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K A P I T E L  6

Medierna och opinionsmätningarna

J E S P E R  S T R Ö M B Ä C K  O C H  L E N A  J E N D E L

Det är nu drygt 70 år sedan den moderna opinions-
undersökningens fader, George Gallup, beskrev opinionsmätningar som 
demokratins puls (Gallup & Rae 1940). Enligt Gallup hade demokratin 
ända sedan dess födelse präglats av ett sökande efter svaret på frågan om 
vad den vanlige medborgaren har för åsikter, men först med den moderna 
tekniken för opinionsmätningar hade man funnit svaret. Fakta om män-
niskors åsikter, eller om den allmänna opinionen, kunde slutligen ersät-
ta gissningar (Geer 1996). Därmed hade demokratin nått en ny nivå, som 
möjliggjorde för människor att göra sin röst hörd inte bara genom att rös-
ta vart fjärde år, utan också genom att delta i opinionsmätningar.

Redan från början väckte opinionsundersökningar ett stort intresse hos 
medierna och i dag utgör de en viktig del av journalistiken (Brettschnei-
der 2008; Petersson, 2008; Holtz-Bacha & Strömbäck 2012). Det gäller 
både opinionsmätningar som utförs av olika intressegrupper och presen-
teras som nyheter och opinionsmätningar som medierna själva beställer 
(von Krogh 2013). Undersökningar i allmänhet, och opinionsmätningar 
i synnerhet, har ett högt nyhetsvärde, vilket såväl olika intressegrupper 
som medierna själva vet att utnyttja. Ett skäl till att medierna beställer opi-
nionsmätningar är exempelvis marknadsföring (Rosenstiel 2005; Ström-
bäck 2012a). En intressant opinionsmätning blir inte bara en nyhet i det 
egna mediet utan ofta även i andra medier. Det egna mediet framstår där-
med som nyhetsledande, åtminstone för en dag. 
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Genom att beställa opinionsmätningar kan medierna skapa sina egna 
nyheter, samtidigt som de skaffar sig en trippelroll: de beställer opinions-
mätningarna, rapporterar om dem och tolkar resultaten (Petersson 2008; 
Petersson m.fl. 2006; Strömbäck 2008a). De kan därmed skaffa sig ett 
totalt grepp över problemformuleringsprivilegiet. Mediernas användning 
av opinionsmätningar kan därför ses som en viktig del av medialiseringen 
av den politiska journalistiken (Hjarvard 2008; Mazzoleni 2008; Ström-
bäck 2008b; kapitel 5).

Detta illustrerar att förhållandet mellan medierna och opinionsmät-
ningarna inte är oproblematiskt, särskilt inte när det handlar om politik 
och under valrörelser. Genom att publicera opinionsmätningar bidrar 
medierna inte bara till att spegla opinionen. Både direkt och indirekt 
bidrar de också till att forma opinionen och i förlängningen även valut-
gången. Den direkta opinionspåverkan sker genom att människor kan 
påverkas av den bild av opinionen de får via medierna (Hardmeier 2008; 
Moy & Rinke 2012; Mutz 1998; Noelle-Neumann 1993). Den indirekta 
opinionspåverkan sker genom att den övriga valrörelsebevakningen lik-
som partierna och deras kampanjer påverkas av den bild av opinionen 
och opinionsutvecklingen som framkommer av de opinionsmätningar 
som medierna publicerar (Strömbäck 2012b).

Om det var så att opinionsmätningarna alltid gav en fullständigt kor-
rekt bild av opinionsläget skulle detta kanske inte vara något problem. 
Dessvärre kan man inte utgå från att så är fallet. Det gäller både opinions-
mätningar som handlar om vad människor anser i olika politiska frågor 
och opinionsmätningar som handlar om partisympatier och hur männi-
skor bedömer att partiledare klarat sig i olika debatter och utfrågningar. 
Det finns flera skäl till detta, däribland att det inte är säkert att människor 
har någon åsikt om de frågor som ställs, att svaren påverkas av hur frågor-
na är formulerade och att medierna brister när det gäller hur de presente-
rar och tolkar resultaten av opinionsmätningar (se nedan). 

Mot den här bakgrunden är syftet med det här kapitlet att diskute-
ra hur ett antal ledande svenska nyhetsmedier redovisade och rapporte-
rade kring opinionsmätningar under de tre senaste valrörelserna. Analy-
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sen bygger på kvantitativa innehållsanalyser av ett urval medier under de 
tre sista veckorna före valdagen 2002, 2006 och 2010. Inledningsvis ska vi 
dock diskutera några skäl till att man inte kan utgå från att opinionsmät-
ningar ger en rättvisande bild av vad den allmänna opinionen anser.

