porträtteras Moderaterna med Carl 

Bildt i spetsen som oseriösa i 1994 års publiceringar, jämfört med år 2010 där Fredrik 

Reinfeldt med följe många gånger tillskrivs termer som ´statsmannamässig´ och 

´formell´.  Kan den här generella diskrepansen för de stildrag som är karaktäristiska för år 

1994 kontra år 2010 undermedvetet ha påverkat medborgarna till att sympatisera med 

Alliansen istället för Oppositionen? Det skulle  

förklara varför så många rubriker i mitt kvantitativa urval utgörs av rubriker som ger 

chockbesked om Socialdemokraternas ”nedåtgång”. 

 

I överlag har jag efter undersökningen utvecklat min förmåga att ställa mig kritisk till de 

artiklar som presenteras i dagspress. Är det så här medierna vill att vi medborgare ska 

uppfatta verkligheten? Varför får en del nyheter, som jag klassificerar som bagateller, ett 

enormt medialt utrymme som sätter ringar i vattnet i dagar efteråt? Syftar exempelvis på 

de artiklar som Expressen publicerade 14sept 2010 om en tonåring som drack vin på 

samma fest som Bodström var på. Nyheten hamnade på framsidan med ytterligare tre 

artiklar med olika infallsvinklar i samma upplaga. Det här nyanserar givetvis den enorma 
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makten som medierna har genom sin gatekeeper funktion att välja ut vad bland allt stoff i 

samhället som ska hamna på löpsedlarna.  

 

De starka värderingar som läggs till vid vinklandet av politiker ger mig idéer om hur 

nyheten hade kunnat publiceras på andra sätt och jag ställer mig därför ytterst tveksam till 

att den journalistiska rapporteringen sker i objektiv klang. Avsikten om att avslöja 

sanningen må finnas i bakhuvudet på journalisterna och producenterna, men så länge 

skildrandet sker i skandallika bemärkelser i en sensationsanda som skriker efter publikens 

uppmärksamhet drar jag den slutsatsen att de vinstdrivande intressena prioriteras före 

ambitionerna om fullständig objektivitet och att innehållet graderas därefter. 

 

Mitt åtgärdsförslag är inte en känga till medievärldens journalister om att anstränga sig att 

porträttera ´verkligheten´ mer neutralt och objektivt, utan jag tror på att medborgaren bör 

ta större ansvar och inta en större kritisk förhållning till medierapportering. 
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9.2 Artiklar  (Analysmaterial för kvantitativ innehållsanalys) 
 
5sept 1994 i Expressen 
 
”Vändpunkten” 
”Carlsson & Bildt – ni svek väljarna” 
”En solklar seger för Bildt” 
”Med Sverige mot tiden” 
”Black out och bifall” 
”Carlssons ´ liberala regering´” 
 
6sept 1994 i Expressen 
 
“Carlsson mitt i rödgröna röran” 

 
7sept 1994 i Expressen 
 
”Glidaren Bildt” 
”Carlssons Konkurs-Bo” 
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”Bildt toppar ligan” 
 
8sept 1994 i Expressen 
 
”Sossarna tappar över fem procent” 
”Om detta blir valresultatet är det illa” 
”En tung dag för Sahlin” 
”Här har du din röra, Carlsson!” 
”Carlsson skyller på Expressen” 
 
9sept 1994 i Expressen 
 
”Jag borde ha svarat dig” 
”Bildt mitt i den rödgröna röran” 
”Vinden har vänt, Hulth!” 
”Carlsson vinner – ska vi slå vad?” 
 
