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Abstract 
Föreliggande uppsats syfte är flerfaldigt. Den syftar dels till att undersöka i vilken utsträck-
ning Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen spel- och sakgestaltade 
politiska nyhetsartiklar under riksdagsvalåren 2010 och 2014. Den syftar även till att under-
söka i vilken utsträckning dessa dagstidningars politiska nyhetsartiklar uppfyllde organisat-
ionerna ESOMAR och WAPORs riktlinjer beträffande publicerade opinionsmätningar under 
samma tidsperiod. Vidare ämnar uppsatsen även undersöka om spel-och sakgestaltningen 
samt redovisningen av ESOMAR och WAPORs riktlinjer hade förändrats mellan de båda 
riksdagsvalåren.  De två tidsperioderna som undersöks är från och med den första januari till 
dagen före riksdagsvalet; 100101–100918 och 140101–140913. Det totala antalet analyserade 
artiklar uppgick till 215 stycken och metoden som har använts är en komparativ kvantitativ 
innehållsanalys. För att svara på frågorna har gestaltningsteorin, medielogiken och ESOMAR 
och WAPORs riktlinjer för redovisning av politiska opinionsmätningars statistiska basin-
formation använts. Tidigare forskning visar att dagstidningars gestaltning av politiska nyheter 
baserade på politiska opinionsmätningar spelgestaltas i mycket stor utsträckning. Forskning 
visar även att redovisningen av hur dessa opinionsmätningar har gått till redovisas i mycket 
liten utsträckning. Resultaten visade att den dominerande gestaltningen i de undersökta artik-
larna var spelgestaltning och att dagstidningarna uppfyllde ESOMAR och WAPORs riktlinjer 
i mycket liten utsträckning. Skillnaderna mellan de båda undersökningsperioderna var mycket 
små.  

 
 
Nyckelord: nyhetsartiklar, gestaltningsteori, medielogik, opinionsmätningar, dagstidningar, 
riktlinjer, ESOMAR och WAPOR.  
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1. Inledning och problemområde 
Denna uppsats behandlar två aktuella problemområden som är nära sammanlänkande. Det ena 
handlar om problematiken kring kvalitén på publicerade politiska opinionsmätningar. Det 
andra handlar om hur journalister på senare år har ökat sina benägenheter att spelgestalta re-
sultatet av dessa opinionsmätningar i politiska nyhetsartiklar.  
 

Journalister ska sträva efter att förmedla så omfattande och sanningslika gestaltningar av 
verkligheten som möjligt. Vidare ska de kunna informera och granska på ett sätt som möjlig-
gör för medborgarna att fritt och självständigt kunna ta ställning i olika samhällsfrågor. Om 
strävan efter en sanningsenlig och allsidig bild av verkligheten uteblir, kan detta leda till att 
informationen som journalisterna gestaltar övergår till desinformation (Nord & Strömbäck 
2004: 18-21). En viktig komponent när det gäller journalistikens gestaltningar av politik som 
spel är publicerandet av politiska nyheter vars informationskällor är opinionsmätningar. Me-
diernas publicering av opinionsmätningar är långt ifrån oproblematiska. Bortsett från det fak-
tum att de bidrar till en ökning av spelgestaltandet av politik så riktas det även kritik mot 
andra faktorer såsom; hur medierna rapporterar om dem, hur resultaten tolkas och att journa-
lister tenderar att dra slutsatser om orsakssamband som inte är giltiga (Nord & Strömbäck 
2009: 142).  

Forskning gjord på de svenska valrörelserna 2002-2010 visar att det har skett en förändring i 
hur medier gestaltar politik. Det politiska spelet gestaltas i större utsträckning än sakpolitiken 
(Segerson 2014). Spelgestaltad journalistisk innebär att journalister väljer att fokusera på det 
politiska spelet, politiska strategierna, taktikerna, vinnarna och förlorarna i kampen om opin-
ionen och motiven bakom olika politiska beslut (Strömbäck & Nord 2013: 12). Med sakge-
staltad journalistik avses en journalistik som fokuserar på politikens sakliga innehåll, det vill 
säga vad någon har föreslagit eller vad någon har sagt, vad som har hänt eller kommer att 
hända i den mån det syftar på politikens innehåll (Nord & Strömbäck 2012: 272).   

Opinionsmätningarnas genomslag i medier är kopplad till dess konkreta användbarhet i ny-
hetsproduktionen. De är även enkla att beställa och kräver lite resurser. Opinionsmätningarna 
har skapat möjligheter för journalistiken att på ett förhållandevis enkelt sätt kunna förverkliga 
sin  “plikt”  i  att  företräda  allmänheten,  granska  den  politiska  makten  samt  att  publicera  exklu-
siva nyheter om det politiska läget (Ekström 2007: 55, Sonck & Loosveldt 2007:3). Problemet 
med detta är dock att journalisterna tenderar att subjektivt tolka och gestalta de nyhetsartiklar 
som opinionsmätningarna ligger till grund för. Det blir än mer problematiskt då journalisterna 
många gånger avsiktligt (av olika anledningar) väljer att inte redovisa mätningarnas statistiska 
basinformation. Konsekvenserna av detta är flerfaldigt; att människor vilseleds av informat-
ionen som journalisterna porträtterar, att förtroendet för politik och politiker minskar samt att 
intresset för politik överlag minskar (Strömbäck & Runsiö 2014). Att förmedla saklig inform-
ation om politik till medborgarna är något som är mycket viktigt oavsett om det är ett valår 
eller inte. Kraven på sakpolitiska nyheter ställs dock på sin spets under ett riksdagsvalår då de 
svenska medborgarna grundar sina röstbeslut på information hämtat från media. 

 
Opinionsmätningar betraktas många gånger som ett problem. En av de största orsakerna till 
detta anses vara den statistiska kvaliteten. Hur har frågorna ställts? Vilka är de tillfrågade? 
Hur har insamlingsmetoden gått till? Bristen på en fullständig redovisning av opinionsmät-
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ningarnas statistiska basinformation lämnar ett tomrum som det är upp till läsaren själv att 
fylla. Detta försätter läsaren i en prekär situation då hen måste förlita sig på journalistens 
tolkning av resultaten (Wiik 2007: 15-16)  
 
I dagsläget råder det meningsskiljaktigheter hos både media och opinionsmätningssföretagen 
om vad som karaktäriserar en god opinionsmätning. Opinionsmätningarna har genom åren 
genomgått förändringar vilket framförallt har sin förklaring i att de tekniska förutsättningarna 
har förändrats. De traditionella metoderna för att mäta åsikter via telefonsamtal till slump-
mässigt utvalda personer har försvårats. Det beror delvis på att en mindre andel svarande vill 
delta men även på att nya internetbaserade metoder har växt fram. Dessa nya metoder tilläm-
par inte längre en slumpmässighet i urvalet.  Hos opinionsföretagen står den gamla beprövade 
metoden mot en nyare metod som bygger på självrekrytering, det vill säga att personerna som 
deltar själva har anmält sitt intresse. Diskussionen är intensivare än på länge och många me-
dier har antagit egna riktlinjer som mätningarna måste uppfylla för att få publiceras. Proble-
met med detta är dock att dessa regler skiljer sig avsevärt mellan olika dagstidningar (Medi-
erna oeniga om opinionsundersökningar, 2015). 
 
Därutöver tillkommer problematiken med att dagstidningar inte gör en fullständig redovisning 
av opinionsmätningarnas statistiska basinformation i samband med publicerandet av dessa. 
Denna basinformation anses vara nödvändig för att läsarna ska kunna bilda sig en egen upp-
fattning om mätningarnas resultat. Det finns ett antal professionella organisationer1 som fors-
kar om och arbetar med riktlinjer beträffande opinionsmätningar. Några av dessa riktlinjer är 
exempelvis; vilka är de tillfrågade? Redovisas tidsperioden för mätningen? Redovisas popu-
lation? Riktlinjerna skiljer sig något åt mellan organisationerna, men de har samma övergri-
pande mål. Målet och syftet med dessa riktlinjer är att vägleda opinionsföretagen i vad som, 
enligt dessa organisationer, ska ingå i redovisningen av den statistiska (metodologiska) basin-
formation om hur mätningarna har utförts. Ju fler riktlinjer som redovisas desto högre anses 
tillförlitligheten i mätningen vara.  
 

Om alla opinionsmätningar som publiceras alltid redovisar denna information skulle mätning-
arnas tillförlitlighet öka avsevärt. Risken med att läsarna vilseleds av resultaten och att journa-
listerna utnyttjas av tvivelaktiga källor skulle även minska (Strömbäck 2004: 185). I Sverige 
finns det dock inga juridiska krav på att redovisa den här typen av statistisk information, det 
är upp till medierna själva (Strömbäck & Nord 2013: 158). I denna uppsats kommer vi att an-
vända oss av riktlinjer uppsatta av två världsledande organisationer som arbetar med att un-
dersöka människors opinioner. Dessa är The European Society for Opinion and Marketing 
Research och World Association for Public Opinion Research. En utförligare beskrivning av 
hur vi kommer att använda oss av dessa i uppsatsen återfinns i teoriavsnittet.  

                                                           
1 ESOMAR (The European Society for Opinion and Marketing Research)  
  WAPOR (World Association for Public Opinion Research)  
  AAPOR  (American Association for Public Opinion Research)  
  NCPP (National Council on Public Polls)  
  CASRO (Council of American Survey Research Organizations)  
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1.1 Syfte 
Med utgångspunkt i ovanstående problemområde syftar uppsatsen till att undersöka i vilken 
utsträckning fyra av Sveriges största dagstidningar; Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Af-
tonbladet och Expressen spel- och sakgestaltade politiska nyhetsartiklar under riksdagsvalåren 
2010 och 2014. Nyhetsartiklarnas informationskälla är opinionsmätningar och med anledning 
av detta syftar uppsatsen även till att undersöka i vilken utsträckning nyhetsartiklarna levde 
upp till ESOMAR och WAPORs riktlinjer beträffande redovisningen av opinionsmätningar-
nas metoder. Vidare ämnar uppsatsen undersöka om det har skett några förändringar mellan 
de valda tidsperioderna i dagstidningarnas utsträckning av spel- och sakgestaltning och i dags-
tidningarnas redovisning av opinionsmätningars statistiska basinformation. Uppsatsens två 
valda problemområden kan möjligtvis betraktas som två separata. Vi har valt att betrakta dem 
som nära sammanlänkande. Detta eftersom man vid läsning av en politisk nyhetsartikel base-
rad på opinionsmätningsresultat inte enbart får en förmedling av resultatet utan man expone-
ras även ofrivilligt för journalisternas valda sätt att gestalta artikeln. Därmed tycker vi att det 
finns en tydlig koppling mellan redovisningen av statistisk basinformation och journalisternas 
sätt att gestalta. Uppsatsen är komparativ då den undersöker skillnader i vilken utsträckning 
fyra dagstidningar spel-och sakgestaltade politiska nyhetsartiklar och i vilken omfattning 
dessa uppfyllde ESOMAR och WAPORs riktlinjer gällande statistisk basinformation. Vidare 
är den komparativ då det är två riksdagsvalår som jämförs. För att besvara uppsatsens fråge-
ställningar har vi använt oss av gestaltningsteorin, medielogiken och ESOMAR och WAPORs 
riktlinjer för redovisning av politiska opinionsmätningars statistiska basinformation.  

 

1.2 Frågeställningar 
För att uppnå uppsatsens syfte ämnar vi att besvara följande frågeställningar; 
 
I vilken utsträckning spel- och sakgestaltades politiska nyhetsartiklar baserade på opinions-
mätningar i riksdagsvalåren 2010 och 2014? 
 
I vilken utsträckning uppfyllde dessa nyhetsartiklar ESOMAR och WAPORs metodologiska 
riktlinjer? 
 
Har spel-och sakgestaltningen och redovisningen av ESOMAR och WAPORs riktlinjer för-
ändrats mellan riksdagsvalåren 2010 och 2014?  
 

1.3 Disposition 
Uppsatsen består av åtta kapitel. I det första kapitlet presenteras uppsatsens problemområden 
och valda ämne som åtföljs av uppsatsens syfte och frågeställningar samt ett avsnitt där upp-
satsens vetenskapliga positionering beskrivs. I kapitel två presenteras ett bakgrundsavsnitt. 
Nästkommande kapitel, kapitel tre, presenterar den forskning som uppsatsen tar sin utgångs-
punkt i. Kapitel fyra redogör för uppsatsens teoretiska ramverk som sedan följs av kapitel fem 
där uppsatsens valda metod och material presenteras. Kapitel sex redovisar uppsatsens resultat 
som åtföljs av kapitel sju där en analys och diskussion av resultaten ingår. I kapitel åtta ges 
avslutningsvis en sammanfattning av uppsatsens slutsatser som följs av förslag på framtida 
forskning.  
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1.4 Vetenskaplig positionering 
Förhållandet mellan media och opinionsmätningar har under en lång tid beskrivits som unikt 
och nära sammanlänkat. Ett förhållande som har intresserat forskare från många länder. Med 
utgångspunkt i tidigare studier som har visat att journalister kan påverka opinionen genom det 
sätt de väljer att framställa (gestalta) politiska nyheter på, anser vi det vara av stort intresse att 
studera i hur stor utsträckning media spel- och sakgestaltar politiska nyheter baserade på opin-
ionsmätningar (Sonck & Loosveldt 2007: 2, Strömbäck & Jendel 2013: 151, Strömbäck 2000: 
229- 233). Med anledning av att opinionsmätningar utgör en stor del av nyhetsrapporteringen 
under ett politiskt valår är det av stor vikt att förstå hur media hanterar dessa. Det är även av 
betydelse att studera vilken kvalité de informationskällor som nyhetsartiklarna grundas på 
håller, det vill säga i vilken utsträckning som journalisterna väljer att redovisa den statistiska 
basinformationen om opinionsmätningen (vilken är den som ligger till grund för nyheten). 
Effekterna och konsekvenserna av journalisternas rapportering av opinionsmätningar är något 
som har studerats i stor utsträckning. Redan på 40-talet var det något som undersöktes omfat-
tande av bland annat forskaren Lazarsfeld. Senare undersöktes detta även av forskarna 
McCombs och Shaw, Cappella och Jamieson och Iyengar, för att nämna några (Bhatti & Pe-
dersen 2015: 1). Däremot har det utförts mycket färre studier med syftet att undersöka hur 
media rapporterar om opinionsmätningar (Ibid, 2015: 1). Med detta menas på vilket sätt me-
dia väljer att skildra (gestalta) nyhetsartiklar baserade på opinionsmätningar. Mer ofta än säll-
an väljer journalister att spelgestalta dessa nyhetsartiklar istället för att fokusera på det poli-
tiska sakinnehållet i nyheten. Detta fenomen är lika vanligt i svensk media som det är i ut-
ländsk media. Det gör, enligt oss, uppsatsens valda problemområden till intressanta inomve-
tenskapliga forskningsområden att studera. 
 
Uppsatsens utomvetenskapliga relevans förankras i att det är viktigt att belysa för medborgar-
na i vilken utsträckning journalister spel-och sakgestaltar politiska nyheter och vilken basin-
formation (kvalité) opinionsmätningarna som ligger till grund för nyhetsartiklarna håller. 
Denna basinformation anses nödvändig för att läsaren skall kunna göra sin egen subjektiva 
tolkning av resultaten och därmed minska risken för att läsaren vilseleds av otillräcklig basin-
formation (Sonck & Loosveldt 2007, Esomar & Wapor 2014: 4). Ytterligare faktorer som kan 
vilseleda läsaren är journalistens subjektiva (ibland missvisande) tolkning av opinionsresulta-
ten samt graden av spel- och sakgestaltning av dessa.  Eftersom media har en central roll i att 
förse medborgarna med information om politik är uppsatsens valda undersökningsområde nå-
got som, enligt oss, ständigt bör utvärderas och undersökas.     
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2. Bakgrund   

2.1 Media 
Massmediers främsta uppgift och funktion i samhället är att informera opartisk information, 
granska och agera som en debattplattform för samhällets medborgare (Hadenius et al. 2008: 
25-27). Samtidigt som massmedier och journalister förser sin publik med viktigt information 
formar medierna nyhetsrapporteringar utifrån juridiska, politiska, ekonomiska och teknolo-
giska villkor samt kulturella värderingar. Ytterligare faktorer som påverkar rapporteringen är 
mediepubliken och konkurrensen med andra medieföretag. Därmed finns det olika element 
som måste falla på plats innan medier och journalister kan delge information (McQuail 2005: 
234-235). Medieforskaren Lars Hultén menar att nyhetsjournalistiken många gånger kan be-
traktas som ett industriverk med anledning av att nyheter produceras på löpande band. Indu-
striverket styrs således av marknadens behov, då journalisterna exempelvis har i uppgift att 
skapa den produkt som konsumenterna efterfrågar. Dessa villkor påverkar följaktligen hur 
journalisterna utformar sina rapporteringar och hur de gestaltar verkligheten (Hultén 1996: 
13). 
 

2.2 Opinionsmätningar 
Opinionsmätningar är ett mångtydigt begrepp. De kan dels innefatta undersökningar som mä-
ter människors opinioner och dels marknadsundersökningar som inriktas på att mäta attityder 
till företag och dess produkter. I denna uppsats operationaliseras opinionsmätningar som mät-
ningar där frågor ställs till allmänheten om vad de har för åsikter eller attityder i olika poli-
tiska samhällsfrågor (Pettersson & Holmberg 1998: 87).  
 
