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Abstract 

Genom en kvantitativ innehållsanalys studeras mediernas användning av opinionsundersökningar 

och dess gestaltningar av politiken tre veckor innan svenska riksdagsvalet 2010. Uppsatsens syfte 

ämnar kartlägga omfattningen av kapplöpningsjournalistik i politiska opinionsundersökningar i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Studiens frågeställningar berör det visuella, vem som citeras 

samt flera variabler inom kapplöpningsdimensionen. Tidigare forskning om mediernas 

gestaltningar i sammanband med opinionsundersökningar är främst internationell. Studien 

tillämpar gestaltningsteorin som förklarar kapplöpningsjournalistiken i opinionsundersökningar. 

Medielogiken förklarar varför opinionsundersökningar passar så väl in i mediernas 

nyhetsrapportering. Studiens resultat visar på att Dagens Nyheter till större del bedriver 

kapplöpningsjournalistik genom att utse/förutse vinnare eller förlorare i sina texter till skillnad 

mot Aftonbladet. Aftonbladet bedriver dock, till skillnad mot Dagens Nyheter, sin 

kapplöpningsjournalistik genom val av opinionstyper, krigs- eller sporttermer och det visuella 

elementen i grafer eller diagram. 

Nyckelord: kvantitativ innehållsanalys, gestaltningsteori, medielogik, kapplöpningsjournalistik, 

opinionsundersökning, nyhetsartiklar, Aftonbladet, Dagens Nyheter 
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1. INLEDNING  

Opinionsundersökningar visar att partiledarna är ”Redo för matchen”1 och ”Nu ska de göra 

upp”2. ”Kriget om varje röst”3 har börjat och ”De rödgröna knappar in”4. Vi ser på upploppet att 

statsministern ”Firar redan valsegern”5.  Men vad är det som händer!? Det visar sig att det blir 

”SUPER-JÄMT nya siffror: Det blir en rysare i morgon”6. Detta är bra exempel på hur medierna 

rubricerar opinionsundersökningar för att dramatisera och efterlikna en tävling som ökar 

spänningen i valbevakningen. 

Den 19 september 2010 gick svenska folket till valurnorna för 32:a gången och inför riksdagsvalet 

presenterades dagligen nya opinionsundersökningar i nästan alla nationella tidningar. Men 

undersökningarna är omstridda. Experter menar att de saknar tillförlitligt vetenskapligt värde, då 

den utpekade opinionen inte motsvarar forskarnas syn på ”the public opinion”.7 Vi kan i debatten 

finna flera kritiska ställningstaganden till opinionsundersökningar, delvis inom journalistkåren. 

Det finns röster som menar att opinionsundersökningars roll en period innan valet bör 

diskuteras, då de tar stor plats i mediebevakningen. Kritik riktas också mot att tidningarnas 

politiska färg tenderar att krypa in bland nyhetssidorna.8  

Mats Ekström menar att det är mediernas benägenhet att publicera opinionsundersökningar som 

gjort dem till en industri. 9 Mätningarna passar så väl in i medielogiken att ”behovet av dramaturgi 

ibland är större än vikten av källkritik”.10 Undersökningar skapas för att uppfylla journalistikens 

behov av att dramatisera och visualisera politiken. Som en följd av mediedramaturgin framställs 

ofta politiken i form av en match där vinnare och förlorare ska koras utifrån opinionen.11 Mot 

denna bakgrund är det intressant att titta närmare på fenomenet opinionsundersökningar.  

Den forskning som bedrivits om medier och opinionsundersökningar är främst internationell och 

berör i första hand redovisningen av opinionsundersökningars basinformation12 i artiklar samt 

hur opinionen politiken gestaltas genom opinionsundersökningar. Några av slutsatserna inom 

                                                           
1
 Aftonbladet 18 september s.16 

2
 Aftonbladet 12 september s.13 

3
 Aftonbladet 7 september s.10 

4
 Dagens Nyheter 3 september s.10 

5
 Aftonbladet 13 september s.10 

6
 Aftonbladet 18 september s.14 

7
 Ekström, Mats (2006) Politiken i mediesamhället s.251 

8
 Dagens Media: Debatt om opinionsundersökningar 

9
 Ekström, Mats (2007) Paketerad politik s.53 

10
 Larsson, Larsåke (2005) Opinionsmakarna s.105-107 

11
 Ekström, Mats (2006) Politiken i mediesamhället s.251 

12
 Metodologisk basinformation: exempelvis felmarginal, urval, bortfall, frågeställning, beställare, 

opinionsinstitut, undersökningsdatum 
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den forskningen handlar om att medier tenderar att fokusera mer på dramaturgin och 

opinionsresultaten än rapporteringen av sakfrågor. Opinionsresultaten innebär en stor flexibilitet 

vad gäller journalisternas tolkning och vinkling av informationen. Kapplöpningsgestaltning är 

vanligt förekommande enligt resultat från tidigare forskning. Ibland används 

opinionsundersökningar i syfte att skapa relevans och kontext för en artikel, resultaten används 

okritiskt och ses ofta som ren fakta. På svensk mark är området bristfälligt undersökt. I Sverige 

har Mats Ekström genomfört en studie över visuella element i tidningsartiklar som refererar till 

opinionsundersökningar; så som bilder, diagram, rubriker och underrubriker. 

Opinionsresultaten genererar exklusiva nyheter om det politiska läget i landet, det är dock sällan så 

noga vilka siffror som döljer sig bakom de stora rubrikerna och suggestiva bilderna. Ekström 

menar att en bra rubriksättning förenklar och dramatiserar – den väcker uppmärksamhet och 

chockerar. I konstruktionen av längre berättelser, exempelvis riksdagsvalet, fungerar 

opinionsresultat också som effektiva inslag.13 Genom mätningarna kan journalistiken realisera 

anspråket att företräda allmänheten och granska den politiska makten. Opinionsmätningarnas 

genomslag i medier är kopplad till dess konkreta användbarhet i nyhetsproduktionen. 

Mätningarna är enkla och icke resurskrävande samtidigt som siffrorna vittnar om ”objektivitet”.14 

Mats Ekström menar att diagrammen ger uttryck för mediernas syn på relationen mellan 

medborgare och beslutsfattare där medborgaren agerar betygsättare utifrån politikerns 

prestationer, politiker kämpar om medborgarnas förtroende. Rubriker, underrubriker och 

diagram visar på medborgarnas föränderlighet, något som verkar gå att mäta exakt.15 Vi tar bitvis 

utgångspunkt i Mats Ekströms studie, då vi finner det relevant att inspireras av Ekströms fokus 

på rubrik, underrubrik och visualiseringstekniker. Vi ser därför en stor möjlighet att komplettera 

forskningen på inhemsk mark genom att kombinera den internationella forskningen om 

kapplöpning med Mats Ekströms studie om de visuella uttrycken i artikeln.  

Det är högst intressant att se hur opinionsundersökningar används i den journalistiska 

valbevakningen; genom att exempelvis studera rubriksättning och vilken jämförande ansats de 

antar mellan opinionsinstitut samt vilka som får uttala sig i artiklarna kan vi se vilken roll 

opinionsundersökningar har i valbevakningen. Vi finner det intressant att se hur den tidigare 

internationella forskningen även går att förankra på den svenska arenan. Genom denna 

undersökning kartlägger vi användningen av opinionsundersökningar i samband med en 

valkampanj, något som inte tidigare genomförts i Sverige med dessa två angreppssätt. 

                                                           
13

 Ekström, Mats (2007) Paketerad politik s.51-52 
14

 Ibid. s.55 
15

 Ekström, Mats (2006) Politiken i mediesamhället s.244 



6 
 

1.2 Syfte 

Syftet är att studera användningen av opinionsundersökningar i samband med valbevakningen i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter och hur journalistiken använder opinionsundersökningar för att 

gestalta politiken inför valet.  

1.2.1 Frågeställningar 

 I vilken omfattning förekommer opinionsundersökningar och vilka typer av 

opinionsundersökningar förkommer i tidningarna?  

 Hur gestaltas politiken genom opinionsundersökningar? I vilken utsträckning utses eller 

förutses vinnare och förlorare samt i vilken utsträckning används krigs- eller sporttermer? 

I vilken utsträckning får experter, politiker och medborgare uttala sig i artiklarna? 

 I vilken utsträckning används tidsjämförelser och opinionsinstitutsjämförelser i 

nyhetsartiklar som refererar till en opinionsundersökning? 

 Vilka skillnader mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter framkommer i undersökningen? 

1.3 Uppsatsen disposition 

Uppsatsen inleds med ett gemensamt inlednings- och bakgrundsavsnitt för att introducera ämnet 

för läsaren och placera forskningsområdet i relation till tidigare forskning. Därefter presenteras 

studiens syften samt de frågor som är relevanta att undersöka i förhållande till syftet. Därefter ges 

en grundligare presentation av den tidigare internationella forskningen. Nästkommande avsnitt 

beskriver uppsatsen teoretiska ramverk och de teoretiska utgångspunkter som ska tillämpas på 

det empiriska materialet. I metoddelen presenteras den kvantitativa metod som undersökningen 

utgår ifrån. I material och urval presenteras materialet undersökning utgår ifrån samt vilka 

kriterier urvalet baseras på. Nästkommande del i uppsatsen består av resultatredovisning och 

analys. Resultatet diskuteras löpande i relation till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare 

forskningen. Avslutningsvis följer slutsatser och diskussion där uppsatsens centrala slutsatser 

presenteras och diskuteras. I slutsatsen knyts syfte och resultat samman för att diskuteras mot 

teoriavsnittet. Resultatens betydelse och eventuella indikationer på generella företeelser diskuteras 

samt resultatens trovärdighet. Här presenteras också förslag på anknytande områden som är 

intressanta att studera vidare. Uppsatsen sammanfattas slutligen i några radar som knyter samman 

en kortfattad presentation över uppsatsen tillsammans med uppsatsens viktigaste slutsatser. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel beskrivs en del av den tidigare forskningen om opinionsundersökningar. 

Inledningsvis presenteras en generell forskningspresentation på området, följt av fyra 

forskningsartiklar som presenteras mer ingående då de anknyter väl till studiens 

undersökningsområde och syfte. 

Det finns mycket tidigare forskning på ämnet om hur medierna och journalistiken speglar 

opinionen och opinionsundersökningar. Den forskning som är relevant utifrån denna studies 

syften behandlar hur medierna använder och speglar opinionsresultat – hur de skapar en bild av 

en rådande opinion. Majoriteten av den närliggande tidigare forskningen är internationell och 

behandlar hur väl opinionsundersökningens metodologiska information presenteras i artiklar som 

hänvisar till en specifik undersökning. Resultaten visar generellt sett att värdefull information, för 

bedömning av kvaliteten på en undersökning, ofta nedprioriteras. Forskaren Reed L. Welch 

menar exempelvis att läsaren bör avfärda opinionsundersökningar helt av den anledningen, han 

påpekar också att opinionsundersökningar ibland används i syfte att skapa relevans och kontext 

för en artikel. Lewis, med flera, menar att opinionsundersökningars syfte är att informera 

allmänheten i debatten inom den politiska eliten. Opinionsundersökningsresultaten används 

okritiskt och ses som fakta av många medier.16 Forskare undersöker samtidigt hur opinionen 

speglas som en kapplöpning, där artikelns fokus handlar om skillnaden mellan kandidaterna i 

opinionsstödet. Sakfrågor hamnar därigenom ofta i periferin i medierapporteringen till fördel för 

dramaturgiska grepp med kapplöpning som skapar en historia. 17  

Robert Andersen undersökte i artikeln reporting public opinion polls: the media and the 1997 Canadian 

election hur tidningar och tv rapporterade politiska valopinioner inför valet 1997 i Kanada. De 

frågor han ställde sig var om den metodologiska informationen kring opinionsundersökningar 

redovisades i artiklarna samt om journalistiken framställde politiken som en kapplöpning 

(horse-race).18 

Hans undersökning bestod dels i en kvantitativ innehållsanalys av alla nyhetsrapporteringar 

gällande valet 1997, för att undersöka i vilken utsträckning opinionsundersökningar 

reproducerades som nyheter. Artiklar som nämnde en eller flera opinionsundersökningar kodades 

enligt följande information; opinionsundersökningens resultat är huvudfokus i artikeln, resultat av 

mer än en opinionsundersökning nämns, resultat av opinionsundersökningar jämförs över tid, 

                                                           
16

 Welch (2002): Polls, Polls, and More Polls: an evaluation of how public opinion polls are reported in 
newspapers 
17

 Andersen (2000): Reporting public opinion polls: The media and the 1997 Canadian election  
18

 Ibid. 
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resultat av opinionsundersökningar inom samma tid jämförs mellan olika opinionsinstitut, 

grafiska moment och tabeller används för att visa resultaten av opinionsundersökningen, en 

vinnare utses, en vinnare förutses samt resultat av opinionsundersökningar ses som bevis för 

politikers handlingar under valkampanjen. Robert Andersen genomförde därtill två mindre 

kvalitativa analyser, dels för att visa på betoningen av opinionsundersökningar och några vanliga 

problem i tolkningen av dessa. Dels i syfte att mer ingående undersöka faktapresentationen om 

utförandet av varje unik opinionsundersökning.19  

Den övergripande teori som undersökningen utgick ifrån handlar om hur medier gestaltar (frame) 

opinionsundersökningar. Den normativa teorin består av kriterier uppsatta av The Canadian Daily 

Newspaper Publichers’ Association’s och Canadian Broadcasting Standards Council’s om vilken 

information som bör presenteras om en opinionsundersökning i samband med en 

opinionsåtergivning. Kraven är följande: namn på opinionsinstitutet eller firman som genomfört 

undersökningen, urvalets storlek, procent av tveksamhet, procent av icke-svar, bortfall, 

felmarginal, datum för genomförande av undersökning, datum för första publicering av 

opinionsresultatet samt exakt frågeställning.20  

Resultatet av undersökningen pekade på att medierna förlitade sig i hög grad på 

opinionsundersökningar för att beskriva dynamiken i valkampanjen och väljarnas stöd. Han 

menar att medierna använde sig av kapplöpningsjournalistik. Detta innebär att journalistiken 

fokuserar mer på dramaturgin och opinionsresultat än på rapporteringen av sakfrågor. 

