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Abstract 
Denna studie syftar till att se hur gestaltningen av det amerikanska presidentvalet 2008 såg ut 

i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Studien bygger på en 

kvantitativ innehållsanalys av ett avgränsat insamlat material. Valdagen inföll den 4 

november 2008. Den tidsperiod som studeras är nio nyhetsdygn med tidningsutgivning från 

och med 2008-10-28 till och med 2008-11-06 för DN och SvD samt från och med 2008-10-29 

till och med 2008-11-06 för Aftonbladet och Expressen. Studien utgår från gestaltningsteorin 

som den definierats av Kathleen H. Jamieson och Joseph N. Cappellas i kombination med 

Jesper Strömbäcks förklaring av den samma. Uppsatsen tittar på fördelning av 

gestaltningstyperna sak, spel, skandal/trivia samt oklar. Vidare syftar denna studie till att ta 

reda på fokus sakvinkel, fokus spelvinkel, aktörers förekomst – huvud- och medaktör – 

partiers förekomst samt analysenheters ursprung. 

 

Studien visar att spel var vanligast som gestaltningstyp. Barack Obama var den dominerande 

aktören i samtliga tidningar och demokraterna var det dominerande partiet i alla tidningar 

utom Expressen. Egen korrespondent var vanligast som artikelursprung för tre av tidningarna, 

undantaget var Svenska Dagbladet som hade flest träffar för reporter hemma. För SvD och 

DN gäller att spel och skandal/trivia blivit vanligare till förmån för sak jämfört med resultat 

för fördelningen av gestaltningstyper vid 2004 års amerikanska presidentval.      

 

 

Nyckelord: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, framing, gestaltning, journalistik, 

Svenska Dagbladet, valbevakning 
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1. Inledning 
 

Det amerikanska presidentvalet, av alla utrikespolitiska händelser finns det få saker som 

uppmärksammas och diskuteras så pass mycket i de svenska medierna och av den svenska 

allmänheten som när Vita husets hyresgäst de kommande fyra åren skall till att utses. Valet 

2008 var inget undantag. Demokraterna hade redan innan deras presidentkandidat var utsedd 

möjligheten att bidra till ett historiskt valresultat då deras två huvudkandidater till 

kandidaturen var dels en kvinna, Hillary Clinton, dels en afroamerikansk man, Barack 

Obama. Dessa två personer representerade befolkningsgrupper som aldrig tidigare under 

USA:s drygt 230-åriga historia hade innehaft presidentämbetet. Den som fick representera det 

demokratiska partiet, och ställas mot republikanernas John McCain, blev till slut Barack 

Obama. 

 

Svenska medborgare har, i likhet med övriga människor utan amerikanskt medborgarskap, 

inte möjlighet att delta i framröstning av USA:s president. Trots det väcker valet stort intresse. 

Kanske är det inte så konstigt med tanke på att vi tillhör samma kultursfär och att vi faktiskt 

påverkas av valresultatet genom den amerikanska presidentens inställning till handel, miljö 

och försvars- och säkerhetspolitik.1 Det stora marknadsundersökningsföretaget Gallup gjorde 

under hösten 2008 en undersökning2 med syfte att se hur förtroendet för de två 

presidentkandidaterna var i en rad länder utanför USA, däribland Sverige. I Sverige visade 

undersökningen att stödet för Barack Obama var 69 procent mot 12 procent för John McCain.  

 

Med tanke på att stödet för Barack Obama var så pass stort kommer frågan naturligt om vad 

vi svenskar har för grund för vår uppfattning om de amerikanska presidentkandidaterna. 

Eftersom de flesta av oss inte konsumerar amerikanska nyhetsmedier regelbundet får man 

anta att vi bildar oss en uppfattning utifrån det vi får reda på genom svenska medier. Jag har 

valt att undersöka valbevakningen i fyra av Sveriges största3 dagstidningar; Dagens Nyheter 

(335 600), Svenska Dagbladet (193 300), Aftonbladet (368 200) och Expressen (288 500). 

 

Teorin om ”framing” har översatts på svenska till ”gestaltning” av medieforskaren Jesper 

Strömbäck och det är den översättningen jag har valt att använda mig av. Det innebär att 
                                                 
1 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=97345&a=1296058&lid=puff_1237017&lpos=extra_0 Besökt 2009-04-22 
2 http://www.gallup.com/poll/111253/World-Citizens-Prefer-Obama-McCain-Nearly-4to1.aspx Besökt 2009-04-
22 
3 http://www.tu.se/tidningarna.asp Upplagor enligt TU inom parantes efter respektive tidning Besökt 2009-05-14 
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journalistiken av naturliga orsaker gör olika val. Eftersom verkligheten är obegränsad medan 

medierna samt publikens perception inte är det så kan alla sidor och frågor inte komma fram i 

medierna.4 Valen som görs handlar bland annat om vilka personer som får komma till tals, 

vilka frågor som hamnar i fokus, hur dessa vinklas och mediernas problemformulering.  

 

Uppsatsen har disponerats enligt följande; först kommer en kort genomgång över hur de 

amerikanska medierna bevakade presidentvalet 2008. Därefter presenteras tidigare forskning 

inom gestaltningsteorin vart efter den teoretiska ramen följer – här presenteras 

gestaltningsteorin mer ingående. Sedan är det dags för uppsatsens frågeställning och syfte att 

defineras vart på metod och material presenteras. Efter det följer en noggrann genomgång av 

hur studiens kodning har gått till. Resultaten kommer sedan att presenteras för att därefter 

diskuteras under nästa huvudrubrik. Diskussionen börjar dock med en jämförelse över tid för 

DN och SvD. Slutligen presenteras studiens slutsats.    

 

2. Bakgrund 
 

Litteratur och forskning av större omfattning kring hur gestaltningen och bevakningen av det 

amerikanska presidentvalet 2008 såg ut har i skrivande stund inte funnits att tillgå då valet 

hölls relativt nyligen. Däremot har löpande kommentarer publicerats. Jag har tagit del av 

skriften Media monitor Volume XXIII Number 1: Winter som ges ut av det politiskt obundna 

undersökningsföretaget Center for Media and Public Affairs (CMPA) i USA.5 Deras 

undersökning har sökt förklara hur presidentvalet bevakats i en rad stora amerikanska tv-

kanaler. Värt att notera är att Barack Obama fick den mest positiva bevakning som företaget 

någonsin uppmätt för en presidentkandidat. En tänkbar förklaring enligt somliga i USA har 

varit att detta föll sig naturligt med tanke på att Obamas kampanj var överlägsen McCains i 

fråga om både budget och teknik. CMPA menar å sin sida att detta inte kan vara den enda 

anledningen utan att det finns någon annan faktor som också spelat in – vilken eller vilka 

detta skulle vara skriver man dock inte i denna rapport.  

 

Ekonomiska sakfrågor var de överlägset vanligast förekommande. Med tanke på USA:s, och 

övriga världens, ekonomiska situation hösten 2008 är detta inte förvånande. En het potatis i 
                                                 
4 Strömbäck J. Den medialiserade demokratin (2004) s.41 
5 http://www.cmpa.com/pdf/media_monitor_jan_2009.pdf besökt 2009-05-08 
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presidentvalet 2008 var diskussionen om hur USA skulle komma på fötter ekonomiskt. 

Utrikespolitiska frågor följde efter de ekonomiska i antalet träffar medan sjukvården hamnade 

längst ned på listan över diskuterade sakfrågor. 

 

Slutligen kan jag nämna att CMPA:s rapport undersökte hur röstberättigade bedömde 

rättvisegraden i de undersökta medierna. Resultat var att 44 procent ansåg att rapporteringen 

kring John McCain var orättvis medan 30 procent ansåg att rapporteringen kring Barack 

Obama var orättvis.     

 

3. Tidigare forskning 
 
Jag har haft glädjen att ta del av en C-uppsats från Södertörns högskola som behandlar samma 

ämne som jag själv tar upp i denna studie. Celeste Perez har skrivit Gestaltningen av de två 

senaste amerikanska valen i DN:s och SvD:s nyhetsrapportering. Uppsatsen skrevs 2007 och 

beskriver gestaltningen av presidentvalet 2004 och kongressvalet 2006. Resultaten presenteras 

under 9.1. Denna studie står fri från Perez uppsats men jag tänker ändå använda liknande 

metoder för att på så vis kunna jämföra delar av mina resultat för DN och SvD med Perez 

resultat.  

 

Någon omfattande forskning kring svenska mediers bevakning av amerikanska val har inte 

stått att finna. Jag har istället fokuserat på forskning kring hur olika svenska val gestaltats i 

svenska medier då den teoretiska ramen har överensstämt. Johan Ponténs C-uppsats 

Smålandspostens nyhetsbevakning av Europaparlementsvalen: 1995, 1999 & 2004. Ett bra 

eller dåligt val? samt medieforskaren Kent Asps arbetsrapport Rättvisa nyhetsmedier – 

partiskheten under 2006 års medievalrörelse har båda varit av intresse för mig därför 

presenterar jag dem kortfattat nedan. Avsnittet avslutas med en kort presentation av Jesper 

Strömbäcks avhandling Gäster hos verkligheten samt en titt på Demokratirådets rapport 2006 

Mediernas valmakt. 