Offentliga opinionsmätningar genomförs med jämna mellanrum i många demokratiska stater. 
Opinionsmätningarnas syfte är flerfaldigt. De utförs inte enbart med syftet att mäta stödet för 
politiska partier och politiker utan även för att mäta medborgarnas opinion i olika politiska- 
och sociala frågor. Även om en del mätningar beställs av politiska partier eller individer med 
avsikt att användas som ett taktiskt verktyg i exempelvis en valrörelse så är en stor del av de 
opinionsmätningar som genomförs avsedda för offentlig konsumtion.     
 
De företag som arbetar med att genomföra opinionsmätningar har ett ansvar i att se till att 
mätningarna genomförs på ett korrekt sätt, det vill säga genom att använda sig av lämpliga 
metoder och verktyg i utförandet av mätningarna. Vidare måste dessa företag exempelvis re-
dovisa resultaten av mätningarna för allmänheten för att garantera att mätningarna genomförts 
på ett opartiskt och öppet sätt. Resultaten skall även kunna stödjas i dokumentationen av re-
sultaten (ESOMAR & WAPOR 2014:4). Det finns flertalet organisationer vars huvudsakliga 
syfte är att uppmuntra till statistiskt tillförlitliga opinionsmätningar.  Två av dessa är 
ESOMAR (The European Society for Opinion and Marketing Research) och WAPOR (World 
Association for Public Opinion Research).  ESOMAR är en välrenommerad organisation som 
har runt 4900 medlemmar runtom i världen. WAPOR består av en grupp professionella aka-
demiker och yrkesverksamma inom näringslivet i över 50 länder. Genom konferenser, publi-
kationer och personliga kontakter syftar gruppen till att utbyta erfarenheter och kunskap i ge-
nomförandet av opinionsmätningar (Ibid.). ESOMAR och WAPOR har gemensamt tagit fram 
riktlinjer som syftar till att öka och säkerställa den statistiska tillförlitligheten. Det som ska 
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redovisas är; organisationen som är ansvarig för mätningen, vilka som ingår i mätningen, an-
tal tillfrågade, tidsperiod, vald urvals och insamlingsmetod samt de precisa frågeställningarna 
(ESOMAR & WAPOR 2014: 7- 10, Strömbäck 2004: 185, Miller & Hurd 1982: 243-249). 
 

2.3 Dagspress 
Dagstidningar (papperstidningar) behöver inte, som namnet indikerar, ges ut dagligen. I Sve-
rige är det tillräckligt att en tidning publicerar ett nummer i veckan för att få benämnas som 
dagstidning. Inom dagstidningar skiljer man mellan morgon, kvälls, få-dagars och gratistid-
ningar (Petersson & Pettersson 2012: 132). Vidare finns det fyra krav som ska uppfyllas av 
tidningen för att den ska få benämnas som dagstidning. Tidningen ska vara tillgänglig för alla 
(offentlighet), den ska innehålla nyheter (aktualitet), den ska behandla olika ämnen (universa-
litet) samt att den ska publiceras regelbundet (periodicitet) (Peterson & Pettersson 2007: 77). 
Majoriteten av dagstidningarna liknar varandra i utseende och struktur. Det finns dock en vä-
sentlig skillnad mellan morgontidningar och kvällstidningar; morgontidningar är i större ut-
sträckning än kvällstidningarna så kallade redovisningstidningar. Detta innebär att morgon-
tidningarna strävar efter att skildra aktuella händelser på ett så opartiskt, sakligt och informa-
tivt sätt som möjligt (Ibid: 127). Deras arbete styrs av en policy som är nära sammankopplad 
med grundtanken om public service (Ekström & Nohrstedt 1996:18, 159).   
 
Kvällstidningar däremot är så kallade urvalstidningar som väljer ut ett mindre antal händelser 
för publicering (Petersson och Pettersson 2012: 127). De dramatiserar även sitt material i 
större utsträckning än vad morgontidningarna gör. Anledningen till det anses ha sin förklaring 
i att kvällstidningarna är beroende av att sälja lösnummer för att få intäkter. Därmed styrs inte 
kvällstidningarna i lika hög grad av att deras nyheter ska ha en hög nivå av saklighet och 
opartiskhet. De försöker därför skapa dramatik och spänning genom att använda sig av upp-
repningar, förenklingar och överdrivna framställningar av nyheter (Ekström & Nohrstedt 
1996: 161). 
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3. Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer den forskning som uppsatsen förankras i att presenteras.  
Kapitlet inleds med forskning om spel-och sakgestaltning i medierna. Efter detta följer ett av-
snitt om forskning kring kvalitetsgranskningar av opinionsmätningar. Studierna som presente-
ras i kapitlet är utförda av dels amerikanska men även svenska forskare. Anledningen till var-
för vi har valt att använda oss av amerikansk forskning grundas i att majoriteten av forskning-
en om hur media hanterar och gestaltar opinionsresultat har genomförts i USA. Då vi specifikt 
undersöker svenska dagstidningar faller det sig naturligt att även utgå från svensk forskning 
inom området.    
 

3.1 Tidigare forskning om spel- och sakgestaltning i medierna 
Forskare har i flera decennier varit kritiska till hur media gestaltar politiska valrörelser. Kriti-
ken bottnar i att medierna tenderar att gestalta valrörelserna som ett spel. Journalisterna fram-
häver politikerna som strategiska spelare som saknar en uppriktig vilja till att identifiera och 
lösa viktiga samhällsproblem. Fokus läggs snarare på vilka strategier politiker använder sig av 
i kampen om att vinna valet. När journalister får tillgång till ny information rörande en valrö-
relse, tenderar de att tolka den inom en schematisk ram inom vilken de politiska kandidaterna 
konkurrerar. Vidare menar forskare att det är journalisternas inställningar och inte de politiska 
kandidaternas beteenden som bidragit till att spelgestaltning har ökat betydligt (Valentino 
et.al. 2001: 348).  I stater som USA, Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna har 
kritiken även varit omfattande gällande journalisternas ökning av dessa gestaltningstyper 
(Strömbäck 2004: 168). 

Genom ett omfattande program av experimentella studier, innehållsanalyser och surveyunder-
sökningar har forskarna Cappella och Jamiesson funnit att det finns två olika uppsättningar av 
strategiska gestaltningseffekter. Den första innebär att gestaltning påverkar vilken typ av in-
formation människor tar till sig från en nyhet, exempelvis strategiska nyheter. Dessa nyheter 
fortplantar strategiskt tänkande om politik hos läsaren. Den andra effekten innebär att strate-
giska kampanjnyheter framhäver de politiska kandidaterna på ett cyniskt sätt (Cappella & Ja-
mieson 1997: 176-180). Vidare menar Cappella och Jamiesson att opinionsmätningar kan 
fungera som en indirekt källa till strategisk information. Sättet som många mätningar gestaltas 
på förmedlar en känsla till läsaren om att det som spelar störst roll i en valrörelse är vem som 
vinner och vem som förlorar, inte vad partierna och kandidaterna står för rent sakpolitiskt. 
Denna strategiska gestaltning leder till att fokus riktas bort från de politiska sakfrågorna till 
förmån för det politiska spelet (Ibid, s.176-180). Den amerikanske medieforskaren och stats-
vetaren Thomas Patterson påvisade just detta när han studerade publicerade opinionsmätning-
ar i amerikanska medier. Hans resultat visade att mer än hälften av de publicerade opinionsre-
sultaten fokuserade på tävlingsaspekten, medan endast 30 procent handlande om de politiska 
sakfrågorna (Petersson & Holmberg 1998: 118).  
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Patterson säger följande om spelgestaltning;   
 

“The dominant schema for the reporter is structured around the notion that politics is a strate-
gic game. When journalists encounter new information during an election, they tend to inter-
pret it within a schematic framework according to which candidates compete for advantage. 
The  candidates  play  the  game  well  or  poorly”  (Patterson  1994:  57)   

 
Med detta anser han att journalister ofta både tolkar och beskriver politik som sport. Att an-
vända sportmetaforer är direkt sammankopplat till gestaltandet av politik som spel. 
Fenomenet med att media tenderar att gestalta politik som spel är inte något som endast har 
intresserat amerikanska forskare. Svenska forskare vid Demokratiinstitutet har utfört flera 
jämförande studier om hur politiska händelser skildras av media. Resultaten från studierna 
indikerade att det fanns en tydlig röd tråd i hur alla av de undersökta medierna skildrade de 
politiska händelserna; fokus på konflikt- och spelaspekter snarare än på det sakliga innehållet. 
Strömbäck tolkar resultatet som en del av medielogiken och som ett sätt för medierna att 
vinna och behålla uppmärksamhet hos läsarna, vilka det råder, som tidigare nämnts, en stor 
konkurrens om dagstidningarna emellan (Strömbäck 2000: 227). 
 
Studier genomförda av Strömbäck har visat att olika typer av gestaltningar kan förekomma i 
en och samma nyhetsartikel. En nyhetsartikels rubrik kan exempelvis vara spelgestaltad men 
detta behöver inte betyda att hela artikeln gestaltas som spel. De andra delarna av artikeln, 
såsom ingress och brödtext, kan ha en annan form av gestaltning. När han jämförde hur 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen gestaltade artiklarnas bröd-
texter under valrörelserna 1998 och 2002, fann han att det dels fanns tydliga skillnader mellan 
dagstidningarna men även mellan de båda undersökta tidsperioderna. Spelgestaltningar var 
vanligare än sakgestaltningar 1998 hos Aftonbladet och Expressen. Svenska Dagbladet uppvi-
sade en fördelning på hälften av de två gestaltningarna. Den dagstidning som hade mest sak-
gestaltade brödtexter under de båda valåren var Dagens Nyheter.  Expressen var den dagstid-
ning som spelgestaltade brödtexterna i störst utsträckning 1998 och 2002. Vidare visade 
Strömbäcks resultat att sakgestaltningarna var vanligare i ingresser 1998 än i rubrikerna sam-
tidigt som spelgestaltningarna var lika vanligt förekommande. I valrörelsen 2002 var förhål-
landet det motsatta. Beträffande artiklarnas rubriker visade resultaten att sakgestaltningarna 
var mer förekommande 2002 än 1998. Hans studier visar på att sak- och spelgestaltningar av 
de olika artikeldelarna skiljer sig åt från år till år och innebär därmed att det inte fanns en spe-
cifik  “mall”  för  hur  de  enskilda  dagstidningarna  väljer  att  gestalta  sina  politiska  nyhetsartik-
lar.  
 
På uppdrag av de statsvetenskapliga professorerna Olof Petersson och Sören Holmberg ge-
nomförde statsvetaren Johan Olsson en granskning om i vilken utsträckning dagstidningarna 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen spel-och sakgestaltade poli-
tiska nyhetsartiklar baserade på opinionsmätningsresultat. Den undersökta tidsperioden var 
augusti-november 1994. Olsson granskade totalt 89 artiklar och resultaten finns publicerade i 
Opinionsjournalistisk- på lek eller allvar? (1998). I hans granskning använde han sig av tre 
olika  “nivåer”  av  spelgestaltning,  nämligen  mycket spel, lite spel eller inget spel. Mycket spel 
innebar att rubriken och/ eller ingressen samt brödtexten innehöll spel- och sporttermer eller 
att det förekom betygsättning av olika aktörer. De artiklar som hade spel- eller sporttermer i 
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brödtexten men inte i rubriken och ingressen kategoriserades som lite spel. För att en artikel 
skulle kategoriseras som inget spel krävdes det att inga spel- och/eller sporttermer förekom 
någonstans i artikeln. Beträffande kategorin Mycket spel uppmätte dagstidningarna följande 
resultat; Dagens Nyheter 50 %, Svenska Dagbladet 21 %, Aftonbladet 62 % och Expressen 58 
%.  I kategorin Lite spel uppmätte Dagens Nyheter en siffra på 29 %, Svenska Dagbladet 65 
%, Aftonbladet 24 % och Expressen 21 %. Resterande procent utifrån de sammanslagna re-
sultaten av kategorierna Mycket spel och Lite spel utgörs av Inget spel (Wiik 2007: 15). Uti-
från Olssons resultat kan man dra den generella slutsatsen att kvällstidningarna spelgestaltade 
sina artiklar i större utsträckning än morgontidningarna, med tillägget att en av morgontid-
ningarna dock inte hamnar så långt före kvällstidningarna i kategorin Mycket spel (Dagens 
Nyheter). Svenska Dagbladet är den dagstidning som utmärkte sig mest i kategorin Lite spel, 
då tidningen hamnade på en högre nivå än resterande. 
 
Tolv år senare, 2006, replikerade delvis medie-och kommunikationsforskaren Jenny Wiik 
Olssons studie. Analysenheterna bestod av artiklar från samma dagstidningar som Olsson an-
vänt och tidsperioden för undersökningen var två månader innan riksdagsvalet 20062. Den del 
av Wiiks undersökning som är av intresse för uppsatsen är den som belyser i hur stor ut-
sträckning dagstidningarna spelgestaltade rapporteringen av opinionsmätningsresultat. När 
Wiik jämförde sin egen undersöknings resultat med Olssons fann hon att Svenska Dagbladet 
saknade helt artiklar som innehöll spelgestaltning år 2006 och att Dagens Nyheter hade mins-
kat sin andel av spelgestaltade artiklar, från 50 stycken 1994 till 16 stycken 2006. Kvällstid-
ningarna däremot, hade ökat sin grad av spelgestaltning med 5 % vardera jämfört med 1994 
(Wiik 2007: 15).  
 

3.2 Tidigare forskning om opinionsmätningar 
Amerikanska forskarna Miller och Hurd undersökte i hur hög utsträckning tidningarna Chi-
cago Tribune, Los Angeles Times och Atlanta Constitution levde upp till AAPORs (American 
Association for Public Opinion Research) riktlinjer angående redovisning av statistisk basin-
formation under 1972-1979.3 Metoden som forskarna använde sig av var en kvantitativ inne-
hållsanalys där de undersökta variablerna utgjordes av AAPORs riktlinjer. Totalt analyserades 
116 opinionsmätningar; 58 från Chicago Tribune, 47 från Los Angeles Times och 11 från At-
lanta Constitution. Resultaten visade att tidningarna endast redovisade felmarginalen i 16 pro-
cent av de undersökta fallen. De var däremot bättre på att redovisa vilket mätinstitut som ut-
fört mätningen, vilket gjordes i 82 procent av fallen och urvalsstorleken, i 85 procent av fallen 
(Miller & Hurd 1982: 243-245). En annan amerikansk forskare, Reed L. Welch, undersökte 
hur åtta amerikanska dagstidningar redovisade den statistiska basinformationen i samband 
med publicerandet av opinionsmätningar under den amerikanska valrörelsen 2000. Likt Miller 

                                                           
2 Antal undersökta analysenheter uppgick till: Dagens Nyheter 63 st, Svenska Dagbladet 35 st, Aftonbladet 21 st 
och Expressen 30 st. 
3 Enligt AAPORs riktlinjer ska följande redovisas för att säkerställa mätningens tillförlitlighet; antal tillfrågade, 
mätinstitut, precisa frågeställningar, statistisk felmarginal, population, urvals- och insamlingsmetod, tidsperiod 
samt huruvida mätningarna valde att redovisa delar av det totala urvalet (det vill säga de personer som avböjt att 
delta i mätningen) (Miller & Hurd 1982: 244) 
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och Hurd använde Welch sig av AAPORs riktlinjer, men även av NCPPs.4 Resultaten från 
hans studie bekräftar Miller och Hurds resultat, nämligen att dagstidningarna brast i sin redo-
visning av den statistiska basinformationen. Welch fann att dagstidningarna valde att inte 
följa AAPOR och NCPPs rekommenderade riktlinjer i mycket hög utsträckning5 (Welch 
2002: 110-111).  Dessa studier är relevanta för uppsatsen med anledning av att de, likt denna 
uppsats, undersökte kvalitén av dagstidningars redovisning av den metodologiska informat-
ionen utifrån olika samfunds riktlinjer. Förvisso använder sig uppsatsen inte sig specifikt av 
dessa två samfund, men då dessa har nästintill identiska riktlinjer med ESOMAR och 
WAPOR ansåg vi att Miller och Hurds samt Welchs studier var adekvata, då de belyser ett av 
uppsatsens valda undersökta problemområden.  
 
Att media inte är noggranna med sin redovisning av basinformation i samband med publice-
randet av politiska nyhetsartiklar baserade på opinionsmätningar är även något som har intres-
serat svenska forskare. Olsson, som först nämndes i föregående avsnitt, undersökte även 
huruvida Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen brast i sin redovis-
ning av basinformation då de redovisade opinionsmätningsresultat i politiska nyhetsartiklar. 
Resultaten visar att tidningarna var bäst på att redovisa frågeställningar, antal tillfrågade och 
uppdragsgivare. Sämst var tidningarna på att ange osäkerheten i mätningarna. Aftonbladet 
och Dagens Nyheter hade den högst genomsnittliga redovisningen av basinformation. Kvälls-
tidningarna var mycket sämre på att redovisa felmarginaler än vad morgontidningarna var 
(Petersson & Holmberg 1998: 119-120).    
 