Författaren menar också att resultaten av opinionsundersökningar behandlas som fakta, där 

begränsningar i undersökningen sällan diskuteras. Analysen visar att fakta kring den 

metodologiska informationen var bristfällig, vilket innebär att läsarens förmåga att utvärdera 

trovärdigheten av opinionsresultaten begränsas.21 

  

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
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I artikeln Horse-race journalism: Reporting the polls in the 1976 presidential election undersökte 

C. Anthony Broh rapporteringen av opinionsundersökningar och hur den följde 

kapplöpningsinramningen i presidentkampanjen i amerikanska valet 1976. Han genomförde en 

kvantitativ innehållsanalys av dagspress, magasin och tv-rapporteringar där han menar att den 

huvudsakliga rapporteringen av opinioner beskriver vem som leder presidentvalet just nu och 

fokuserar på skillnaden mellan presidentkandidaterna. 22 C. Anthony Broh menar att: 

–”A horse is judged not by its absolute speed or skill but in comparison to the speed of other 

horses, and especially by its wins and losses” 23 

Författaren menar att utifrån de data som en opinionsundersökning genererar har journalisterna 

stor flexibilitet att tolka och vinkla informationen. Även om Broh menar att användningen av 

sporttermer i viss mån trivialiserar politiken, och att sakfrågor kommer i skymundan, påstår han 

att detta tillvägagångssätt kan nå individer som inte är intresserade av politik.24 

I artikeln Images of citizenship on television news: construcing a passive public av Justin Lewis, 

Karin Wahl-Jorgensen och Sanna Inthorn behandlas en annan aspekt av mediernas 

presentationsformer, på vilket sätt public opinion och medborgarskap presenterades och 

iscensattes av media, i detta fall tv-nyheter i USA och Storbritannien. De analyserade mediernas 

skildrande av relationen mellan medborgare och politiker. Den relationen präglades av 

medborgarens passivitet i motsats till politikers, eliters och experters aktiva roll i 

samhällsdebatten. Medborgarrollen begränsades till vad som liknade en publik där individen tilläts 

utrymme att uttrycka känslor men sällan möjligheten att uttrycka politiska åsikter eller politiska 

förslag. Lewis, med flera, menar att opinionsundersökningar endast är en liten del av de ”forum” 

där medborgaren kommer till tals i mediesammanhang. Slutsatsen är att tv ofta refererade till 

public opinion men sällan erbjöd systematiska bevis för sina påståenden/slutsatser. Författarna 

menar att opinionsundersökningar må vara kritiserade för sina brister men är de facto det mest 

systematiska tillvägagångssättet att kartlägga människors åsikter. Sammanfattningsvis iscensattes 

medborgarens röst som passiv med undantag från diverse känslouttryck, deras roll är inte att 

uttala sig i politiska frågor. Medborgaren saknar auktoritet och saknar därför en tydlig roll i 

nyheten. Därmed är den politiska världen, i den meningen, uteslutande till för politiker och 

experter.25 

                                                           
22

 Broh, Anthony (1980): Horse race journalism: Reporting the polls in the 1976 presidential election 
23

 Ibid. s.515 
24

 Ibid. 
25 J. Lewis, K. Wahl-Jorgensen, S. Inthorn (2004) Images of citizenship on television news: constructing a passive 

public 
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I studien The media representation of public opinion: British television news coverage of the 2001 general election 

som genomfördes av Rod Brookes, Justin Lewis och Karin Wahl-Jorgensen undersöktes hur 

public opinion representerades i valbevakningen i tv-nyheter. De undersökte även hur vissa typer 

av opinionsundersökningar, kapplöpningsopinioner, var prioriterade i nyhetsrapporteringen till 

nackdel för andra opinionstyper. Forskarna kvantifierade materialet i syfte att undersöka vilken 

typ av opinionsundersökningar som dominerade; spelgestaltning, kapplöpning eller 

sakfrågegestaltning. De intresserade sig även för om opinionsundersökningen konstruerades för 

den generella befolkningen eller för någon specifik grupp. Resultatet visade att när en 

opinionsundersökning nämndes, hade presentationsformen i 84 procent av fallen karaktären av 

en kapplöpning, där resultaten visade vilket parti eller vilken politiker som var populär medan 

diskussion och opinionsundersökningar om sakfrågor nedprioriterades tydligt.26 

Resultaten av studien visade också att personer som ingår i en opinionsundersökning tenderar att 

vara mer positivt inställd till en fråga, forskarna menade dock att svaren ofta inte korrelerar med 

respondentens politiska röstavsikt. Forskarna ifrågasatte det stora fokuset på kapplöpningen när 

den, som forskarna menar, säger så lite om opinionen inom befolkningen. De gav tre 

förklaringar:27 

 För det första är opinionsundersökningar med kapplöpningstema ett passande inslag i 

den övergripande berättelsen om valet.  

 För det andra används opinionsundersökningar för att utveckla 

kapplöpningsjournalistikens berättelse – en form av att strukturera valkampanjen. 

Användningen av opinionsundersökningar i valbevakningen har faktiskt väldigt lite att 

göra med att försöka förstå eller företräda den allmänna opinionen.  

 För det tredje är opinionsundersökningar en vägledning över människors ideologiska 

sympatier.  

Forskarna menar att opinionsundersökningar används uppifrån och ner, det vill säga från 

politiska eliter riktat till medborgarna, inte tvärtom. Opinionsundersökningarnas syfte är att 

informera allmänheten i debatten inom den politiska eliten. Undersökningarna är inte ett instrument 

för medborgarna, där politiker reagerar på den allmänna opinionen. Opinionsundersökningarna 

är ett verktyg där allmänheten reagerar på politiska handlingar.28 

                                                           
26

 R. Brookes, J. Lewis, K. Wahl-Jorgensen (2004) The media representation of public opinion: British television 
news coverage of the 2001 general election 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 



11 
 

3. TEORI 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Gestaltningsteorin är 

intressant då den beskriver kapplöpningsdimensionen medan teorin om medielogiken förklarar 

nyhetsrapporteringen i valtider. Sist presenteras ett kapitel om opinionsundersökningens 

utveckling och kritik. 

3.1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin beskriver journalistikens (re)konstruktioner och gestaltningar av verkligheten. 

Mediernas spegling av verkligheten kan aldrig vara synonymt med den reella verkligheten. 

Mediernas och främst nyhetens legitimitet i samhället bygger på metaforen att medier speglar 

verkligheten objektivt. Inom forskningen finns inget som helst stöd för mediernas anspråk som 

spegelbild av verkligheten. Verkligheten är i sin natur obegränsad medan mediernas nyheter 

präglas av ett begränsat format; det handlar om val av ämne, källor, berättarperspektiv, fakta och 

ord.29  

Gestaltningsteorin bygger på två observationer. Den första handlar om att mediernas förmedlade 

verklighetsbild aldrig är densamma som den aspekt av verkligheten som nyheterna beskriver. 

Centrala element i teorin handlar om hur gestaltningar medvetet eller omedvetet organiserar 

information – att kommunicera är att gestalta. Den andra observationen bygger på att 

nyhetsjournalistikens bild av verkligheten blir självförverkligande i den mening att det är 

journalistikens verklighet som skapar människors bild av verkligheten. Alla påverkas av mediernas 

verklighetsbild mer eller mindre. Desto mer beroende av mediernas information en individ är, 

desto större sannolikhet att personen är mottaglig för mediernas påverkan.30 

Gestaltningsteorin kan sammanfattas genom att olika gestaltningar aktiverar olika tankar och 

associationer, detta leder till att människor drar mer eller mindre förutsägbara slutsatser. 

Gestaltningarna kan vara uttryck för medvetna försök att påverka opinionen men de kan också 

vara en del i djupt liggande och ”självklara” kulturella värderingar, normer och myter. Genom att 

specifikt organisera information och skapa sammanhang genom val av vinkel, fakta, attribut, 

källor och ord skapas iscensättningen av gestaltningar.31 
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Gestaltningsteorin har kommit att bli populär och lockat forskare från många skilda vetenskapliga 

traditioner. Teorin är ett av de snabbast växande forskningsfälten med relevans för den politiska 

kommunikationen och mediernas makt. Vissa hävdar att gestaltningsteorin representerar ett nytt 

paradigm inom medieforskningen. På grund av dess snabba framfart på kort tid kan det förklara 

varför den ännu saknar enhetliga definitioner.32    

3.1.1 Gestaltningsteorin i studien om hur medier speglar opinionsundersökningar 

Teorin används vanligtvis för att studera hur journalistiken gestaltar något genom att på förhand 

definiera ett antal gestaltningar och för att undersöka vilken gestaltning som dominerar alternativt 

om de olika gestaltningarna förekommer.33 Gestaltningsteorin är en central teori när vi vill 

undersöka hur medier gestaltar opinionsundersökningar. Dels på grund av att den belyser 

kapplöpningsfenomenet inom journalistiken men också hur den via gestaltningar rekonstruerar 

verkligheten genom användandet av opinionsundersökningar.  

För att genomföra en adekvat undersökning av journalistikens gestaltningsmakt krävs att man 

utgår från klara definitioner av vad som räknas som gestaltningar. Det krävs att gestaltningarna 

har tydligt identifierbara konceptuella eller språkliga karaktärer för att skilja från enbart en 

vinkling.34 Utöver detta krav finns det ytterligare två villkor som måste uppfyllas för att räknas 

som en journalistisk gestaltning. Gestaltningarna ska vara vanligt förekommande samt att de på 

ett tillförlitligt sätt ska gå att skilja från varandra. Ett problem med att ha en allt för vid tolkning 

av vad som ska räknas som journalistiska gestaltningar är att begreppet blir kraftlöst och mindre 

värt som analysredskap. 35  

Teorin fungerar som ett verktyg för att undersöka mediernas tendenser att spegla 

opinionsundersökningar med sport- och tävlingsbegrepp. Genom att kategorisera hur en artikel 

speglas, gestaltas och rapporteras kring en opinionsundersökning skapar vi en förutsättning för 

att på ett effektivt sätt operationalisera och använda teorin i analysen. Gestaltningsteorin skapar 

en tydlig koppling till mediernas iscensättning av politiken som en kapplöpning. 
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3.1.2 Spelgestaltning av politiken – decimalerna korar vinnaren 

När politik gestaltas som spel handlar det om politiska strategier – en tävling om makten, en 

kapplöpning. Kapplöpningsgestaltning används mer frekvent under valtider. Frågan handlar inte 

om hur landet ska styras på bästa sätt utan vem som leder opinionen, vem som förlorar och vem 

som vinner röster. Kampen om opinionen är en kamp om makt, politikern gestaltas som en 

strategisk aktör som syftar till att vinna makt istället för att driva en ärlig vilja att förbättra 

samhället. Politiska förslag framställs som ett medel att nå målet – makten. Strömbäcks slutsats är 

att konsekvenserna av journalistikens gestaltningar genererar en ökad misstro mot politiken.36  

Strömbäck refererar till Josef Cappella och Kathleen Hall Jamieson som skiljer mellan två 

gestaltningar av politik; sakfrågegestaltningar och spelgestaltningar (kapplöpning). Det centrala i 

en kapplöpning är enligt Cappella och Jamieson att politik drivs av ett egenintresse där makt ses 

som ett mål, inte som ett medel. Forskarna betonar att det finns sex utmärkande drag av 

spelgestaltningar: 37 

 Vinnare och förlorare är den mest centrala frågan. 

 Språket är influerat av krig, spel och tävlingar. 

 Det är en berättelse med artister, kritiker och publik (väljare). 

 Kandidaternas framträdande, stil och hur de uppfattas är centralt. 

 Stark fokus på opinionsmätningar - hur kandidater klarar sig i dem. 

 Kampanjernas, kandidaternas och valets viktigaste mål handlar om vem som vinner. 

Journalistiken använder medborgarna för att berätta en berättelse som överensstämmer med 

journalisternas föreställningar om politiken och sin egen roll i sammanhanget.38 När politiken inte 

beskrivs enligt sakfrågor gestaltas politiken ofta som ett spel i valtider. I media likställs opinionen 

med väljarna. Kapplöpningsjournalistiken exkluderar till stor del sakfrågerapporteringen och 

frågan om hur landet ska styras på bästa sätt.39 Opinionsundersökningar kan användas på olika 

sätt i konstruktion av nyhetsberättelsen och visuellt attraktiva nyhetssidor.40 Opinioner tillför ett 

vetenskapligt värde där diagrammen har ett högt informationsvärde. Idag präglas de dock starkt 

av den journalistiska dramaturgin. Bildsättning, rubrik och artikelns placering skapar nyheten.41 
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Mätningarna erbjuder en uppsättning tänkbara sätt att åskådliggöra förenklade och 

nyhetsskapande politiska förändringar, skillnader, åsikter och värderingar.42  

3.2 Medielogik 

Medielogiken sammanfattar vilka värderingar och kriterier som ingår i nyhetsurvalet. Det handlar 

om mediernas sätt att berätta och fånga publikens uppmärksamhet samt hur väl anpassad 

nyheten är (och kan vara) till mediernas formspråk och rutiner. Människan är alltid i viss mån 

beroende av nyhetsjournalistiken för att ta del av information bortom våra egna erfarenheter.  