 

Johan Pontén undersökte i sin kandidatuppsats bland annat hur fördelningen av sak, spel och 

personfrågor var i tidningen Smålandsposten under tre veckor innan Europaparlementsvalen 
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1995, 1999 och 2004. Pontén kom fram till6 att spelfrågor dominerade 1995 medan andelen 

var mindre de följande två valen. Det berodde mycket på att andelen personfrågor ökade 

markant medan andelen sakfrågor var likartad vid alla tre val.  

 

Medieforskaren Kent Asp har delvis använt sig av andra kategorier än Pontén för sin 

undersökning av vilken typ av gestaltning/frågor som förekom i svenska medier under 

riksdagsvalet 2006. Asp tittar på sakfrågor, idéfrågor som han definierar som frågor av 

ideologiskt slag. Därtill tittar han på regeringsfrågan som kan liknas vid det jag definierat 

som spel i det att den handlar om vinnare eller tänkbara vinnare. Skandaler och valrörelsen är 

de sista två kategorierna. Det som Asp fann7 var att sakfrågor var den vanligaste kategorin 

totalt sett. 

 

Medieforskaren Jesper Strömbäcks avhandling Gäster hos verkligheten syftar bland annat till 

att studera journalistiska beskrivningar av politik och politiker samt att se hur medierna 

påverkar människors bild av dito. Avhandling är centrerad till det svenska valet 1998. Dels 

använder sig Strömbäck av en frågeenkät som distribuerats till sex svenska kommuner, dels 

använder han sig av en kvantitativ innehållsanalys. Studerade medier är samma fyra tidningar 

som denna studie undersöker samt nyhetssändningar i Sveriges Television och Tv4. 

Sammanfattningsvis visar denna omfattande studie att spel var en mycket vanlig 

gestaltningsform för samtliga undersökta tidningar. Vanligast av alla gestaltningsformer för 

alla utom en tidning för att vara exakt.8 Angående människors uppfattning så visar 

Strömbäcks studie, precis som många tidigare undersökningar i frågan, att medborgare har en 

relativt negativ bild av politiker.9 Strömbäck menar inte att medierna skapar cynism och 

misstro gentemot politiker. Däremot har medierna ett ansvar eftersom de kan aktivera och 

stärka dessa tendenser hos publiken.  

 
Demokratirådet består av fristående forskare som på uppdrag av SNS förlag genom 

återkommande rapporter ska stimulera till en levande demokratidebatt. 2006 presenterade de 

rapporten Mediernas valmakt. I denna presenteras en tabell över spelfrågor under tv-

nyheternas fyra sista valbevakningsveckor vid de svenska riksdagsvalen 1982, 1991 och 2002. 

Enligt undersökningen blir spel vanligare ju närmre själva valdagen man kommer till förmån 
                                                 
6 Pontén J Smålandspostens nyhetsbevakning av Europaparlementsvalen: 1995, 1999 & 2004. Ett bra eller 
dåligt val? (2004) s.26 
7 Asp K Rättvisa nyhetsmedier – partiskheten under 2006 års medievalrörelse (2006) s.28 
8 Strömbäck J Gäster hos verkligheten (2001) s. 251ff 
9 Ibid s.386 
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för sak10. Anledningen till att det sett ut så menar Demokratirådet är att sakpolitik inte 

förändras nämnvärt under pågående valrörelse medan kampen om rösterna är ett ständigt 

föränderligt och spännande drama som är journalistiskt tacksamt att bevaka11. 

 

4. Teoretisk ram 
 

Denna uppsats utgår från gestaltningsteorin, men innan denna presenteras följer en kort 

historisk presentation av medieforskningens huvuddrag. Tre olika synsätt har genom 

medieforskningen dominerat vad gäller vilken typ av makt som medierna kan tänkas ha. I 

samband med radions och filmens intåg i många människors liv, vid tiden för första 

världskrigets slut, började diskussionen kring vilken inverkan och makt medierna hade över 

sin publik. Från och med nu antogs tanken om allsmäktiga medier. Teorin gick ut på att 

allmänheten helt och hållet påverkades av mediernas innehåll som likt innehållet i en nål 

injicerades in i folk. Var mediernas innehåll våldsamt så blev människor våldsamma.12 Nästa 

synsätt utvecklades under 1940-talet då man började tala om maktlösa medier. En rad 

vetenskapliga opinionsundersökningar visade att mediernas innehåll inte alls var samma sak 

som mediernas effekter. Mottagarens bakgrund och förkunskap spelade roll för hur man 

påverkades samt att det varierade från person till person hur man påverkades av 

medieinnehållet.13 Det tredje synsättet är en kompromiss mellan de två tidigare och kallas 

mäktiga medier. Detta synsätt handlar om att medierna inte styr hur vi som publik tänker men 

påverkar vad vi tänker på.  

 

Gestaltningsteorin är sprungen ur dagordningsteorin eller the agenda setting theory som den 

heter på engelska. Orsaken till att det är viktigt att studera ett material utifrån 

gestaltningsteorin är bland annat demokratirelaterad. Medieforskare, däribland Cappella och 

Jamieson, utgår från att medial gestaltning kan påverka människors tolkningar av en text och 

därmed hur de prioriterar olika sakfrågor, samt vad de tänker om och kring politik och 

politiker. Det råder ett socialt kontrakt mellan medierna och demokratin.14 I en demokrati så 

har makten avsagt sig makten att styra debatten och sprida information till medborgarna. 

Denna roll som bobryggare mellan människor och makt intar istället medierna som inte ska 
                                                 
10 Petersson O (red.) Demokratirådets rapport 2006 Mediernas valmakt (2006) s.73 
11 Ibid 
12 Strömbäck J. Makt och medier (2000) s.64 
13 McCombs M. Makten över dagordningen (2004) s.9 
14 Strömbäck J Den medialiserade demokratin 2004) s.72 
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presentera annat än betydelsefull och sann information – journalistik är i förlängningen en 

demokratisk praktik enligt Strömbäck.15 Därutav följer att om medierna faktiskt har makt 

över människors tankar kring politik och politiker så minskar medborgarmakten till förmån

för mediemakt. Det kan ses som ett demokratiskt problem om medierna aktiverar till exempel 

orättfärdig cynism och misstro gentemot de folkvalda. Det i sin tur skulle kunna leda till att 

människor inte engagerar sig i demokratin eftersom de har en tro på att politiker endast far 

med osanning och endast är intresserade av själva maktpositionen.

 

                                                

16 Medieforskaren Kent 

Asp menar att medierna har makt genom att ett parti kan gynnas, eller missgynnas, genom den 

uppmärksamhet det får i pressen.17 För att ge lite bakgrund till gestaltningsteorin, som denna 

uppsats utgår ifrån, börjar jag med en kortare genomgång av dess moderteori – 

dagordningsteorin. 

 

4.1 Dagordningsteorin 
Medieforskaren Maxwell McCombs utförde tillsammans med kollegan Don Shaw en studie i 

samband med 1968 års amerikanska presidentval. Studien syftade till att ta reda på huruvida 

osäkra väljare i staden Chapell Hill i staten North Carolina genom sin mediekonsumtion 

skapade sig en uppfattning om vilka frågor som var viktiga.18 Genom att undersöka ett antal 

personers uppfattning om vilka frågor de prioriterade i samband med valrörelsen samt att 

undersöka vilka frågor som prioriterades av de medier de konsumerat en tid före och i 

samband med valdagen ville man se om mediernas dagordning kunde överföras till att bli 

allmänhetens dagordning. Modellen forskarna utgick ifrån såg ut enligt följande:19 

 

 
15 Ibid s.73-74 
16 Ibid s.48 
17 Asp K i Hadenius S Journalistik och politik (1990) s.51 
18 McCombs M. Makten över dagordningen (2004) s.27 
19 Ibid 
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Massmediernas dagordningsfunktion 
 

MASSMEDIERNAS   ALLMÄNHETENS 
DAGORDNING   DAGORDNING 
 
Mönster i nyhetsbevakningen   Allmänhetens intresse 

 
DE MEST DOMINERANDE    DE VIKTIGASTE 
SAMHÄLLSFRÅGORNA  ----------------------  SAMHÄLLSFRÅGORNA 

 
 

Överföring av prioritering av en fråga 

 
 

Figur 1. Massmediernas dagordningsfunktion 
 
Figur 1 visar modellen över dagordningsteorin som McCombs och Shaw utgick ifrån vid sin undersökning 
i Chapell Hill. Deras tes var att medierna hade sådan makt att de kunde få människor att prioritera 
samma frågor som de själva skrev om. Det som medierna tar upp blir i förlängningen det som 
allmänheten finner viktigt enligt denna modell.  