Olssons studie är högst relevant att utgå ifrån och dra jämförelser med då den har undersökt 
samma dagstidningar som den här uppsatsen har undersökt. Den skiljer sig dock något åt, då 
Olsson inte har använt sig av exakt samma urval av riktlinjer gällande redovisningen av opin-
ionsmätningarnas statistiska basinformation, som föreliggande uppsats har gjort.6   
 
Ytterligare studier som är adekvata för uppsatsen är Jesper Strömbäcks forskning på de 
svenska valrörelserna 1998 och 2002. Likt Olsson undersöker Strömbäck hur frekvent 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen redovisade den statistiska 
basinformationen. En skillnad mellan studierna återfinns i kvantiteten av analysenheterna då 
Strömbäck analyserade ett större antal. Hans resultat visade att alla av de undersökta dagstid-
ningarna brast i sina redovisningar av den statistiska basinformationen. Under valrörelsen 
2002 redovisade Aftonbladet antalet tillfrågade, population, insamlingsmetod och uppdrags-
givare i större utsträckning än 1998. Kvällstidningen brast dock i sin redovisning av mätning-
arnas osäkerhets/ felmarginal, då den inte redovisade det i någon av valrörelserna. Dagstid-
ningarna var överlag dåliga på att redovisa mätningarnas insamlingsmetod. Den största för-
bättringen återfinns hos Aftonbladet, som ökade sin redovisning med 84 % i valrörelsen 2002. 
Svenska Dagbladet redovisade inte mätningarnas insamlingsmetod i någon av de undersökta 
artiklarna 1998. I valrörelsen 2002 hade det skett en marginell förändring på 10 procentenhet-
                                                           
4 Enligt NCPPs riktlinjer ska följande redovisas för att säkerställa mätningens tillförlitlighet; statistisk felmargi-
nal, storlek på stickprov, antal tillfrågade, tidsperiod, insamlings- och urvalsmetod, exakta frågeställningar, full-
ständig redovisning av alla svaren i procent, vem som är ansvarig för mätningen samt vem som har beställt den 
(uppdragsgivare).   http://www.ncpp.org/?q=node/19 
5 Resultaten finns presenterade i studien med namnet “Polls,  Polls,  and  More  Polls”(2002).   
6 Olssons studie mätte följande statistik basinformation; frågeformulering, population, antal tillfrågade, felmar-
ginal, intervjumetod och uppdragsgivare. 
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er. Generellt sett var alla dagstidningar duktiga på att redovisa antal tillfrågade i båda valrö-
relserna. Den största ökningen av redovisningen av statistisk basinformation från 1998 till 
2002 återfinns hos Dagens Nyheter (Strömbäck 2004: 194-195). Därmed visar Strömbäcks 
forskning att redovisningen av den statistiska basinformationen från valrörelse till valrörelse 
inte följer ett specifikt mönster. Dagstidningarna kan uppvisa en hög grad av en viss redovis-
ning av basinformation i en valrörelse för att i nästa valrörelse ha minskat och vice versa.  
 
 

3.3 Summering av tidigare forskning  
Forskning om spel-och sakgestaltning utförda på politiska valrörelser fastslår att journalister 
lägger större fokus på att gestalta politiken som spel snarare än som sak. Beträffande forsk-
ning om redovisning av statistisk basinformation visar studierna att dagstidningar generellt är 
mycket dåliga på att redovisa den här informationen. Strömbäcks, Olssons och Wiiks genom-
förda forskning på spel-och sakgestaltning i artiklars rubrik, ingress och brödtext utgör en 
central och väsentlig grund att förankra uppsatsen i. Deras forskning på den statistiska basin-
formationen är lika betydande. Med anledning av att samtliga tre forskare har undersökt ana-
lysenheter hämtade från samma dagstidningar och det faktum att de har en jämförande ansats 
anser vi att dessa studier är högst relevanta att utgå ifrån och bygga vidare på då vi ämnar ge-
nomföra en liknande undersökning. I kapitel åtta, slutsatser kommer den forskning som har 
presenterats här att ställas i relation till uppsatsens resultat.  
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4. Teoretiskt ramverk  
I följande kapitel kommer uppsatsens teoretiska ramverk att presenteras, vilket utgörs av tre 
avsnitt. Det första avsnittet behandlar gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin anses vara en av 
de mest framträdande teorierna inom nyhetsjournalismens bevakning av politik och samhälle 
(Strömbäck & Nord 2009:133) och används för att besvara den första frågeställningen.  
Den används som ett verktyg i vår uppsats för att undersöka i vilken utsträckning dagstid-
ningarnas journalister spel-och sakgestaltade politiska nyhetsartiklar baserade på opinions-
mätningar och används för att besvara den första frågeställningen. Nästkommande avsnitt, 
medielogik, kommer att användas för att visa hur journalister medvetet väljer att extrahera 
delar av den information som ligger till grund för en nyhet och publicera detta. Det är något 
som är vanligt när nyheter baserade på opinionsmätningar publiceras, då journalisterna väljer 
att inte presentera en fullständig redovisning av mätningarnas statistiska basinformation (me-
todologi). Medielogiken syftar till att hjälpa oss i att få ett bredare tolkningsperspektiv av frå-
geställningarnas resultat. I det tredje avsnittet presenteras ESOMAR och WAPORs uppsatta 
riktlinjer för opinionsmätningar. Dessa riktlinjer används för att besvara uppsatsens andra frå-
geställning.  

 

4.1 Gestaltningsteorin 
Gestaltningsteorin på engelska, framing theory, illustrerar mediers makt på olika plan i sam-
hället. Den handlar om att utforma eller gestalta något på ett visst sätt, det vill säga på vilket 
sätt information presenteras för den allmänna publiken (Strömbäck 2009: 118-128). Gestalt-
ningsteorin anses vara en av de främsta teorierna med relevans för den politiska kommunikat-
ionen av mediernas makt (Bryant & Miron 2004: 693- 694). Den skiljer sig från den klassiska 
dagordningsteorin genom att inte enbart fokusera på sakfrågor och ämnen som står högst upp 
på politikernas, mediernas och väljarnas dagordning. Gestaltningsteorin lägger även fokus på 
hur medierna väljer att gestalta nyheter. Gestaltningsteorin bygger på två observationer, där 
den första är att nyheternas bild av någon del av verkligheten vanligtvis inte överensstämmer 
med den verkliga bilden av verkligheten på grund av olika faktorer. Den mest förekommande 
faktorn är att media inte har utrymme och tid att förklara nyheter utförligt. Den andra obser-
vationen betonar att det som är av vikt för människors bilder av verkligheten inte är verklig-
heten i sig, utan nyheternas bilder av den (Strömbäck 2009: 120-121). Robert Entman var en 
av de första forskarna som illustrerade gestaltning som en fullständig teori om massmedia. 
Entmans definition av begreppet har blivit en av de mest använda och lyder: 
 
 

”Att  gestalta  innebär  att  välja  vissa  aspekter  av  en  uppfattad  verklighet  och göra dem mer 
framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika problembe-
skrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller  sätt  att  lösa  problem.” (Ent-
man 1993: 52)  

 
Gestaltningsteorin har varit utgångspunkt för undersökningar inom flertalet vetenskapliga di-
scipliner vilket har medfört att forskarna inom de olika disciplinerna har format sina egna 
tolkningar av begreppet. Cappella och Jamieson menar att gestaltning handlar om på vilket 
sätt en berättelse är skriven eller producerad. Man studerar hur rubriken gestaltats, vilka ord-
val och retoriska tekniker som använts, berättandeformer och så vidare. Vidare anser de att 



 15 

begreppet är problematiskt av två skäl. Det första skälet är att begreppet har använts på olika 
sätt i olika vetenskapliga discipliner som exempelvis sociologi och samhällsvetenskap. Detta 
innebär att begreppet inte är enhetligt och att det betyder olika saker inom respektive disci-
plin. Problematiken kring begreppets obeständighet skulle innebära att de allra minsta stilist-
iska eller tematiska skillnaderna mellan två texter (men som dock talar om exakt samma ny-
het) skulle generera i två olika gestaltningar. Ett annat problem med begreppet är att skillna-
der i gestaltning sägs frambringa skillnader i resultat. (Cappella & Jamieson 1997: 39-40). 
Cappella och Jamieson anser att det finns tre villkor som måste uppnås för att något ska kunna 
klassas som en journalistisk gestaltning; gestaltningen ska vara vanligt förekommande, den 
ska gå att skilja från andra typer av gestaltningar samt att den även bör ha identifierbara kon-
ceptuella och språkliga särdrag (Ibid: 47). Ytterligare en definition av begreppet kommer från 
forskaren Scheufele som beskriver gestaltning som ett begrepp med två betydelser.  Det kan 
dels syfta på hur nyhetsinnehållet formas och sätts in i en specifik kontext av journalisterna 
men även innebära att journalisternas versioner av verkligheten (gestaltning) påverkar all-
mänhetens referensramar (Scheufele 1999: 103-122). Tankard definierar gestaltning som en 
bärande idé för nyhetsinnehåll som levererar ett sammanhang och föreslår vad problemet är 
genom användning av urvalet, betoning, utslagning och utveckling (Tankard 2003: 100). 
 
Trots att det råder meningsskiljaktigheter i hur begreppet ska tolkas finns det emellertid ge-
mensamma element, såsom att gestaltningar är uttryck för specifika sätt att medvetet eller 
omedvetet organisera information och att gestaltningar formas genom val av ord, fakta, per-
spektiv, källor och betoningar (Strömbäck 2009: 121, Cappella & Jamieson 1997: 39-40). Ge-
staltningar är även starkt förknippat med politiska avsikter och strategier som har att göra med 
hur en aktör definierar och konstruerar en politisk fråga. Detta innebär att gestaltningar är 
både en oundviklig del av verkligheten och ett politiskt maktverktyg för att forma människors 
verklighetsuppfattningar (Nord & Strömbäck 2009: 34). 
 
Följande exempel syftar till att på ett enkelt sätt illustrera hur gestaltningar kan uppfattas olika 
av människor: Ett glas är fyllt med en given mängd innehåll vatten som täcker halva glaset. 
Beroende på vem du frågar kommer glaset att beskrivas som halvtomt eller halvfullt. Båda 
uppfattningarna är lika korrekta trots de skilda sätten att betrakta glaset på. Detta visar att vi 
människor har olika sätt att betrakta saker och ting på, vilket är det som gestaltning handlar 
om (Strömbäck 2000: 216). 
 
 
4.2  Spelgestaltning och sakgestaltning 
I denna uppsats har vi huvudsakligen valt att utgå från forskaren Jesper Strömbäcks operat-
ionaliseringar av spel- och sakgestaltning. Dessa gestaltningstyper är några av dem som han 
har  använt  sig  av  i  sin  avhandling  “Gäster  hos  verkligheten”  (2001).  Vidare  har  vi  även  valt  
att komplettera några av Strömbäcks operationaliseringar med forskarna Cappella och Jamie-
sons operationaliseringar av de två typerna av gestaltningarna. 
 
Motiveringen till valet att använda Strömbäcks och Cappella och Jamiesons operational-
iseringar förankras i att de hjälper oss att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Strömbäck är en av de mest framstående forskarna i Sverige inom politisk nyhetsbevakning, 
politiska valrörelser och medialisering av politik. Hans forskning är väl etablerad bland ut-
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ländska forskare. Cappella och Jamieson är etablerade forskare inom medie- och kommuni-
kationsvetenskap. Deras publikationer inkluderar forskning om hur media gestaltar politik och 
effekterna av det.  I nedanstående stycke ges en förklaring till hur de två gestaltningarna oper-
ationaliserats i uppsatsen. 
 
Inom ramen för spelgestaltning fokuserar journalisterna på att gestalta politik som spel, stra-
tegi, relationer mellan politiska aktörer samt hur politik bedrivs. Vidare gestaltas politik som 
en maktkamp, en kapplöpning, där viktiga samhällsfrågor om hur staten ska styras får stå till-
baka. I denna typ av gestaltning ses makt av politikerna som ett mål istället för ett medel 
(Strömbäck 2004: 167, Cappella & Jamieson 1997: 33-34). Enligt Jamieson och Cappella 
finns det sex utmärkande drag av spelgestaltningar; att vinnare och förlorare är den mest cen-
trala frågan, att språket är influerat av krig, spel och tävlingar, att det är en berättelse med ar-
tister, kritiker och publik (väljare), att kandidaternas framträdande, stil och hur de uppfattas är 
centralt och att starkt fokus läggs på opinionsmätningar- hur kandidater klarar sig i dem och 
kampanjernas, kandidaternas och valets viktigaste mål handlar om vem som vinner (Ström-
bäck 2004: 47).  Jamieson och Cappella beskriver gestaltandet av politiken som spel enligt 
följande: 
 
 

[.........”  The  central  goal  of  campaigns,  candidates  and  elections  is  winning.  When  actions  are  
placed in this interprative frame, the desire to win and to take the power that elected office 
provdie…...In  such  an  interprative  frame,  all  actions  are  tainted- they are seen not as the by-
product of a desire to solve social ills, redirect national goals, or create a better future off-
spring but are instead viewed in terms of winning”  (Cappella  &  Jamieson  1997:  34)   

 
För att kunna genomföra en tillförlitlig undersökning av de politiska nyhetsartiklarna i vår 
uppsats är det av stor vikt att man operationaliserar vad som karaktäriserar de olika gestalt-
ningstyperna så att åtskillnaden dem emellan blir tydlig. När man kategoriserar en typ av ge-
staltning krävs det att den går att skilja från andra typer av gestaltningar, att den har tydligt 
konceptuella eller språkliga särdrag samt att gestaltningen ska vara vanligt förekommande 
(Cappella & Jamieson 1997: 47). 
 
 I uppsatsen har spelgestaltning operationaliserats enligt följande; 

x förekomsten av ord såsom vinnare, förlorare, rustning, mobilisera, match, tävling, led-
ning, slutspurt, upplopp, mål, rysare, knappar in, duell, stark, svag, försprång, mot-
gång, övertag, vapen, underläge, rasar, chockar, seger, förlust, utmanare, knock-out, 
kapplöpning samt andra ord som kan klassas inom ramen för spel-, krigs- och sport-
termer.   

x att fokus läggs på politikers och partiers fram- och motgångar  
x fokus på hur politiker har klarat sig i opinionsmätningar 
x fokus på politiker och partiers strategier  

 
Motsatsen till gestaltandet av politiken som spel är gestaltandet av politiken i hur sakpolitiska 
problem skall lösas. Med sakgestaltning menas att fokus läggs på innehållet i politiska för-
slag, politiska kandidaters åsikter och sakliga förhållanden i verkligheten med relevans till 
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politikens sakinnehåll (Cappella & Jamieson 1997: 33-34). Gestaltningen av sakpolitiska frå-
gor svarar på frågan “vad”  med  syfte  till  politiken;; 

x vad som har skett  
x vad som har föreslagits  
x vad som sagts 

 
Sakgestaltningen blir därmed den form av gestaltning som syftar till att förse invånarna med 
information och hjälpa dem i sina politiska orienteringar (Strömbäck 2001: 240-421). Be-
skrivningar av kritik mot sakpolitiska förslag faller i uppsatsen inom ramen för sakgestalt-
ning. 
För att ytterligare tydliggöra skillnaden i hur artiklarnas gestaltning har bedömts som spel el-
ler sak för läsaren, följer här fiktiva exempel på tre spelgestaltade nyhetsartiklars rubriker och 
tre sakgestaltade nyhetsartiklars rubriker utifrån operationaliseringarna;  
Spelgestaltade: “Dags  för  match  mellan  Reinfeldt  och  Löfven”,  “Partiet  rustar  för  strid”  och 
“Ny  mätning  visar  vem  som  blir  valets  största  förlorare”. 
Sakgestaltade: “Jämställdhet  är den viktigaste frågan  hos  Fi”,  “Fyra  anledningar  att  gå  till  val-
lokalerna på söndag”  och  “S  kritik  mot  föräldraförsäkringen”   
 

4.3 Medielogik 
Nyhetsjournalistiken formas av många olika faktorer. En av de största är konkurrens med 
andra medier. Denna konkurrens leder till att medierna befinner sig i en ständig kamp om 
uppmärksamhet från läsarna. Medierna väljer ut de nyheter som de tror kommer få stor upp-
märksamhet. Det kan få konsekvenser som att delar av en nyhet utelämnas och därmed riske-
rar att få en annan innebörd än om nyheten hade publicerats i sin helhet. Journalistik handlar 
därmed om att välja och välja bort, med andra ord handlar det om att skapa en konstruktion av 
verkligheten (Strömbäck 2004: 128-129, Hallén 2015:93). Även om nyhetsjournalistiken pub-
licerar all fakta till fullo så kvarstår problematiken med att mediernas ytmässiga format är be-
gränsat. Det innebär att journalisterna tvingas till att göra en avvägning angående hur mycket 
av en nyhet som skall publiceras.  Resultatet blir därmed att mediernas bilder av verkligheten 
alltid är ofullständiga (Strömbäck 2009: 166). Det har skapats teorier vars syfte är att belysa 
problematiken kring detta område. En av dessa är teorin om medielogiken, vilken betyder att 
journalisternas nyhetsrapportering är styrd av vad som är logiskt för medierna att publicera 
(Altheide & Snow 1979: 64).  Medielogiken understryker att nyhetsvärdering och nyhetsurval 
inte först och främst handlar om objektiva egenskaper hos de potentiella nyheterna, utan om 
hur nyheter kan omformas för att möta mediernas egna behov av att reducera information och 
fånga läsarnas uppmärksamhet (Strömbäck 2009: 172).  Genom att gestalta politiken som spel 
ökar chansen att nyheten attraherar fler läsare än om den inte skulle ha en uppseendeväckande 
utformning (McQuail 2010: 72). 
 