10sept 1994 i Expressen 
 
”Almqvist lärde mig att koka kaffe” 
”Kvinnorna tar ton” 
”Men här har Persson sin egen damorkester” 
 
11sept 1994 i Expressen 
 
”Carlsson på defensiven” 
”Pastor Persson tar en öl” 
”Sossarna fortsätter tappa” 
 
12sept 1994 i Expressen 
 
”Tre år av kris” 
 
13sept 1994 i Expressen 
 
”Monas baksida” 
”Hjälp, kan du rädda oss undan konkurs?” 
”Jakten på den egna majoriteten” 
 
14sept 1994 i Expressen 
 
”Tager du Ingvar Carlsson denne…” 
”Mona backar för stormen” 
”Utnyttja inte ungdomar” 
 
15sept 1994 i Expressen 
 
”Vi kan inte reda ut röran” 

 
16sept 1994 i Expressen 
 
”Skål och Tack!” 
”Röd- gröna röran rycker närmare” 
 
17sept 1994 i Expressen 



 
”RASET” 
”Det rör ihop sig” 
”Procenten, grabbar…” 
 
18sept 1994 i Expressen 
 
”En miljon i potten” 
”Bildts torgmöte slutade i kaos” 
”Så hamnade Mona mitt i svekdebatten” 
 
6sept 2010 i Expressen 
 
” ´Walkover´-bråket” 
 
7sept 2010 i Expressen 
 
”Ta ansvar” 
”Bodström: Låt Borgström vicka” 
 
8sept 2010 i Expressen 
 
”Desperat kamp för att rädda Mona” 
”Alliansens bästa vän” 
”De ska rädda Sahlin” 
”Prognosmakare för ekonomi är väl ungefär lika skickliga som meteorologer” 
 
9sept 2010 i Expressen 
 
”Nya duell bråket” 
”Utbrottet mot Bildt” 
”Chock kartan” 
”Mona Sahlin sitter kvar även om vi förlorar valet” 
”S anklagas för valfusk” 
 
10sept 2010 i Expressen 
 
”Chockbeskeden i natt: Sahlin knockad i nya mätningar” 
”Knocken” 
”Reinfeldt vill inte släppa in SD i tv: Riksdagspartierna är med” 
 
11sept 2010 i Expressen 
 
”Sanningen om Sahlins kontokortsaffärer” 
”Filippa Reinfeldt: Mona Sahlin har fel om utförsäljningen” 
”Splittrade” 
”Jag blir smädad” 
”Mona är bäst när hon pratar om de utförsäkrade” 
”De rödgröna har inte en chans mot Fredrik” 
”Sanningen om kortskandalen” 
 
12sept 2010 i Expressen 
 
”Reinfeldts hot om Åkesson” 
”10 skäl att rösta på alliansen” 
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”Därför röstar jag på Mona Sahlin” 
”Då 45,6%, Nu 29,0%” 
”Sahlin: Nu jävlar” 
”500-lappen ska ge seger” 
 
13sept 2010 i Expressen 
 
”STOR-SLAM” 
”Arbetslinjen vann duellen” 
”70 000 räcker gott åt statsministern” 
”Det är S som vill stänga dörren” 
”Sahlins ilska mot SVT i natt” 
”Reinfeldt utmattad efter sista debatten – får glädjebesked” 
”Jag blir chockad av att Reinfeldt vägrar visa sympati för sjuka” 
”Mona Sahlin blir som Bagdad Bob och förnekar sanningen” 
 
14sept 2010 i Expressen 
 
”Här bjuds unga på vin under S-fest med Bodström” 
”Lägg ner er smutskampanj” 
”Hon fick vin på fest med Bodström” 
”Det är en skandal!” 
”Ordern: sköt er!” 
 
15sept 2010 i Expressen 
 
”S nya vapen mot Reinfeldt” 
”Sahlin: Det är en skandal” 
 
16sept 2010 i Expressen 
 
”Chocksiffror inatt för Reinfeldt” 
”Sista valmötet med gänget” 
”Släpp in oss unga i regeringen, Mona” 
”Chock-gapet” 
”Bodström tyst om friskolan” 
”Statsministerns svaga punkt” 
”Ask hånad i valstuga” 
 
17sept 2010 i Expressen 
 
”Mona vägrar erkänna Reinfeldts nya siffror” 
”Väljarna förlitar sig på Bergs kapacitet att ta hand om ekonomin” 
”Förnekar siffrorna” 
”S vill stoppa mätningarna” 
 