 

Det de kom fram till var att en majoritet av studiens jämförelser talade för hypotesen om 

mediernas dagordningsmakt eller ”agenda-setting”.20 Undersökningen i Chapell Hill var inte 

särskilt omfattande men var ändå starten på ett nytt synsätt angående mediernas makt.21 Den 

har följts av en mängd olika undersökningar som sökt studera relationen mellan mediernas 

dagordning och publikens. Ett omfattande antal av dessa pekar på samma sak som 

pionjärundersökningen 1968, nämligen att medierna har inflytande över publiken.22  

 

4.2 Gestaltningsteorin 
En bild av journalistiken är att det är en spegel gentemot verkligheten och att vi som 

mediekonsumenter på så vis kan ta del av en objektiv bild av den verklighet vi är en del av. 

Men som Jesper Strömbäck framhäver finns det inget stöd för denna spegelteori i 

forskningen. Istället för att se nyheter som spegelbilder bör de betraktas som 

(re)konstruktioner av verkligheten.23 I förmedlingen av en nyhet måste journalistiken göra 

både urval och vinkling eftersom verkligheten är obegränsad medan publikens perception är 

begränsad.24 Detta gäller alla typer av nyheter, inte minst politiska.   

                                                 
20 Ibid s.30 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Strömbäck J. Makt och medier (2000) s.41 
24 Ibid 
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Väldigt få människor har direktkontakt med politiker och beslutsfattare. Istället bildar vi oss 

en uppfattning om dessa personer och deras förehavanden genom den information vi 

införskaffar oss genom att ta del av medier.25 Genom att ta del av den bild vi möter i 

medierna hävdar vissa att allmänhetens bild av den politiska verkligheten är en medierad 

verklighet.26 Om då medierna fokuserar på politik som ett spel och en maktkamp, till förmån 

för sakfrågor, finns en risk för att cynism gentemot politiker ökar. Det är en av anledningar

till varför mediernas gestaltning är värd att st

na 

udera.27  

                                                

 

Gestaltning, eller framing på engelska, är en relativt ung teori. Själva begreppet framing är på 

engelska ett vardagligt uttryck och det i sig har lett till begreppsförvirring enligt Strömbäck.28 

Teorin om gestaltning har utvecklats åt olika håll och en klar definition av begreppet har inte 

utformats.29 Istället har nästan varje forskare som använt sig av begreppet skapat en egen 

definition. Att teorin spretar anses vara en brist.30 Cappella och Jamieson fokuserar i sin 

definition av gestaltningsteorin på att gestalta innebär att välja ut vissa delar och framhäva 

dessa med tydlighet. Det handlar om problemformulering, moraliskt ansvar och förslag på 

lösningar av ett givet problem.31 Det handlar om vad som framhävs men också vad som inte 

tas upp. Det som utelämnas eller sätts i bakgrunden står även det i fokus för teorin.32  

 

Det handlar alltså om framhävandet av olika aspekter som ger en nyhet dess karaktär. Men det 

innebär inte att gestaltning per definition är detsamma som agenda-setting. Det som är 

speciellt med gestaltningsteorin är att den inte bara visar läsaren vad den ska tänka på utan 

också hur läsaren ska tänka på det som det berättas om33 - så kallad preferred reading.34 

Enligt vissa forskare är all typ av journalistik en form av gestaltning, medan andra forskare, 

däribland Cappella och Jamieson, menar att ett sådant synsätt är till teorins nackdel då en allt 

 
25 Cappella J, Hall Jamieson K Spiral of Cynicism : The Press and the Public Good (1997) s.30 
26 Ibid s.31 
27 Ibid 
28 Strömbäck J. Den medialiserade demokratin (2004) s.40 
29 Entman R Projections of power (2004) s.5 
30 Cappella J, Hall Jamieson K Spiral of Cynicism : The Press and the Public Good (1997) s.39 
31 Ibid s.45 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Strömbäck J Gäster hos verkligheten (2001) s.178 
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för vid tolkning gör teorin svag som analysredskap.35 Enligt Cappella och Jamieson gäller det 

att tre villkor är uppfyllda för att något skall räknas som en gestaltning: 36 

 

• Gestaltningen ska innehålla utmärkande konceptuella och språkliga drag 

• Gestaltningen ska vara vanligt förekommande i det journalistiska arbetet 

• Gestaltningar ska på ett säkert sätt gå att skilja från varandra 

 

Gestaltningsteorin är alltså en något spretande teori med olika definitioner beroende på vem 

som använder sig av begreppet. Jesper Strömbäck presenterar tre olika synsätt som används 

som utgångspunkt.37 Det första handlar om hur mediernas gestaltningar påverkar 

mediekonsumenters gestaltningar av samma verklighet. Det andra handlar om hur medierna 

genom att gestalta vissa delar av verkligenheten men inte andra reproducerar och sprider olika 

maktcentras och ideologiers sätt att betrakta verkligheten. Det tredje sättet slutligen handlar 

om vad mediernas innehåll egentligen representerar – handlar det om sakpolitiska 

ståndpunkter eller handlar det endast om kampen om makten. De två förstnämnda synsätten 

handlar om hur människor påverkas av att ta del av medier och har, som tidigare nämnts, varit 

av intresse för forskare, däribland Cappella och Jamieson. Det är tron på vi inte bara påverkas 

i fråga om vad vi ska tänka på utan även hur vi ska tänka på det som gör gestaltningsteorin 

intressant att utgå ifrån. Denna uppsats omfattning tillåter inte några studier kring mediernas 

effekter utan utgår från den sistnämnda av dessa tre varianter, nämligen det synsätt som 

handlar om vad mediernas innehåll representerar. 

 

4.3 Forskning med gestaltningsteorin som verktyg 
Gestaltningsteorin är som tidigare nämnts inte lika gammal eller använd som analysverktyg 

som dagordningsteorin. Men en del forskning har ändå gjorts med teorin som utgångspunkt. 

När det gäller relationen mellan mediepubliken och eventuell cynism så är Cappella och 

Jamieson två centrala forskare. 1997 presenterades deras forskningsprojekt i boken Spiral of 

Cynicism: The Press and the Public Good. Det Cappella och Jamieson gjorde var att skilja på 

de två gestaltningstyperna issue och strategic/game där de förstnämnda innebär det 

                                                 
35 Strömbäck J Den medialiserade demokratin (2004) s.45 
36 Cappella J, Hall Jamieson K Spiral of Cynicism : The Press and the Public Good (1997) s.47 – översättningen 
har inspirerats av Jesper Strömbäck i Den medialiserade demokratin s.45 
37 Strömbäck J Den medialiserade demokratin (2004) s.40 

13 
 



Strömbäck översatt till sak38 och det sistnämnda är det som kan översättas med spel och 

handlar om att vinna det politiska spelet ur alla dess aspekter.39 

 

Forskarduon ville pröva om mediernas gestaltningar kunde påverka den bild människor har av 

politik och politiker och om spelgestaltningar påverkar denna bild negativt och i 

förlängningen kan leda till cynism och politikerförakt.40 Genom en rad olika studier fick en 

undersökningsgrupp, som var representativ för det amerikanska folket som helhet, utsättas för 

medierad politisk information.41 Resultaten forskarna presenterade pekade bland annat på att 

det endast behövdes en liten dos spelgestaltade nyheter för att aktivera cyniska tendenser hos 

publiken: 
 

If the pattern of our results is reliable, media critics' concerns about the consequences of strategic 

coverage have been on target. It promotes cynical judgments and cynical stories to interpret political 

actions; it does so readily and in controlled, but realistic, experiments and in surveys over time. 

Strategic press frames form cynical frames in the citizenry.42    
 

Jesper Strömbäck menar att man bör vara försiktig med att dra för stora slutsatser av deras 

resultat eftersom det var fråga om experimentella studier, men han menar att medierna 

under vissa omständigheter kan bidra till att stärka och aktivera cyniska tendenser och 

uppfattningar hos människor.43 I linje med det skulle dessa amerikanska resultat även 

kunna gälla här i Sverige eftersom vi i likhet med USA har sett ett sjunkande 

politikerförtroende i samband med en stor andel spelgestaltade politiska nyheter.44 

                                                 
38 Strömbäck J Makt och medier (2000) s.228 
39 Cappella J, Hall Jamieson K Spiral of Cynicism : The Press and the Public Good (1997) s.34 
40 Ibid s.58 
41 Strömbäck J Makt och medier (2000) s.230 
42 Cappella J, Hall Jamieson K Spiral of Cynicism : The Press and the Public Good (1997) s.230 
43 Strömbäck J Makt och medier (2000) s.233 
44 Ibid s.235 
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5. Frågeställning och syfte 
 

Syftet med denna studie är att ta reda hur det amerikanska presidentvalet 2008 gestaltades i 

svenska medier. Jag har valt fyra större tidningar som representanter för och exempel på 

svenska medier.  Studien utgår från gestaltningsteorin och med den som utgångspunkt vill jag 

genom en kvantitativ innehållsanalys ta reda på  

 

• vilken form av gestaltning var vanligast  

• vilka aktörer och partier syntes  

• vilka ämnen fick fokus i dessa fyra svenska tidningar  

• hur stor del av materialet skrevs av korrespondenter på plats i USA och hur mycket 

skrevs hemma på redaktionen i Sverige. 