För att nyheten ska passa bättre in i dagstidningarnas medieformat har medierna själva ut-
vecklat ett antal tekniker att tillämpa vid producerandet och publicerandet av nyheterna. Dessa 
tekniker kan ses som konkreta uttryck för medielogiken.  
Teknikerna utgörs av att: 

x komplexiteten reduceras och nyheten presenteras enkelt och koncist  
x huvudpunkter i nyheten lyfts fram och tillspetsas i det begränsade utrymmet 
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x det konkreta är enklare att både rapportera om och avbilda jämfört med abstrakta fe-
nomen 

x  kontraster i synsätt lyfts fram 
x att locka intresse och uppmärksamhet genom att ge ett problem eller åsikt ett ansikte 
x att göra berättelsen mer levande och intresseväckande),  
x utgå från gemensamma kognitiva scheman och väcker förutfattade meningar och as-

sociationer 
 

Medielogiken brukar beskrivas som en teori bestående av fyra olika huvudkomponenter. Me-
diedramaturgin är en samling beslutsregler och överväganden som används för att fånga lä-
sarnas uppmärksamhet. Medieformatet, handlar om hur väl en nyhet passar in i mediets ar-
betsformer. Den tredje komponenten är mediernas arbetsrutiner vilken innebär att nyheten 
måste anpassas till mediernas arbetsrutiner och sist men inte minst måste nyheten anpassas till 
mediernas arbetsmetoder (Strömbäck 1997: 16, Hallén 2015: 93). Vi anser att medielogiken 
är en relevant teori att använda i uppsatsen eftersom den till skillnad från gestaltningsteorin 
fokuserar på att belysa och förklara hur journalisternas arbetssätt styrs av olika faktorer. Ge-
staltningsteorin syftar till att ge en schematisk bild av den makt som medierna utövar på olika 
plan i samhället, medan medielogiken visar hur medierna konkret utövar denna makt genom 
att de gestaltar nyhetsartiklar på ett specifikt sätt.  

 

4.4 ESOMAR och WAPORs riktlinjer för opinionsmätningar 
ESOMAR och WAPOR anser att det finns specifika problem gällande insamlingen och rap-
porteringen av opinionsundersökningar. De har därför utfärdat riktlinjer som en del av ett 
självreglerande regelverk för internationell forskning. Riktlinjerna poängterar forskarnas an-
svar i att se till att opinionsmätningarna genomförs på ett professionellt och etiskt sätt.  Vidare 
syftar riktlinjerna till att se till att dem som utför mätningarna redovisar den statistiska basin-
formationen som ligger till grund för mätningen, så att allmänheten kan bedöma kvaliteten på 
resultaten. ESOMAR och WAPORs målsättning och önskan är att detta ska bidra till att all-
mänhetens förtroende för publicerade opinionsmätningar ska öka (ESOMAR & WAPOR 
2014: 4). Det som ska redovisas för att en opinionsmätning ska klassas som tillförlitlig enligt 
ESOMAR och WAPOR är följande: 

x Vem som är ansvarig för mätningen - innebär att det mätinstitut som har utfört mät-
ningen tydligt ska framgå i artikeln. 

x Population- innebär att det tydligt ska framgå vilka som ingår i mätningen, det vill 
säga  om  det  är  “alla”  eller  bara  “röstberättigade”,  om  mätningen  är  “riksrepresentativ”  
eller om den är riktad till en specifik åldersgrupp (exempelvis unga vuxna, pension-
ärer, medelålders).    

x Antal tillfrågade - innebär att det tydligt ska framgå hur stort antal som ingått i mät-
ningen. 

x Tidsperiod för mätningen- innebär att det tydligt ska framgå under vilken tidsperiod 
mätningen är utförd. 

x Vald urvals- och insamlingsmetod- innebär att det tydligt ska framgå på vilket sätt 
opinionsmätningens material har samlats in, exempelvis genom telefonintervjuer, per-
sonliga intervjuer eller andra möjliga metoder.  
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x Precisa frågeställningar- innebär att det tydligt ska framgå vilken/vilka frågor som 
har ställts till respondenterna (ESOMAR & WAPOR 2014: 7-10, Strömbäck 2004: 
185).  

 
De riktlinjer från ESOMAR och WAPOR som har presenterats i detta avsnitt är dem som 
kommer att användas i uppsatsen för att pröva i vilken utsträckning de fyra undersökta dags-
tidningarna levde upp till dessa under riksdagsvalåren 2010 och 2014.  
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5. Metod och material 
Följande avsnitt avser att presentera uppsatsens valda metod och material samt att redogöra 
för varför dessa är relevanta i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Avsnittet 
avslutas med ett stycke om uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

5.1 Val av metod 
Uppsatsen har som syfte att undersöka i vilken utsträckning Svenska Dagbladet, Dagens Ny-
heter, Aftonbladet och Expressen spel- och sakgestaltade politiska nyhetsartiklar baserade på 
opinionsmätningar i riksdagsvalåren 2010 och 2014 samt i vilken utsträckning dessa upp-
fyllde ESOMAR och WAPORs riktlinjer. Då det var förekomsten av två olika gestaltningsty-
per som skulle undersökas och inte deras effekter samt huruvida dagstidningarna levde upp 
till ESOMAR och WAPORs sex riktlinjer, ansåg vi att en kvantitativ innehållsanalys var 
lämplig att använda. Detta då det var en relativt stor mängd analysenheter och variabler som 
vi ansåg behövdes undersökas för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och därmed 
uppnå uppsatsens syfte. En kvantitativ innehållsanalys är ett användbart verktyg när man vill 
ha svar på frågor om hur frekvent olika innehållskategorier förekommer i ett visst material. 
Vidare är denna form av innehållsanalys en teknik som ofta används av forskare inom politisk 
kommunikation. Tekniken är även mycket vanlig hos forskare inom statsvetenskapen som 
forskar om partiprogram och valmanifest. Den kvantitativa forskningen kännetecknas av att 
den är orienterad på särskilda faktorer, såsom mätning, generalisering, kausalitet och repliker-
barhet. Den kvantitativa innehållsanalysens datamatris består av ett antal byggstenar: analys-
enheter (de objekt som ska undersökas) variabler (vilka karaktärsdrag hos dessa objekt som 
ska undersökas) samt variabelvärden (värdet av varje karaktärsdrag) (Esaiasson et.al 2003: 
47). 
 
Det finns en skev bild om vad kvantitativ innehållsanalys går ut på, framför allt när den jäm-
förs med den kvalitativa innehållsanalysen. Något missvisande beskrivs den kvantitativa ana-
lysen ibland som om den endast ägnar sig åt ett mekaniskt räknande av olika innehållskatego-
rier, det vill säga att den utesluter den tolkande delen av analysen, som är utmärkande för den 
kvalitativa. Esaiasson et. al menar att den kvantitativa analysen även innehåller en form av 
tolkande eftersom de innehållsliga enheterna måste tolkas för att göra det möjligt att placera 
in dem i rätt kategori, för att sedan räknas (Esaiasson et. al 2003: 220-221, Bryman 2008: 
150). Vidare brukar den kvantitativa innehållsanalysen kritiseras för att den begränsar forsk-
ningen genom att den endast ställer frågor som den klarar av att mäta svaren på. Därmed går 
viktiga infallsvinklar och betydelser av innehållet förlorade. De som motsätter sig denna kritik 
menar att en enskild metod aldrig kan underställas kravet på att undersöka allt utifrån alla 
perspektiv (Nilsson 2000:116). Vi har även valt att använda oss av kvalitativa inslag i ana-
lysen för att på ett tydligare sätt illustrera resultaten av materialet. 
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5.2 Avgränsningar och material 
Uppsatsen avgränsas utifrån tidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet 
och Expressen. Det valda antalet gör det möjligt att undersöka de övergripande tendenserna 
och frekvenserna av dagstidningarnas spel- och sakgestaltning av nyhetsartiklar som grundas 
på opinionsmätningar i större utsträckning (Esaiasson et.al 2010: 223). Således är urvalet ef-
fektorienterat (Nilsson 2010: 129). Vidare motiveras urvalet av dagstidningarna utifrån upp-
satsens syfte som ämnar undersöka några av Sveriges största dagstidningar (TU- Svenska 
Mediehus 2014/15: 5). Motiveringen till det valda materialet förankras även i den forskning 
som uppsatsen utgår från, där studier har påvisat att det finns skillnader mellan hur olika dags-
tidningar gestaltar nyhetsartiklar som grundas i opinionsmätningar.  Tidsavgränsningen som 
uppsatsen förhåller sig till är mellan 2010-01-01-2010-09-18 och 2014-01-01- 2014-09-13 
och grundar sig i tillgången på material. Det är endast nyhetsartiklar signerade av journalister 
publicerade på tidningarnas nyhetssidor som ingår i undersökningen. Artiklar skrivna av ny-
hetsbyråer ingår därmed inte. Förklaringen till denna avgränsning är att det är journalisternas 
gestaltning av politiska nyhetsartiklar baserade på opinionsmätningar som ska undersökas. 
Det är enbart nyhetsartiklar som publicerat och/eller refererat till en opinionsmätning som un-
dersökts. För att artiklarna skulle ingå i urvalet av materialet var de tvungna att ha en direkt 
koppling till respektive års valrörelse, det vill säga mäta något med politisk relevans. Moti-
veringen till avgränsningen av analysenheter förklaras med att nyhetsartiklar är det näst mest 
lästa innehållet i både morgon- och kvällstidningar (Nordicom 2013: 84). Därmed valdes le-
dare, krönikor, debattartiklar, notiser, sportsidor, nöjesmaterial och reportage bort. 
 
Vi ansåg att valet av analysenheter (nyhetsartiklar) var relevant i förhållande till uppsatsens 
frågeställningar. Vidare har vi valt att undersöka tre beståndsdelar av artikeln; rubrik, ingress 
och brödtext. Anledningen till detta är att studier har visat att en och samma artikel gestaltas 
på olika sätt i de olika delarna. Eftersom forskning visar att det finns skillnader i hur morgon-
tidningar och kvällstidningar gestaltar nyheter valde vi att undersöka båda formerna av dags-
tidningar (morgontidningar och kvällstidningar). Uppsatsen totala urval av analysenheter 
uppgår till 215. I den första undersökta tidsperioden (10-01-01-10-09-18) generade urvalet 
125 analysenheter och i den andra tidsperioden (14-01-01-14-09-13) generades 90 analysen-
heter. 
 

5.3 Val av databas och sökord 
Materialet är hämtat från databasen Mediearkivet Retriever vilket är ett researcharkiv innehål-
landes artiklar från över 700 svenska tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Samma 
dag som pappersupplagorna ges ut publiceras digitala PDF-kopior av originalartiklarna i arki-
vet (Retriever - Mediearkivet). Databasen har en manuell sökfunktion som gör det möjligt att 
avgränsa sökningar på källa och datum vilket var en av de bidragande faktorerna till varför vi 
valde att använda oss av databasen. En annan faktor till valet av databas var materialets lät-
tillgänglighet. Vi valde att använda oss av sökorden *mätning* OR *opinion*. Det kom vi 
fram till genom att söka på olika ord i en pilotstudie. Sökorden *mätning* OR *opinion* ge-
nererade den största mängden nyhetsartiklar med innehåll om opinionsmätningar under de 
valda tidsintervallerna. När vi sökte på andra ord som exempelvis; opinionsmätning, opin-
ionsundersökning  och  “poll  of  polls”  genererades  endast  ett  fåtal  nyhetsartiklar  under  de  valda  
tidsintervallerna. 



 22 

 

I samband med att pilotstudien utfördes fann vi att alla träffar som Retriever visade på de 
valda sökorden *mätning* OR *opinion* inte var relevanta för uppsatsens urval. Detta be-
rodde på att samma artikel räknades flera gånger på grund av att dess storlek täckte två sidor 
och därmed klassade Retriever dessa artiklar som två istället för en. Vidare medförde detta 
även att hela rubriker inte visades. Det var därför mycket viktigt att använda höger- och väns-
terpilarna i den uppslagna artikeln för att få med hela rubriken så att kodningen skulle bli kor-
rekt. Det finns dock tre artiklar, två från Expressen och en från Dagens Nyheter som vi valde 
bort med anledning av att det inte gick att se hela rubriker samt att grafiken för opinionsmät-
ningsdiagrammen inte visades. Vi kontaktade därför Retriever för att se om de kunde hjälpa 
oss få fram artiklarna i sin helhet, men fick till svar att de inte var möjligt. Vi sökte därför ef-
ter artiklarna på tidningarnas egna webbsidor, utan resultat. Därmed ansåg vi att en kodning 
av dessa hade resulterat i ett felaktigt resultat och därför valdes de bort. 
När man använder sig av Mediearkivet Retriever som är en digital databas är det av stor vikt 
att man är källkritisk till det insamlade materialet. Allt material läggs inte ut och det kan bero 
på flera orsaker som exempelvis att frilansmaterial inte ingår av upphovsrättsliga skäl (Nils-
son 2010: 132).  Vidare kan även varje användares källurval variera beroende på vilket avtal 
användaren, det vill säga dagstidningen har med Retriever (Retriever- Mediearkivet). Det är 
även viktigt att man är uppmärksam på att samma artikel inte räknas flera gånger då detta re-
sulterar i ett skevt urval. 
 

5.4 Kodschema och variabler 
Med anledning av att operationaliseringarna av de olika gestaltningarna i uppsatsen delvis är 
skapade utifrån Jesper Strömbäcks operationaliseringar, ansåg vi att det var lämpligt att ta av-
stamp i hans kodschema som han använt sig av i samband med sina undersökningar7. I dessa 
kodscheman ingår variabler som mäter både förekomsten av olika gestaltningstyper och olika 
karaktärsdrag hos opinionsmätningar. Eftersom vi inte kunde finna kodschemat i några av 
Strömbäcks undersökningar kontaktade vi honom via mejl. Han skickade därefter kodschemat 
till oss med sitt godkännande att använda det i vår uppsats. Efter en genomgång av Ström-
bäcks kodschema valdes relevanta variabler ut som sedan reviderades något för att kunna be-
svara denna uppsats frågeställningar på ett adekvat sätt. Kodschemat består av fjorton variab-
ler där varje variabel beskriver hur en viss egenskap varierar mellan analysenheterna (Esaias-
son et al. 2003: 52). Av dessa syftade tre (variablerna 6,7 och 8) till att undersöka förekoms-
ten av spel-och sakgestaltningar i artiklarnas rubrik, ingress och brödtext och samt till att un-
dersöka den dominerande gestaltningstypen i artiklarna. För att få fram vilken som var den 
dominerande gestaltningstypen i artiklarna har den gestaltningstyp som förekom flest gånger, 
alltså två av tre gånger, utifrån variablerna 6,7 och 8 kodats som dominerande.  
Exempel; om variabel sex hade kodats som en 2, variabel 7 som en etta, och variabel åtta som 
en tvåa så har den dominerande gestaltningstypen i artikeln kodats som en två, nämligen sak-
gestaltning. Variablerna 6,7 och 8 har använts för att besvara uppsatsens första frågeställning. 
Dessa variabler har operationaliserats utifrån spel- och sakgestaltning som återfinns i teorin. 
                                                           
7  “Gäster  hos  verkligheten:  en  studie  av  journalistik,  demokrati  och  politisk  misstro”  &  “En studie av politisk 
kommunikation  i  valrörelsen  2006:  Väljarna,  partierna  &  medierna” 
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Sex av variablerna (variablerna 9,10,11,12,13 och 14) syftar till att undersöka i vilken ut-
sträckning artiklarna uppfyllde ESMOAR och WAPORs riktlinjer angående den statistiska 
basinformationen som ska redovisas i samband med publiceringen av opinionsmätningarna. 
Därmed syftar dessa variabler till att besvara uppsatsens andra frågeställning. De övriga vari-
ablerna har använts i syfte att kategorisera varje analysenhet (artikel). Kodningen av materi-
alet utfördes manuellt. Resultaten av analysen redovisas både i absoluta tal och i procent. Or-
saken till det beror på en viss skevhet i det valda urvalet, framför allt hos Svenska Dagbladet. 
Vi anser att en redovisning av tidningens resultat behövdes göras i både absoluta tal och i pro-
cent. Att endast använda procent som redovisningsmetod hade skapat en stor skevhet. Ytterli-
gare skäl till två redovisningsmetoder motiveras med att de forskningsstudier som uppsatsen 
förankras i har redovisat sina resultat i antigen absoluta tal eller procent. En mer detaljerad 
beskrivning av hur variablerna har operationaliserats återfinns i Bilaga 2. 

 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Ett sätt att undersöka graden av reliabiliteten i analysen och för att finna så effektiva mått som 
möjligt för att besvara uppsatsens frågeställningar är att genomföra en pilotstudie av uppsat-
sens kodschema (Nilsson 2000: 116). En pilotstudie kan indikera vilka variabler i kodschemat 
som eventuellt kan komma att ställa till med problem för reliabiliteten och möjliggör för un-
dersökaren att revidera kodschemat. Efter att vi hade utfört vår pilotstudie på 30 artiklar insåg 
vi att vi hade valt ett antal variabler som inte uppfyllde något syfte. Därmed valdes dessa va-
riabler bort då de resterande variablerna redan mätte det vi ville att de skulle mäta. Ytterligare 
ett problem som upptäcktes i samband med pilotstudien och som kan påverka reliabiliteten 
negativt var att vi tolkade delar av materialet på olika sätt. Detta gällde framförallt när variab-
lerna 6, 7 och 8 skulle kodas. Dessa variabler mättes utifrån två variabelvärden; (1) spel, (2) 
sak. Trots att vi hade operationaliserat värdena av dessa variabler tillsammans så fann vi att 
det var problematisk att koda analysenheterna till variabelvärde 1 (spelgestaltning). Detta blev 
vi lite förvånade över då detta variabelvärde hade den längsta operationalisering av de två va-
riabelvärdena. Logiskt sätt trodde vi att det skulle vara enklare att identifiera när analysenhet-
erna gestaltades i enlighet med variabelvärde 1, tillskillnad från variabelvärde 2 som inte var 
lika utförligt operationaliserat. 
 