Centralt i medielogiken är att nyheten måste passa och anpassas till medieformatet, dess 

organisation, interna arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet. Strömbäck nämner att 

det finns två sidor av medielogiken. Den första är att det inte är verkligheten i sig som styr 

utformningen av mediernas rapportering; istället formas den av behovet av samspel mellan 

teknologiska villkor och förutsättningar, organisatoriska och institutionella faktorer, 

mediepublikerna och konkurrensen med andra medier och publikernas uppmärksamhet, samt 

samspelet med politiska och ekonomiska aktörer. Den andra sidan av medielogiken innebär att 

mediernas roll har blivit central i det moderna samhället. Idag är aktörer i en beroendeposition av 

medierna för att kommunicera med folket, detta förhållande har byggt upp ett behov från 

aktörens sida att anpassa sig till medielogiken. Strömbäck menar att det uppstår en dubbel 

omformning av verkligheten där politiska och sociala aktörer anpassar sig utefter medierna och 

medielogiken. Men medierna omformar nyhetsinnehållet (aspekt av verkligheten) än en gång för 

att nyheten ytterligare ska passa in i medielogiken. Jesper Strömbäck nämner att enligt 

David Altheide och Robert Snow, som ursprungligen formulerade teorin om medielogiken, leder 

detta till slutet för den organiserade journalistiken. Idag handlar det inte om att observera 

verkligheten och rapportera om det som är viktigt och relevant, istället handlar journalistiken om 

att hitta nyheter som passar medieformatet och egna produktionsvillkor. Ett centralt behov hos 

medierna handlar om att reducera informationsmängden och att fånga människors 

uppmärksamhet.43  

Olof Petersson hänvisar till den norska samhällsforskaren Gudmund Hernes som menar att 

informationsfattigdom har ersatts av informationsrikedom. Ett samhälle med ett stigande 

informationsöverskott kommer att präglas av ett stigande underskott på uppmärksamhet. Dagens 

journalistiska arbetssätt handlar i stora drag om att väcka uppmärksamhet. Idag är journalistiska 
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medier betydligt mer aktivt skapande än passivt avspeglande.44 Medierna har utvecklat olika 

berättartekniker för att hantera den situationen, vilka kan ses som konkreta utryck för 

medielogiken. De innefattar tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, intensifiering, 

personifiering och stereotypisering (se vidare 3.2.2 Berättartekniker).45 Berättartekniker är försök 

att öka uppmärksamheten liksom dramatisering där enstaka nyhetshändelser passas in i en större 

berättelse, exempelvis opinionsundersökningar i valbevakningen.46  

3.2.1 Nyhetsurval & nyhetsvärdering 

Journalistik handlar om att välja och välja bort, resultatet blir att mediernas bild av verkligheten 

alltid är ofullständig. Det finns två nyckelbegrepp inom medielogiken; nyhetsurval och 

nyhetsvärdering. Nyhetsurval är det som slutligen publiceras i den journalistiska produkten. 

Nyhetsvärderingen beskriver hur den redaktionella arbetsprocessen värderar möjliga nyheter. Det 

finns dock inget tvingande samband mellan dessa två, en artikel kan publiceras även om den har 

ett lågt nyhetsvärde samtidigt som en nyhet med högt nyhetsvärde kan sållas bort i 

nyhetsurvalet.47 Inom medielogiken finns ett antal olika kriteriemallar för nyhetsvärdering. Två 

teorimodeller är uppsatta av Hvitfelt (1985) och McManus (1994).48 (Se tabell 1.) 

Tabell 1. Nyhetsvärdering  

McManus (1994) Hvitfelt (1985) 

Närhet i tid Handlar om politik, ekonomi eller olyckor 

Närhet i rum Geografisk eller kulturell närhet 
Konsekvenser Sensationer och överraskningar 

Human interest Elitkällor 
Att något är framträdande  Enkla att beskriva 

Ovanligt Viktiga och relevanta 
Konflikt Negativa inslag 

Bra bilder Utspelar sig under kort tid men som del av ett 
tema 

Underhållande  
Aktuellt och nytt  

  

Det finns flera teoribildningar om vilka nyhetsvärden en nyhetsvärdering ska utgå ifrån.  De flesta 

utgår ifrån samma föreställningar som främst handlar om den potentiella nyhetens vikt och 

intresse. Nyhetens vikt beskriver vad medierna anser viktigt att deras publiker känner till. Intresse 

handlar om föreställningar om vad medierna tror att deras publiker är intresserade av. Andra 

övergripande faktorer på lägre nivå är exempelvis geografisk, social och tidsmässig närhet, hur 
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samhällets eliter agerar, graden av överraskning och graden av sensation. McManus och Hvitfelt 

utgår ifrån dessa i sin egen teoribildning och har utvecklat dem med egna terminologier för att 

beskriva nyhetsvärderingens faktorer. Även om teorimodellerna skiljer sig åt, finns det mycket 

som förenar dem. Ju fler nyhetsvärderingskriterier en potentiell nyhet uppfyller, desto större är 

chansen att nyheten får betydande uppmärksamhet i medierna – åtminstone teoretiskt. Viktigt att 

poängtera är att det inte handlar om nyhetens objektiva egenskaper utan också hur den kan 

anpassas och omformas för att passa medieformatet.49 

Jesper Strömbäck har sammanfattat forskningen kring nyhetsvärdering och faktorer som 

påverkar mediernas nyhetsurval i tio punkter. Viktigt att poängtera är att slutsatserna i första hand 

gäller massmedier i västliga demokratier på en konkurrensutsatt journalistisk marknad med 

ambitionen att vara opartisk eller neutral.50 

Sannolikheten att medierna rapporterar om en nyhet… 

 ökar om nyheten upplevs viktig och relevant. 

 ökar om publikens intresse för nyheten antas vara stor. 

 ökar om nyheten handlar om kända, statusfyllda eller mäktiga personer eller nationer. 

 ökar desto mer nyheten kan rapporteras med hjälp av berättartekniker. 

 ökar desto mer nyheten passar in i mediernas format. 

 ökar desto om nyheten är billig att bevaka i den mån att materialet passar medielogiken 

och medieformatet. 

 ökar om nyheten är exklusiv. 

 minskar desto större krav på förkunskaper och intresse nyheten ställer på läsaren. 

 minskar om stora resurser krävs i form av arbetstid, personal eller pengar för att bevaka, 

följa upp eller granska en möjlig nyhet. 

 beror på mediernas kommersiella intressen; desto större behov av att fånga en masspublik 

tenderar underhållningskriterierna att bli styrande för nyhetsurvalet och utformningen, på 

bekostnad av relevans och saklighet.   

3.2.2 Berättartekniker 

Vad som avgör om en potentiell nyhet publiceras har inte enbart att göra med nyhetens objektiva 

egenskaper, utan hur väl dessa kan anpassas eller omformas efter medieformatet och olika 

berättartekniker. Medier tillämpar ett antal berättartekniker för att nyheten ska stämma bättre in i 

medieformatet och dessa tekniker kan ses som konkreta uttryck för medielogiken. Till 

berättarteknikerna hör tillspetsning (huvudpunkter i nyheten lyfts fram och tillspetsas i det 

begränsade utrymmet), förenkling (komplexiteten reduceras och nyheten presenteras enkelt och 

koncist), polarisering (kontraster i synsätt lyfts fram), konkretion (det konkreta är enklare att både att 
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rapportera om och avbilda jämfört med abstrakta fenomen), intensifiering (att göra berättelsen mer 

levande och intresseväckande), personifiering (att locka intresse och uppmärksamhet genom att ge 

ett problem eller åsikt ett ansikte) samt stereotypisering (utgår ifrån gemensamma kognitiva scheman 

och väcker förutfattade meningar och associationer). Desto större möjligheter den potentiella 

nyheten har att anpassa sig efter berättartekniker desto större sannolikhet är det att nyheten blir 

en del av det slutliga nyhetsurvalet.51 52  

3.3 Opinionsundersökningars utveckling & kritik 

Opinionsmätningar började redan under 1900-talets första år, amerikanska tidningar började pejla 

opinionen genom att inkludera ett svarsformulär som läsaren ombads returnera (genom svaren 

lyckades de förutse vinnaren i presidentvalet 1916). På grund av avsaknad av ett medvetet urval i 

opinionsmätningens förlaga misslyckades tidningen att förutse valutgången i 1936 års 

presidentval (trots 2 miljoner enkätsvar). Samtidigt presenterade George Gallup en utvecklad 

metod som grundades på statistisk urvalsteknik där delgrupper (miniatyrsamhällen) omsorgsfullt 

valdes ut för att representera samhället i stort. Gallup tvingades dock, efter att han inför 1948 års 

presidentval angav fel vinnare, att ifrågasätta sin urvalsteknik och i fortsättningen utgå ifrån ett 

sannolikhetsurval. Det finns flera förklaringar till varför opinionsundersökningar har kommit att 

bli den dominerande metoden för att undersöka befolkningens åsikter. 53  Till stor del handlar det 

om att opinionsundersökningar drog till sig stort intresse och finansiellt stöd mot slutet av 

1940-talet från marknadsförare, politiker och framförallt massmedier.54 

Det finns delade meningar om opinionsundersökningars betydelse, specifikt dess inverkan på den 

demokratiska processen. Debatten ökade i takt med den växande uppmärksamheten. Vissa ansåg 

att opinionsundersökningar speglar folkopinionen och därmed bör tillmätas stor betydelse. Andra 

ansåg att opinionsundersökningar används som propagandainstrument och bör därför motverkas 

och begränsas. Olof Petersson refererar till Gallups beskrivning av opinionsundersökningar som 

ett stort framsteg i samhällsutvecklingen – det hade nu blivit möjligt att utveckla en demokrati 

grundad på vetenskap. De som är emot opinionsundersökningar hävdar att undersökningarna 

kan användas i manipulativt syfte och kan då ses som ett hot mot demokratin. Petersson hänvisar 

till flera kritiker som är inne på linjen att opinionsmätningar egentligen inte mäter folkets åsikter, 

utan kan ses som ett instrument för att kontrollera folket.55  
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Opinionsundersökningarnas effekt kan innebära, genom sin dominans i medier, att 

samhällsdebatten riskerar att undanskymma alternativa sätt att uppfatta opinionen. Det beror på 

att opinionsmätningar utgår ifrån ett antal uttryckliga och underförstådda förutsättningar. 56 

Petersson menar att en opinion sällan kan presenteras i procentsatser. Han förtydligar dock att 

det finns beprövade metoder som genererar index, skalor och intensitetsmått som ger 

kartläggningen en mer rättvis bild av folkopinionen. Tillvägagångssättet är dock resurskrävande 

och kräver en mer nyanserad presentation, något som inte passar in med nyhetsförmedlingens 

krav på entydiga resultat. Olof Petersson menar att det flesta opinionsundersökningar som 

publiceras är beställda av medierna själva, exempelvis opinionsjournalistik gällande vinnare och 

förlorare efter utfrågningar och debatter med partiledare. Petersson menar att dessa 

undersökningar innehar stora metodproblem som genererar mycket osäkra resultat. De 

undersökningar som bedrivits om mediernas användning av opinionsundersökningar visar att den 

inte speglar folkopinionen, utan i första hand journalistiken. Detta leder till, menar 

Olof Petersson, att opinionsjournalistik är en del av dagens mediedramaturgi.57  

Slavko Splichal hänvisar till Albig som menar att ingen opinionsmätning är adekvat så vida den 

inte leder till korrekta antaganden om de attityder som ligger bakom åsikterna som speglas i 

undersökningen. Herbert Blumer, en amerikansk sociolog, fokuserade på om den allmänna 

opinionen verkligen beskriver den allmänna opinionen, han var en av de första som kritiserade 

förvandlingen av the public opinion från ”a property of groups” till ”attribute of individuals”. 

Blumer ser en distinkt skillnad mellan att samla in individuella uppfattningar och vad han ser som 

den allmänna opinionen.58 Larsson refererar till hur Blumer principiellt underbygger sitt 

resonemang genom att den allmänna opinionen är ett mer sammansatt samhällsfenomen än vad 

som kan fångas inom ramen för opinionsundersökningar genom att samla in enskilda åsikter av 

individer. Larsson hänvisar till flera forskare (bland annat Splichal) som menar att en allmän 

opinion är ett konglomerat av flera olika opinioner och att det ofta existerar flera opinionsskikt 

inom samma fråga.59 Blumer ser opinionen som ett resultat av samhället och en offentlig 

diskussion inom samhället, han menar att det krävs viss enighet för att utveckla en kollektiv 

opinion. Blumer hävdar att opinionsundersökningar inte kan användas som en giltig metod för 

att mäta the public opinion, i bästa fall kan de enbart användas som en indikator som i sin tur också 

måste bevisa sin giltighet jämt emot andra indikatorer i samhället. Blumer menar att vi egentligen 

inte vet någonting om individen i undersökningen och vilken betydelse personen och dennes 
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åsikt verkligen har för opinionen i Blumers betydelse.60  Larsson menar att det främst finns två 

forskare, Blumer och Bourdieu, som är framstående i kritiken mot opinionsundersökningar i den 

meningen att mätningarna är individinriktade och i sin tur att den opinionsbilden likställs med en 

opinion. Bourdieu kritiserar dagens opinionsmätningar dels på grund av att människor knappast 

har en färdig opinion i ett ämne, han menar att opinionsresultaten ger sken av att det finns en 

enig allmänhet bakom siffrorna, en samlad syn på problemet, något som Bourdieu förnekar.61 

Slavko Splichal hänvisar också till Rogers som menar att medier använder 

opinionsundersökningsresultat för att byta läsarens fokus från en principiell politisk debatt till 

politisk nöjesförmedling, infotainment.62   

Det finns olika meningar om hur opinionsundersökningar faktiskt påverkar (i det här fallet 

väljarna). Petersson skriver att den vanligaste hypotesen är att framgång föder framgång. Att ett 

parti gynnas av opinionsundersökningar som visar att partiet är störst eller ökar i popularitet. Men 

även den motsatta hypotesen har lyfts fram där motgången skapar sympati och kampvilja och på 

så vis kan låga opinionssiffror gynna partiet. Petersson lyfter fram möjligheten att goda 

opinionssiffror också kan innebära att anhängarna förslöas av segervissheten. Men han menar 

också att eventuella effekter av ett opinionsresultat som går i motsatt riktning kan ta ut 

varandra.63 Larsson menar att en aspekt som anknyter till opinionsundersökningsresultatens 

eventuella effekter är Noelle-Neumanns tes om tystnadsspiralen. Teorin innebär att människan 

påverkas i hög grad om vad omgivningen uppfattas tycka. Uppfattar man sig som i minoritet 

tenderar man att vara tyst eller i vissa fall ändra åsikt. I motsatt fall då man uppfattar att man 

tillhör en dominerande opinion är man mer villig att uttrycka sina åsikter. Hennes teori innebär 

att ”opinionen” fungerar mer som en social kontroll snarare än som en rationell funktion.64  
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4. METOD  

I detta avsnitt följer en beskrivning av hur vi praktiskt går tillväga i studien, den kvantitativa 

innehållsanalysen beskrivs. Under punkten variabler och variabelvärden beskrivs variablerna som valts 

ut inför undersökningen. Stycket förklarar och visar exempel på hur materialet och variablerna 

ska kodas. Därpå följer en diskussion om metodens reliabilitet och validitet samt metodproblem 

med en kvantitativ innehållsanalys.  