 
18sept 2010 i Expressen 
 
”Rysaren” 
”Alliansen vinner” 
”Kaos-hotet” 
”Hemliga-planen” 
”Han vann – trots allt” 
”Monas nya kampanj” 



 
19sept 2010 i Expressen 
 
”Löftet i natt” 
”Sahlins 031-flirt” 
”Reinfeldt vann igen” 
”Söker stöd hos fansen” 

 
 
5sept 1994 i SvD 
 
”Blixtduell fick fart på valtempot” 
”En statsminister van vid snabba ryck” 
”Balansakten” 
”Panikdebatten” 
”Bildt kör envist på ´enda vägen´ ” 
”Blixtduell höjde valtempot” 
”Persson ger manifest underkänt” 
 
6sept 1994 i SvD 
 
”Carlsson i orätt borätt” 
”Carlssons kalla fötter” 
”Arbete utan marknad” 
”Bildt varnar för röra” 
”Carlsson lovordar utspel” 
 
7sept 1994 i SvD 
 
”Persson backar efter oro” 
”Carl Bildt slätar över fp-utspel” 
”Carlsson styr röster till fp” 
”Bildt låter sig inte provoceras” 
”Penningpolitiken ligger fast” 
”Bildt varnar för stängda dörrar” 
 
8sept 1994 i SvD 
 
”Carl Bildt karta” 
”Sahlin bjöd på gubbröra” 
”Persson populärare än Wibble” 
”Bildt ilsken över S-brev” 
”Dahl (S) och Ask (M) i het debatt” 
 
9sept 1994 i SvD 
 
”Karensdag splittrar S före valet” 
”Svag S-regering kan bli den starkaste” 
”Carlssons sanningar inte de samma som Bildts” 
 
10sept 1994 i SvD 
 
”Finns Carlssons framtid” 
”Hårda ord – tyvärr” 
”Ask gör reklam för skolpengen” 
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”Enhetliga regler S-motiv för karensdag” 
”Bildt skall vända opinion” 
”Vindpinad M-ledare avfärdar S-ballong” 
 
11sept 1994 i SvD 
 
”Lätt få stöd för S-plan” 
”Stormskörd” 
”Bildt ställd till svars i Borås” 
”Dahl anklagar Bildt för lögn” 
”S fortsätter ner i Temo” 
”Affischbråk splittrar S” 
”Carlsson vågar inte låta publiken tävla” 
”Hoppande majoritet möjlig för S” 
 
12sept 1994 i SvD 
 
”Bildt vill åt förtidspensionerna” 
”Carlsson gav släng åt V och Mp” 
”En dag i S-märkt valstuga” 
”S står fast vid karensdag” 
 
13sept 1994 i SvD 
 
”S vs LO inte historia” 
”Som man bäddar” 
”S siktar på egen majoritet” 
”Bildt vill fridlysa företagens villkor” 
”Carlsson inger störst förtroende” 
 
14sept 1994 i SvD 
 
”S lovar ubåtskommission” 
”Vilka konster klarar Persson?” 
”Socialdemokraterna” 
”S-löfte om ubåtskommission” 

 
15sept 1994 i SvD 
 
”En visonär afton i Lund” 
”Dahl kliver ut i rampljuset” 
”S är ingen garant” 
”Bildt tror ännu på valseger” 
”Sahlin duckar för all kritik” 
 
16sept 1994 i SvD 
 
”S fortsätter tappa röster i valspurten” 
”Snart räcker inte ens S+Fp” 
”Två dagar kvar” 
”Persson angriper Centern” 
”Hjärtefrågor kan offras” 
 
17sept 1994 i SvD 
 



”Carl Bildt seglar” 
”När Ingvar” 
”Fräna angrepp i slutdebatten” 
”Hög S-siffra i vägda mätningar” 
”S vill ändra betygssystem” 
”Statsråden i Carlssons huvud” 
 