I ett försök att motverka detta och höja reliabiliteten valde vi att koda materialet i tre steg. 
Först delades materialet upp i hälften och vi kodade varsin del var för sig. Därefter bytte vi 
materialet med varandra och valde då att inte jämföra varandras resultat för att vi inte ville 
påverkas av den andres förförståelse. När andra omgången av kodningen var klar hade båda 
två kodat hela materialet. Därefter jämförde vi varandras resultat och kodade tillsammans om 
de artiklar som vi hade tolkat på olika sätt för att öka reliabiliteten och intersubjektiviteten 
(Bergström & Boréus 2014: 57). Resultatet av kodningen kontrollerades ytterligare tre gånger 
tillsammans. Därutöver kan det faktum att vi endast har valt att använda oss av två gestalt-
ningskategorier ses som problematisk. Man hade kunnat använda en tredje kategori där de 
nyhetsartiklar som möjligtvis var svårkodade utifrån variabelvärdena 1 och 2, hade blivit pla-
cerade. Att inte ha en tredje kategori var ett medvetet val då vi ansåg att det inte fanns ett be-
hov av det, utifrån pilotstudiens resultat. Vi är medvetna om att användningen av två gestalt-
ningstyper kan ha påverkat resultatet, då det möjligtvis kan ha bidragit till att en skarp be-
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dömning av artiklarnas gestaltningstyper gjordes. Vi ansåg dock att de två gestaltningstyperna 
var så pass åtskilda i sina utformningar att det inte var svårhanterligt att koda artiklarna uti-
från dessa.  
 
Validitetsproblem kan uppstå om man väljer att använda data som inte är relevant till under-
sökningens problemområde (Hellevik 2003: 357, Grönmo 2006: 217). Vidare är det även av 
vikt att den teori(er) undersökningen grundar sig i stämmer väl överres med det som ska mä-
tas på den operationella nivån (Esaiasson et. al 2012: 59). För att säkerställa att variablerna 
hade operationaliserats på ett korrekt sätt i förhållande till uppsatsen teorier och problemom-
råde utfördes, som tidigare nämnts, en pilotstudie. Vi anser att pilotstudien bidrog till att öka 
validiteten i analysens resultat då den ledde till en revidering av de utvalda variablerna. Ge-
nom att vi har skapat uppsatsens kodschema utifrån ett kodschema som är väl beprövat i lik-
nande undersökningar stärks uppsatsens validitet. Ytterligare en faktor som stärker validiteten 
är att urvalet av materialet har gått till på ett korrekt sätt, det vill säga att det har valts med av-
seende att besvara uppsatsens frågeställningar och syfte (Grönmo 2006: 217-218). 
 
Därtill finns det två övriga faktorer som kan ha påverkat validiteten negativt. För det första 
blev fördelningen av analysenheterna inte jämt. Det är nästintill en omöjlighet att få en jämn 
fördelning av analysenheter i denna typ av undersökning då antalet styrs av den mängd artik-
lar som finns publicerade. Vidare styrs även urvalet av de urvalskriterier som vi skapat i syfte 
att kunna svara på frågeställningarna. Ett annat urval och kriterier för dessa kunde ha valts, 
men vi ansåg att urvalet var lämpligt för uppsatsen. Ett konkret exempel är Svenska Dagbla-
dets skevhet i antalet analysenheter. I den första tidsperioden generades 25 artiklar medan det 
i den andra tidsperioden endast resulterade i 8 stycken. Denna skevhet i resultat beror på att 
tidningens totala urval bestod av många artiklar av analyserande karaktär, det vill säga skrivna 
av journalister i egenskap av politiska kommentatorer. Dessa bedömdes inneha en högre grad 
av subjektivitet än de andra. Därmed ingick dessa artiklar inte i de valda urvalskriterierna och 
därför föll en stor mängd av tidningens totala urval bort. 
 
I den forskning som uppsatsens undersökning tar sin utgångspunkt i, kan man utläsa att urva-
let i dessa undersökningar också är skevt. Vi anser att skevheten i urvalet av materialet är ett 
resultat i sig. För det andra går det inte att undvika en viss skevhet i jämförelserna av uppsat-
sens resultat med tidigare forskning. Vi har i så stor utsträckning som möjligt strävat efter att 
utgå från forskning som har undersökt liknande urval, använt sig av liknande urvalsprinciper 
och metod för att få en hög reliabilitet och validitet. 
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6. Resultat  
I följande kapitel redovisas resultaten av det undersökta materialet i form av tabeller och dia-
gram. Först presenteras resultaten av de variabler som mätte i hur stor utsträckning dagstid-
ningarna spel- och sakgestaltade politiska nyhetsartiklar, närmare bestämt de som syftade till 
att besvara uppsatsens första frågeställning. Med anledning av att en nyhetsartikel har flera 
beståndsdelar och därmed kan gestaltas på olika sätt valde vi, som nämndes i metodavsnittet, 
att undersöka tre delar av artiklarna (rubrik, ingress och brödtext). Att undersöka beståndsde-
larna separat ger en grundligare och mer saklig bild om huruvida de politiska nyhetsartiklarna 
är spel- eller sakgestaltade. Då uppsatsen inte bara utgår från forskning om ovan nämnda arti-
kelbeståndsdelar, utan även om vilken typ av gestaltning som dominerade artikeln i sin helhet, 
har vi därför valt att redovisa resultaten enligt denna uppdelning. Därefter presenteras resulta-
ten av de variabler som mätte i vilken utsträckning nyhetsartiklarna uppfyllde ESOMAR och 
WAPORs metodologiska riktlinjer, det vill säga frågeställning nummer två. Avslutningsvis 
presenteras resultatet gällande frågeställning tre. Den ämnade besvara vilka förändringar de 
fyra dagstidningarna uppvisade beträffande deras grad av spel-och sakgestaltning och hur väl 
de uppfyllde ESOMAR och WAPORs metodologiska riktlinjer mellan riksdagsvalåren. Anta-
let analyserade analysenheter (artiklar) uppgick till 215 stycken.  

6.1 Gestaltning av politiska nyhetsartiklar baserade på opinionsmätningar 

6.1.1. Dominerande gestaltning i artiklar  
I nedanstående diagram redovisas en sammanslagning av den dominerande gestaltningen av 
de politiska nyhetsartiklarna baserade på opinionsmätningar i morgontidningar respektive 
kvällstidningar under riksdagsvalåren 2010 och 2014.  

Figur 18                                                                   

                          
 
 

                                                           
8 Figur 1: Svenska Dagbladet N= 25, Dagens Nyheter N=24, Aftonbladet N=28, Expressen N=51.  

Kommentar: redovisat i procent. 
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Figur 29  

                         
 

 

Resultaten visar på att spelgestaltningen var den dominerande gestaltningen hos alla de under-
sökta dagstidningarna. I riksdagsvalåret 2010 var Svenska Dagbladet den morgontidning som 
spelgestaltade i störst utsträckning och hos kvällstidningarna var det Expressen. Under riks-
dagsvalåret 2014 hade det dock skett en förändring hos Svenska Dagbladet då de hade mins-
kat sin spelgestaltning med 8,5 procentenheter och därmed ökat sin sakgestaltning. Hos de 
resterande tre undersökta dagstidningarna märktes en ökning i deras spelgestaltning. Störst 
ökning återfinns hos Aftonbladet som ökade sin spelgestaltning med 16,3 procentenheter.  

 

 

6.1.2. Gestaltning i rubrik 2010  
Vid en närmare granskning av artiklarnas rubriker fann vi att Svenska Dagbladet och Expres-
sen låg på en nästintill identisk nivå av spelgestaltning. Skillnaden var minimal. Efter dessa 
hamnade Aftonbladet på 78,6 %, tätt följd av Dagens Nyheter på 71 %. Överlag uppvisade 
alla dagstidningar en hög nivå av spelgestaltning i sina artikelrubriker.  
 
 
 

 

 
                                                           
9 Figur 2: Svenska Dagbladet N=8, Dagens Nyheter N=19, Aftonbladet N=23, Expressen N=40.  

Kommentar: redovisat i procent. 
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Tabell 1: Gestaltning i rubrik i dagstidningarnas artiklar under riksdagsvalåret 2010  

Namn på tidning 
 
 
Antal artiklar 
Typ av gestaltning 

Svenska  
Dagbladet 
    25 

Dagens  
Nyheter 
   24 

Aftonbladet 
 
     28 

Expressen 
 
    51 

 

Spelgestaltning      21(84 %)     17(71 %)   22 (78,6 %)   43 (84,3 %)  
Sakgestaltning  4 (16 %)      7(29 %)     6 (21,4 %)   8 (15,7 %)  
            Kommentar: redovisat i absoluta tal och i procent. 

 

 

6.1.3. Gestaltning i rubrik 2014 
Under riksdagsvalåret 2014 var Expressen den dagstidning som hade den högsta nivån av 
spelgestaltade rubriker. 38 av dagstidningens 40 undersökta artikelrubriker var spelgestaltade.  
 
 
Tabell 2: Gestaltning i rubrik i dagstidningarnas artiklar under riksdagsvalåret 2014  

Namn på tidning 
 
Antal artiklar 
Typ av gestaltning 

Svenska  
Dagbladet 
     8 

Dagens  
Nyheter 
   19 

Aftonbladet 
 
      23 

Expressen 
 
    40 

 

Spelgestaltning      6 (75 %)  17 (89,5 %)   19 (82,6 %)   38 (95 %)  
Sakgestaltning      2 (25 %)    2 (10,5 %)     4 (17,4 %)       2 (5 %)  
            Kommentar: redovisat i absoluta tal och i procent. 

6.1.4 Gestaltning i ingress 2010  
Resultaten från tabellen visar att dagstidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och 
Aftonbladet uppvisar en liknande nivå av spelgestaltning. Hos Svenska Dagbladet är det 22 av 
25 artikelingresser som är spelgestaltade medan det hos Aftonbladet är 23 av 28 artikelingres-
ser som är det. Dagens Nyheter hade 23 av 24. Expressen uppvisar den högsta nivån, då dags-
tidningen spelgestaltade 49 av 51 artikelingresser. Med anledning av dagstidningarnas höga 
nivåer av spelgestlatning var därmed sakgestaltningen låg.  

 
Tabell 3: Gestaltning i ingress i dagstidningarnas artiklar under riksdagsvalåret 2010  

Namn på tidning 
 
Antal artiklar 
Typ av gestaltning 

Svenska  
Dagbladet 
25 

Dagens 
 Nyheter 
    24 

Aftonbladet 
 
     28 

Expressen 
 
     51 

 

Spelgestaltning     22 (88 %)  23 (95,8 %)  23 (82,1 %)   49 (96 %)  
Sakgestaltning      3 (12 %)      1 (4,2 %)    5 (17,8 %)   2 (4 %)  
            Kommentar: redovisat i absoluta tal och i procent. 
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6.1.5 Gestaltning i ingress 2014  
Spelgestaltningen i de politiska nyhetsartiklarna under riksdagsvalåret 2014 var högre än de 
från 2010. Expressen sakgestaltade två ingresser medan Svenska Dagbladet och Aftonbladet 
gestaltade en vardera. Dagens Nyheter hade däremot endast spelgestaltade ingresser.  

 
Tabell 4: Gestaltning i ingress i dagstidningarnas artiklar under riksdagsvalåret 2014  

Namn på tidning 
 
Antal artiklar 
Typ av gestaltning 

Svenska  
Dagbladet 
      8 

Dagens  
Nyheter 
    19 

Aftonbladet 
 
      23 

Expressen 
 
      40 

 

Spelgestaltning    7 (87,5 %)    19 (100 %)   22 (95,6 %)   38 (95 %)  
Sakgestaltning    1 (12,5 %)      0 (0 %)    1 (4,3 %)   2 (5 %)   
            Kommentar: redovisat i absoluta tal och i procent. 

6.1.6 Gestaltning i brödtext 2010  
Under riksdagsvalåret 2010 återfinns den största skillnaden dagstidningarna emellan hos 
kvällstidningarna. Aftonbladet sakgestaltade 11 av 28 brödtexter medan Expressen endast 
sakgestaltade 3 av 51. De två morgontidningarna hamnade på en förhållandevis jämlik nivå då 
Svenska Dagbladet sakgestaltade 3 av 25 brödtexter och Dagens Nyheter 5 av 25.  

 
 
 
Tabell 5: Gestaltning i brödtext i dagstidningarnas artiklar under riksdagsvalåret 2010  

Namn på tidning 
 
Antal artiklar 
Typ av gestaltning 

Svenska  
Dagbladet 
    25 

Dagens 
Nyheter 
    24 

Aftonbladet 
 
      28 

Expressen 
 
      51 

 

Spelgestaltning    22 (88 %)   19 (79,2 %) 17 (60,7 %) 48 (94,1 %)  
Sakgestaltning      3 (12 %)     5 (20,8 %)      11 (39,3 %)   3 (5,9 %)  
           Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent. 

 

 

6.1.7 Gestaltning i brödtext 2014  
Resultaten från tabellen visar att kvällstidningarna sakgestaltade sina brödtexter i mindre ut-
sträckning än vad morgontidningarna gjorde. Den dagstidning som var bäst på att sakgestalta 
brödtexter var Svenska Dagbladet som sakgestaltade 3 av 8 artikelbrödtexter.  
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Tabell 6: Gestaltning i brödtext i dagstidningarnas artiklar under riksdagsvalåret 2014  

Namn på tidning 
 
Antal artiklar 
Typ av gestaltning 

Svenska  
Dagbladet 
    8 

Dagens 
Nyheter 
   19 

Aftonbladet 
 
     23 

Expressen 
 
     40 

 

Spelgestaltning 5 (62,5 %)   14 (73,7 %) 20 (87 %) 34 (85 %)  
Sakgestaltning 3 (37,5 %)     5 (26,3 %)   3 (13 %)  6 (15 %)  
         Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent.  

6.2 Dagstidningarnas redovisning av den statistiska basinformationen i enlighet med 
ESOMAR och WAPORs riktlinjer 

6.2.1 Dagstidningarnas redovisning av statistisk basinformation 2010  
I tabellen nedan redovisas i hur stor utsträckning Svenska Dagbladet redovisade opinionsmät-
ningarnas statistiska basinformation, i enlighet med ESOMAR och WAPORs riktlinjer under 
riksdagsvalåret 2010. Dagstidningen uppfyllde 2/6 riktlinjer; redovisning av mätinstitut och 
population. Redovisning av tidsperioden för opinionsmätningarna hamnade på en andra plats 
medan resterande riktlinjer hamnade på en delad tredje plats.  
 
Tabell 7: Svenska Dagbladet 2010 
Antal artiklar: 25  
 Ja   Nej    
Redovisning av mätinstitut 25(100%)       0 (0 %)    
Redovisning av population                                  25(100%)        0(0  %)    
Redovisning av antalet tillfrågade                      7 (28 %)          18(72%)    
Redovisning av tidsperiod 11(44%)  14(56%)    
Redovisning av urvals- och insamlingsmetod     7 (28 %)  18(72%)    
Redovisning av frågeställningar  7 (28 %) 18(72%)    
              Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent.  

 
I följande tabell redovisas i hur stor utsträckning Dagens Nyheter redovisade opinionsmät-
ningarnas statistiska basinformation i enlighet med ESOMAR och WAPORs riktlinjer under 
riksdagsvalåret 2010. Dagstidningen uppfyllde inte någon av ESOMAR och WAPORs riktlin-
jer då tidningen inte lyckades komma upp i en fullständig redovisning av någon av riktlinjer-
na. Dagens Nyheter redovisade antalet tillfrågade i opinionsmätningarna i störst omfattning 
och opinionsmätningarnas frågeställningar i minst utsträckning. Redovisning av mätinstitut, 
tidsperiod samt urvals- och insamlingsmetod hamnade på en förhållandevis likvärdig nivå, 
följt av population på 62 %.  
 
 
 
 
 



 30 

Tabell 8: Dagens Nyheter 2010 
Antal artiklar: 24 
 Ja  Nej    
Redovisning av mätinstitut 21(87,5%)               3 (12,5 %)    
Redovisning av population                                  15(62,5%)  9 (37,5 %)    
Redovisning av antalet tillfrågade                      22(91,6%)                 2 (8,3 %)    
Redovisning av tidsperiod 21(87,5%)          3 (12,5 %)    
Redovisning av urvals- och insamlingsmetod         20(83,3%) 4 (16,7 %)    
Redovisning av frågeställningar  14(58,3%)         10(41,6%)    
             Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent. 

Tabell nio visar i hur stor utsträckning Aftonbladet redovisade opinionsmätningarnas statist-
iska basinformation i enlighet med ESOMAR och WAPORs riktlinjer under riksdagsvalåret 
2010. Utifrån resultaten kan man se att dagstidningen uppfyllde en av de sex riktlinjerna, re-
dovisning av mätinstitut. Resterande riktlinjer uppfylldes i en varierande grad från 21,4% till 
50 %.  
 