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Undersökningen ämnar analysera hur Aftonbladet och Dagens Nyheter använder 

opinionsundersökningar inför riksdagsvalet 2010, därtill undersöks hur tidningarna gestaltar 

politiken, utifrån opinionsundersökningarna, som en kapplöpning. För att undersöka de 

frågeställningar som valts ut krävs att ett stort material undersöks, därför är en kvantitativ 

innehållsanalys en lämplig metod att tillämpa på undersökningen. En kvantitativ innehållsanalys 

är en fördelaktig metod då vi utifrån resultaten i viss mån vill generalisera utifrån statistiska 

grunder utanför det material som faktiskt ingår i studien. Den kvantitativa innehållsanalysen utgår 

ifrån variabler som tillämpas på innehållet. Åsa Nilsson menar att tillvägagångssättet ökar 

möjligheter till välgrundade jämförelser mellan olika medier.65 Vi har valt att infoga en jämförande 

faktor i undersökningen där hänsyn tas till eventuella skillnader mellan Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. Genom att undersöka skillnader mellan de största tidningarna inom genren för 

dagspress respektive kvällspress kan vi i viss mån uttala oss om generella slutsatser för genrerna. 

Den kvantitativa innehållsanalysen är fördelaktig i den meningen att analysmetoden är 

förhållandevis objektiv. Replikationer och uppföljningsstudier förenklas genom att studiens 

tillvägagångssätt beskrivs i tydliga instruktioner som förklarar ingående innebörden av begrepp 

som annars kan präglas av en viss tveksamhet och osäkerhet inför hur variablerna ska kodas. 

Kodningsschema tillsammans med tydliga instruktioner underlättar kodningen och ökar 

reliabiliteten.66 En kvantitativ innehållsanalys kräver att frågeställningarna är korrekt 

operationaliserade till mätbara variabler.67  
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En kvantitativ innehållsanalys kännetecknas av ett tillvägagångssätt som följer en kronologisk 

ordning. Det kan sammanfattas i sex punkter. (1) Att definiera forskningsproblemet, (2) definiera 

urvalet, (3) definiera variabler och variabelvärden, (4) konstruera en kodmanual, (5) koda och (6) 

validera och analysera data.68 Det kodade materialet kommer sedan matas in i statistikprogrammet 

SPSS för att underlätta analysering av frekvenser. Det finns alltid en risk att missa artiklar som ska 

ingå i urvalet, men vi har noggrant läst igenom varje tidning och bitvis genomfört 

kontrollgenomgångar för att på så vis säkerställa att alla artiklar som ingår i urvalet faktiskt ingår i 

undersökningsmaterialet. 

4.2 Variabler och variabelvärden 

En kvantitativ innehållsanalys står och faller med hur frågeställningarna är operationaliserade till 

mätbara variabler. Den kvantitativa modellen innebär att göra en förenklad tolkning av 

innehållet – att systematisera. Variablerna är inget annat än det verktyg som försöker karakterisera 

innehållet i analysen. Förutom de variabler med det självklara syftet för att utvinna resultat, krävs 

även variabler av tekniskt intresse som möjliggör identifiering av materialet.69 De variabler som 

utgör materialidentifieringen är ID-nummer, vecka, veckodag samt tidning. De variabler som 

analysen består av är; storlek på artikeln, opinionstyp, kapplöpningsdimension, vem får uttala sig, 

rubrik och användningen av diagram.  

Nedan beskrivs de variabler den kvantitativa undersökning utgår ifrån tillsammans med en 

beskrivning för att underlätta kodningen av några variabler som annars kan färgas i stor mån av 

kodarens egen föreställning av variabeln. De exempel som sätts upp för några variabler ämnar 

underlätta kodningen och minimera kodarens personliga påverkan. Beskrivningen ökar i sin tur 

reliabiliteten. Inspiration till variablerna har tagits från tidigare forskning, främst från 

Robert Andersens undersökning om opinionsundersökningar i kanadensiska valet 1997. Detta 

tillvägagångssätt är fördelaktigt då variablerna är tidigare beprövade. 

Materialkodning (för mer utförlig kodningsmanual se bilaga 1.) 

Storlek på artikeln: Mer än ett uppslag, helt uppslag, helsida, ½ sida eller mindre 

Opinionstyp: Opinionsundersökning om: partiledare, röstavsikt, sakfrågor eller triviala ting. 

Kapplöpningsdimension: Resultat av opinionsundersökningar jämförs över tid, resultat av 

opinionsundersökningar inom samma tid jämförs mellan olika opinionsinstitut, en vinnare 

förutses/utses, en förlorare förutses/utses, opinionsresultaten beskrivs som jämnt 

Vem får uttala sig: Politiker citeras, experter citeras, medborgare citeras 
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Rubrik: Krigs- eller sporttermer används i rubrik eller underrubrik 

Visuella element: Diagram används för att visa opinionsläget, nyheten exponeras på förstasidan 

De allra flesta av variablerna är enkla att koda då det är ömsesidigt uteslutande på ett rakt och 

simpelt vis, antingen finns det diagram eller inte, antingen citeras en politiker/expert/medborgare 

eller inte etc. I kodningen av sport- eller krigstermer är ordval som kännetecknas som sport- eller 

krigsgenren avgörande, så som ”spurt” eller ”attack”. Vad som klassas som att en expert uttalar 

sig är exempelvis när en opinionsanalytiker eller retorikexpert, alternativt tidningens politiska 

kommentator uttalar sig. I de fall en politiker uttalar sig kan det handla om när någon inom ett 

parti uttalar sig om opinionsläget eller politiken. Medborgaren uttalar sig i de fall personen 

gestaltas som en utomstående part utan speciella kunskaper inom området. En beskrivning över 

variablerna vinnare-, förlorare förutses/utses och då opinionsresultatet beskrivs som jämt är i 

behov att beskrivas mer utförligt. Dessa är de variabler inom den kvantitativa undersökningen 

som kan präglas av störst mått av tolkning. För att ge klarhet hur kodningen ska gå till följer 

nedan några exempel på textutdrag som tyder på vinnare, förlorare eller att läget beskrivs som 

jämt.  

I Aftonbladet den 5 september finns ett rubrikexempel där en tydlig vinnare utses; ”alliansen får 

egen majoritet i nya Sifo”. En förlorare utses i samma artikel, där en expert menar att 

”Socialdemokraternas siffra är deras sämsta resultat i en Sifomätning sedan mars 1997. – Det 

verkar som om de går mot ett historiskt dåligt val.”70 I en annan artikel utses 

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson till vinnare med orden ”med en vecka till valet når 

Sverigedemokraterna rekordnivåer. I Aftonbladet/United Minds senaste mätning får partiet 

7 procent. Nu är Fredrik Reinfeldts mardröm på väg att bli sann – Jimmie Åkesson som 

vågmästare.” Samtidigt presenteras ett diagram som visar ständigt uppgående resultat för 

Sverigedemokraterna tillsammans med en textbubbla som säger ”Uppåt för SD”.71 Detta 

indikerar att Sverigedemokraterna är på gång och att de kan ses som en vinnare i valet på grund 

av de är på väg in i riksdagen och får den vågmästarroll de söker. I en annan artikel ur Dagens 

Nyheter förutses Sverigedemokraterna till förlorare då opinionsresultaten visar att de inte får 

politiskt inflytande genom en vågmästarroll, rubriken lyder ”knapp egen majoritet för alliansen. 

Sverigedemokraterna går fram och klarar riksdagsspärren, men får ingen vågmästarroll, visar Sifos 

senaste mätning.”72 En annan artikel i Dagens Nyheter utser både en vinnare och en förlorare 

redan i ingressen; ”Enligt opinionsmätningarna är det fortfarande ovisst vem som ska vinna valet. 

                                                           
70

 Aftonbladet 5 september s.10 
71

 Aftonbladet 12 september s.6 
72

 Dagens Nyheter 30 augusti s.9 



23 
 

Men en stor majoritet av väljarna är redan övertygade om att det blir borgerlig valseger. Även de 

flesta rödgröna sympatisörer tror på valförlust, enligt DN/Synovates mätning.” längre ner i 

artikeln kan man också läsa ”- Det är slående att det är en så låg tilltro bland S-, V- och MP-

väljarna, säger Synovates opinionanalytiker Nicklas Källebring. – Risken är att en del rödgröna 

sympatisörer tror att slaget redan är förlorat och väljer att stanna hemma på valdagen.”73 Exempel 

på när opinionsläget beskrivs som jämnt i texten är i Aftonbladet den 18 september där vi kan 

läsa ”Dagen före valet är bara en sak klar – det kan sluta precis hur som helst, enligt 

Aftonbladet/United Minds. Avståndet mellan regeringen och oppositionen har krympt till tre 

procentenheter. Skillnaden i antal väljare är alltså bara 175 206.”74 I Dagens Nyheter säger 

exempelvis en expert ”- Det är dock så jämnt mellan blocken att valvinden lätt kan kasta om 

majoritetsförhållandena, säger Scops analytiker Birgitta Hultåker.” 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Utifrån vad Bryman skriver om validitet och reliabilitet75 kan vi se att när undersökningen 

genomförs med en kvantitativ innehållsanalys är reliabiliteten hög då metoden är tydligt förklarad 

och därigenom möjliggör en replikation av undersökningen. Validitet kräver reliabilitet. 

Validiteten är beroende av vilka variabler som väljs ut för att representera det innehåll som 

undersöks, det är i operationaliseringsprocessen som sambandet mellan den teoretiska 

definitionen och de operationella begreppen bestäms och som i sin tur påverkar undersökningens 

validitet. Validitet är en fråga om vi mäter det vi vill mäta med den kvantitativa innehållsanalysen. 

Frågan handlar om huruvida vi har operationaliserat frågeställningarna korrekt. Validiteten kan 

alltid ifrågasättas då det finns många sätt att översätta frågeställningar till variabler som mer eller 

mindre precist mäter undersökningsmaterialet. En kvantitativ studie har hög reliabilitet tack vare 

dess metodologiska tillvägagångssätt med utförliga förklaringar över kodningen som bidrar till 

undersökningens transparens. Vid val av metod är vi medvetna om att en hundraprocentig 

objektivitet är omöjlig men samtidigt är metoden effektiv och tacksam att använda på det 

material som avses i undersökningen. 
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Den tidigare forskningen har genomgående använt kvantitativ innehållsanalys som metod. Inför 

analysen är det av stor vikt att en tydlig operationalisering genomförs så att studien kan få 

mätbara variabler som motsvarar det vi faktiskt vill mäta. Den tidigare forskningen visar på 

tydliga exempel hur en operationalisering kan se ut inom forskningsområdet och på många vis 

genomförs en operationalisering tydligt inspirerad av den tidigare forskningen. Tillvägagångssättet 

är välprövat och genererar de variabler undersökningen avser undersöka. 

4.3.1 Metodproblem med en kvantitativ innehållsanalys 

Kritik mot den kvantitativa innehållsanalysen framförs mot dess förenklade angreppssätt samt att 

metoden riskerar att förlora helhetsperspektivet då den fokuserar på separata delar av innehållet. 

Kvalitativa forskare pekar på metodens bristande förutsättningar att tolka på djupet och 

därigenom förstå ett innehålls betydelse. Inom forskningen framförs generell kritik mot den 

kvantitativa ansatsen som består i att den i huvudsak betonar det påtagliga och ”självklara” i 

materialet. Detta innebär att det implicita, som inte är direkt uppenbart för läsaren, inte får den 

uppmärksamhet i undersökningen som det eventuellt borde få för att undersökningen ska ge ett 

så bra resultat som möjligt.76 I denna uppsats har vi valt en kvantitativ metod utifrån en 

gestaltningsteori som angränsar till ett kvalitativt tankesätt. Undersökningen i sig är kvantitativt 

renodlad men några variabler kräver ett visst mått av tolkning, variabeln som undersöker om 

vinnare en förlorare utses i artikeln kan anses ha en lutning åt det (kvalitativt) tolkande hållet.  

Generellt sett är det omöjligt att utforma en kodningsmanual som inte inrymmer ett visst mått av 

tolkning från kodarens sida, vinnare/förlorare är den variabel som kräver störst mått av tolkning. 

Vi ser ansatsen som en tillgång för undersökningen genom att vi på ett aningen djupare plan kan 

se vad artikeln gestaltar och vilket budskap nyheten förmedlar till läsaren. Denna tolkande ansats 

i vinnare/förlorare variabeln kan också ses som ett problem då den försvårar en eventuell 

replikation, men genom att ge exempel på vad som kan tolkas som att en vinnare eller förlorare 

utses hoppas vi minska problematiken. Kravet på objektivitet präglas alltid av ett element av 

tolkning. För att minimera problemets effekt är det viktigt att tydligt utföra kodanvisningar, vilket 

syftar till att minimera tolkningsutrymmet samt att bidra till undersökningens transparens.77 
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5. MATERIAL & URVAL 

Inom kapitlet om material och urval presenteras de avgränsningar i material, tid samt yttre- och 

innehållsliga avgränsningar som utgör urvalet för undersökningen samt vilket material som ingår i 

studien. 

Undersökningen avser politiska artiklar som återger eller refererar till opinionsundersökningar om 

partiledare, röstavsikt, politiska sakfrågor eller triviala ting (sådant som inte rör politik) inför 

svenska riksdagsvalet 2010. Analysen avser inte att undersöka hur media påverkar läsaren och 

allmänheten. Fokus ligger inte heller på vilka ideologier som ligger till grund för artikeln. Omfång 

av material är totalt 63 artiklar, fördelat på 32 artiklar ur Aftonbladet, respektive 31artiklar ur 

Dagens Nyheter. 

5.1 Materialtyp 

Då undersökningen avser att kartlägga användningen av opinionsundersökningar i politiska 

nyhetsartiklar används en effektorienterad urvalsprincip för att nå de medier med störst 

genomslagskraft på marknaden.78 Endast tryckt press används då materialet är beständigt och inte 

kan redigeras i efterhand. Undersökningen avser därför att undersöka artiklar i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter, då dessa tidningar är störst inom respektive genre; morgontidning och 

kvällstidning.  

5.2 Avgränsningar i tid 

Vad gäller avgränsningar i tid avser studien att göra en kvantitativ analys av materialet tre veckor 

före riksdagsvalet. Anledningen till tidsavgränsningen beror på att valbevakningen intensifieras 

några veckor innan valdagen. 