 

5.1 Uppsatsens avgränsningar 
Jag studerar det som finns med på nyhetssidorna i mina valda tidningar. För 

morgontidningarna gäller att nyheter på ekonomisidorna rörande presidentvalet har 

inkluderats. Således kommer inte ledar- eller debattmaterial att analyseras. Kultur, sport eller 

eventuella bilagor kommer inte att undersökas. Dessutom kommer jag inte att mäta utrymme 

genom spaltcentimeter för analyserade artiklar, inte heller huruvida nyheten är positiv eller 

negativ. Jag kommer heller inte att göra någon bildanalys. 

 

6. Metod och material 
 

Denna undersöknings metod är en kvantitativ innehållsanalys. Genom att analysera det 

insamlade materialet kvantitativt är min målsättning att kunna se generella drag samt kunna 

svara på uppsatsens grundläggande frågeställningar om vilken typ av gestaltning som förekom 

och i vilken utsträckning. Samt att se vilka personer och partier som förekom mest frekvent. 

Metoden ska även hjälpa mig att besvara frågeställningen om i vilken utsträckning de 

analyserade tidningarna har haft möjlighet att ha utrikeskorrespondenter på plats i USA för att 

rapportera från valrörelsen. Jag har valt fyra större tidningar som representanter för och 

exempel på svenska medier. Det är de två morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet samt de två kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Valet av tidningar 
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baserar sig på att de alla kontinuerligt rapporterar kring utrikespolitiska händelser. Även om 

tidningars bevakning av utrikeshändelser med egna utrikeskorrespondenter har förändrats de 

senaste åren så baserar sig mitt val även på deras ekonomiska situation. 45 Jag antar att dessa 

fyra tidningar har så pass stark ekonomi att de bör kunna ha egna utrikeskorrespondenter som 

rapporterar från den amerikanska valrörelsen exklusivt för just den analyserade tidningen. 

Därmed behöver de inte förlita sig uteslutande på tidningsbyrågenererat material som är fallet 

för många mindre tidningars utrikessidor. Att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har 

valts grundar sig även på att jag vill kunna se förändringar över tid. Celeste Perez har skrivit 

Gestaltningen av de två senaste amerikanska valen i DN:s och SvD:s nyhetsrapportering och 

har i den studien, som titeln avslöjar, tittat just på DN och SvD. 

 

Den tidsperiod som studeras är nio nyhetsdygn med tidningsutgivning från och med 2008-10-

28 till och med 2008-11-06 för DN och SvD samt från och med 2008-10-29 till och med 

2008-11-06 för Aftonbladet och Expressen. Det tidigare startdatumet för morgontidningarna 

beror på att dessa två inte utkom lördagen den 1 november.  

 

En annan tidsperiod än den jag valt hade kunnat ge ett annat resultat. Men mitt val av 

tidsperiod baserar sig på att Celest Perez i sin studie hade denna period kring valdagen. För att 

ha möjlighet att se förändringar över tid har jag således valt samma period. Jag har inte haft 

tillgång till materialet i tryckt format utan använt mig av Kungliga bibliotekets mikrofilmer. 

Artiklar och notiser kan innehålla olika gestaltningstyper i de olika delarna därför har jag 

brutit ned materialet i rubrik, brödtext och ingress. Dessa tre kategorier är mina analysenheter. 

Antalet analysenheter var totalt 470 för den undersökta perioden fördelat på; Dagens Nyheter 

132, Svenska Dagbladet 125, Aftonbladet 98 och Expressen 115. Analysenhet ska för 

tydlighetens skull inte förväxlas med artikel. Antalet artiklar och notiser har för denna 

undersökning varit; Dagens Nyheter 28 artiklar och 19 notiser, Svenska Dagbladet 31 artiklar 

och 10 notiser, Aftonbladet 22 artiklar och 14 notiser, slutligen Expressen med 35 artiklar och 

1 notis. 

 

                                                 
45 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2876113.svd Besökt 2009-05-14 
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6.1 Metodkritik 
Genom årens lopp har den kvantitativa innehållsanalysen stött på kritik. Den går ut på att man 

med metoden endast kan skrapa på ytan och inte på djupet förstå ett innehålls betydelse.46 Det 

går inte att få svar på frågor om varför något är som det är.47 Denna kritik har ofta kommit 

från forskare som förespråkat en kvalitativ innehållsanalys. En annan svaghet hos den 

kvantitativa innehållsanalysen är att hur noggrann konstruktören av ett kodschema än är 

förekommer det alltid en nypa subjektiv tolkning när kodschemat tas fram.48 Botemedlet är att 

ha strikta och tydliga kodhänvisningar som syftar till att minska tolkningsutrymmet.49  

 

Begreppet objektivitet innebär för den kvantitativa innehållsanalysen att alla som forskar med 

samma metod ska kunna komma fram till samma resultat vid analys av samma material. Även 

vid olika tidpunkter.50 För att detta ska vara möjligt är det viktigt med strikta 

kodhänvisningar. En styrka med metoden är att forskare kan ta sig an ett större material på 

kortare tid än vid kvalitativ innehållsanalys. Tilläggas bör att en kombination av de bägge 

metoderna är vanligt förekommande. Denna studie syftar till att undersöka hur något, i detta 

fall gestaltningen, är och inte varför den är som den är. Därför har jag valt metoden 

kvantitativ innehållsanalys. 

 

7. Kodningen 
 

Framtagandet av mitt kodschema har inspirerats av Kent Asps Jordskredssegern: Medierna 

och folkomröstningen om euron och Rättvisa nyhetsmediers – partiskheten under 2006 års 

medievalrörelse. Därtill har jag tittat på hur Celeste Perez sammanställt sitt kodschema i 

Gestaltningen av de två senaste amerikanska valen i DN:s och SvD:s nyhetsrapportering för 

att ge delar av denna undersöknings resultat möjlighet att jämföras med Perez resultat.  

 

 

 

                                                 
46 Ekström S. Larsson L. Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 113 
47 Bryman A Samhällsvetenskapliga metoder (2002) s.203 
48 Ibid 
49 Ekström S. Larsson L. Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 117 
50 Ibid s.113 
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I ett insamlat material kan de olika delarna av en artikel eller en notis skilja sig genom att de 

har olika gestaltning och fokus. Det är därför av godo att bryta upp en artikel/notis i flera 

olika analysenheter. Denna undersöknings material har delats upp i tre olika analysenheter: 

 

• Rubrik 

• Ingress 

• Brödtext 

 

Genom att göra detta minskar risken för inexakt och godtycklig kodning. Under kategorin 

rubrik har jag även valt att lägga till eventuella nedryckare och under kategorin brödtext har 

eventuella mellanrubriker inkluderats. Jag redovisar mitt kodschema del för del.  

 

De siffror och bokstäver som förekommer i anslutning till variabelvärden är de som jag 

använt mig av vid kodningen när de införts i mitt kodformulär som finns med som bilaga.   

  

7.1 Typ av gestaltning 
 

Sak         1 
Spel  2 
Skandal/Trivia 3 
Oklar 4 

 

Tabell 1. Gestaltningstyper 
 

Sak: analysenheter som klassas som sak domineras av politisk substans vad gäller sakfrågor, 

förslag och kandidaters hållning i en viss fråga51. Här handlar det om vad partier eller 

kandidater vill åstadkomma. Makten är inte målet i dessa analysenheter utan endast ett medel 

för att nå målet.  

 

Som exempel på sak kan nämnas en artikel från Svenska Dagbladet den 29 oktober med 

rubriken ”UTRIKESPOLITIKEN SKUGGAS AV KRISEN”. Här är det sak som dominerar 

analysenheten. Nämnas kan att just denna artikel klassats som sak även i ingress och brödtext. 

Men som jag tidigare nämnt kan det förekomma olika typer av gestaltning i en artikels, eller 

notis, olika delar. 

                                                 
51 Strömbäck J. Den medialiserade demokratin (2004) s.47 
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Spel: för att jag ska klassa något som spel skall det falla in under redovisning av debatt, 

opinionssiffror, stöd för kandidater eller partier, kampanjvinklar som handlar om att nå 

makten och inte innehåller några sakpolitiska frågor. Det är vanligt förekommande att spel 

handlar om vinnare och förlorare52. Personvinklade analysenheter, personporträtt och hotbild 

mot en kandidat, faller också in under kategorin spel. 

  

Som exempel på spel kan nämnas en artikel från Dagens Nyheter den 4 november med 

rubriken ”OBAMA I TÄTEN ÄN – MEN McCAIN KNAPPAR IN”. Här är det spel som 

dominerar analysenheten. Denna artikel har klassats som spel även i ingress och brödtext. 

Spelet om vem som vinner är i fokus. Denna rubrik skulle kunna fungera även på tidningarnas 

sportsidor. 

 

Skandal/Trivia: hit hör analysenheter som berör smutskastning, anklagelse om valfusk och 

analysenheter med stämplar, exempelvis kris, och som inte har kampen om makten som 

huvudfokus. Under kategorin inkluderas även enheter som inte alls berör politik. Som 

exempel kan ges analysenheter som handlar om presidentkandidaternas släktingar eller 

husdjur, enheter som låter politiska och icke-politiska personer/organisationer ge kandidaterna 

eller partierna ej sakligt underbyggda omdömen är också skandal/trivia. 