Kan man lita på opinionsmätningar?
Varje gång en opinionsmätning redovisas är det uttalade eller outtalade 
antagandet att den ger en rättvisande bild av vad den allmänna opinionen 
(eller opinionen inom specifika grupper, i den mån som undersökning-
en riktar in sig på någon särskild grupp) har för åsikter. Samtidigt finns det 
omfattande forskning som visar att man inte kan utgå från att opinions-
mätningar ger en rättvisande bild av den allmänna opinionen. Det finns 
flera skäl till det. Ett första skäl är att det inte är säkert att människor har 
någon åsikt när det gäller de frågor som ställs i en opinionsundersökning 
(Bennett 2008; Bishop 2005; Moore 2008). De flesta människor går inte 
omkring med färdiga och genomtänkta åsikter om allt från kärnkraft till 
skattereformer till miljöfrågor, och i många fall saknar människor de kun-
skaper som skulle behövas för att på ett genomtänkt sätt ta ställning i olika 
frågor. Många har goda kunskaper inom särskilda intresseområden men 
få har genomtänkta åsikter om allt. Ändå tenderar människor som väljer 
att ställa upp i en undersökning att svara på de frågor som ställs. En del av 
dem som svarar uttrycker genuina och genomtänkta åsikter medan andra 
snarare ger uttryck för löst hållna uppfattningar. När svaren slås samman 
och redovisas försvinner dock sådana skillnader och det framställs som 
om alla svaren uttrycker genuina åsikter.

Ett andra skäl är att den intensitet med vilken människor bär på olika 
åsikter skiljer sig åt mellan människor och frågor. En del frågor känner vi 
väldigt starkt för, medan vi ofta är tämligen likgiltiga i andra frågor. Om 
ett representativt urval får frågan om de anser att skatten på koldioxidut-
släpp bör höjas kanske 40 eller 60 procent svarar ja, men för vissa kan det 
vara en livsavgörande fråga kopplad till behovet av att bekämpa den glo-
bala uppvärmningen medan det för andra kan låta som en allmänt god idé 
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utan att man egentligen bryr sig särskilt mycket. När svaren slås samman 
och redovisas försvinner alla sådana skillnader och det framställs som om 
alla svar är likvärdiga (Bennett 2008; Bourdieu 1997; Moore 2008).

Ett tredje skäl hänger samman med hur information organiseras i våra 
minnen. Här är det viktigt att skilja mellan långtidsminne och korttids-
minne. Långtidsminne handlar om sådan information som vi lagrar i våra 
minnen och kan plocka fram när vi behöver den, det vill säga om sådant 
som vi i vardagligt språk vet, medan korttidsminne handlar om informa-
tion som vi kommer ihåg här och nu (Taber 2003). För att på ett genom-
tänkt sätt kunna svara på vad vi har för åsikt i en fråga skulle vi behöva 
hämta relevant information från långtidsminnet och tänka igenom vad 
vi tycker, men det är kognitivt ansträngande och en process som tar tid 
(Kahneman 2011). I stället tenderar vi att utgå från den information som 
finns närmast tillgänglig i minnet och basera våra svar på detta – även 
om den på olika sätt är ofullständig och kan leda till andra svar än om vi 
hade baserat våra svar på den information som finns lagrad i långtidsmin-
net (Zaller 1992). Resultatet är återigen att svaren som ges i opinions-
undersökningar inte nödvändigtvis speglar vad människor har för åsikter 
( Bishop 2005; Moore 2008; Yankelovich 1991). 

Ett fjärde skäl handlar om att de svar som ges i opinionsundersökning-
ar påverkas av hur frågorna och svarsalternativen är formulerade, liksom i 
vilken ordning olika frågor kommer. Varje fråga i en opinionsundersökning 
måste tolkas av dem som deltar, och om frågorna är otydligt eller dåligt for-
mulerade kan det påverka svaren. På samma sätt ger vinklade frågor eller 
svarsalternativ missvisande svar. Den ordning i vilken frågorna ställs kan 
också påverka vilka tankar som finns närmast tillgängliga i minnet – och 
därmed svaren (Bishop 2005; Donsbach & Traugott 2008; Moore 2008).