5.3 Yttre avgränsningar 

Det är den tryckta upplagan av tidningar som är intressant då materialet är beständigt. Att 

använda internetinnehåll innebär andra förutsättningar jämfört med traditionellt 

massmedieinnehåll. Internetmediernas innehåll är flyktigt och flytande samtidigt som avsaknaden 

av fasta ramar för innehållet försvårar materialinsamling och bilden av materialets omfattning.79 

Undersökningen sker därför av Sveriges största tryckta morgontidning, Dagens Nyheter, samt 

den största kvällstidningen, Aftonbladet, då dessa representerar den största marknaden inom 

tryckt press. Tillgången till den upptrycka upplagan under urvalsperioden  
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30 augusti – 19 september är komplett vad gäller Aftonbladet. Tillgången till Dagens Nyheter 

under samma tidsram har inneburit tillgång till datumen 30 augusti-13 september med undantag 

för den 4 september. För att komplettera datumen 4 september samt mellan den 14-19 september 

har materialet samlats in genom mikrofilm. 

5.4 Innehållsliga avgränsningar & analysenhet 

Beslutet över vad som ska räknas vid innehållsanalysen grundas och påverkas av vilka 

frågeställningar eller problemformuleringar som uppsatsen har som utgångspunkt.80 Frågan som 

ska ställas är; vad är det egentligen som ska karakteriseras genom analysen?81  

De artiklar som ska ingå i den kvantitativa studien väljs ut utifrån följande kriterier: alla 

nyhetsartiklar som refererar till en opinionsundersökning inför valet 2010, artiklar vars 

opinionsundersökning gäller partiledare, röstavsikt, politiska sakfrågor alternativt triviala ting 

inom den politiska rapporteringen inför valet 2010. Det krävs att artikeln refererar till en 

opinionsundersökning och presenterar resultatet i artikeln för att ingå i urvalet. I de fall artikeln 

refererar till en övergripande ”opinion” ingår artikeln inte i urvalet, ”opinionen” saknar källa och 

är därför inte tillförlitlig som underlag i studien. 

Undersökningen har som utgångspunkt i att studera renodlade nyhetsartiklar och av den 

anledningen ingår inte nöjessidor, sportsidor och bilagor i urvalet. Detta betyder inte att det aldrig 

förekommer material av politisk relevans på dessa sidor men materialet saknar relevans, då 

undersökningen utgår från en nyhetsjournalistik och inte sport- eller nöjesjournalistik. Det finns 

dock undantag vad gäller bilagornas roll i analysen; Aftonbladet har en valspecial den 

18 september som ingår i urvalet då innehållet är av nyhetskaraktär. Därtill är ekonomidelen i 

Dagens Nyheter en nyhetskälla som är högst relevant i studien. Ledare, debattartiklar, krönikor 

och insändare ingår inte i analysen därför att detta material inte är ”objektiva nyhetsartiklar”, 

därtill är texter av denna typ oftast vinklade enligt en politisk ideologi. Löpsedlar ingår inte heller i 

den kvantitativa studien eftersom dess syfte är att fånga läsaren och innehåller inte en större 

mängd information, istället är det de informationsbärande artiklarna som är intressanta att 

undersöka. Inom urvalet för vad som räknas som en artikel, kodas alla textstycken under en och 

samma huvudrubrik som en artikel.  
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6. RESULTATREDOVISNING/ANALYS 

I detta stycke presenteras materialet som har samlats in i den kvantitativa innehållsanalysen. 

Resultaten presenteras tematiskt och analyseras efter det teoretiska ramverket. 

Totalt ligger 63 artiklar till grund för undersökningen, 31 artiklar ur Dagens Nyheter och 32 

artiklar ur Aftonbladet. Generellt sett kan artiklar som innefattar opinionsundersökningar inom 

mediernas valbevakning knytas an till vad McManus och Hvitfelt tar upp i sina respektive 

teorimodeller inom medielogiken. McManus belyser att närhet i tid och rum är väsentligt i 

nyhetsvärderingen samt att den potentiella nyheten är ny och aktuell. Valkampanjer inför ett 

kommande val är knappast en ny form av mediebevakning men opinionsundersökningar är i sin 

natur alltid aktuella och varje ny undersökning är alltid ny och kan generera en ny och aktuell 

nyhet. Hvitfelt belyser att nyheter som utspelar sig under en kort tid men som en del av ett tema 

höjer nyhetsvärdet. Valet är en klassisk följetång i medierna, opinionsundersökningen är ett 

givande inslag i berättelsen om valet. 

Totalt sett är ökningen av antalet artiklar tydlig; vecka ett presenterades 14 artiklar, vecka två 

innehöll Dagens Nyheter och Aftonbladet totalt 21 artiklar, vecka tre fanns totalt 28 artiklar. 

Desto närmare valet kommer, desto mer bedrivs kapplöpningsjournalistik. Det går att likna vid 

ett hästlopp, där sista veckan fungerar som ett upplopp där politiken intensifieras. 

6.1 Opinioner i olika skepnader 

Den vanligaste formen av opinionsundersökningar, 69,8 procent av de totalt 63 artiklarna, som 

berör frågan om röstavsikt. Den näst vanligaste, 14,3 procent, består av opinionsundersökningar 

om partiledare (se tabell 2.). Aftonbladet står för majoriteten av de artiklar vars 

opinionsundersökningar handlar om partiledare. Det är opinionsmätningar gällande politikernas 

prestation i diverse tv-sända debatter, där medborgarna tillåts betygsätta insatsen. I 12,7 procent 

av artiklarna behandlas sakfrågor som oftast gestaltar valet på en saklig nivå. 

I opinionsundersökningar om sakfrågor koras sällan en vinnare eller förlorare. Undersökningen 

visade att rapporteringen kring triviala ting var begränsad, Dagens Nyheter och Aftonbladet 

presenterade var sin under undersökningsperioden, det handlade då om sociala medier och om 

hur Tv4s programledare skött sig under en valdebatt.  

Opinionsundersökningar som mäter röstavsikt och partiledaromdöme förstärker det Mats 

Ekström beskriver inledningsvis, där medborgaren agerar betygsättare utifrån politikers 

handlingar. Det blir en tävlan om vilken partiledare som har vunnit medborgarnas förtroende och 

vilka de anser har varit bäst i politiska debatter. Det kan tyckas vara aningen anmärkningsvärt att 
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det inte fanns fler undersökningar om triviala ting, då tabloidjournalistiken har en försmak för att 

förenkla och förmänskliga partiledarna och deras preferenser. Tabloidjournalistikens intressen 

skulle kanske rimligtvis generera några fler fall av politiska opinionsundersökningar om triviala 

ting, exempelvis opinioner om klädval. Men med tanke på undersökningens urval kan sådant 

material ha förekommit i nöjesdelen.  

Den markanta skillnaden i presentationen av opinionsundersökningar är att Aftonbladet står för 

åtta av de nio artiklar gällande partiledare. När det gäller sakfrågor är det omvänd situation, 

Dagens Nyheter står för sex av de totalt åtta artiklarna. Vad gäller opinionsundersökningar om 

röstavsikt är skillnaden marginell, 21 artiklar för Aftonbladet respektive 23 artiklar för 

Dagens Nyheter. Aftonbladet väljer alltså opinionsundersökningar som till en större grad 

gestaltar valet som en kapplöpning då opinionsundersökningar om partiledare framställs mer som 

en tävling med vinnare och förlorare än vad sakfrågeopinioner gör. 

Tabell 2. Exponering & opinionstyp, 
procent 

   

 Aftonbladet 
(n = 32) 

Dagens Nyheter 
(n = 31) 

Totalt 
(n = 63) 

Opinionsundersökning om partiledare 25,0 3,2 14,3 
Opinionsundersökning om röstavsikt 65,6 74,2 69,8 
Opinionsundersökning om sakfrågor 6,3 19,4 12,7 
Opinionsundersökning om triviala ting 3,1 3,2 3,2 
Opinionstyp totalt 100 100 100 
Nyheten exponeras på förstasidan 21,9 32,3 27,0 
 

6.2 Opinionsundersökningen exponeras på förstasidan 

Att nyheten exponeras på förstasidan är ett tecken på att tidningen lägger stor vikt vid nyheten 

och det budskap de förmedlar genom den. Totalt sett exponerades 27 procent av artiklarna på 

förstasidan. Dagens Nyheter presenterade nästan var tredje politisk opinionsnyhet på förstasidan, 

32,3 procent. Av Aftonbladets 32 artiklar exponerades drygt var fjärde nyhet på förstasidan, 

21,9 procent. Detta beror sannolikt på att tabloidjournalistiken tillåter större utrymme av 

förstasidan till nyheter av nöjeskaraktär. Urvalets storlek på tre veckor visar tydligt hur 

rapporteringen av opinionsresultat kring valet ökar vecka för vecka. De nyheter som presenteras 

på förstasidan ökar marginellt men innehållet i tidningarna ökar markant varje vecka innan valet 

den 19 september.  
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6.3 Aftonbladet slår på stort & Dagens Nyheter nöjer sig med det lilla 

Undersökningen visar tydligt att det finns stora skillnader mellan storleken på artikeln mellan 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Tabell 3 visar att 87,5 procent av Aftonbladets 

opinionsåtergivningar publicerades på en helsida eller mer, till skillnad mot Dagens Nyheter där 

64,5 procent är en halvsida eller mindre. Totalt sett är ett helt uppslag det vanligaste formatet, 

41,3 procent av artiklarna i Aftonbladet och Dagens Nyheter upptar ett helt uppslag med större 

övergripande rubrik. 

 

Tabell 3. Artikelstorlek, 
procent 

   

 Aftonbladet 
(n = 32) 

Dagens Nyheter 
(n = 31) 

Totalt 
(n = 63) 

Fler än ett uppslag 9,4 0 4,8 
Helt uppslag 68,8 12,9 41,3 
Helsida 9,4 22,6 15,9 
½ sida eller mindre 12,5 64,5 38,1 
Totalt 100 100 100 
 

Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan storleken på artiklarna i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. Totalt sett är 62.9 procent av artiklarna större än en helsida i förhållande till att 

73 procent av artiklarna innehåller diagram som visar opinionsresultatet.  Det är tydligt att det 

finns ett samband mellan storleken på artikeln och användningen av diagram. 

6.4 Den politiska debatten i diagram 

McManus teorimodell om medielogik säger att bra bilder, i detta fall diagram som tydligt visar 

opinionsresultaten, ökar nyhetsvärdet och därmed ökar sannolikheten att nyheten ingår i 

nyhetsurvalet. Totalt sett användes diagram i 73 procent av opinionsåtergivningarna. I 

Aftonbladet är fenomenet tydligast där 30 av 32 artiklar innehåller diagram men det finns stora 

skillnader emellan tidningarna, Aftonbladet publicerar i 93,8 procent av fallen diagram som visar 

opinionsresultatet i artiklarna, där motsvarande siffra för Dagens Nyheter är 51,6 procent. I 

64,5 procent av artiklarna publicerar Dagens Nyheter nyheten på en halv sida eller mindre, 

motsvarande siffra för Aftonbladet är 12,5 procent (se tabell 3.) . I de fall artikelstorleken inte 

överstiger en halv sida saknas oftast diagram. Avsaknaden är tydligast i Dagens Nyheter där 

nästan hälften av artiklarna saknar diagram. Aftonbladet, som är en tabloid- och 

lösnummertidning, använder diagram som en del i kapplöpningsjournalistiken. Som nämnts 

tidigare ger diagram uttryck för mediernas syn på relationen mellan medborgare och 

beslutsfattare. Användningen av diagram är också tydligt förknippat med en stark 

mediedramaturgi där medborgare agerar betygsättare utifrån politikernas prestationer. 
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Användningen av diagram gör det enkelt att beskriva politiken. Diagram fungerar som en 

konkretion, då de är enkla och tydliga att använda för att beskriva det politiska läget. Istället för 

att journalistiken diskuterar politiken, så presenterar de siffror via diagram i en del av 

kapplöpningsjournalistiken.  

Användningen av diagram underlättar därför för läsaren att se just vem som leder kampen och 

tävlingen om opinionen mellan partierna. Desto högre användning av diagram, desto högre grad 

av förenkling och kapplöpningsjournalistik. Fokus läggs mer på diagram, för att visa den rådande 

opinionen, istället för att låta diskussioner om politiken och vad som är bäst för landet ta plats i 

artikeln. Inom gebitet diagram går det att uttala att Aftonbladet, genom den utsträckningen av 

diagram, bedriver en större del kapplöpningsjournalistik än Dagens Nyheter. 

Tabell 4. Citat & diagram, procent    

 Aftonbladet 
(n = 32) 

Dagens Nyheter 
(n = 31) 

Totalt 
(n = 63) 

Politiker citeras/får uttala sig 78,1 19,4 49,2 
Expert(-er) uttalar sig om resultatet 90,6 54,8 73,0 
Medborgare uttalar sig 9,4 6,5 7,9 
Diagram visar opinionsläget 93,8 51,6 73,0 
Totalt 271,9 132,3 203,1 

 

6.5 Vem får uttala sig i artikeln? 

För att undersöka i vilken utsträckning Aftonbladet och Dagens Nyheter bedriver 

kapplöpningsjournalistik är det viktigt att titta på vem som tillåts uttala sig i artikeln. Det är 

främst olika expertuttalanden som är av vikt att lyfta fram för tidningarna. En tydlig tendens i 

opinionsartiklar är att experter uttalar sig om det politiska läget eller om opinionsundersökningen, 

vilket är fallet i totalt 73 procent av artiklarna. I hälften (49,2 procent) av artiklarna citeras 

politiker (se tabell 4.). Totalt sett får politiker uttala sig i hälften av de 63 undersökta artiklarna. 

Medborgarens röst lyfts fram i undantagsfall. Det finns dock stora skillnader mellan Aftonbladet 

och Dagens Nyheter, men tendenserna är desamma. Att det förhåller sig på detta viset med en 

tydlig rangordning av prioritet kan bero på flera saker. Med största sannolikhet innebär 

expertuttalanden en fördjupning i artikeln och dess omfång. Exempelvis kan experterna 

tillhandahålla teorier som i viss mån förklarar opinionsundersökningsresultaten.  

Expertkommentaren kan också fungera som ett komplement till opinionsresultatet genom att det 

beskriver, utifrån en experts synvinkel, hur väl en partiledare har lyckats med diverse prestationer, 

exempelvis retorik. Det är ofta experten tar på sig rollen att utse/förutse vinnare eller förlorare. 