 

Som exempel på skandal/trivia kan nämnas en artikel från Expressen den 30 oktober med 

rubriken ”HÄR SHOPPAR PALIN PALTOR – FÖRSÖKER RÄDDA SIN IMAGE MED 

SECOND-HANDKLÄDER”. Denna artikel handlar om något trivialt som inte har med 

politik att göra. Reportern har besökt den butik i Alaska där vicepresidentkandidat Sarah Palin 

är en trogen kund. Denna artikel har klassats som skandal/trivia även i ingress och brödtext.  

 

Oklar: om en analysenhet inte kan klassificeras enligt kriterierna ovan klassas den som oklar. 

Som exempel kan ges analysenheter som förklarar det amerikanska valsystemet. 

Analysenheter som har många olika typer av fokus utan att ha en huvudtyp av gestaltning 

faller även under denna kategori.  

 

                                                 
52 Ibid 
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Som exempel på oklar kan nämnas en politisk kommentar från Aftonbladet den 6 november 

med rubriken ”MEN VARFÖR FINNS DET BARA TVÅ ALTERNATIV I 

VALFRIHETENS LAND?” Denna politiska kommentar av Lena Sundström handlar om 

USA:s tvåpartisystem på ett ifrågasättande vis. Denna text har ingen ingress men brödtexten 

har också klassats som oklar.  

 

7.2 Fokus – sak 
Gestaltningstyperna sak och spel har underkategorier för att kunna ta reda på vilken typ av 

frågor som var vanligast som huvudfokus under den undersökta perioden. Under kategorin 

sak så har de olika fokuskategorierna också subkategorier för att ytterligare kunna definiera 

analysenheternas fokus. 

 

Ekonomi 1 
Skatter A 
Statsfinanser B 
Arbetsmarknad C 
Handel         D 
Sociala frågor 2 
Sjukvård A 
Skola B 
Invandring C 
Segregation D 
Utrikes 3 
Krigsföring A 
EU och Europa B 
Relationer övriga världen C 
Miljö D 
Övrig Sakfokus 4 

 
Tabell 2. Underkategorier för fokus sak 

 

Analysenheter som klassats som sak har sedan klassats under ekonomi, sociala frågor, utrikes 

eller övrig sakfokus. Den sistnämnda kategorin har gällt i de fall en analysenhet har tagit upp 

flera olika sakfrågor och där ingen dominerande sakfråga har gått att urskilja. Även övriga 

sakfrågor har räknats hit. Subkategorierna förklarar vilken sakpolitisk fråga som varit 

huvudfokus för de övergripande sakpolitiska kategorierna. Dessa underkategorier förklaras i 

det följande.  

 

Skatter: hit räknas alla analysenheter som huvudsakligen behandlar skattepolitik 
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Statsfinanser: inkluderar analysenheter som domineras av budgetpolitik. Om utlandsskulder 

varit fokus hamnar analysenheterna också här 

Arbetsmarknad: jobbtillfällen och arbetsmarknadspolitiska förslag eller åtgärder  

Handel: analysenheter med tull, frihandel, import och export som huvudfokus räknas alla hit 

 

Sjukvård: sakfrågor med fokus på amerikansk sjukvård och sjukförsäkring 

Skola: skol- och utbildningssystemrelaterade frågor som fokus  

Invandring: analysenheter som fokuserar på villkoren för medborgarskap och mottagande av 

invandrare samt flyktingar  

Segregation: där amerikansk segregation och relationer mellan olika folkgrupper dominerar 

 

Krigsföring: analysenheter där fokus finns i försvarspolitiska frågor och därmed militär 

närvaro i länder som Irak och Afghanistan 

EU och Europa: relation och samarbete med EU och övriga europeiska länder 

Relationer övriga världen: relation och samarbete med länder utanför Europa och EU 

Miljö: alla miljöpolitiska sakfrågor klassas under denna kategori 

 

7.3 Fokus – spel 
Här följer en redovisning av de olika spelfokuskategorierna. Gemensamt för de analysenheter 

som klassificerats som spel är att sakpolitisk fokus saknas även om sakfrågor kan vara 

berörda. 

 

Debatt         1 
Aktör 2 
Kampanj 3 
Opinion 4 

 
Tabell 3. Underkategorier för fokus spel 

 

Debatt: redovisning av debatter där sakpolitik inte står som fokus 

 

Aktör: analysenheter som fokuserar på en kandidat, eller annan partirepresentants, person 

eller omständigheter rörande en person såsom hotbild 
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Kampanj: kampanjstrategi som fokuserar på hur en person eller ett parti gått tillväga för att 

nå väljare och vinna röster, kampanjekonomi som fokus som berättar om mängden satsade 

pengar 

 

Opinion: redovisande av opinionsundersökningar, valresultatprognoser, valdeltagande samt 

redovisande av opinionsundersökningar gjorda utanför USA som berättar om kandidaternas 

eller partiernas popularitet i ett annat land 

 

7.4 Aktörers förekomst 
Genom att titta på vilken aktör som dominerar en analysenhet vill jag ta reda på vem som 

synts flest gånger. Volymmässigt behöver den som fått flest antal träffar i förekomst inte 

dominera. Det studien mäter är frekvens och inte volym53. De aktörer som finns med är de 

båda presidentkandidaterna Barack Obama och John McCain, vicepresidentkandidaterna 

Sarah Palin och Joe Biden, avgående presidenten George W Bush samt kategorin annan aktör 

om någon person utöver dessa fem dominerat en analysenhet. Förekomsten har kodats enligt 

följande 

 

   

Ja, som huvudaktör         1 
Ja, som medaktör 2 
Nej 3 

 
Tabell 4. Kodning av aktörers förekomst 

 

Det kan maximalt finnas en huvudaktör per analysenhet. Notera att en analysenhet kan vara 

utan huvudaktör. Har en aktör dominerat en analysenhet har denne klassats som huvudaktör. 

Har aktörer figurerat vid sidan av en huvudaktör eller i ett sammanhang med flera aktörer där 

ingen har kunnat utpekas som huvudaktör har denne klassats som medaktör. Har aktören inte 

figurerat alls har denne klassats enligt kategori 3 – Nej. 

 

7.5 Partiers förekomst 
Partiers förekomst har kodats enligt tabellen ovan med samma tre variabelvärden. De partier 

som kodats är demokraterna och republikanerna. Även här gäller att analysenheterna inte 

                                                 
53 Ekström S. Larsson L. Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 114 
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behöver ha någon huvudaktör samt att det maximalt kan finnas en huvudaktör per enhet. För 

att ett parti ska kodas som huvudaktör krävs att partiet eller en representant därifrån 

dominerar analysenheten och att analysenheten berör politik och/eller bilden av partiet. Det 

kan vara skandal/trivia, sak- eller spelgestaltning. Triviala ämnen som handlar om politikers 

husdjur eller släktingar renderar inte i att partiet dessa personer representerar ses som huvud- 

eller medaktör. Har partier figurerat vid sidan av ett parti som utsetts till huvudaktör eller i ett 

sammanhang med flera partier där ingen har kunnat utpekas som huvudaktör har partiet 

klassats som medaktör. Har partiet inte figurerat alls har det även här klassats enligt kategori 3 

– Nej. 

7.6 Artiklars ursprung 
Genom att även titta på analysenheternas ursprung vill jag se hur pass stor del av det 

analyserade materialet som skrivits av korrespondenter som befunnit sig på plats i USA under 

valrörelsen, alternativt det land som det rapporteras från. En vanlig artikel består av tre 

analysenheter; rubrik, ingress och brödtext. Notiser består oftast av rubrik och brödtext. 

Relaterade analysenheter har kodats som att de har samma avsändare/ursprung om inte annat 

angetts i den analyserade tidningen. Artiklars ursprung har kodats enligt följande modell 

 

 

Egen korrespondent        1 
Reporter hemma 2 
Nyhetsbyrå 3 
Oklar/övrig 4 

 
Tabell 5. Kodning av artiklars ursprung 

 

Egen korrespondent: de analysenheter som klart och tydligt har en korrespondent på plats i 

det land som det rapporteras från som avsändare har kodats under denna kategori. Det gäller 

inte bara USA-korrespondenter – handlar analysenheten om ett afrikanskt land och 

avsändaren är en reporter på plats i detta land kodas enheten också under denna kategori  

 

Reporter hemma: under denna kategori kodas analysenheter som har en reporter som 

avsändare som skrivit sin text hemma på redaktionen  

 

Nyhetsbyrå: analysenheter som har hämtats helt eller delvis från en nyhetsbyrå och där detta 

angivits i anslutningen till analysenheten 
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Oklar/övrig: har analysenhetens ursprung inte gått att definiera utifrån de tre ovanstående 

kategorierna eller om avsändaren tydligt är någon annan hamnar de under denna kategori. 
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8. Resultat 
 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultaten av de olika aspekter som jag tittat på 

under arbetet med uppsatsen. Det är i tur och ordning; fördelning av gestaltningstyper, fokus 

sakvinkel, fokus spelvinkel, aktörers förekomst – huvud- och medaktör, partiers förekomst 

samt analysenheters ursprung. Angående jämförelse över tid med resultaten från Celeste 

Perez uppsats Gestaltningen av de två senaste amerikanska valen i DN:s och SvD:s 

nyhetsrapportering så kommer denna vara begränsad till att titta på fördelningen av 

gestaltningstyper i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jämförelsen kommer att göras 

under 9.1. Totala antalet analysenheter har varit 470 för den undersökta perioden fördelat på; 

Dagens Nyheter 132, Svenska Dagbladet 125, Aftonbladet 98 och Expressen 115. 