Ett femte skäl är svårigheterna att få ett verkligt representativt urval att 
delta i opinionsundersökningarna. Över tid har det blivit allt svårare att få 
människor att delta i opinionsundersökningar, vilket resulterat i sjunkan-
de svarsfrekvens. De flesta undersökningar genomförs per telefon, men i 
takt med att allt fler enbart använder mobiltelefoner har det blivit svåra-
re att få tag på människor, och de som är nåbara via fasta telefonlinjer har 
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blivit allt mindre representativa. Det har också blivit allt vanligare med 
Internetbaserade opinionsundersökningar, som ofta lider av ännu större 
problem med representativiteten än telefonundersökningar. För att spa-
ra kostnader är det vanligt att nöja sig med ett mindre urval, vilket också 
hotar representativiteten. Själva poängen med opinionsmätningar är att 
de som svarar ska utgöra ett Sverige i miniatyr, men om de som deltar inte 
är representativa för befolkningen blir det problematiskt att generalisera 
svaren till att gälla den allmänna opinionen (Donsbach & Traugott 2008; 
Petersson 2008; Traugott 2012).

Den här diskussionen om varför opinionsmätningar inte nödvändigt-
vis ger en rättvisande bild av den allmänna opinionen är inte uttömmande 
(Althaus 2003; Donsbach & Traugott 2008), men visar att man alltid bör 
förhålla sig skeptisk till påståenden baserade på opinionsundersökning-
ar om vad folket anser. Därmed inte på något sätt sagt att opinionsunder-
sökningar saknar värde. De kan vara mycket värdefulla och är den bästa 
metod vi har för att undersöka allmänhetens åsikter. Poängen är snarare 
att man alltid bör vara medveten om de risker som finns att resultaten inte 
är rättvisande, och att man därför alltid bör granska undersökningarna 
och deras kvalitet innan man drar slutsatser om undersökningarnas giltig-
het och tillförlitlighet. Eftersom det inte kan tas för givet att svaren reflek-
terar den allmänna opinionen bör man också vara försiktig så att man inte, 
medvetet eller omedvetet, använder opinionsmätningar på ett sätt som 
formar snarare än speglar opinionen. 

Det för oss tillbaka till frågan om medierna och deras sätt att hante-
ra och redovisa resultat från opinionsmätningar. Här finns det både kriti-
ker och försvarare av medierna. Bland kritikerna finns de som är kritiska 
bland annat mot hur ofta opinionsmätningar publiceras (Patterson 2005), 
hur medierna rapporterar kring dem (Welch 2002), hur resultaten tolkas 
och att journalister drar slutsatser om orsakssamband som inte är gilti-
ga (Bauman & Lavrakas 2000), att undersökningar som mäter partisym-
patier bidrar till gestaltningen av politik som spel och strategi (Patterson 
2005), och att medierna formar snarare än speglar opinionen genom hur 
de använder opinionsmätningar (Strömbäck 2009a). De som försvarar 
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medierna hävdar å sin sida bland annat att publiceringen av opinionsmät-
ningar sänder signalen att allas åsikter räknas, att det engagerar och bidrar 
till ökat intresse för politiken, att det möjliggör för medierna att vara obe-
roende från och ställa kritiska frågor till politiska makthavare, och att det 
hjälper journalister att undersöka verkligheten (Atkin & Gaudino 1984; 
Lavrakas & Traugott 2000). 

Frågan är därmed vad som utmärker de sätt på vilka ledande svenska 
nyhetsmedier rapporterade om opinionsmätningar under de senaste val-
rörelserna. De medier som ingår i undersökningen är Aftonbladet, Expres-
sen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Rapport, Aktuellt och TV4  Nyheterna.

En fråga om kvantitet
Under de sista veckorna före valdagen publicerar ledande svenska nyhets-
medier över tusen artiklar och inslag som på olika sätt handlar om politik 
och val (Asp 2006, 2011; Strömbäck 2004, 2009b). Samtidigt som de fles-
ta av dessa handlar om annat än opinionsmätningar utgör redovisningen 
av opinionsmätningar en viktig del av valrörelsebevakningen. Under val-
rörelsen 2002 publicerade Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svens-
ka Dagbladet, Rapport, Aktuellt och TV4 Nyheterna sammanlagt 88 artik-
lar och inslag i vilka resultat av opinionsmätningar redovisades. Fram till 
2006 ökade antalet till 117, för att sedan öka till 121 under valrörelsen 
2010.1 Även som andel av valrörelsebevakningen har mediernas intres-
se för opinionsmätningar ökat. År 2002 utgjorde opinionsredovisningar 7 
procent av samtliga undersökta artiklar och inslag, en andel som ökade till 
drygt 10 procent under valrörelsen 2010 (se tabell 6.1).