Politikerns citat kan fungera som förankringar och bevis för artikelns påståenden och budskap.  
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Opinionsundersökningar kan vid första anblick fungera som ett instrument där medborgaren 

uttrycker åsikter om det politiska läget inför valet. Som nämndes redan i bakgrunden är detta 

främst ett argument från mediernas sida för att rättfärdiga sitt användande av 

opinionsundersökningar, i den betydelse att undersökningarna innebär att medierna granskar 

makten samtidigt som de företräder medborgarnas talan. Påståendet falsifierades redan i 

inledningskapitlet och det blir tydligt i artiklarna där det sällan finns inslag där medborgare yttrar 

sig, utöver inom opinionsundersökningens ramar. Lewis, med flera, menar också att 

opinionsundersökningars syfte handlar om att informera allmänheten om den politiska debatten 

inom eliter. I mindre än en av tio artiklar (7,9 procent) fick medborgaren utrymme att uttala sig.  

Medborgarens deltagande i nyhetsrapporteringen sträcker sig till att vara, i enlighet med 

Mats Ekströms slutsats, en betygsättare. Inom opinionsundersökningens bestämda och ytterst 

begränsade ramar tillåts medborgarna uttala sig i politiska frågor. Uttalandena karaktäriseras dock 

främst av kommentarer på politikers handlingar och politiska beslut – betygssättning. 

Medborgaren tillåts väldigt sällan agera politisk kommentator utanför deras känslomässiga och 

privata spektra. Detta överensstämmer med vad Lewis med flera kommer fram till i sin forskning 

om mediernas iscensättande av medborgarnas röst. Även deras resultat pekar på att politiska 

uttalanden begränsas till politiker och experter. Medborgarens politiska roll är passiv i motsats till 

politikernas och experternas aktiva roll. Lewis med flera förtydligar att opinionsundersökningar 

inte är ett instrument för medierna, deras syfte är istället att informera allmänheten i den politiska 

debatten mellan eliter. Vi kan därför konstatera att opinionsundersökningar inte alls fungerar så 

som de vid första anblick verkar göra. Opinionsundersökningar är ett informationsinstrument för 

politiska eliter. 

Det faktum att experter uttalar sig kan tyda på kapplöpningsjournalistik, det konnoterar till den 

naturliga sportgenren med en kommentator till de politiska händelserna. Oftast är 

expertuttalanden präglat av en förklarande ansats, för att beskriva upp- och nedgångar i 

opinionen. En kapplöpning skapas och de olika aktörerna (politikerna) kan jämföras med hästar i 

ett lopp, ledningen skiftar och en expertjournalist, likt en sportkommentator, refererar ständigt 

vad som händer under loppet och försöker sia om utgången och prestationerna hittills i loppet. 

Expertens roll handlar om att jaga på kapplöpningsgestaltningen. 

Det faktum att politiker och experter uttalar sig faller väl inom Hvitfelts teorimodell där elitkällor 

ökar nyhetsvärdet. Som tidigare nämnts är det ofta expertens roll att förutse eller utse vinnare 

eller förlorare. 
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6.6 Vinnare & förlorare 

En opinionsundersökning kan aldrig beskriva den sanna röstavsikten, istället visar 

opinionsundersökningar vad de tillfrågade individerna inom undersökningen tänkte och kände 

vid tillfället då frågan ställdes. En opinionsmakare kan alltid generera önskat resultat, det handlar 

då om att ge respondenten väl utvald information innan frågan ställs alternativt att frågan är ställd 

på så vis att den med högre sannolikhet ger ett visst svar. Welch menar att läsaren bör förkasta 

opinionsundersökningar helt och hållet av denna anledning. När tidningar presenterar 

opinionsundersökningar och utser vinnare eller förlorare framställer och gestaltar journalistiken 

politiken ofta som en kapplöpning. De vanligaste fallen när en vinnare har utsetts eller förutsetts 

var i första hand opinionsundersökningar om röstavsikt, men även i vissa fall om partiledare.  

En förlorare utses totalt i 44,4 procent av artiklarna, motsvarande siffra av Aftonbladets artiklar 

är 37,5 procent och 51,6 procent i Dagens Nyheters artiklar. Vad gäller Aftonbladet är det exakt 

samma siffror för utsedd vinnare och förlorare liksom för de artiklar där läget beskrivs som 

jämnt. I Dagens Nyheter är siffrorna nästan samma på dryga 50 procent, medan de fall där läget 

beskrivs som jämt i Dagens Nyheter uppgår till 16 procent. I studien visade det sig att vinnare 

och förlorare utses i nästan samma utsträckning, detta beror på att i de fall en vinnare koras, utses 

frekvent en förlorare i samma artikel. Det krävs dock att poängtera att i de fall en vinnare utses 

inte är direkt kopplat till att en förlorare förutses, det finns flera artiklar som endast fokuserar på 

en vinnare eller förlorare. Som tidigare nämnts innehåller nästan hälften av alla artiklar en korad 

vinnare (46 procent) eller en förutsedd förlorare (44,4 procent), vilket är en stark indikator på en 

rådande kapplöpningsjournalistik. Totalt sett beskrivs läget som jämnt i endast 27 procent, där 

Aftonbladet står för majoriteten med tio procentenheter över Dagens Nyheter. Även detta utfall 

är bundet till respektive opinionsundersökningar.  

 Tabell 5. Kapplöpning, procent    

 Aftonbladet 
(n = 32) 

Dagens Nyheter 
(n = 31) 

Totalt 
(n = 63) 

En vinnare utses/förutses 37,5 54,8 46,0 
En förlorare utses/förutses 37,5 51,6 44,4 
Opinionsresultatet beskrivs som jämt 37,5 16,1 27,0 
Totalt 112,5 122,5 117,4 
Krigs- eller sporttermer används i 
rubriken 

46,9 16,1 31,7 
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6.6.1 Decimalerna förutspår vem som vinner eller förlorar 

Att använda opinionsundersökningar i nyhetsartiklar och ständigt utse förlorare och vinnare i 

texten gestaltar valbevakningen som en kapplöpning. Opinionsundersökningar ger journalister 

underlag för att beskriva valet som en kapplöpning. Tidningarna väljer att gestalta 

opinionsundersökningarna som verklighet. Opinionsundersökningarna används av medierna som 

iscensättning av medborgarnas röst, de blir del av medborgarnas vilja. Det skapar en föreställning 

om att människors åsikter går att mäta och sammanfatta i den mån att åsikterna ryms inom 

opinionsundersökningens ramar. 

Totalt sett utses eller förutses en vinnare i 46 procent av alla undersökta artiklar (se tabell 5). I 

Aftonbladet är motsvarande siffra 37,5 procent i jämförelse med Dagens Nyheter 54,8 procent. I 

drygt en av tre artiklar i Aftonbladet och i drygt hälften av artiklarna i Dagens Nyheter koras eller 

förutses en vinnare. Utifrån gängse föreställningar om vad som karaktäriserar 

tabloidjournalistiken kan dessa siffror anses anmärkningsvärda. Vid en närmare titt på 

användningen av opinionsundersökningar uppenbaras skillnader överlag. Anledningen till 

skillnaderna mellan tidningarna beror till stor del på valda opinionsundersökningsresultat. Det var 

mer frekvent i Dagens Nyheters (Synovate) opinionsundersökningar att resultatet mellan blocken 

var större, denna trend var genomgående under valbevakningen. Aftonbladets 

huvudopinionsinstitut United Minds genererade betydligt jämnare resultat mellan blocken. Det 

framgår främst i undersökningar genomförda av Synovate (publiceras i både Dagens Nyheter och 

Aftonbladet) att undersökningar tenderar att visa mer eller mindre samma resultat. Synovate visar 

genomgående bättre resultat för det blå blocket och genomgående sämre resultat för de 

rödgröna, resultaten är alltså aningen mer extrema jämfört med opinionsundersökningar från 

andra institut vid samma tidsperiod. Totalt sett utses eller förutses en vinnare i 46 procent av 

artiklarna, ett resultat som kan tyckas vara anmärkningsvärt högt. Det är tydligt att det är extremt 

få artiklar som resultatet diskuteras i, det leder till att tidningarna väljer att gestalta 

opinionsresultaten som ren fakta och verklighet. Någonting som innebär att läsaren, som Welch 

kommer fram till i sin forskning, bör avfärda undersökningarna och journalistens ”slutsatser” av 

den.  

Resultatet tyder på att opinionsresultat i stor utsträckning används för att kora vinnare och 

förlorare. Cappella och Jamieson nämner att när artiklar, grundad på opinionsundersökningar, 

handlar om vem som leder opinionen (vinnare/förlorare) skapas kapplöpningsjournalistik. 

Opinionen iscensätts mer frekvent i valtider som en kapplöpning, det innefattar sällan en saklig 

diskussion om vem som är kapabel att styra landet på bästa sätt. Ett bevis på att en 
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kapplöpningsgestaltning inte förekommer är att varken vinnare eller förlorare diskuteras, istället 

ska fokus riktas mot sakfrågor. Det totala resultatet visar att det är vanligt att bortprioritera en 

saklig diskussion. Faktum är att nästan hälften av artiklarna utser både vinnare eller förlorare. Ett 

starkt evidens för att det är mediedramaturgin och kapplöpningsgestaltningen som är av stor vikt 

i den nyhetsrapportering som baseras på opinionsundersökningsresultat.  

Resultatet visar även att den internationella tidigare forskningen går att applicera på svenska 

tidningar. Användningen av opinionsundersökningar i Kanada, USA och England är densamma 

som i Sverige. Resultatet pekar i den riktningen att tidningar, oavsett morgon- eller kvällstidning, 

bedriver olika typer av kapplöpningsjournalistik via opinionsundersökningar. Resultaten visar, 

liksom i Robert Andersens studie, att tidningarna använde resultaten som ren fakta. Medierna 

förlitar sig i hög grad på opinionsundersökningar för att beskriva dynamiken i valkampanjen.  

6.6.2 Vinnare och förlorare genom berättartekniker 

Det är dock viktigt att poängtera att kapplöpningsgestaltning i sig inte är en uttömmande 

förklaring till fenomenet som resulterar i att politiken gestaltas som en kapplöpning. Inom 

medielogiken kan vi hitta flera förklaringar till varför framställningen av nyheten gestaltas på ett 

visst sätt. Olika berättartekniker tillämpas på den ursprungliga nyheten om opinionsresultatet för 

att den ska passa bättre in i medieformatet. Tillspetsning, förenkling, konkretion, intensifiering, 

personifiering och polarisering är berättartekniker som kan användas på den typiska nyheten. 

Tillspetsningen handlar om att begränsa nyheten och sammanfatta i nyhetens huvudpunkter, här 

ses vinnare och förlorare som en naturlig nyhet att lyfta fram ur ett opinionsresultat. Förenkling 

är en del av tillspetsningen, men det handlar huvudsakligen om att komplexiteten reduceras, 

mångfalden begränsas samt att nyanseringar inskränks. Det finns inte utrymme nog att beskriva 

opinionsresultatens innebörder. Det viktigaste i en opinionsundersökning om röstavsikt är oftast 

vem som leder, en form av kapplöpningsjournalistik. Denna presentationsteknik orsakas delvis av 

platsbristen tidningsredaktionen ställs inför, därtill är komprimeringen nödvändig för att behålla 

läsarens intresse. Ett opinionsresultat kan vara komplext och invecklat för gemene man. Därtill 

innebär platsbristen att nyheten måste förenklas, alltså saknas utrymme för att lyfta fram flera 

synvinklar i frågan. Politik är ett ämne som består av många debatter på flera nivåer mellan 

politiker, experter och medborgare, men det är omöjligt att spegla politikens mångfald och kräver 

därför att nyheten förenklas.  
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Medierna kan, som tidigare nämnts, svårligen spegla verkligheten på ett korrekt sätt. Mediernas 

roll handlar om val om vad fokus ska ligga på ur politikens och verklighetens mångfald och 

komplexitet. I de fall olika synsätt lyfts fram i artikeln handlar det ofta om att polarisera den 

politiska debatten, nyanser är svåra att spegla i motsats till vitt skilda åsikter som får utrymme att 

ställas i kontrast mot varandra.  

Berättarteknikerna dramatiserar och beskriver en konfliktfylld politik, en förenkling och 

polarisering av politiken. Opinionsundersökningar är någonting som förenklar politiken då varje 

opinionsundersökning fokuserar på fragment av en stor debatt. Utifrån opinionsresultaten är det 

enkelt att läsa ut vinnare och förlorare men desto svårare att föra en diskussion om vad som är 

bäst för Sverige. Det är förenklat att beskriva politiken som en kapplöpning med vinnare och 

förlorare. En berättarteknik som tillämpas på nyheten om vinnare eller förlorare genom 

opinionsundersökningar är intensifiering som handlar om att göra berättandet mer levande och 

intresseväckande. Det kan handla om att lyfta in ett politiker citat eller lämna utrymme för en 

experts uttalanden. Att vinnare och förlorare utses kan ses som ett led i nyhetens intensifiering, 

det kan förklara varför medierna väljer att framhäva skillnaderna mellan block och partier och i 

sin tur att vinnare och förlorare utses som en del i kapplöpningsjournalistiken. En 

opinionsundersökning är därtill något konkret, det är siffror som visar på tendenser i samhället. 

Att nyheten är konkret innebär att den är enkel att både rapportera om och avbilda, siffrorna är 

konkreta, någonting man kan ta på. Kapplöpningsjournalistiken som beskriver förloraren (totalt 

sett 44,4 procent) kan förklara att de ingår i nyhetsurvalet genom Hvitfelts teorimodell där 

negativa inslag är en betydande roll i nyhetsvärderingen. 

Vinnaren och förloraren personifieras i artiklarna för att ge opinionsundersökningsresultatet samt 

valkampanjens dynamik ett ansikte. Ofta handlar kapplöpningen om statsministerkandidaterna, 

detta innebär att artiklarna handlar om antingen Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt (även de 

andra partiledarna i vissa fall) alternativt kampen mellan dem. Resultatet visar på liknande 

indikationer som den tidigare forskningen av Robert Andersen. Hans slutsats om att 

journalistiken fokuserar mer på kapplöpning och opinionsresultatet, vem som leder kampen om 

rösterna, än saklig rapportering går att applicera på denna studie. Andersen menar utifrån sin 

studie att fokus ofta ligger i att förtälja vem som leder kampen om rösterna, en exklusiv inblick i 

svenska folkets åsikter och ställningstaganden, istället för att ge en saklig rapportering om det 

politiska läget i landet.   
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6.7 Krigs- & sporttermer – ”nu ska de göra upp” 

Rubriksättning är en variabel där skillnaderna är stora, Aftonbladet använder ofta krigs- eller 

sporttermer i rubrik eller underrubrik, någonting som visade sig ovanligt i Dagens Nyheter. 