Tabell 9: Aftonbladet 2010 
Antal artiklar: 28 
      Ja    Nej     
Redovisning av mätinstitut 28(100%)                               0 (0 %)     
Redovisning av population                                   6(21,4%)      22(78,6%)     
Redovisning av antalet tillfrågade                      14 (50 %)                       14 (50 %)     
Redovisning av tidsperiod 11(39,3%)   17(60,7%)     
Redovisning av urvals- och insamlingsmetod          13(46,4%)     15(53,6%)     
Redovisning av frågeställningar  13(46,4%)       15(53,6%)     
          Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent. 

I tabell 10 redovisas i hur stor utsträckning Expressen redovisade opinionsmätningarnas stat-
istiska basinformation i enlighet med ESOMAR och WAPORs riktlinjer under riksdagsvalåret 
2010. Dagstidningen uppfyllde endast en riktlinje; redovisning av mätinstitut. Sämst var Ex-
pressen på att redovisa vilken population som låg till grund för opinionsmätningen. Det redo-
visades endast i 8 av 51 undersökta artiklar.  

Tabell 10: Expressen 2010 

Antal artiklar: 51 

    Ja    Nej     
Redovisning av mätinstitut 51(100%)                                       0 (0 %)     
Redovisning av population                                   8(15,7%)           43(84,3%)     
Redovisning av antalet tillfrågade                       25 (49%)                                  26 (51 %)     
Redovisning av tidsperiod  23 (45%)                  28(54,9%)     
Redovisning av urvals- och insamlingsmetod          20(39,2%)             31(60,8%)     
Redovisning av frågeställningar  18(35,3%)          33(64,7%)     
       
                       Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent. 
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6.2.2 Dagstidningarnas redovisning av statistisk basinformation 2014  
 

I följande tabell redovisas i hur stor utsträckning Svenska Dagbladet redovisade opinionsmät-
ningarnas statistiska basinformation, i enlighet med ESOMAR och WAPORs riktlinjer under 
riksdagsvalåret 2014. Av resultaten går det att utläsa att dagstidningen var bäst på att redovisa 
mätinstitut och sämst på att redovisa population. Population redovisades inte en enda gång i 
de undersökta artiklarna. Antalet tillfrågade redovisades i 5 av 8 undersökta artiklar. Reste-
rande riktlinjer; tidsperiod, frågeställningar och urvals- och insamlingsmetod redovisades i 
hälften av de publicerade artiklarna 
 
Tabell 11: Svenska Dagbladet 2014 
Antal artiklar: 8 
 Ja  Nej    
Redovisning av mätinstitut 8(100 %)                   0 (0 %)    
Redovisning av population                                  0(0 %)     8(100 %)    
Redovisning av antalet tillfrågade                      5(62,5%)               3(37,5%)    
Redovisning av tidsperiod 4(50 %) 4 (50 %)    
Redovisning av urvals- och insamlingsmetod         4(50 %) 4 (50 %)    
Redovisning av frågeställningar  4(50 %) 4 (50 %)    
              Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent. 

 
 
Tabell 12 belyser i hur stor utsträckning Dagens Nyheter redovisade opinionsmätningarnas 
statistiska basinformation i enlighet med ESOMAR och WAPORs riktlinjer under riksdags-
valåret 2014. Dagstidningen lyckades inte uppfylla några av riktlinjerna. Tidningen redovi-
sade det mätinstitut som utfört opinionsmätningen i störst utsträckning. Återstående riktlinjer 
redovisades antingen i 11 av 19 fall (57,9 %) respektive 12 av 19 fall (63,1%).  
 
Tabell 12: Dagens Nyheter 2014 
Antal artiklar: 19 
 Ja  Nej    
Redovisning av mätinstitut 17(89,5%)                       2(10,5%)    
Redovisning av population                                  11(57,9%)      8(42,1%)    
Redovisning av antalet tillfrågade                      12(63,1%)                   7(36,8%)    
Redovisning av tidsperiod 12(63,1%)     7(36,8%)    
Redovisning av urvals- och insamlingsmetod          11(57,9%) 8(42,1%)    
Redovisning av frågeställningar  12(63,1%)         7(36,8%)    
             Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent. 

Av nedanstående tabell går det att utläsa i hur stor utsträckning Aftonbladet redovisade opin-
ionsmätningarnas statistiska basinformation i enlighet med ESOMAR och WAPORs riktlinjer 
under riksdagsvalåret 2014. Aftonbladet lyckades inte uppfylla några av riktlinjerna under 
detta riksdagsvalår. Den riktlinje som dagstidningen var närmast att uppfylla var redovisning 
av mätinstitut(95, 6 %) och den som de lyckades sämst med var redovisning av vald urvals- 
och insamlingsmetod, vilken redovisades i 8 av 23 undersökta artiklar.  
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Tabell 13: Aftonbladet 2014 
Antal artiklar: 23 
    Ja    Nej     
Redovisning av mätinstitut 22(95,6%)                         1 (4,3 %)     
Redovisning av population                                  12(52,1%)         11(47,8%)     
Redovisning av antalet tillfrågade                      15(65,2%)                          8 (34,8%)     
Redovisning av tidsperiod 13(56,5%)            10(43,5%)     
Redovisning av urvals- och insamlingsmetod            8(34,8%)      15(65,2%)     
Redovisning av frågeställningar  13(56,6%)        10(43,4%)     
                       Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent. 

 

I nedanstående tabell går det att utläsa i hur stor utsträckning Expressen redovisade opinions-
mätningarnas statistiska basinformation i enlighet med ESOMAR och WAPORs riktlinjer un-
der riksdagsvalåret 2014. Expressen uppfyllde en av sex riktlinjer under riksdagsvalåret 2014, 
vilken var redovisning av mätinstitut. Dagstidningen redovisade opinionsmätningarnas popu-
lation i minst utsträckning. Resterande riktlinjer hamnade på en förhållandevis jämn nivå, 
mellan 62,5-70 %.  
 
 
 
 
Tabell 14: Expressen 2014 
Antal artiklar: 40 
    Ja    Nej     
Redovisning av mätinstitut 40(100 %)                     0 (0 %)     
Redovisning av population                                  13(32,5%)         27(67,5%)     
Redovisning av antalet tillfrågade                      27(67,5%)                              13(32,5%)     
Redovisning av tidsperiod  28 (70 %)                    12 (30 %)     
Redovisning av urvals- och insamlingsmetod          25(62,5%)       15(37,5%)     
Redovisning av frågeställningar   26 (65 %)               14 (35 %)     
          Kommentar: redovisat i absoluta tal och procent. 

 

6.2.3. Jämförelse av resultaten från riksdagsvalåren 2010 och 2014 
När resultaten från de undersökta riksdagsvalåren jämförs kan man se att det hade skett för-
ändringar mellan dagstidningarnas grad av gestaltning och redovisning men dessa var dock 
mycket små. Den sammanslagna nivån av spelgestaltning var hög under de båda riksdagsvalå-
ren dock med en marginell ökning av spelgestaltning under riksdagsvalåret 2014. Antalet ar-
tiklar som spelgestaltade politik hade blivit fler hos tre av fyra dagstidningar. Det var endast 
Svenska Dagbladet som en hade liten ökning av sakgestaltade nyhetsartiklar. Sakgestaltning-
en var generellt sett något högre hos dagstidningarna 2010 än 2014. Beträffande spel-och sak-
gestaltningen i de tre artikeldelarna varierade graden av dessa ytterst lite mellan 2010 och 
2014. I artikeldelen rubrik ökade Svenska Dagbladet sin sakgestaltning till 2014 medan reste-
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rande minskade. Sakgestaltningen i ingresser minskade återigen hos alla förutom Svenska 
Dagbladet. Dagstidningen ökade dock sin sakgestaltning med endast 0,5 procentenheter. I 
2014 års brödtexter syns en liten förbättring då alla dagstidningar förutom Aftonbladet mins-
kade sin andel av spelgestaltade artikelbrödtexter.  

I jämförelsen mellan dagstidningarnas redovisning av basinformation under de båda tidspe-
rioderna visar på att det inte har skett någon dramatisk förändring mellan riksdagsvalåren. 
Dagstidningarna var något bättre på att redovisa riktlinjerna 2010 än 2014. Under 2010 så var 
det en dagstidning som redovisade noll av sex riktlinjer medan det under 2014 var två dags-
tidningar som inte redovisade några alls. Det högsta antalet redovisade riktlinjer uppgick till 
två stycken, vilken Svenska Dagbladet stod för under riksdagsvalåret 2010. I bilaga tre åter-
finns tabeller där alla dagstidningars resultat för varje riktlinje presenteras tillsammans för att 
ge läsaren en mer lättöverskådlig bild över hur resultaten skiljde sig åt.  
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7. Analys och diskussion  
I nedanstående kapitel kommer vi att analysera resultaten utifrån det teoretiska ramverk och 
tidigare forskning som uppsatsen har tagit sin utgångspunkt i. För att belysa hur dagstidning-
arna spel-och sakgestaltade nyhetsartiklarna har vi valt att illustrera detta med hjälp av exem-
pel från det undersökta materialet. Vi vill med dessa kvalitativa inslag göra resultaten mer le-
vande för läsaren genom att visa ett utdrag av vilka ord (se 4.2 i teoriavsnittet för en beteck-
ning av dessa ord) det var i materialet som gjorde att vi kodade artiklarna som spel- eller sak-
gestaltning. Ytterligare en anledning till att inkludera exempel från materialet är att vi vill visa 
på transparens i hur vi har tolkat och kodat det undersökta materialet. Vi vill därmed påpeka 
att citaten inte är något nytt resultat som analyseras och diskuteras i detta avsnitt utan de syf-
tar endast till att exemplifiera kodningsresultatet för läsaren. 
 
Det är uppenbart att alla undersökta dagstidningar spelgestaltade sina politiska nyhetsartiklar 
baserade på opinionsmätningar i mycket hög utsträckning. Det fanns inga påfallande skillna-
der mellan morgontidningarna och kvällstidningarna. Under riksdagsvalåret 2010 spelgestal-
tade Svenska Dagbladet och Expressen sina nyhetsartiklar i lika hög utsträckning, nämligen 
96 %. Under den andra undersökta tidsperioden, riksdagsvalåret 2014, spelgestaltade Expres-
sen sina artiklar i störst utsträckning med 97, 5 %. Dagens Nyheter ligger dock inte långt efter 
med sina 94, 7 % av spelgestaltade artiklar. Enligt forskare skulle denna skillnad i grad av 
spelgestaltning möjligtvis bero på hur dagstidningarna förvärvar sina inkomster. Med anled-
ning av att morgontidningars inkomster till största del inbringas från läsarprenumenationer 
medför detta en stabilare inkomst i jämförelse med kvällstidningarnas. Kvällstidningarna 
måste däremot tävla om läsare, vilket medför att de tenderar att använda sig av spelgestaltning 
för att sälja lösnummer. Därmed överensstämmer inte detta resultat med tidigare forskning 
som säger att kvällstidningar är mer benägna att spelgestalta politiska nyheter än morgontid-
ningarna.  
 
Vidare går det inte att utläsa ett logiskt mönster i dagstidningarnas utsträckning av sak- och 
spelgestaltning av politiska nyhetsartiklar baserade på opinionsmätningar, sett till tidigare 
studier.  Svenska Dagbladet kan tas som ett exempel för att illustrera detta. I Olssons under-
sökning på valrörelsen 1994 (Opinionsjournalistik- på lek eller allvar) uppmätte Svenska 
Dagbladet en låg spelgestaltningsnivå och i valrörelsen 2006 fann Wiik i sin undersökning 
Opinionsmätningar i media, en obefintlig spelnivå hos dagstidningens artiklar. I uppsatsens 
studie fann vi att dagstidningen (Svenska Dagbladet) hade en mycket hög nivå av spelgestalt-
ning i de båda undersökta riksdagsvalåren. Dessa jämförelser skall dock göras med försiktig-
het, då analysenheterna(artiklar) varierar i antal och undersökningsmetoden kan skilja sig åt 
från studie till studie.  
 
Fortsättningsvis så fann vi att graden av den dominerande gestaltningen i artiklarnas rubriker 
inte heller skiljde sig mycket åt mellan dagstidningarna. Under riksdagsvalåret 2010 uppmätte 
morgontidningen Svenska Dagbladet och kvällstidningen Expressen en nästan identisk nivå 
av spelgestaltning.  En spelgestaltad rubrik i Expressen under riksdagsvalåret 2010 kunde se 
ut  enligt  följande  “  Men för MP går det sämre” (Expressen 2010-02-03:13) och i Dagens 
Nyheter  “Rödgröna spår valförlust “ (Dagens Nyheter 2010-09-11:13). I riksdagsvalåret 
2014 var de spelgestaltade rubrikerna i dessa dagstidningar mer drastiska i sina gestaltningar, 
vilket  följande  exempel  från  Expressen  visar  “Svagaste segraren någonsin” (Expressen 
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2014-09-13: 20) och  från  Dagens  Nyheter  “Risk att alliansen dör vid valförlust” (Dagens 
Nyheter 2014-08-30: 10). Dessa fyra rubriker har en tydlig spelgestaltning och har därför ko-
dats som detta. Rubrikerna från 2010 har en mjukare framtoning och gestaltar partiernas sjun-
kande väljarstöd. Rubrikerna från 2014 däremot, karaktäriseras av en mer intensivare form av 
spelgestaltning.  Genom  att  använda  ord  som  “någonsin”  och  “dör”  ges  dessa  rubriker  en än 
mer dramatiskt spelgestaltning än dem från 2010.  
 
Sakgestaltade artikelrubriker i dessa dagstidningar såg ut enligt följande under riksdagsvalåret 
2010 “Svenska folket tror på Reinfeldt” (Expressen 2010-05-14: 20) och “Här är frågorna 
som avgör valet” (Dagens Nyheter 2010-06-12: 8). Under riksdagsvalåret 2014 kunde artikel-
rubriker med sakgestaltning se ut på det här viset “Fi- krav en tuff utmaning för Socialde-
mokraterna”  (Dagens Nyheter 2014-09-08: 11) och “och ja, skolan är viktigast” (Expressen 
2014-02-10: 10). Till skillnad från de spelgestaltade rubrikerna, där man kunde utläsa en tyd-
lig åtskillnad i dagstidningarnas sätt att gestalta, så uppvisar de sakgestaltade rubrikerna inte 
alls en lika distinkt skillnad sinsemellan.   
 
Nästföljande undersökta artikeldel, ingress, visade att tre av de undersökta dagstidningarna 
hamnade på en mycket jämn nivå av spelgestaltning under riksdagsvalåret 2010. Kvällstid-
ningen Expressen utmärkte sig med sin mycket höga spelgestaltningsnivå, då tidningen spel-
gestaltade hela 95 % av de undersökta artikelingresserna. Under riksdagsvalåret 2014 var 
spelgestaltningen i dagstidningarnas ingresser högre än från 2010. Den dagstidning som ut-
märkte sig mest var Dagens Nyheter som inte hade en enda sakgestaltad ingress. De andra 
dagstidningarna var dock inte mycket bättre då de sakgestaltade en till två ingresser. Till 
skillnad från rubriker ämnar ingresser att ge en längre och mer detaljerad introduktion till det 
artikeln handlar om. Det är förståeligt att dagstidningar använder sig av catschiga rubriker 
(spelgestaltade) för att locka till sig läsare. Eftersom en rubrik består av ett fåtal ord måste ur-
valet av dessa ord övervägas noga för att uppnå syftet med att fånga läsarens intresse. Vad 
som är intressant sett utifrån resultaten är att detta mönster fortsätter vidare i ingresserna. För 
att illustrera hur detta kunde se ut följer ett par exempel på spel- och sakgestaltade artikel-
ingresser från Svenska Dagbladet;  
Spel 

“Två  aktuella  opinionsmätningar  går  åt  olika håll. I den ena knappar alliansen in på opposit-
ionen. I den andra får de rödgröna egen majoritet. Avståndet mellan regeringsalternativen i 
höstens  val  minskar”  (Svenska Dagbladet 2010-01-30: 13) 

 
Sak 

“Brist  på  folk,  Sverigedemokraterna  kan  stå  med  ett  stort antal tomma stolar efter valet. Par-
tiet saknar helt kandidater till fullmäktige i närmare 60 kommuner. I ytterligare drygt 50 
kommuner har de bara ett enda namn på valsedeln. Kaoset från den gångna mandatperioden 
riskerar  därmed  upprepas”  (Svenska Dagbladet 2010-09-13: 6-7).  
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Spel 

”Mitt  i  valrörelsen  visade  fredagens  Svd:s/Sifomätning  på  rekordlåga  siffror  för  socialdemo-
kraterna och ett minskat glapp mellan blocken. – Den stora undersökningen är på söndag om 
en vecka och det är den enda som spelar roll på det stora hela, säger S-ledaren Jan Larsson. 
I  kungsträdgården  laddade  alliansen  för  slutstrid” (Svenska Dagbladet 2014-09-07: 12)  

 

Sak 

”En  majoritet  av  socialdemokraternas  väljare  vill  att  S  släpper  in  Vänsterpartiet  i  regering-
en, visar en sifomätning som SvD har låtit göra. Men i valstugorna är intresset för regerings-
frågan  litet” (Svenska Dagbladet 2014-09-09: 6-7)  

 

Nedan följer exempel på spel- och sakgestaltade artikelingresser från Aftonbladet.  

Spel 

“Med  en  vecka  kvar  till  valet  når  Sverigedemokraterna  rekordnivåer.  I  Aftonbladet/  United  
Minds senaste mätning får partiet sju procent. Nu är Fredrik Reinfeldts mardröm på väg att 
bli sann- Jimmie  Åkesson  som  vågmästare”  (Aftonbladet 2010-09-12: 6). 