Om journalistikens intresse för opinionsmätningar i ett längre tidsper-
spektiv har ökat eller inte är dock något oklart (Holmberg 2008; Peters-

1. Med opinionsredovisningar avses här antalet artiklar eller inslag där resultat av 
någon opinionsmätning redovisas. Om samma mätning redovisas i flera olika  medier 
räknas det som olika opinionsredovisningar. Antalet opinionsredovisningar är därför 
inte detsamma som antalet genomförda undersökningar.
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son & Holmberg 1998). Att olika undersökningar avser olika artikelty-
per och är baserade på olika undersökningsperioder försvårar jämförel-
ser. Journalistikens intresse för opinionsmätningar beror också på fakto-
rer som hänger samman med specifika valrörelser. Ju mer osäker utgång-
en av en valrörelse är, desto mer kan medierna antas satsa på mätningar 
av opinionen. På samma sätt påverkas kvällstidningsjournalistiken av hur 
många debatter mellan och utfrågningar av partiledarna det är, eftersom 
de till skillnad från morgontidningarna brukar mäta »vem som vann« eller 
»vilket betyg« partiledarna får av folket.

De enskilda medierna är samtidigt inte uppdragsgivare till alla mätning-
ar som redovisas, utan återrapporterar ofta resultat från mätningar som 
ursprungligen genomförts av andra. Under valrörelserna 2002, 2006 och 
2010 var dock 67, 84 respektive 63 procent av opinionsredovisningarna 
baserade på undersökningar som det egna mediet var uppdragsgivare för. 

Tabell 6.1 Andel nyheter med opinionsredovisningar 2002–2010. Procent.

 2002 2006 2010

Aftonbladet 6,5 9,9 9,7

Expressen 10,6 10,3 17,3

Dagens Nyheter 8,3 10,4 12,4

Svenska Dagbladet 9,8 11,2 3,7

Rapport 2,9 4,3 8,5

Aktuellt  2,8 9,3 4,3

TV4 Nyheterna 8,2 11,6 9.2

Genomsnitt 7,0 9,6 10,4

Kommentar: Procentbasen för Aftonbladet är 170 (2002), 182 (2006) och 258 (2010); för Expres-

sen 161 (2002), 194 (2006) och 272 (2010); för Dagens Nyheter 325 (2002), 288 (2006) och 169 

(2010); för Svenska Dagbladet 214 (2002), 224 (2006) och 161 (2010); för Rapport 103 (2002), 116 

(2006) och 106 (2010); för Aktuellt 108 (2002), 97 (2006) och 94 (2010) samt för TV4 Nyheterna 73 

(2002), 86 (2006) och 98 (2010).
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Att genomföra opinionsmätningar är dock inte det enda sättet att för-
söka fånga eller åberopa opinionen. Under valet 2002 valde exempelvis 
Expressen att ersätta de traditionella opinionsmätningarna av hur partile-
darna lyckades i tv:s utfrågningar med undersökningar baserade på men-
tometrar. Metoden innebär att en panel medborgare kontinuerligt, på en 
skala från 0 till 100, anger sina reaktioner på hur partiledarna klarar sig. 
De individbaserade resultaten slogs sedan samman och redovisades i kur-
vor, där det var möjligt att utläsa samband mellan vad partiledarna sade 
och hur människor reagerade. Här har dessa inte räknats som opinions-
undersökningar, men det är självfallet ändå en form av opinionsmätning. 
En annan modell är att ha »expertpaneler« som bedömer hur partiledarna 
har klarat sig i debatter eller utfrågningar. Opinionen må vara svårfångad 
men sätten att försöka fånga den är många.

Alla sätt är dock inte lika bra. Inte heller är alla sätt att redovisa resultat 
av opinionsmätningar lika bra. Det leder oss in på opinionsredovisningar-
nas kvalitet.

En fråga om kvalitet
När resultat av opinionsmätningar redovisas i form av staplar och tabeller 
framstår resultaten lätt som hårda fakta. Att genomföra opinionsmätning-
ar är dock en metod som liksom alla andra metoder har sina brister och 
som kan användas på mer eller mindre bra sätt. »Som man frågar får man 
svar« är ett känt talesätt och det gäller i högsta grad opinionsmätningar. 
Frågeformuleringarna är därmed avgörande. Detsamma gäller svarsalter-
nativen. Om man exempelvis ställer en fråga med två positiva svarsalter-
nativ och tre negativa svarsalternativ, uppmuntrar man människor att ge 
ett negativt svar.