Procenttalen är befriade från decimaler och jag har rundat av till närmsta hela procenttal vid 

redovisning där detta har gått att göra så att total blir 100 procent, i undantagsfallen har halva 

procenttal räknats. 

 

8.1 Fördelning gestaltningstyper 
 

 

Fördelning gestaltninstyper totalt

13%

52%

28%

7%

Sak
Spel
Skandal/Trivia
Oklar/Annan

 
 

Diagram 1. Fördelning av gestaltningstyper totalt 
 

När alla analysenheter från de fyra tidningarna slås ihop så framkommer det att över hälften 

av det insamlade materialet hade spel som gestaltningstyp. Näst största kategori var 
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skandal/trivia medan sak endast förekom i drygt en åttondel av fallen – 13 procent av 

analysenheterna närmare bestämt. En del skillnader har förekommit och nedan redovisas 

resultaten för varje tidning separat. 

 
 Sak Spel Skandal/Trivia Oklar/Annan Totalt 

DN      

Antal 

Procent 

22 

17 % 

70 

53 % 

32 

24 % 

8 

6 % 

132 

100 % 

SvD      

Antal 

Procent 

30 

24 % 

55 

44 % 

21 

17 % 

19 

15 % 

125 

100 % 

Aftonbladet      

Antal 

Procent 

7 

7 % 

52 

53 % 

36 

37 % 

3 

3 % 

98 

100 % 

Expressen      

Antal 

Procent 

3 

3 % 

66 

57 % 

44 

38 % 

2 

2 % 

115 

100 % 

 

Tabell 6. Fördelning av gestaltningstyper per tidning 
 

Det som framkommer vid redovisningen ovan är att alla tidningar, med undantag för Svenska 

Dagbladet, har haft spel som gestaltningstyp för över hälften av analysenheterna. SvD är 

också nära egen majoritet för spelgestaltningar med sina 44 procent men är ändå den tidning 

som avviker något. Intressant är att spelgestaltning är lika vanligt förekommande, procentuellt 

sett, i Dagens Nyheter som i Aftonbladet med 53 procent och även i närheten av Expressens 

57 procent.  

 

Vad gäller sak som gestaltningstyp så ser vi först och främst en skiljelinje mellan de två 

morgontidningarna och de två kvällstidningarna. Aftonbladet och Expressen har endast sak 

som gestaltningstyp i 7 respektive 3 procent av fallen. För de båda morgontidningarna DN 

och SvD framkom att sak som gestaltningstyp förkom i 17 respektive 24 procent av fallen. 

Det finns alltså en skiljelinje även mellan de båda morgontidningarna i sig.  

 

För de övriga två kategorierna, skandal/trivia och oklar/annan framträder en skiljelinje här 

också i det att morgontidningarna har en mindre andel skandal/trivia än kvällstidningarna. För 

kategorin oklar/annan är det åter igen SvD som står ut genom att ha 15 procent av sina 
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analysenheter kodade under denna kategori medan de tre andra tidningarna är relativt 

likvärdiga i sin andel. 

 

8.2 Fördelning sakfokus 
 

 Ekonomi Sociala 

frågor 

Utrikes Övrig Totalt 

DN      

Antal 

Procent 

7 

32 % 

1 

4,5 % 

3 

13,5% 

11 

50 % 

22 

100 % 

SvD      

Antal 

Procent 

4 

13 % 

- 

- 

17 

57 % 

9 

30 % 

30 

100 % 

Aftonbladet      

Antal 

Procent 

- 

- 

1 

14 % 

- 

- 

6 

86 % 

7 

100 % 

Expressen      

Antal 

Procent 

1 

33 % 

- 

- 

- 

- 

2 

67 % 

3 

100 % 

 
Tabell 7. Fördelning av fokus sak per tidning 

 

Antalet analysenheter med sakfokus var så pass lågt att subkategorierna som presenterades 

under 6.4 har slagits ihop vid denna redovisning. De båda kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen hade väldigt få analysenheter med sakfokus, sju respektive tre, och gemensamt för 

de båda tidningarna är att en majoritet av analysenheterna har variabelvärde övrig som 

sakfokus. För DN och SvD ser vi en tydlig skillnad. DN har övrig som sakfokus för exakt 

hälften av analysenheterna. I de fall ett sakfokus gick att bestämma för DN:s enheter så var de 

ekonomi som dominerande med nästan en tredjedel av träffarna. För SvD gäller att utrikes var 

den totalt sett dominerande kategorin för sakfokus med 57 procent.    
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8.3 Fördelning spelfokus 
 

 Debatt Aktör Kampanj Opinion Totalt 

DN      

Antal 

Procent 

- 

- 

24 

34 % 

9 

13 % 

37 

53 % 

70 

100 % 

SvD      

Antal 

Procent 

- 

- 

16 

29 % 

18 

33 % 

21 

38 % 

55 

100 % 

Aftonbladet      

Antal 

Procent 

- 

- 

38 

73 % 

7 

13,5 % 

7 

13,5 % 

52 

100 % 

Expressen      

Antal 

Procent 

- 

- 

40 

60,5 % 

5 

7,5 % 

21 

32 % 

66 

100 % 

 

Tabell 8. Fördelning av fokus spel per tidning 
 

Ingen av analysenheterna, oavsett tidning, har klassats som debatt. För de analysenheter som 

klassats som gestaltningstyp spel så är fördelningen hos de båda kvällstidningarna relativt 

lika. Aktör som fokus är dominerande hos de båda, det som skiljer dem ifrån varandra är 

Expressens större intresse för opinion. Hos Svenska Dagbladet är fördelningen hos de tre 

variabelvärden som fått träffar väldigt jämn, med i princip en tredjedel för varje kategori. Hos 

DN är det intresset för opinion som dominerar med 53 procent följt av aktör med en tredjedel 

av enheterna och sist kampanj som står för cirka en åttondel.  
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8.4 Aktörers förekomst 
 
 Obama McCain Biden Palin Bush Annan Ingen 

huvudaktör 

Totalt 

DN         

Huvudaktör 

Medaktör 

39 % 

31 % 

10 % 

19 % 

2 % 

1 % 

4 % 

2 % 

- 

11 % 

12 % 

17 % 

33 % 100 % 

SvD         

Huvudaktör 

Medaktör 

36 % 

31 % 

5 % 

23 % 

- 

1 % 

1 % 

1 % 

- 

8 % 

16 % 

12 % 

42 % 100 % 

Aftonbladet         

Huvudaktör 

Medaktör 

36 % 

31 % 

16 % 

12 % 

- 

- 

3 % 

3 % 

2 % 

2 % 

31 % 

15 % 

12 % 100 % 

Expressen         

Huvudaktör 

Medaktör 

32 % 

34 % 

14 % 

14 % 

- 

- 

17 % 

4 % 

- 

5 % 

12 % 

24 % 

25 % 100 % 

 
Tabell 9. Fördelning av aktörers förekomst per tidning 

 

Det är under denna kategori som vi finner de mest likriktade resultaten för denna 

undersökning. Alla fyra tidningar hade Barack Obama som dominerande huvudaktör med 

ungefär en tredjedel av respektive tidnings samlade antal analysenheter. Överlag är resultaten 

relativt lika, det som dock är avvikande är Aftonbladet som har annan som huvudaktör i hela 

31 procent av fallen vilket är ungefär dubbelt så mycket som övriga tidningar. För övrigt är 

det intressant att notera Expressens stora intresse för Sarah Palin som huvudaktör. I hela 17 

procent är Palin den dominerande aktören – en siffra som ingen av de tre andra tidningarna är 

i närheten av. Dock har alla tidningar någon gång presenterat den republikanske 

vicepresidentkandidaten Palin som huvudaktör vilket inte kan sägas om demokraternas like 

Joe Biden som inte i något fall förekommit som huvudaktör. SvD var den tidning där det var 

vanligast att ingen huvudaktör kunde urskiljas – i 42 procent av analysenheterna – medan 

Aftonbladet hamnade i andra änden av denna skala med 12 procent utan huvudaktör.  
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8.5 Partiers förekomst 
 