Exempel på rubriker, i kronologisk ordning, som kan förekomma är: ”De missar öppet mål… 

men C kan fälla alliansen”82, ”De rödgröna knappar in”83, ”kriget om varje röst”84, ”Slutspurten är 

nära”85, ”VÄNSTER-KROKEN”86, ”FREDRIKS HÅN – Attackerade Mona efter debatten i 

tv”87, ”nu ska de göra upp”88, ”Firar redan valsegern”89, ”Fixar du spurten, Mona? S måste trotsa 

historia och valvind”90,”Mauds spurt”91, ” Reinfeldt rasar – Moderaterna tappar på upploppet – 

”det handlar nog om stödröster” ”92, ”SUPER-JÄMT nya siffror: Det blir en rysare i morgon”93 

och ”Redo för matchen”94 

Genom att Aftonbladet använder krigs- och sporttermer i hög grad bidrar det till att 

rapporteringen gestaltas som en kapplöpning, deltagarna (ofta statsministerkandidaterna) kämpar 

om makten, väljarna och opinionsstödet är en kamp om makten. Dagens Nyheter, till skillnad 

mot Aftonbladet, presenterar en mer saklig rubrik och underrubrik och gestaltar dem inte som en 

kapplöpning. Användningen av krigs- och sporttermer i rubriker kan knytas an till McManus 

teorimodell. Han uppmärksammar att konflikter och underhållande element innebär ett högre 

nyhetsvärde. Rubriker har som uppgift att rama in artikeln och dess budskap, Aftonbladet som i 

46,9 procent av fallen använder krigs- eller sporttermer skapar därmed kapplöpningsgestaltning i 

nästan hälften av alla artiklar (se tabell 5). Det finns en tydlig skillnad mellan användningen av 

krigs- och sporttermer i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Endast i 16,1 procent av Dagens 

Nyheters 31 artiklar innehåller rubriken referenser till krig eller spel. 

 Det är viktigt att hålla isär de olika kapplöpningsbegreppen; vinnare/förlorare och krigs- och 

sporttermer. Den förstnämnda präglas mer av opinionsundersökningens resultat, medan den 

andra knyter an till McManus teori – en underhållande del i journalistiken som tar utgångspunkt i 

opinionsresultatet. Totalt sett används krigs- eller sporttermer i 31,7 procent av fallen, men då är 

                                                           
82

 Aftonbladet 31 augusti s.8 
83

 Dagens Nyheter 3 september s.10 
84

 Aftonbladet 7 september s.10 
85

 Aftonbladet 7 september s.12 
86

 Aftonbladet 8 september s.10 
87

 Aftonbladet 10 september s.10 
88

 Aftonbladet 12 september s.13 
89

 Aftonbladet 13 september s.10 
90

 Aftonbladet 15 september s.12 
91

 Aftonbladet 16 september s.12 
92

 Aftonbladet 17 september s.8 
93

 Aftonbladet 18 september s.14 
94

 Aftonbladet 18 september s.16 
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det viktigt att påpeka, som ovan visats, att Aftonbladet står för majoriteten. Hur rubriken 

formuleras är starkt anknutet till hur nyheten uppfattas av läsaren. Hvitfelt beskriver i sin 

teorimodell om nyhetsvärdering att sensationer och överraskningar ökar nyhetsvärdet. Vilken 

nyhet som tidningen väljer att fokusera på utifrån opinionsresultatet är olika men genom att 

konstruera en slagkraftig och överraskande rubrik till nyheten ökar dess sensationskraft. Detta är 

också starkt förknippat med att nyheten intensifieras för att vara mer intresseväckande.  

Den tidigare forskningen av Robert Andersen pekar på att journalistiken fokuserar på 

dramaturgin utifrån opinionsresultatet. Alla berättartekniker i undersökningen används frekvent i 

svensk media bekräftar Andersens resultat. Dramaturgin utrycks inte minst i rubrik- och bildval 

som speglar budskapet utifrån opinionsresultatet som tidningen vill förmedla. Många gånger är 

det tydligt att opinionsresultat överdrivs och formas för att passa in i medieformatet. Men 

användningen av krigs- och sporttermer kan kanske trivialisera politiken och locka läsare som 

annars inte är intresserade av politik, något som också Broh kommer fram till i sin studie.  

I tidningar är bra bilder (McManus) avgörande för att skapa en spännande historia och dynamik 

kring opinionsresultatet. Rubriken fixerar budskapet i eventuella bilder tillsammans med en 

”analyserande” text av opinionsresultatet skapar en nyhet som passar bra in i tidningsformatet. 

Dessa tendenser är mer förekommande och mer uttalade i Aftonbladet jämfört mot Dagens 

Nyheter. Dagens Nyheter har opinionsundersökningar som bäddar för dramaturgiskt tillspetsade 

rubriker och bilder, men de är försiktigare i det avseendet. Aftonbladet å andra sidan överdriver 

gärna resultaten, dess betydelse och trovärdighet genom bilder och rubrik.  

6.8 Jämförelsen speglar loppet 

Användningen av opinionsresultat från olika tidsperioder leder till en ökad 

kapplöpningsjournalistik, opinionsresultat som jämförs över tid innebär att läsaren enkelt kan se 

vilka som tappar alternativt drar ifrån i opinionen, jämfört med tidigare opinionsresultat. I de 

politiska nyhetsartiklar som refererar till en opinionsundersökning är det relativt vanligt att 

jämföra dels över tid, men också jämföra resultaten mellan olika opinionsinstitut inom samma 

tidsperiod. 

 

Tabell 6. Jämförelse, procent    

 Aftonbladet 
(n = 32) 

Dagens Nyheter 
(n = 31) 

Totalt 
(n = 63) 

Opinionsresultat från olika tidsperioder jämförs 68,8 54,8 61,9 
Opinionsresultat från olika opinionsinstitut 
jämförs 

37,5 25,8 31,7 

Totalt 106,3 80,6 93,6 
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Totalt sätt jämförs opinionsresultat från olika tidsperioder oftare i Aftonbladet än i 

Dagens Nyheter. I 68,8 procent av Aftonbladets artiklar genomförs en jämförelse över tid, här 

byggs delvis kapplöpningen genom att visa på opinionsförändringar. Av Aftonbladets 32 artiklar 

jämförs 68,8 procent över tid. I Dagens Nyheter är motsvarande siffra drygt hälften av artiklarna, 

54,8 procent av totalt 31 artiklar (se tabell 6).  

Jämförelse mellan opinionsinstitut sker totalt sett i nästan var tredje artikel men är vanligare i 

Aftonbladet där det i drygt var tredje artikel, 37,5 procent av Aftonbladets totala 32 artiklar, sker 

jämförelser mellan flera institut. Dagens Nyheter presenterar institutsjämförelse i var fjärde 

opinionsåtergivning (25,8 procent av totalt 31 artiklar). Skillnaden mellan tidningarna beror 

främst på att Dagens Nyheter ofta presentar nyheter i mindre format, där utrymmet är snålt, och 

att jämförelser därmed får ge vika för de aktuella siffrorna. I 64,5 procent av Dagens Nyheters 

artiklar presenteras texten på en halv sida eller mindre, jämfört med Aftonbladets artiklar där 

endast 12,5 procent presenteras på mindre utrymme än en halv sida (se tabell 3).  

Genom att presentera opinionsresultat från flera olika institut ökar transparensen, men det kan i 

vissa artiklar indikerar att transparens och källkritik inte är ett mål i nyhetsförmedlingen. Att 

jämföra mellan olika institut från samma tidsperiod som inte visar samma resultat resulterar 

rimligtvis i att kapplöpningen minskar, då trovärdigheten i artikelns förutsatta vinnare eller 

förlorare försvagas. Läsaren får på så vis ta del av flera olika resultat som skiljer sig mer eller 

mindre åt, detta indikerar tydligt hur osäkra resultaten av en mätning kan vara. Men i de fall 

resultaten visar relativt lika innebär det också att trovärdigheten för huvudundersökningen och 

artikelns budskap stärks. Opinionsundersökningens trovärdighet och ”sanningshalt” ökar när 

kvaliteten i slutsatserna ökar, alltså när alla institutens resultat pekar på samma utveckling. Att 

jämföra resultaten mellan olika opinionsinstitut ökar källkritiken och transparensen i viss mån för 

undersökningarnas felmarginal. Det är knappt i var tredje artikel totalt sett som jämförelse mellan 

opinionsinstitut genomförs. Detta kan bero på att redaktionen inte anser att källkritik och 

mätningssäkerhet är väsentligt utifrån nyhetens budskap. Platsbrist och resultatets unikhet kan 

också vara orsaken. Sannolikt är det opinionsundersökningar om röstavsikt som är relevant att 

jämföra. Den totala andelen artiklar som beskriver röstavsikt är drygt två av tre artiklar, vilket kan 

ställas i förhållande till att knappt var tredje jämförs mellan olika institut som ett sätt att 

kvalitetssäkra resultatet (se tabell 2).  
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Resultatet indikerar liknande resultat som den tidigare forskningen har visat; att 

opinionsundersökningar ibland används i syfte att skapa relevans och kontext för en artikel. En 

mindre frekvent förekommande opinionsinstitutsjämförelse kan innebära att vinnare och 

förlorare utnämns mer frekvent. Att utnämna vinnare och förlorare passar väl in i medielogiken, i 

detta sammanhang är opinionsundersökningen väsentlig för att skapa relevans och kontext för de 

dragna slutsatserna utifrån resultatet. Då andra jämförelser inte görs tillgängliga för läsaren i 

samband med artikeln saknar läsaren argument för att falsifiera slutsatserna, i de fall en 

opinionsinstitutsjämförelse saknas kan inte läsaren jämföra mellan de olika 

opinionsundersökningar som genomförts under samma period och därigenom inte bedöma 

trovärdigheten i resultaten. Detta skapar ”sanning” för den opinionsundersökning som lyfts fram 

i artikeln. Detta leder till att i och med opinionsundersökningsresultatet skapas relevans och 

kontext, inte bara för nyheten, utan också för de slutsatser som utvinns ur resultatet. 

Kapplöpningsjournalistikens effekt påverkas i hög grad då opinionsresultat jämförs över tid, 

valbevakningen påminner i den formen mycket om en vanlig hästkapplöpning som visar kampen 

mellan blocken, mellan partierna och partiledarna. Genom att visa på trender i opinionen kan 

redaktionen på ett pedagogiskt vis framhäva vem som leder kampen om opinionen.  
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7. DISKUSSION & SLUTSATSER  

Det är tydligt att opinionsundersökningar är en användbar resurs för både Aftonbladet och 

Dagens Nyheter i valbevakningen och att antalet opinionsartiklar ökar desto närmare valdagen 

kommer. I kapitlet för diskussion och slutsatser diskuteras studiens resultat som knyts an till syfte 

och det teoretiska ramverket. Resultatens betydelse och eventuella indikationer på generella 

företeelser diskuteras. Därpå följer också förslag på anknytande områden som är intressanta att 

studera vidare. 

Det finns många vinklar och ansatser en artikel kan inta inför ett opinionsresultat och 

journalisterna har stor flexibilitet vad gäller tolkningen av resultaten. De kan välja att enbart 

rapportera resultatet av opinionen, de kan rapportera vem som leder eller vem som förutspås 

vinna valet. Fokus kan ligga på stödet för varje kandidat alternativt skillnaden i stödet. De kan 

välja att se till valet som helhet eller på detaljnivå. Journalisterna kan rapportera om 

medborgarnas reaktion till politiska aktiviteter eller händelser under valkampanjen. De kan 

rapportera resultatet av opinionsresultatet korrekt eller felaktigt samtidigt som de kan ifrågasätta 

validiteten av en specifik opinionsundersökning. Men journalister kan naturligtvis också välja att 

ignorera opinionsundersökningar.95  

Opinionsresultaten är alltid vinklade och det går alltid att utvinna många olika ”nyheter” ur ett 

opinionsresultat. Alltså intar varje journalist en medveten vinkling inför skrivandet av en artikel 

(liksom inom allt journalistiskt arbete) som baseras på en opinionsundersökning. Aftonbladet och 

Dagens Nyheter väljer aktivt fokus, något som är väl värt att poängtera då journalisterna ofta 

behandlar opinionsresultaten som fakta. Framställningen av siffrorna är alltid på något sätt 

vinklad, influerad av journalistens ståndpunkt eller redaktionens ideologiska ideal. Som tidigare 

nämnts i teorin är journalistikens bild av verkligheten aldrig det samma som den riktiga 

verkligheten. Det är värt att lyfta fram detta när man läser en artikel som exempelvis väljer att 

fokusera på en förlorare, förslagsvis Mona Sahlin, som visar dåliga opinionssiffror dock samtidigt 

som det rödgröna blocket går framåt i undersökningen. Tittar läsaren närmare på siffrorna i 

resultatet av den totala undersökningen kan man få fram otaligt många olika ”nyheter”. 

  

                                                           
95

 Broh, A (1980): Horse-race journalism: Reporting the polls in the 1976 presidential election 
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En av undersökningens slutsatser handlar om att kapplöpningsjournalistiken tydligast förmedlas 

genom opinioner om röstavsikt, som också är den vanligaste opinionstypen. I var tredje artikel 

totalt innehåller artikeln också diagram som tydligt visar vem som leder och vem som förlorar. 

Det är tydligt i resultatet att opinionsundersökningar är ett bra underlag för att gestalta politiken 

som en kapplöpning. Opinioner som speglar röstavsikt är lätta att översätta till 

kapplöpningsjournalistik genom att visa vem som leder opinionen och därmed kan förutse vem 

som vinner valet.  

Denna studie visar att en diskussion om vad som är bäst för landet inte genereras av dessa 

opinionsundersökningar. Istället är fokus på vem som leder opinionsloppet vid 

undersökningstillfället och ofta visas opinionsresultat över tid, utvecklingen, för att förtydliga 

kapplöpningsjournalistiken. Därför kan vi anta att om sakfrågeopinioner förekom mer frekvent 

hade det öppnat upp för diskussion om sakfrågor vilket hade lyft debatten om hur Sverige bör 

styras. I Dagens Nyheter baseras var fjärde artikel på sakfrågeopinioner där vinnare och förlorare 

sällan utses. Den siffran kan anses vara låg i förhållande till fördelningen av opinionstyp. Varför 

väljer tidningarna att lyfta fram opinioner om röstavsikt istället för sakfrågeopinioner? 