 
Sak 
“Skulle  du  köpa  en  begagnad  bil  av  språkröret  Maria  Wetterstrand?  Det  verkar  de  flesta  väl-
jare kunna tänka sig. Men de tror inte på hennes politik i avgörande frågor som jobb och 
ekonomi”  (Aftonbladet 2010-05-14: 14). 

Spel 

”Här  är  Jimmie Åkessons mardrömsbesked. FI klarar riksdagsspärren och tillsammans med 
S, V, och MP blir stödet över 52 procent, enligt senaste mätningen från DN/Ipsos. – Vi berö-
var SD deras vågmästarroll. De ska inte få något inflytande alls, säger Gudrun Schyman, ta-
lesperson för FI” (Aftonbladet 2014- 09-05: 14)  

 

Sak 

”Skolfrågan  är  fortfarande  brännhet.  Väljarna  sätter  den  som  nummer  ett  inför  valet  i  höst.  
Det  visar  en  ny  mätning  från  Aftonbladet/United  Minds” (Aftonbladet 2014-02-11: 16) 

 
De ovanstående exemplen av spelgestaltade ingresser visar på tydliga speltermer, till exem-
pel; knappar in, avståndet minskar, slutstrid, mardrömsbesked och Fredrik Reinfeldts mar-
dröm på väg att bli sann.  
 
 
Artiklarnas största beståndsdel, brödtexten, är den där läsaren ska få förklarat för sig vad ny-
heten handlar om. Vidare är det denna del som är störst till ytan och syftar till att ge en mer 
ingående förklaring till vad nyheten ämnar förmedla. Dessvärre visar resultaten av de under-
sökta artikelbrödtexterna under de båda tidsperioderna att sakgestaltningen var låg hos samt-
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liga dagstidningar. Därmed har dagstidningarna inte valt att fokusera på att framhäva det sak-
politiska innehållet i nyhetsartiklarna. Istället har fokus snarare legat på att gestalta politiken 
som ett spel där tydliga spelmetaforer har använts. Under riksdagsvalåret 2014 var det kvälls-
tidningarna som spelgestaltade sina nyheter i större utsträckning än vad morgontidningarna 
gjorde. Nedan följer exempel på spel- och sakgestaltade artikelbrödtexter som är hämtade 
från Aftonbladet och Expressen; 
 
 
Spel 

“I  slutspurten  kommer  partiet  att  satsa  hårt  på  att  mobilisera  borgerliga  väljare.  Men  Mode-
raterna kommer också, för att locka osäkra väljare, göra ett stort nummer av att alliansen 
just nu ligger bäst till för att bilda en majoritetsregering. Det viktigaste för oss är matchen 
om blockskillnaden. Och vi upplever att en majoritetsregering ligger inom räckhåll, säger Per 
Schlingmann”  (Aftonbladet 2010-09-17: 8-9) 

 
Sak 

“Angelmark  säger  att  alliansens  politik  drabbat  hårdare  på  landsbygden: - Även de som 
själva har arbete ser släktingar och andra på nära håll som drabbas av försämringarna i a-
kassan och sjukförsäkringen. Eftersom fler blir arbetslösa på landsbygden märks det tydli-
gare”(Aftonbladet 2010-04-03: 10). 

 

Spel 

”Med  mindre  än  två  veckor  kvar  till  riksdagsvalet  är  kampen  om  väljarna  stenhård,  speciellt  
om  dem  som  ännu  inte  bestämt  sig” (Aftonbladet 2014-09-01: 10)  

 

Sak 

”En  ny  undersökning  från  Aftonbladet/United  Minds visar att väljarna nu tycker att utbild-
ningsfrågan  är  den  allra  viktigaste,  framför  tunga  ämnen  som  jobb  och  sjukvård” (Aftonbla-
det 2014- 01-14: 8)  

 

Spel 

“Skulle  de  ta  sig  tillbaka  till de nivåerna, på bekostnad av allianspartierna, då är det plötsligt 
match igen. Och nu gör Miljöpartiet allt för att det ska bli verklighet. De sista dagarna skick-
ar  de  fram  Maria  Wetterstrand  i  flera  tunga  sammanhang”  (Expressen 2010-09-10: 12). 

 
 
Sak 
“Om  de yngsta väljarna skulle få bestämma blir regeringen rödgrön, enligt Skop som frågat 
drygt 1300 personer i åldrarna 18-34 år vad de ska rösta på i riksdagsvalet. Dessutom skulle 
Sverigedemokraterna  komma  in  i  riksdagen  med  god  marginal”  (Expressen 2010-09-09: 12).  
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Spel 

”Det  har  varit  en  fiaskoartad  vecka  för  S-ledaren  Stefan  Löfven  med  flera  missar……nu  
kommer  nästa  smäll” (Expressen 2014-09-06: 8)  

 

Sak 

”Finansminister  Anders  Borg  presenterade  för  någon  vecka  sedan  regeringens  sparpaket  
med skattehöjningar och  slopad  avdragsrätt  för  privat  pensionssparande” (Expressen 2014- 
03-08: 32) 

 

Utifrån de spelgestaltade citat exemplen går det att se att Aftonbladet och Expressen har valt 
att använda sig av speltermer som ”smäll”, “match”,  “slutspurt” ”kampen”,  och “mobili-
sera”. Speltermen “match”  återfinns hos båda kvällstidningars brödtexter under riksdagsvalå-
ren 2010.  Aftonbladets brödtext belyser sakpolitiska problem, närmare bestämt, att Allian-
sens politik har fört med sig vissa problem. Expressens brödtext sakgestaltas på det sätt då 
den fokuserar på VAD som har hänt.   

 
Uppsatsens resultat angående förekomsten av spel-och sakgestaltning i de olika artikelbe-
ståndsdelarna ligger i enlighet med Strömbäcks resultat, som visade att olika typer av gestalt-
ningar kan förekomma i en och samma nyhetsartikel. Strömbäcks studier på brödtexter 1998 
och 2002 visade att Dagens Nyheter var den dagstidning som hade den högsta nivån av sak-
gestaltade brödtexter båda åren. Något som inte överensstämmer med uppsatsens resultat, då 
Dagens Nyheter hamnade på en andra plats i dess grad av sakgestaltning under de båda riks-
dagsvalåren 2010 och 2014. Däremot överensstämmer Strömbäcks resultat beträffande den 
dagstidning som uppmätte den högsta nivån av spelgestaltning i brödtexter med uppsatsens 
resultat, vilken var Expressen. Det betyder att Expressen under en lång tid har varit den tid-
ning som har spelgestaltat nyhetsartiklar i störst utsträckning av de fyra dagstidningarna. 
 
Opinionsmätningar skulle kunna ses som en spelgestaltning i sig själva i och med att de målar 
upp och förenklar politiska åsikter i siffror och staplar. Med anledning av detta skulle man 
kunna säga att både nyhetsartikeln och opinionsmätningen själv gestaltar resultatet av mät-
ningen. I de nyhetsartiklar som har ett diagram som redovisar mätningens resultat är det jour-
nalisten själv som har valt ut vad och på vilket sätt mätningens resultat skall gestaltas. Dia-
grammet ska syfta till att ge läsaren en mer bildlig och överskådlig framställning av mätning-
ens resultat. Då opinionsmätningens resultat i många fall redovisas i både text och diagram 
kan man fråga sig varför nivån av saklig information inte är högre än i de nyhetsartiklar som 
inte har utrymme för ett diagram. Även om en fullständig redovisning av den statistiska basin-
formationen inte görs i diagrammet finns det inget som säger att basinformationen inte skulle 
kunna kompletteras i en fullständig skala i artikeltexten och vice versa. Trots detta väljer 
journalister att exkludera viss basinformation som ligger till grund för opinionsmätningen, 
vilket uppsatsens resultat visar tydligt. Den dagstidning som lyckades bäst med att uppfylla 
ESOMAR och WAPORs riktlinjer under den undersökta tidperioden var Svenska Dagbladet. 
Dagstidningen uppfyllde 2 av 6 riktlinjer, närmare bestämt redovisning av mätinstitut och re-
dovisning av population. Aftonbladet och Expressen hamnade på en delad andra plats med en 
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riktlinje vardera, redovisning av mätinstitut. Dagens Nyheter däremot, lyckades inte uppfylla 
några av ESOMAR och WAPORs riktlinjer. Under riksdagsvalåret 2014 lyckades Svenska 
Dagbladet och Expressen uppnå ESOMAR och WAPORs riktlinjer i störst utsträckning Det 
var dock inte i en särskilt hög utsträckning, då dagstidningarna endast uppfyllde en riktlinje 
vardera, vilken var redovisning av mätinstitut. Dagens Nyheter och Aftonbladet uppfyllde inte 
en enda riktlinje. Generellt sett så var dagstidningarnas resultat under de båda undersökta 
tidsperioderna dåliga, då de uppfyllde ESOMAR och WAPORs riktlinjer i mycket liten ut-
sträckning.  En försiktig jämförelse mellan de båda tidsperioderna kan göras mellan respek-
tive dagstidning. Hos Svenska Dagbladet kan man urskilja en större försämring i dagstidning-
ens redovisning av population från 2010 till 2014, men förbättringar återfanns i fyra av 
ESOMAR och WAPORs riktlinjer (antal tillfrågade, tidsperiod, frågeställningar och urvals- 
och insamlingsmetod). Dagens Nyheter hade försämrat sin redovisning av den statistiska bas-
informationen beträffande fyra av sex riktlinjer, från 2010 till 2014. Motsatsen hade inträffat 
hos Aftonbladet som hade förbättrat sin redovisning i 4/6 riktlinjer år 2014. Anmärkningsvärt 
är att det som tidningen fick full pott på 2010, redovisning av mätinstitut hade sjunkit år 2014. 
Expressen redovisade population i störst utsträckning under båda åren medan riktlinjen redo-
visning av mätinstitut skedde i minst utsträckning både 2010 och 2014.  
 
Jämför man uppsatsens resultat gällande i hur hög utsträckning de undersökta dagstidningar-
nas nyhetsartiklar redovisade opinionsmätningarnas statistiska basinformation med studier 
som har genomförts på amerikanska dagstidningar återfinns både likheter och skillnader. 
Forskarna Miller och Hurd kom i sin studie fram till att de undersökta dagstidningarna redovi-
sade opinionsmätningarnas statistiska basinformation i mycket liten utsträckning De ameri-
kanska dagstidningarna var bäst på att redovisa urvalsmetod, något som uppsatsens under-
sökta dagstidningar var mycket sämre på. Redovisningen av urvalsmetod var en av de riktlin-
jer som redovisades i minst utsträckning hos alla av de svenska dagstidningarna under de båda 
undersökta tidsperioderna. Däremot redovisade både de amerikanska och de svenska dagstid-
ningarna vilket mätinstitut som hade utfört mätningen i hög utsträckning. Hos de amerikanska 
redovisades detta i 85 % av fallen medan det hos dem svenska redovisades fullständigt år 
2010 hos både Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Svenska Dagbladet var även 
lika duktiga på att redovisa denna riktlinje under riksdagsvalåret 2014. Dagstidningens kon-
kurrenter lyckades dock inte uppfylla en 100 procentig redovisning av riktlinjen under detta 
riksdagsvalår.  

Några av de svenska forskningsstudier som uppsatsen har utgått från, kommer som tidigare 
nämnts, bland annat från Johan Olsson och Jesper Strömbäck. Olssons resultat visade att tid-
ningarna var generellt sett bäst på att redovisa frågeställningarna, antal tillfrågade och upp-
dragsgivare. Ett resultat som inte överensstämmer med resultaten från vår undersökning då 
ingen av tidningarna under någon av de undersökta tidsperioderna hade en hundraprocentig 
redovisning. Strömbäcks studier på valrörelserna 1998 och 2002 kom också fram till att dags-
tidningarna var duktiga på att redovisa antal tillfrågade i opinionsmätningarna. Vidare var 
dagstidningarna även överlag dåliga på att redovisa mätningarnas insamlingsmetod 1998 och 
2002, något som vi inte kan se en större förbättring av under uppsatsens undersökta tidspe-
rioder, då majoriteten av dagstidningarna hamnade under 50 % i sin redovisning av detta 2010 
och 2014.  
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Det är tydligt att dagstidningarna medvetet eller omedvetet har valt att spelgestalta de poli-
tiska nyhetsartiklarna i stor utsträckning under de undersökta tidsperioderna. Gestaltningsteo-
rin beskriver hur gestaltningar används för att ge uttryck för specifika sätt att medvetet eller 
omedvetet organisera information genom val av ord, fakta, perspektiv, källor och betoningar. 
Centralt för teorin är att nyheternas bild av någon del av verkligheten vanligtvis inte överens-
stämmer med den verkliga bilden av verkligheten på grund av olika faktorer. En av de största 
faktorerna till det anses vara att nyhetsartiklarnas storlek har begränsat utrymme. Även om 
dagstidningarna har begränsat utrymme så har dem fortfarande ett val i hur de väljer att ge-
stalta sina nyhetsartiklar. Det är något som görs medvetet genom journalisternas egna val av 
ord. De kan välja att inte använda spel-och sporttermer såsom vinnare, förlorare, match, slut-
spurt och så vidare i så hög utsträckning som uppsatsens resultat har visat att de gör. Enligt 
Gestaltningsteorin bidrar användandet av spel- och sportmetaforer direkt till att politik gestal-
tas som spel. Därmed har journalister en betydande maktposition i att forma människors verk-
lighetsuppfattningar, samtidigt som de genom sin rapportering och gestaltning av politiska 
nyhetsartiklar innehar ett politiskt maktverktyg.  

 

Medielogiken belyser hur medierna väljer ut de nyheter som de tror kommer få stor uppmärk-
samhet. Det kan resultera i att delar av en nyhet utelämnas, vilket riskerar att nyheten får en 
annan innebörd än om nyheten hade publicerats i sin helhet. Därmed är journalisternas ny-
hetsrapportering styrd av vad som är logiskt för medierna att publicera. Medielogiken poäng-
terar att nyheter omformas för att möta mediernas egna behov av att reducera information och 
fånga läsarnas uppmärksamhet. När journalister väljer att spelgestalta politiken ökar chansen 
att nyheten attraherar fler läsare. Anledningen till att journalisterna väljer att utelämna delar 
av den statistiska basinformationen kan därmed ha sin förklaring i medielogiken. Kanske an-
ser journalisterna att det inte är av intresse för läsaren att veta exakt hur mätningen har gått 
till? Är det som tidigare nämnts, en fråga om brist på utrymme i artikeln? Möjligtvis är det en 
kombination av båda delarna. Journalisterna väljer att fokusera på det som de anser kommer 
att locka till sig många läsare och om en fullständig redovisning av den politiska opinions-
mätningens  statistiska  basinformation  står  “i  vägen”  för  detta, så verkar dagstidningarnas 
journalister inte ha några problem med att viss basinformation får ge vika.  

 

Skillnaderna i resultat mellan de undersökta riksdagsvalåren var mycket små. Sett till den 
dominerande typen av gestaltning(spel) så var det bara Svenska Dagbladet som hade minskat 
sin nivå. Resterande dagstidningar hade ökat graden av spelgestaltade politiska nyhetsartiklar. 
En möjlig förklaring till varför graden av spel- och sakgestaltningnen varierar mellan olika 
politiska valår kan bero på vilka politiska händelser som inträffar och hur dagstidningarna 
väljer att nyhetsvärdera dessa. Svenska Dagbladet valde kanske att fokusera mer på rapporte-
ringen av sakpolitiska opinionsmätningar under 2014 än vad dess konkurrenter gjorde. Vidare 
kan resultatet påverkas av hur många nyhetsartiklar varje dagstidning publicerade under re-
spektive undersökningsperiod. Svenska Dagbladet hade ett förhållandevis lågt antal analysen-
heter under 2014. Vad gäller matchen om den högsta nivån av sakgestaltade nyhetsartiklar så 
vinner Aftonbladet 2010, Dagens Nyheter hamnar på en andra plats, medan Svenska Dagbla-
det och Expressen på en delad tredje plats. År 2014 är det Svenska Dagbladet som tar hem 
segern. I enlighet med tidigare forskning visar resultaten att det inte går att utläsa något lo-
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giskt mönster vad gäller graden av spel-och sakgestaltningen av nyhetsartiklar då de två ge-
staltningstyperna varierar från år till år. Skillnaderna mellan morgon-och kvällstidningarna 
var mycket små. Vi anser därför att morgontidningarna inte lever upp till vad som en gång i 
tiden var deras huvuduppgift - strävan efter att skildra aktuella händelser på ett så opartiskt, 
sakligt och informativt sätt som möjligt. 

Beträffande skillnaderna i utsträckningen av dagstidningarnas redovisning av basinformation 
så var de minimala. Den största försämringen stod Svenska Dagbladet och Aftonbladet för. 
Morgontidningen minskade sin utsträckning av redovisning av riktlinjer från 2 till 1. Kvälls-
tidningen minskade från 1 riktlinje till 0 2014. Dagens Nyheter och Expressen uppvisade inga 
förändringar mellan de båda åren.  

Kombinationen av att media är den största informationskällan för medborgarna och att journa-
lister har ett mycket stort inflytande över hur politiska nyhetsartiklar baserade på opinions-
mätningar gestaltas och redovisas är problematiskt. Medierna bestämmer nödvändigtvis inte 
pjäsen, men däremot avgör de på vilket sätt pjäsen gestaltas och därigenom även hur den 
kommer att uppfattas av medborgarna.  
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8. Slutsatser 
I följande kapitel kommer uppsatsens tre frågeställningar att besvaras och slutsatserna av 
dessa att presenteras och diskuteras.  