 Demokraterna Republikanerna Ingen 

Huvudaktör 

Totalt 

DN     

Huvudaktör 

Medaktör 

33 % 

12 % 

15 % 

13 % 

52 % 100 % 

SvD     

Huvudaktör 

Medaktör 

31 % 

23 % 

7 % 

24 % 

62 % 100 % 

Aftonbladet     

Huvudaktör 

Medaktör 

36 % 

11 % 

26 % 

10 % 

38 % 100 % 

Expressen     

Huvudaktör 

Medaktör 

26 % 

13 % 

32 % 

11 % 

42 % 100 % 

 
Tabell 10. Fördelning av partiers förekomst per tidning 

 

Så långt de individuella aktörernas förekomst, men om vi nu tittar på de två partiernas 

förekomst så framkommer en intressant sak. Samtliga tidningar, med ett undantag, har 

demokraterna som dominerande huvudaktör. Andelen procentuellt är relativt likvärdig med 

cirka en tredjedel av det totala antalet analysenheter. Den avvikande tidningen är Expressen 

som har republikanerna som dominerande huvudaktör med 32 procent mot 26 procent för 

demokraterna. Expressen är också den tidning som har minst skillnad i exponering av de två 

olika partierna och kan därmed anses ha haft jämnast fördelning partimässigt i sin 

rapportering under denna period, om man tittar procentuellt.  
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8.6 Artiklars ursprung 
 

 Egen 

korrespondent 

Reporter 

hemma 

Nyhetsbyrå Oklar Totalt 

DN      

Antal 

Procent 

69 

52 % 

52 

39,5 % 

7 

5,5 % 

4 

3 % 

132 

100 % 

SvD      

Antal 

Procent 

41 

33 % 

75 

60 % 

9 

7 % 

- 

- 

125 

100 % 

Aftonbladet      

Antal 

Procent 

52 

53 % 

37 

38 % 

9 

9 % 

- 

- 

98 

100 % 

Expressen      

Antal 

Procent 

103 

89,5 % 

10 

8,5 % 

2 

2 % 

- 

- 

115 

100 % 

 
Tabell 11. Fördelning av artiklars ursprung per tidning 

 

Ett väldigt litet antal av analysenheterna har kodats som oklar vilket säger oss att tydlig byline 

fanns i anslutning i de allra flesta fall. Egen korrespondent var det vanligaste ursprunget, med 

över hälften för både DN och Aftonbladet och för hela 89,5 procent gällde detta för 

Expressen. Svenska Dagbladet utmärker sig genom att ha reporter hemma som ursprung i de 

flesta fallen, egen korrespondent förekom i ganska precis en tredjedel av analysenheterna för 

SvD.  
 

9. Diskussion 
 

Jag börjar diskussionen med att titta på förändring över tid genom att jämföra med Celeste 

Perez resultat för fördelning av gestaltningstyp presidentvalet 2004 från hennes uppsats 

Gestaltningen av de två senaste amerikanska valen i DN:s och SvD:s nyhetsrapportering. 

Perez har inte presenterat fördelning av gestaltningstyper för DN och SvD separat utan endast 

sammanslaget. Därför gör jag det samma med resultaten för DN och SvD 2008. 
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9.1 Jämförelse över tid 
 

 Sak Spel Skandal/Trivia Oklar/Annan 

 

DN/SvD 2004 

    

 

Procent 

 

56 % 

 

35 % 

 

2 % 

 

7 % 

 

DN/SvD 2008 

    

 

Procent 

 

20 % 

 

48,5 % 

 

21 % 

 

10,5 % 

 
Tabell 12. Fördelning av gestaltningstyper i DN/SvD över tid 

 

När fördelningen av gestaltningstyper för presidentvalen 2004 och 2008 ställs intill varandra 

på ett lättöverskådligt sätt som ovan ser vi att förändringar har skett för samtliga kategorier, 

utom oklar/annan som är i stort sett oförändrad. Sak dominerade 2004 medan spel var 

dominerande 2008. Ökningen av skandal/trivia var också markant. Att det skulle betyda att 

politisk journalistik i sig har blivit mer spelinriktad under dessa år är det svårt att peka på med 

tanke på uppsatsen omfattning. Så vilka är då tänkbara anledningar till förändringen som vi 

ser. Enligt författaren Douglas Kellner så var amerikansk media väldigt spelinriktade under 

valet 2004 i det att man mest fokuserade på opinionssiffror och vinnare och förlorare istället 

för sakfrågor och konsekvenser av kandidaternas politik.54 Det skulle betyda med Perez 

siffror att svensk bevakning av valet 2004 var mer sakinriktad än amerikansk.   

                                                

 

Presidentvalet 2004 stod mellan George W Bush och John Kerry. Även om George W Bush 

person väckt diskussion under många år så kan man anta att det var hans politiska handlande, 

såsom krigsföring, som rönte mest uppmärksamhet varför sakfrågor varit vanligare. Dessutom 

hade Bush vid 2004 års val redan innehaft presidentämbetet under en fyraårsperiod varför det 

också är tänkbart att hans politiska insatser under denna period har utvärderats. Bush rival till 

presidentposten, John Kerry, är en ganska okarismatisk politiker utan något symbolvärde 

kopplat till sin person. Det hade däremot Barack Obama 2008 varför det varit minst lika 

populärt att diskutera hans person och bakgrund som hans politik. Lägg därtill den 

 
54 Kellner D Media spectacle and the crisis of democracy (2005) s.11 
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uppmärksamhet republikanernas vicepresidentkandidat Sarah Palin fått för sin person och vi 

kan konstatera att fokus på aktörers personlighet är en trolig orsak till att 2008 års val 

dominerats av spel till förmån för sak. 

 

9.2 Diskussion av resultaten 2008 
Om vi tittar på fördelning av gestaltningstyper så hade samtliga tidningar spel som största 

kategori. Noterbart är att DN har exakt lika stor andel spel procentuellt som Aftonbladet. På 

den punkten hade jag väntat mig en viss skillnad i och med kvällstidningarnas behov av att 

sälja lösnummer. Något som morgontidningen DN inte är lika beroende av då den förlitar sig 

på prenumeranter. Anledningen till DN:s stora andel spel torde vara intresset för opinion. 

Under den undersökta perioden visades väldigt stort intresse för vem som ”just nu” hade 

ledningen respektive låg efter i diverse opinionsundersökningar.   

 

För samtliga tidningar så är jag något överraskad över att det insamlade materialet inte 

innehöll fler träffar för sak. En tänkbar förklaring till att det såg ut såhär kan hittas i den under 

Tidigare forskning nämnda Mediernas valmakt. I alla fall om vi sätter likhetstecken mellan tv- 

och tidningsjournalistik vad gäller nyhetsvärdering. Här redovisas en tabell över spelfrågor 

under tv-nyheternas fyra sista valbevakningsveckor vid de svenska riksdagsvalen 1982, 1991 

och 2002. Undersökningen pekar på att ju närmre själva valdagen man kommer desto 

vanligare blir spel till förmån för sak.55 Anledningen till att det sett ut så menar man är att ett 

vals sakpolitik inte förändras nämnvärt under pågående valrörelse medan kampen om rösterna 

är ett ständigt föränderligt och spännande drama som är journalistiskt tacksamt att bevaka.56  

 

Att denna undersökning inte visar större skillnader mellan tidningarna i fördelning av spel och 

sak än vad som är fallet skulle kunna bero på några olika saker. En möjlig anledning är att 

morgontidningarna tabloidiserats och blivit mer lika kvällstidningarna. Det skulle också 

kunna bero på mitt val av tidsperiod. Möjligen hade en annan period eller flera olika nedslag 

under den långa valkampanjen resulterat i större skillnader. Morgontidningarna kan ha ”klarat 

av” sakpolitiken tidigare under valkampanjstiden. Slutligen skulle jag även kunna tänka mig 

att redaktionernas nyhetsvärdering varit mer likriktad än vad som är fallet vid ett val där 

                                                 
55 Petersson O (red.) Demokratirådets rapport 2006 Mediernas valmakt (2006) s.73 
56 Ibid 
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svenska allmänheten har rösträtt. Det skulle kunna vara så att det som anses viktigt för 

allmänheten i Sverige är det politiska spelet och inte de amerikanska partiernas sakpolitik.   

 

Samtliga tidningar visade stort intresse för sakfokuskategorin övrig. Minns att övrig är den 

kategori som en analysenhet klassas under om den redovisar flera sakfrågor utan att ett 

sakfrågeområde kan urskiljas som fokus. Detta var fallet för de flesta analysenheter under 

kategorin övrig oavsett tidning. 

 

Vid en närmare titt på fördelning av spelfokus syns en skiljelinje mellan morgontidningarna 

och kvällstidningarna vad gäller intresset för aktör. Aftonbladets och Expressens stora 

intresse för just aktör kan tänkas bero på att det är tacksamt att hänga upp valkampen på 

starka personligheter. Åtminstone Obama och Palin tillhör denna kategori och även i viss mån 

McCain då han är den hittills äldsta person som kandiderat för presidentposten. Kampen om 

rösterna illustreras också enklast genom en kamp mellan person hellre än partier får man 

förmoda. Hos kvällstidningarna förekom texter som liknade valrörelsen vid både 

boxningsmatch och schackparti.      