Förklaringen kan vi finna i medielogiken då den belyser kriterier som innebär att nyheten ska vara 

enkel att förmedla. Det är enkelt att rapportera om röstavsikt och lyfta fram vinnare eller 

förlorare. Sakfrågor är av en betydligt mer invecklad karaktär som kräver större utrymme och 

diskussion, därtill kräver sakfrågor förkunskaper av läsaren som enligt medielogiken inte är att 

föredra i nyhetsvärderingen. En ökning av opinionsundersökningar om sakfrågor bör rimligtvis 

skapa en mer saklig rapportering av valbevakningen.   

Opinionsundersökningar förenklar politiken, kanske inte en revolutionerande slutsats i 

förhållande till vad tidigare forskning kommit fram till om opinionsundersökningars trovärdighet 

som mätinstrument av befolkningens åsikter. Men det är en väsentlig slutsats då vi i resultatet kan 

se att artiklar som refererar till en specifik undersökning ofta förekommer. Bevisligen läggs stor 

vikt i mediebevakningen på att förmedla diverse opinioner och därigenom sia om valets utgång. I 

opinionsundersökningar fokuserar journalistiken på fragment av en stor debatt och det är enkelt 

att läsa ut vinnare eller förlorare, men desto svårare att föra en diskussion om vad som är bäst för 

Sverige. Eftersom urvalet endast består av artiklar som innehåller opinionsundersökningar finns 

ett stort bortfall av politiska nyhetsartiklar som eventuellt kunnat lyfta siffrorna från att vara 

dramaturgiskt inriktade till att vara mer upplysande i politiska frågor. Frågan behöver bevisligen 

undersökas vidare för att kartlägga om opinionsundersökningen faktiskt förenklar politiken i 

förhållande till övriga politiska nyhetsartiklar. 
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Opinionsundersökningar i sig skvallrar om förhållandet mellan medier och medborgare liksom 

medier och politiker. Resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen genererar en slutsats att det 

är politiker och experter som uttalar sig i en omfattande utsträckning i politiska frågor. Relationen 

uttrycker sig på olika sätt i nyhetsförmedlingen men det är tydligt att medborgaren är en passiv 

åskådare och betygsättare som får utrymme att uttala sig i politiska frågor inom 

opinionsundersökningens ramar. Politiker och experter har å andra sidan en högst aktiv roll i 

förhållande till opinionen. Både Aftonbladet och Dagens Nyheter visar på samma tendenser där 

medborgaren nedprioriteras. Politikern och kampen om makten är tydligt huvudfokus i artiklar 

om politiska opinionsundersökningar, vilket vittnar om att den politiska debatten sker på 

politiker- och expertnivå, där relevans för en auktoritetslös medborgare saknas. En viktig aspekt 

av denna slutsats handlar om att medborgarnas åsikter omöjligt ryms inom 

opinionsundersökningen och att de därmed är närmast oväsentliga som stoff i den politiska 

debatten. Det är medborgaren som ser ut att vara i fokus men in facto är det inte så det förhåller 

sig. Resultaten pekar på att medier idag inte är till för medborgarens intressen utan istället är en 

avspegling av elitintressen och deras agendor. Vidare pekar detta på att opinionsundersökningars 

syfte är att medborgare kommenterar det politiska läget, inte för att politiker ska forma sin politik 

utefter opinionen. Det vore vidare intressant att studera hur opinionsundersökningarna speglar 

medborgarna genom opinionsundersökningar. 

En viktig slutsats i undersökningen handlar om att både Aftonbladet och Dagens Nyheter 

förmedlar opinionen som en kapplöpning, men det finns stora skillnader i tillvägagångssättet i 

kapplöpningsgestaltningen. Aftonbladet använder termer som konnoterar krig och sport i 

varannan rubrik och de utser en vinnare eller förlorare i drygt var tredje artikel. Dagens Nyheter 

använder krigs- eller sportrubriker i var sjätte artikel och utser en vinnare eller förlorare i drygt 

varannan artikel.  

Går det att måla ut någon av tidningarna som mer benägen att bedriva kapplöpningsjournalistik? 

Båda ja och nej. Aftonbladet har en tydlig kapplöpningsgestaltning genom val av opinionstyp, 

över 90 procent av deras opinionsundersökningar handlar om röstavsikt eller partiledare – de har 

ständigt opinionsundersökningar som är betygsättande. Tack vare röstavsiktsopinioner kan de 

enkelt bedriva kapplöpning med krigs- och sporttermer. Dagens Nyheter har inte samma fokus 

på krigs- och sportrubriker eller dramatisk bildsättning, de har främst opinionsundersökningar 

om röstavsikt och sakfrågor. Men de är mer benägna att utse en vinnare eller förlorare, de 

beskriver i mindre utsträckning än Aftonbladet opinionsresultatet som jämnt. 
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Resultatet är dock anmärkningsvärt då den förutfattade meningen är att tabloidjournalistiken har 

större benägenhet att bedriva kapplöpningsjournalistik, då de innehar en mer nöjesinriktad 

nyhetsrapportering istället för sakfrågerapportering. Kan resultatet bero på att Aftonbladet är en 

oberoende socialdemokratisk tidning? De vill kanske, till skillnad från Dagens Nyheter som är en 

oberoende liberal tidning, visa på en jämnhet mellan blocken och inte kora statsministern Fredrik 

Reinfeldt till vinnare allt för tidigt. Även om syftet inte var att se till den ideologiska sidan är trots 

allt denna aspekt något vi inte kan blunda för. Detta skall dock inte diskuteras vidare, istället 

lämnar vi frågan öppen inför framtida studier. Påverkar tidningarnas ideologier gestaltningen av 

politiken genom opinionsundersökningar?  

Saknas en jämförelse mellan opinionsinstitut innebär detta att läsaren inte kan bedöma 

trovärdigheten av resultaten, detta skapar ”sanning” för artikelns opinionsundersökning. Då det i 

knappt var tredje artikel finns en opinionsinstitutsjämförelse kan vi anta att källkritiken inte 

prioriteras på bekostnad av dramaturgin. I de fall jämförelse mellan institut förekommer; 

bekräftas resultaten i den första opinionsundersökningen genomgående. Möjligheten till en 

diskussion över de skilda resultaten och dess innebörd tas sällan tillvara på av journalisten, istället 

stannar bevakningen i många avseenden vid informationsförmedling av opinionsresultatet. 

Överlag kan resultaten tyda på en generell källacceptans hos både medierna men också i viss mån 

hos läsaren. Studien visar tydligt att opinionsundersökningar har låg tillförlitlighet som 

informationskälla men bevisligen ser medierna dem som en viktig källa i valbevakningen. 

Opinionsundersökningar ökar i takt med att valdagen kommer närmare och sannolikt ökar 

mängden undersökningar för varje val. Varför det förhåller sig på det viset är svårt att svara på 

men mediernas försmak för dem ser inte ut att minska.  

Hur medborgarna förhåller sig till opinionsundersökningar är omöjligt att svara på i denna 

undersökning men det bör rimligtvis attrahera läsarens intresse då nyheten fortfarande säljer 

lösnummer. Den största anledningen till dess popularitet i Aftonbladet och Dagens Nyheter 

beror sannolikt på dess funktion i samhället, där vissa forskare hävdar att 

opinionsundersökningens syfte är att informera medborgaren. En opinionsundersökning kan 

därför ses som samhällsinformation i förklädnad, där politiska eliters intressen med mediernas 

intressen skapar en opinion, som ger sken av att ha medborgerliga intressen i fokus. Diskussionen 

ovan må låta pessimistiskt inställd mot mediernas och politikernas agenda där medborgaren ses 

som försvarslös, men undersökningarna fyller också en viss funktion där politiska nyheter 

ompaketeras till ett mer lättillgängligt format där medborgaren faktiskt gestaltas i sammanhanget i 

motsatts till ren och skär nyhetsförmedling.  
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En slutsats som är en tydlig indikator på kapplöpningsjournalistik handlar om opinionsresultat 

som beskrivs över tid. Denna jämförelse förtydligas ofta i diagram för att läsaren tydligt ska se 

och förstå upp- och nedgångar inom opinionen, något som bekräftar journalistens ansats när de 

förutser vinnare eller förlorare. Istället för att sakligt redovisa opinionsresultaten jämförs 

resultaten ständigt med tidigare resultat. I nästan fyra av sex artiklar jämförs opinionsresultat över 

tid. Tillvägagångssättet är typiskt för opinionsundersökningar om röstavsikt och förstärker 

kapplöpningsgestaltningen.  

Går resultaten att generalisera till övrig svensk press? Kan liknande tidningar, exempelvis 

Expressen, få samma resultat som Aftonbladet? Troligtvis skulle en analys av Expressen generera 

liknande resultat gällande exempelvis opinionstyp, opinionsjämförelse över tid och mellan 

institut, krigs- och sporttermer och användningen av diagram. Dock kan Expressens vilja att utse 

eller förutse en vinnare eller förlorare skilja sig från Aftonbladet då uppsatsens analys 

uppmärksammat korrelationen mellan valt opinionsinstitut och frekvensen av att utse/förutse 

vinnare/förlorare. Samma tendenser kan sannolikt uppkomma mellan Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Resultaten är trovärdiga i den mening att resultaten troligtvis skulle ge samma 

resultat om mätningen genomfördes i ett annat svenskt riksdagsval, dock kan det med största 

sannolikhet skilja sig markant i vilken utsträckning de olika tidningarna utser eller förutser en 

vinnare eller förlorare. Någonting som kan härledas till vald opinionsundersöknings resultat.   

Utvecklingen hittills i mediehistorien är tydlig – mer dramaturgi och mer fokus på kapplöpningen 

i valtider. Informationsförmedlandet krymper i nyhetsförmedlingen generellt sett till fördel för 

lättillgängliga nyheter som ska passa in i en stressig vardag. Frågan är om utvecklingen framöver 

kommer intensifiera utvecklingen hittills och fortsätta förenkla och polarisera politiken (artiklar 

som refererar till en specifik opinionsundersökning) eller kommer vi få se en utveckling som går 

tillbaka till journalistikens rötter där politiken granskas, i dess rätta bemärkelse, utifrån individens 

medborgerliga intressen?  

Det som undersökningen inte har tagit upp, men som skulle vara intressant att undersöka i 

framtida studier är vilken roll bilder ger för innebörd till kapplöpningsjournalistiken i artiklar som 

refererar till en specifik opinionsundersökning. Där vore möjligtvis en mer kvalitativ analys 

fruktbar. En framtida undersökning skulle även kunna, för att följa den tidigare internationella 

forskningen, analysera huruvida tidningarna presenterar den metodologiska basinformationen 

som krävs för att göra artikeln objektiv för tolkning och på så vis kunna uttala sig om 

opinionsundersökningens faktiska användbarhet i nyhetsförmedlingen.  
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Kapplöpningsmatchen: Aftonbladet vs. Dagens Nyheter 1-1 

Hade det varit en kapplöpning mellan de olika tidningarna över vem som gestaltar politiken mest 

som en tävling hade det blivit målfoto på upploppet. Det finns inga explicita likheter men ändå 

väldigt många likheter. Båda bedriver kapplöpningsjournalistik, fast på olika sätt; Aftonbladet 

genom val av opinionsundersökningstyp och rubriker, användning av diagram samt vilka som får 

uttala sig. Aftonbladet har dock mindre benägenhet att utse/förutse vinnare eller förlorare. 

Dagens Nyheter bedriver i större utsträckning kapplöpningsjournalistik genom att utse/förutse 

vinnare eller förlorare, men de publicerar mer opinionsundersökningar med saklig karaktär samt 

att de inte använder sig av krigs- eller sporttermer i rubriker och underrubriker i samma 

omfattning som Aftonbladet. Aftonbladet får en poäng för sin övergripande 

kapplöpningsjournalistik och Dagens Nyheter får ett poäng för att de i stor utsträckning korar 

vinnare och förlorare. 

Till viss del använder Aftonbladet i större utsträckning kapplöpningsjournalistik än 

Dagens Nyheter. Men den största indikatorn på kapplöpning, vinnare och förlorare utses, 

använder sig Dagens Nyheter av i större utsträckning än Aftonbladet. Detta förhållande är dock 

starkt bundet till vald opinionsundersökning. Om Dagens Nyheter hade använt samma 

opinionsundersökningar som Aftonbladet, där skillnaderna var mindre, hade sannolikt resultaten 

sett helt annorlunda ut. Kanske kapplöpningsmatchen mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter 

slutat 1-0 till Aftonbladet istället för oavgjort mellan de bägge tidningarna.   
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SAMMANFATTNING 

Opinionsresultaten är en bra källa till nyheter för medier då de alltid genererar exklusiva nyheter 

om det politiska läget i landet. Men undersökningen och tidigare studier visar på att det sällan är 

så noga vilka siffror som ligger till grund för diverse slutsatser och påståenden som journalisten 

drar. Syftet med studien var att kartlägga opinionsundersökningar i nyhetsartiklar tre veckor 

innan svenska riksdagsvalet 2010 i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Avsikten har varit att 

kvantitativt kartlägga hur journalistiken använder opinionsundersökningar för att gestalta 

politiken samt i vilken utsträckning kapplöpningsjournalistik används. Undersökningen 

genomfördes med en kvantitativ innehållsanalys för att möjliggöra generaliseringar.  

Gestaltningsteorin och medielogiken är intressant och fruktbar att tillämpa på studien. Den 

förstnämnda fokuserar delvis på just kapplöpningsjournalistiken som är av intresse. Medielogiken 

å andra sidan beskriver nyhetsvärderingen och olika berättartekniker som tillämpas på en ”nyhet” 

som ska bli en nyhet.  

Studien visar framförallt att både Aftonbladet och Dagens Nyheter bedriver 

kapplöpningsjournalistik, fast på olika vis. Förekomsten av opinionsundersökningar under 

tidsramen var totalt 63 artiklar där 69,8 procent av opinionerna beskrev medborgarnas röstavsikt. 

Det är vanligast att kapplöpning visualiseras genom diagram i Aftonbladet, tillsammans med 

rubriker med anspelningar på krig och sport. Å andra sidan utnämner Dagens Nyheter i större 

utsträckning en vinnare eller förlorare. I studien visade sig att då ingen jämförelse mot institut 

förekommer skapas en ”sanning” för artikelns opinionsundersökning samt journalistens slutsatser 

då läsaren inte kan bedöma trovärdigheten av resultaten. 
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