Uppsatsen syftade till att genom en komparativ kvantitativ innehållsanalys undersöka i vilken 
utsträckning Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen spel-och sakge-
staltade politiska nyhetsartiklar baserade på politiska opinionsmätningar och till att undersöka 
i vilken utsträckning dessa uppfyllde ESOMAR och WAPORs metodologiska riktlinjer. Vi-
dare syftade den till att påvisa eventuella skillnader mellan de båda undersökningsperioderna, 
riksdagsvalåren 2010 och 2014. Antal undersöka analysenheter uppgick till 215 stycken.   

 

Frågeställning ett löd; I vilken utsträckning spel- och sakgestaltades politiska nyhetsartiklar 
baserade på opinionsmätningar i riksdagsvalåren 2010 och 2014?  

 
Svaret på frågan är att alla dagstidningar spelgestaltade sina politiska nyhetsartiklar baserade 
på opinionsmätningar i mycket större utsträckning än vad de sakgestaltade under de båda 
riksdagsvalåren. År 2010 spelgestaltade Expressen och Svenska Dagbladet i störst utsträck-
ning, följt av Dagens Nyheter och Aftonbladet. Kvällstidningen Aftonbladet var den dagstid-
ning som uppvisade den högsta nivån av sakgestaltade nyhetsartiklar under 2010. Ser man till 
nivån av spelgestaltning i artiklarnas rubriker låg Expressen och Svenska Dagbladet återigen 
på en mycket hög och jämlik nivå i riksdagsvalåret 2010. Beträffande graden av spel- och 
sakgestaltning i ingresserna så återfinns Expressen återigen som ledare i nivån av spelgestalt-
ning då kvällstidningen endast sakgestaltade 2 av 51 artiklar. Svenska Dagbladet hade däre-
mot bytt plats med sin morgonkonkurrent Dagens Nyheter. Angående spel-och sakgestalt-
ningen i brödtexter så kommer det kanske inte som en nyhet att Expressen hamnar i topp även 
där. Dess kvällskonkurrent Aftonbladet är den dagstidning som var duktigast på att sakge-
stalta brödtexter 2010. Vilka förklaringar kan det finnas till att uppsatsens undersökta dags-
tidningar, som är Sveriges största, väljer att spelgestalta rapporteringen av politiska opin-
ionsmätningars resultat i sina nyhetsartiklar i såpass stor utsträckning som uppsatsens resultat 
visar? En möjlig förklaring kan finnas i medielogiken då den belyser kriterier som innebär att 
nyheter ska vara enkla att förmedla. Fokuseringen på att skapa enkla nyheter leder bland annat 
till att delar av en nyhet medvetet väljs bort, vilket riskerar att nyheten får en annan mening än 
om den hade publicerats i sin helhet. Då journalister återger en rekonstruktion av en nyhet är 
mediernas bild av verkligheten aldrig fullständig. Det är dock nästintill omöjligt för journa-
lister att återge all information om en nyhets bakgrund på grund av olika faktorer. Det kan 
många gånger bero på att det utrymme som journalisterna har till sitt förfogande är begränsat 
men det kan även vara en följd av teknologiska, ekonomiska, juridiska, och politiska förut-
sättningar. Genom att gestalta politiken som ett spel ökar chanserna till att nyheten fångar lä-
sarnas uppmärksamhet i större omfattning än om den inte skulle ha ett intresseväckande for-
mat. Forskare menar att en alltför hög användning av spelgestaltning kan leda till att medbor-
gare får ökad misstro gentemot politiker samt ett minskat politiskt intresse. Den höga frekven-
sen av spelgestaltade nyhetsartiklar baserade på politiska opinionsmätningar som vår uppsats 
uppvisade tyder på att sakgestaltningen trängs undan. Under ett riksdagsvalår ställs rapporte-
ringen av politiska opinionsmätningar på sin spets. Med anledning av att media är den största 



 43 

informationskällan för medborgarna är det av stor vikt att informationen, det vill säga nyheter, 
ska präglas av sakpolitik för att hjälpa dem att fatta ett välgrundat röstbeslut.  

 

Frågeställning två löd som följer; I vilken utsträckning uppfyllde dessa nyhetsartiklar 
ESOMAR och WAPORs metodologiska riktlinjer? 

 

Alla de fyra dagstidningarna; Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expres-
sen uppfyllde ESOMAR och WAPORs metodologiska riktlinjer på ett undermåligt sätt. I 
bästa fall var det två av sex riktlinjer som uppfylldes och i sämsta fall var det ingen alls. Re-
sultaten kan uppfattas som ganska dystert. Dagstidningarnas val att inte följa alla ESOMAR 
och WAPORs riktlinjer bidrar till att opinionsmätningarnas kvalité och tillförlitlighet mins-
kar. När journalister gör en ofullständig redovisning av statistisk basinformation är det upp till 
läsarna själva att tolka resultaten utifrån deras egna förmågor. Möjliga förklaringar till varför 
dessa dagstidningar inte uppfyller riktlinjerna i en större utsträckning kan återigen vara det 
begränsade utrymmet journalisterna har att förhålla sig till och att en fullständig redovisning 
av den statistiska basinformationen enligt journalisterna inte väcker intresse hos läsarna. 
Denna inställning visar tydligt hur journalisterna styrs av medielogiken. Personligen anser vi 
att det är viktigt att dagstidningarnas journalister inte ska låta sig styras av medielogiken i så 
stor utsträckning som uppsatsens resultat har visat att de gjort. Man skulle mycket väl få plats 
med en fullständig redovisning av opinionsmätningarnas statistiska basinformation då de stu-
derade analysenheterna indikerade detta. Om journalister alltid redovisade basinformationen 
skulle risken minska att de utnyttjas av tvivelaktiga källor och att läsarna vilseleds. Vi är be-
nägna att hålla med tidigare forskning som säger att problemet med publicerade politiska 
opinionsmätningar inte ligger i kvantiteten utan i kvaliteten.  

 
 

Frågeställning tre löd enligt följande; Har spel-och sakgestaltningen och redovisningen av 
ESOMAR och WAPORs riktlinjer förändrats mellan riksdagsvalåren 2010 och 2014?  

 

Utifrån uppsatsens resultat kan vi konstatera att de fyra undersökta dagstidningarna, vilka är 
Sveriges största, spelgestaltade sina politiska nyhetsartiklar baserade på opinionsmätningar i 
mycket hög utsträckning under de båda riksdagsvalåren. Skillnaderna var mycket små. Resul-
tatet överensstämmer med tidigare forskning som visar att nivån av spelgestaltning hos den 
svenska pressen har befunnit sig på en mycket hög nivå under en längre tid. Om en vinnare 
mot förmodan ska utses så vinner Svenska Dagbladet då dagstidningen visade bäst förbättring 
från 2010 till 2014 i dess sakgestaltnig av politiska nyhetsartiklar. Vidare är en intressant slut-
sats att kvällstidningen Expressen är den tidning man ska vända sig till om man föredrar att 
läsa nyhetsartiklar som gestaltar politik som spel, då tidningen spelgestaltade i störst utsträck-
ning under riksdagsvalåren 2010 och 2014.  

Dagstidningarna var inte heller mycket bättre på att redovisa opinionsmätningarnas basin-
formation. Det  ”bästa”  resultatet  som  återfinns  kommer  från  Svenska  Dagbladet,  som  vann  
matchen om flest antal redovisade riktlinjer under riksdagsvalåret 2010. Under riksdagsvalå-
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ret 2014 finns ingen vinnare då matchen slutade oavgjort. Det var endast tre dagstidningar 
som redovisade en riktlinje vardera. Dagens Nyheter får rött kort då den inte lyckades upp-
fylla en enda riktlinje under båda riksdagsvalåren. Vi tycker att resultatet är bekymmersamt 
med tanke på att man som läsare ska kunna förlita sig på att man får en såpass informativ ny-
hetsförmedling som möjligt.  

 

8.1 Förslag på framtida forskning 
Det hade varit intressant att följa upp denna undersökning vid ett senare tillfälle för att se om 
det har skett en förbättring eller försämring i huruvida dagstidningarna redovisar den statist-
iska basinformationen för opinionsmätningarna och om dagstidningarna har minskat, ökat el-
ler ligger kvar på ungefär samma nivå i deras spel- och sakgestaltning av opinionsmätningar-
nas resultat.  Det hade även varit av intresse att genomföra en djupare undersökning som un-
dersöker opinionsmätningarna utifrån fler variabler. Dessa variabler skulle exempelvis kunna 
vara ämnesmässigt innehåll av opinionsmätningarna, det vill säga vilken typ av opinionsmät-
ningar som var mest förekommande, till exempel mätningar om förtroende för partiledare, 
röstavsikt eller politiska sakfrågor. Vidare hade det även varit intressant att undersöka vilka 
aktörer såsom partiledare, politiker, väljare och politiska kommentatorer som får uttala sig i 
artikeln angående opinionsmätningens resultat. Med anledning av att det ytmässiga utrymme 
som journalisterna har till sitt förfogande gällande spaltcentimetrar i artiklar är begränsat, 
hade det också varit av intresse att undersöka om detta utrymme varierar från dagstidning till 
dagstidning.  En  möjlig  forskningsfråga  hade  kunnat  vara  “Skiljer  sig  storlekarna  på  artiklarna  
som  gestaltar  opinionsmätningsresultat?”  och  “  finns  det  någon  skillnad  dagstidningarna  
emellan  i  hur  stort  utrymme  opinionsmätningsdiagrammen  får?”.  
 
Slutligen tycker vi att det hade varit intressant att studera vilka mätinstitut som har utfört 
opinionsmätningarna. Flertalet dagstidningar har idag avtal med olika opinionsmätningsinsti-
tut vilket innebär att mätinstitutet utför mätningar på uppdrag av dagstidningen. Dagstidning-
en har sedan förstahandsrätt i publicerandet av mätningarnas resultat. Det hade därför varit 
intressant att undersöka i hur stor utsträckning dagstidningarna publicerar mätningar från det 
mätinstitut som de har avtal med och i hur stor utsträckning som dem inte gör det, det vill 
säga väljer att skriva och publicera mätningar utförda av andra mätinstitut/ dagstidningar.  
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Urval dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen. 

Tidsperiod:   

- Riksdagsvalåret 2010, 10/01/01- 10/09/18   
- Riksdagsvalåret 2014, 14/01/01- 14/09/13.  

Innehållsmässigt urval av dagstidningar: Nyhetsartiklar som publicerar/ refererar till en opinions-
mätning. Endast nyhetsartiklar signerade av journalister publicerade på tidningarnas nyhetssidor. Ar-
tiklar skrivna av nyhetsbyråer ingår därmed inte. Artiklarna ska bestå av de tre komponenterna: rubrik, 
ingress och brödtext. 

BASINFORMATION 

1. Tidning 

  
   2. Kod 

  
   3. Tidsperiod 

 

1. 10/01/01 - 10/09/18 

  

2. 14/01/01 - 14/09/13 

   4. Veckodag 

 

1.  Måndag 

  

2.  Tisdag 

  

3.  Onsdag 

  

4.  Torsdag 

  

5.  Fredag 

  

6.  Lördag 

  

7.  Söndag 

   5. Månad 

 

1.  Januari 

  

2.  Februari  

  

3.  Mars 

  

4.  April 

  

5.  Maj 

  

6.  Juni 

  

7.  Juli 

  

8.  Augusti 

  

9.  September 
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6. Journalistisk gestaltning i rubrik 

 

1. Spelgestaltning 

  

2. Sakgestaltning 

   7. Journalistik gestaltning i ingress 

 

1. Spelgestaltning 

  

2. Sakgestalning 

   8. Journalistisk gestaltning i brödtext 

 

1. Spelgestaltning 

  

2. Sakgestaltning 

   9. Redovisas antalet tillfrågade?  

 

1. Ja 

  

2. Nej 

   10. Redovisas population?  

 

1. Ja 

  

2. Nej  

   11. Redovisas urvals- och insamlingsmetoden? 

 

1. Ja 

  

2. Nej 

   12. Redovisas tidsperioden för mätningen?  

 

1. Ja 

  

2. Nej 

   13. Redovisas vem som är ansvarig för mätningen?  1. Ja 

  

2. Nej 

   14. Redovisas precisa frågeställningar?  

 

1. Ja 

  

2. Nej  

 

 

 

 

BILAGA 2 

KODINSTRUKTIONER 
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1. Tidning 

Varje tidning tilldelas ett eget nummer enligt följande system: 

1. Svenska Dagbladet 
2. Dagens Nyheter 
3. Aftonbladet 
4. Expressen 

 

2. Kod 

 

Varje artikel tilldelas ett eget kodnummer enligt följande system:  

 

100 – Svenska Dagbladet 

200 – Dagens Nyheter 

300 – Aftonbladet 

400 – Expressen  

 

3. Tidsperiod 

 

Varje riksdagsvalår tilldelas ett eget nummer enligt följande system:  

 

1. 2010 
2. 2014 

 

4. Veckodag 

 

Varje nyhetsartikel tilldelas ett eget nummer enligt följande system:  

 

1. Måndag 
2. Tisdag 
3. Onsdag 
4. Torsdag 
5. Fredag 
6. Lördag 
7. Söndag 

 

5. Månad  
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Varje nyhetsartikel tilldelas ett eget nummer enligt följande system:  

 

1. Januari  
2. Februari  
3. Mars 
4. April 
5. Maj 
6. Juni 
7. Juli  
8. Augusti 
9. September 

 

VARIABEL 6. RUBRIK: Vilken typ av gestaltning förekommer i rubriken? 

Variabeln avser huvudrubrik vilket innebär att underrubrik inte tas med. Rubriken kommer att 
undersökas utifrån två gestaltningskategorier: Spelgestaltning och Sakgestaltning. 

Med Spelgestaltning avses att rubriken fokuserar på att gestalta politik som spel, strategi, re-
lationer mellan politiska aktörer samt hur politik bedrivs. Förekommer ord såsom vinnare, 
förlorare, rustning, mobilisera, match, tävling, ledning, slutspurt, upplopp, mål, rysare, knap-
par in, duell, stark, svag, försprång, motgång, övertag, vapen, underläge, rasar, chockar, seger, 
förlust, utmanare, knock-out, kapplöpning samt andra ord som kan klassas inom ramen för 
spel-, krigs- och sporttermer.  Om rubriken gestaltar framgångar eller motgångar gällande par-
tier och/eller politiker ska rubriken klassas som spelgestaltning. 

 

Med Sakgestaltning avses att rubriken fokuserar VAD som har hänt, VAD någon har föresla-
git, eller VAD som sagts med syfte till politiken. Kritik och beskrivningar mot sakpolitiska 
förslag samt hur sakpolitiska problem ska lösas ingår i operationaliseringen.  

VARIABEL 7. INGRESS: Vilken typ av gestaltning förekommer i ingressen? 

Variabeln avser en artikels inledning samt underrubriker. Ingressen kommer att undersökas 
utifrån två gestaltningskategorier: Spelgestaltning och Sakgestaltning. Det är den dominerade 
gestaltningen som undersöks. 

VARIABEL 8. BRÖDTEXT: Vilken typ av gestaltning förekommer i brödtexten? 

Variabeln avser artikelns innehåll, därmed utesluts rubrik och ingress. Brödtexten kommer att 
undersökas utifrån två gestaltningskategorier: Spelgestaltning och Sakgestaltning. Det är den 
dominerande gestaltningen som undersöks. 

VARIABEL 9: Redovisas antalet tillfrågade?   

Kan besvaras med Ja eller Nej. Frågan ska besvaras med Ja om opinionsmätningen tydligt 
redovisar hur många som har ingått i mätningen. Om detta inte framgår tydligt besvaras frå-
gan med Nej. 

VARIABEL 10: Redovisas population? 
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Kan besvaras med Ja eller Nej. För att frågan ska besvaras med Ja krävs att det framgår vilka 
som  ingår  i  undersökningens  bas,  det  vill  säga  om  det  är  ”alla”,  bara  ”röstberättigade”,  om  
undersökningen  är  ”riksrepresentativ”  eller  om  annan  urvalsmetod använts. Om detta inte 
framgår tydligt besvaras frågan med Nej. 

 

VARIABEL 11: Redovisas urvals- och insamlingsmetoden? 

Kan besvaras med Ja eller Nej. För ett Ja krävs att det tydligt beskrivs huruvida opinionsmät-
ningen är baserad på intervjuer, enkäter, personliga hembesök eller andra möjliga metoder. 
Om inte detta framgår, kodas den som Nej. 

VARIABEL 12: Redovisas tidsperioden för mätningen?   

Kan besvaras med Ja eller Nej. För att frågan ska kunna besvaras med Ja krävs det att det 
tydligt framgår under vilken tidsperiod mätningen är gjord. Om inte detta framgår, kodas den 
som Nej. 

VARIABEL 13: Redovisas vem som är ansvarig för mätningen? 

Kan besvaras med Ja eller Nej. För att frågan ska kunna besvaras med Ja krävs det att det 
tydligt framgår vilket mätinstitut som har utfört mätningen. Om inte detta framgår, kodas den 
som Nej. 

VARIABEL 14: Redovisas precisa frågeställningar? 

Kan besvaras med Ja eller Nej. För att frågan ska kunna besvaras med Ja krävs det att det 
tydligt framgår vilken/vilka frågor som har ställts till de svarande i mätningen. Om inte detta 
framgår, kodas den som Nej. 
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