18sept 1994 i SvD 
 
”Denna gång rent av en statsminister” 
”Inte så lätt att behålla leendet” 
”Entertainer fann sin roll till slut” 
”Carlsson varnade väljarna för röst på V eller Mp” 
”Höjda egenavgifter med S och Fp 
 
6sept 2010 i SvD 
 
”Röstjakt i förorten ska vända valvinden” 
”Trögt röstfiske när S tvingas spurta” 
”M vill se över straffrabatt” 
 
7sept 2010 i SvD 
 
”Bodström åter siktad utanför Facebook” 
”M vill inte röja namn på givare” 
 
8sept 2010 i SvD 
 
Blankt. 
 
9sept 2010 i SvD 
 
”Alliansen+Mp som SD tar sig in” 
”Trist läsning för Sahlin” 
”S-krav på bemanning i vården” 
 
10sept 2010 i SvD 
 
Blankt. 
 
11sept 2010 i SvD 
 
”De rödgröna partierna vill ha en sanningskommission om övergrepp i Sverige” 
”Sahlin söker stöd hos Alte Kameraden” 
”Östros borgar inte för ökad sysselsättning” 
 
12sept 2010 i SvD 
 
”Alliansen drygar ut försprånget” 
”Stark ledning för alliansen” 
”6 nycklar till vinst” 
”Lång väntan på ett arbete” 
 
13sept 2010 i SvD 
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”Reinfeldt går hem i LO” 
”Sahlins ämnen inledde duellen” 
”Rödgröna vill riva upp FRA lagen” 
 
14sept 2010 i SvD 
 
”Inställsamhet som enda gemensamma nämnare” 
”Politiken behöver sina gränsryttare” 
”Rikspolitiska löften hot mot kommuner” 
 
15sept 2010 i SvD 
 
”Rödgrön kampanjkollaps–hela listan” 
”Göran Persson valspurtar” 
”Barnen vill ha Reinfeldt” 
 
16sept 2010 i SvD 
 
”Samling bakom Sahlin” 
”Rött ljus för Reinfeldt i TV” 
 
17sept 2010 i SvD 
 
”Inte lämpliga för ämbetet” 
”Så har Stockholm blivit mer borgerligt på fyra år” 
”Väljarstödet har rasat (Laddat för en febrig slutdebatt)” 
”Littorinaffären är glömd (Laddat för en febrig slutdebatt)” 
 
18sept 2010 i SvD 
 
”Rödgröna tar in” 
”Utan god ekonomi, ingen god välfärd” 
”De rödgröna minskar gapet” 
”Slutduell på hög nivå” 
”Idag spurtar alliansen runt i regeringsplanet” 
”Två M-politiker hoppar av i protest” 
 
19sept 2010 i SvD 
 
”Jakt på sista röster” 
”Alliansen mitt i trängseln” 
”Superbia – högmod (7 partier dödssynder)” 
”Avaratia – girighet (7 partier dödssynder)” 
 
 
 
 
9.3 Artiklar  (Analysmaterial för kritisk diskursanalys) 
 
Aftonbladet (17sept 1994) 

”Bildt fick sig en riktig avhyvling” 

”Titta, pappa – du var bäst”  

 



Expressen (17sept 1994) 

”PROCENTEN, GRABBAR…” 

 

Dagens Nyheter (17sept 1994) 

”Ekonomin påverkar allt” 

 

Svenska Dagbladet (17sept 1994) 

”Att våga möta framtiden” 

 

Aftonbladet (18sept 2010) 

”CIRKUS SAHLIN” 

”PANIK-TAKTIK” 

 

Expressen (18sept 2010) 

”HANN VANN – TROTS ALLT” 

”MONA SAHLINS NYA KAMPANJ” 

 

Dagens Nyheter (18sept 2010) 

”Rödgröna till attack om sjukförsäkringen” 

”Reinfeldt varnade för SD” 

 

Svenska Dagbladet (18sept 2010) 

”Slutduell på hög nivå” 
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http://www.discourses.org/ (senast hämtad 2010-12-20) 
 
 
 