 

Barack Obama var den ohotat dominerande aktören hos samtliga tidningar under den 

undersökta perioden. Troliga anledningar till det är att Obama, som tidigare nämnts, var en 

historisk presidentkandidat, dels i fråga om sin bakgrund och hudfärg, dels i fråga om sin i 

sammanhanget låga ålder. Intresset för Obamas valkampanj bör heller inte underskattas då 

samtliga tidningar visade intresse för valet då Internet blev viktigare än tv som 

opinionsbildande kanal i USA.57 Det fanns helt enkelt mycket kring Obamas person som var 

tacksamt att skriva om, så det är inte konstigt att spel var den dominerande gestaltningstypen. 

Vad gäller Aftonbladets stora intresse för annan som huvudaktör så beror detta mycket på att 

man visat intresse för nära, men framförallt avlägsna, släktingar till Barack Obama i Kenya 

och givit dessa relativt stort utrymme. Samtliga tidningar visade mer eller mindre intresse för 

just Obamas kenyanska släkt men Aftonbladet var dominerande i den frågan. Det sista som är 

utmärkande för aktörsförekomst är det stora intresse Expressen visat för Sarah Palin. Hon 

förekom som huvudaktör fler gånger än sin partikamrat, presidentkandidaten John McCain. 

Dock kan jag konstatera att det inte var hennes sakpolitiska ståndpunkter som bidrog till 

                                                 
57 http://www.dn.se/ekonomi/obama-andrade-allt-1.833309 besökt 2009-05-08 
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hennes höga andel träffar utan snarare triviala saker som uppgifter om hennes klädkonto och 

var hon helst handlar sina kläder. 

 

Demokraterna var det dominerande partiet förutom i Expressen där republikanerna var något 

vanligare förekommande som huvudaktör procentuellt. Expressens avvikande resultat bör 

kunna kopplas samman med det visade intresset för Palin, även om aktörs förekomst inte per 

automatik innebär förekomst för ett parti. Det samma kan sägas om de övriga tre tidningarna 

där demokraterna var störst. Det hänger i mångt och mycket ihop med intresset för Obama 

som person och politiker. Att demokraterna var mer förekommande totalt sett än 

republikanerna är inte särskilt förvånande anser jag. Dels har jag tidigare presenterat en 

gallupundersökning som visar att stödet i Sverige för Obama var långt mycket större än för 

McCain, dels ligger det demokratiska partiets politik närmre den svenska modellen av politik, 

med till exempel stöd för allmän sjukvård.  

 

Slutligen ett par ord om artiklarnas ursprung. Som jag antog inledningsvis så har dessa fyra 

tidningar inte behövt förlita sig på nyhetsbyrågenererat material. De träffar som trots allt 

förekommit för denna kategori kan tillskrivas kortare notiser. Längre texter har antingen 

skrivits av korrespondent på plats eller reporter hemma. Egen korrespondent var den 

vanligaste kategorin för tre av fyra tidningar. Att SvD avviker genom att ha en större andel 

analysenheter kodade som reporter hemma kan bero på att SvD haft en större andel så kallade 

nyhetsanalyser kopplade till sina korrespondenttexter.     

 

Som jag var inne på under Teoretisk ram så är en anledning till att gestaltningsteorin är 

intressant att utgå ifrån demokratirelaterad. Men att säga att sak per definition skulle vara 

bättre än spel och i förlängningen skulle kunna leda till en bättre fungerande demokrati går 

inte att säga. Det är mer komplext än så. Det är fullt möjligt att spelgestaltningar kan locka till 

läsning på ett vis som sakgestaltningar inte kan då de ofta är torrare och rakare. Att som 

medborgare genom medierna engagera sig i kampen om makten behöver inte vara negativt. 

Tvärtom skulle det kunna innebära ett större politiskt engagemang och en nyfikenhet att ta del 

av politiska sakfrågor. Kampen om makten är ett verkligt inslag i politiken. Sedan får man 

hoppas att politiker ser makten som ett medel att nå sina politiska mål och att makten inte är 

själva målet.  
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Jag tror att ett medialt innehåll som till 100 procent består av sak inte skulle vara till 

demokratins fördel. Inte heller skulle 100 procent spel vara av ett stort värde. Troligt är att en 

balans av de olika typerna är det bästa. Spelartiklar som skapar engagemang och sakartiklar 

som ger kunskap.   

 

10. Slutsats 
 

Denna studie visar att spel var den gestaltningstyp som var vanligast i samtliga tidningar den 

undersökta perioden. Skiljelinjer vad gäller gestaltningstyper förekom dock. Sak var betydligt 

vanligare i DN och SvD än i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. I de fall ett 

sakfokus har gått att urskilja så var ekonomi och utrikes de vanligaste sakfrågeområdena. Vad 

gäller spelfokus så var opinion vanligaste hos DN och SvD medan Aftonbladet och Expressen 

visade störst intresse för aktör. Barack Obama var den dominerande aktören i samtliga 

tidningar och demokraterna var det dominerande partiet i alla tidningar utom Expressen som 

hade republikanerna som dominerande parti. Egen korrespondent var vanligast som 

artikelursprung för tre av tidningarna, undantaget var Svenska Dagbladet som hade flest 

träffar för reporter hemma. Jämförs resultaten för Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

2008 med dem som framkom för samma tidningar 2004, vid Celeste Perez undersökning, syns 

tydliga förändringar. Både spel och skandal/trivia har ökat på bekostnad av sak som har 

minskat. Förändringen som framkommit kan bero på att George W Bush vid 2004 års val 

redan suttit som president i fyra år varför hans politiska handlingar 2000–2004 säkerligen fått 

utrymme. Dessutom har intresset för Obamas person varit starkt 2008 vilket resulterat i ett 

stort antal träffar för kategorin spel.  
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12. Bilagor 
 

Kodschema 
 
Detta är det kodschema som jag använt mig under arbetet med mitt insamlade material. För variabel, 
som till exempel Tidning, finns olika variabelvärden. De siffror, och ibland bokstäver, som finns i 
anslutning till dessa variabelvärden är det som skrivits in i kodformuläret – som också presenteras här 
under bilagor. Är det en analysenhet från Dagens Nyheter som jag tar mig an har siffran 1 skrivits in i 
formulärets kolumn för tidning och så vidare.   
 
 
Tidning 
 
Dagens Nyheter         1
Svenska Dagbladet 2
Aftonbladet 3
Expressen 4
 
Analysenhet 
 
Rubrik         1
Ingress 2
Brödtext 3
 
Gestaltningstyp 
 
Sak         1
Spel 2
Skandal/Trivia 3
Oklar 4
 
Fokus - Sakvinkel 
 
Ekonomi 1
Skatter A
Statsfinanser B
Arbetsmarknad C
Handel         D
Sociala frågor 2
Sjukvård A
Skola B
Invandring C
Segregation D
Utrikes 3
Krigsföring A
EU och Europa B
Relationer övriga världen C
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Miljö D
Övrig Sakfokus 4
 
Fokus – Spelvinkel 
 
Debatt         1
Aktör 2
Kampanj 3
Opinion 4
 
Aktörers förekomst 
 
Barack Obama 
 
Ja, som huvudaktör         1
Ja, som medaktör 2
Nej 3
 
John McCain 
 
Ja, som huvudaktör         1
Ja, som medaktör 2
Nej 3
 
Joe Biden 
 
Ja, som huvudaktör         1
Ja, som medaktör 2
Nej 3
 
Sarah Palin  
 
Ja, som huvudaktör         1
Ja, som medaktör 2
Nej 3
 
George W Bush 
 
Ja, som huvudaktör         1
Ja, som medaktör 2
Nej 3
 
Annan aktör 
 
Ja, som huvudaktör         1
Ja, som medaktör 2
Nej 3
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Partiers förekomst 
 
Demokraterna 
 
Ja, som huvudaktör         1
Ja, som medaktör 2
Nej 3
 
Republikanerna 
 
Ja, som huvudaktör         1
Ja, som medaktör 2
Nej 3
 
Artiklars ursprung 
 
Egen korrespondent        1
Reporter hemma 2
Nyhetsbyrå 3
Oklar/övrig 4
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Kodformulär 
 
Detta är det kodformulär som jag använt mig under arbetet med mitt insamlade material. För variabel, 
som till exempel Tidning, finns olika variabelvärden. De siffror, och ibland bokstäver, som finns i 
anslutning till dessa variabelvärden är det som skrivits in i kodformuläret. Är det en analysenhet från 
Dagens Nyheter som jag tar mig an har siffran 1 skrivits in i formulärets kolumn för tidning och så 
vidare.   
 
 
Utgivningsdag:__________________________ Kontrollnummer:__________________ 
 
Tidning  Analysenhet  Vinkel        Fokus - sakvinkel 
 
 

   

 
Fokus – spelvinkel  
 
 
 
Aktörers förekomst 
 
Barack Obama John McCain  Joe Biden            Sarah Palin 
 
 

   

 
George W Bush Annan aktör 
 
 

 

 
Partiers förekomst 
 
Demokraterna Republikanerna 
 
 

 

 
Artiklars ursprung  
 
 
 
 
Övriga anteckningar: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 
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