Diskussionen om olika metoder för att genomföra opinionsmätningar 
är omfattande och det gäller allt från konstruktionen av frågeformulering-
ar och svarsalternativ till insamling och bearbetning av svaren. Som dis-
kuterades ovan kan det inte tas för givet att en mätning på ett rättvisande 
sätt speglar vad den allmänna opinionen anser. I stället bör man förhålla 
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sig kritisk och granska opinionsmätningarna och deras kvalitet innan man 
drar slutsatser om resultatens giltighet och tillförlitlighet. 

En förutsättning för att kunna granska opinionsmätningarna och 
deras kvalitet är dock att redovisningen av opinionsmätningarna inklu-
derar viss statistisk basinformation (Ferguson & de Clercy 2005; Ström-
bäck 2008a; Welch 2002). Därför har vissa länder en lagstiftning som krä-
ver av medierna att de ska publicera viss metodinformation när de redo-
visar resultaten av en opinionsmätning. En kartläggning från 2003 visade 
att det fanns någon form av juridiska krav på vilken information som ska 
ingå när opinionsmätningar publiceras i en fjärdedel av de undersökta län-
derna (Spangenberg 2003; se även Petersen 2012). Det är också skälet till 
att internationella organisationer för företag som genomför opinions- och 
marknadsundersökningar har tagit fram rekommendationer för vilken 
information som bör publiceras parallellt med resultat av opinionsunder-
sökningar. Enligt bland annat World Association for Public Opinion Research 
(WAPOR) och The European Society for Opinion and Marketing Research 
(ESOMAR) bör tidningsmedier alltid redovisa: (1) ansvarig organisation, 
(2) population, (3) antal tillfrågade, (4) period då undersökningen genom-
fördes, (5) insamlingsmetod samt (6) exakta frågeformuleringar. I prin-
cip gäller samma krav för etermedier, men på grund av svårigheterna att 
redovisa den här typen av information i etermedier är kraven något lägre. 
De fyra första av de uppräknade kraven ställs dock även på etermedier. Ser 
man till vilken typ av statistisk basinformation som i olika länder är reg-
lerad, antingen juridiskt eller via självreglering, återkommer samma krav. 

I Sverige finns inga juridiska krav på att redovisa den här typen av sta-
tistisk basinformation. Det är upp till medierna själva. Det gör det emeller-
tid inte mindre viktigt att medierna redovisar nödvändig information. De 
större redaktionerna är också väl medvetna om att den här typen av infor-
mation bör redovisas och flera har interna riktlinjer för detta (Mellin 2002; 
Nord & Strömbäck 2003). 

Trots detta uppvisar svenska medier klara brister när det gäller redo-
visningen av statistisk basinformation. Det framkommer av tabell 6.2 som 
visar andelen statistisk basinformation som redovisades i tidningarna i 
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samband med valrörelsen 2010 samt den genomsnittliga andelen infor-
mation som redovisades av respektive medier vid samtliga tre val.

Resultaten visar att det finns avsevärda brister i tidningarnas sätt att 
redovisa statistisk basinformation. Situationen för tv-nyheterna är för 
övrigt inte bättre. Samtliga tidningar är förhållandevis bra på att redovi-
sa vem som står bakom de olika undersökningarna och antalet tillfråga-
de men sämre på att redovisa felmarginal och insamlingsmetod. Jämförel-
sen med valen 2002 och 2006 visar att det inte går att skönja någon syste-
matisk förändring över tid, vare sig till det bättre eller det sämre. Snarare 
framstår det vid jämförelsen över tid som om det delvis beror på slumpen 
om man publicerar den statistiska basinformationen eller inte. 

Klart är dock att tidningarna inte lever upp till de riktlinjer som satts 
upp av WAPOR och ESOMAR. Därmed blir det svårt att bedöma tillför-
litligheten hos och informationsvärdet av enskilda mätningar. Detta kan 
öppna för krav på att medierna även i Sverige, liksom i flera andra länder, 
ska vara juridiskt skyldiga att publicera den typ av statistisk basinforma-
tion som diskuterats här (Holmberg 2008). 

Tabell 6.2 Redovisning av statistisk basinformation. Procent.

 Aftonbladet Expressen Dagens Nyheter Svenska Dagbladet

Exakt frågeformulering 76 30 62 83

Antal tillfrågade 84 72 86 83

Population 72 43 67 0

Felmarginal 0 0 10 50

Insamlingsmetod 64 38 0 17

Uppdragsgivare 100 81 91 83

Genomsnitt 2010 66 44 53 53

Genomsnitt 2006 48 54 57 58

Genomsnitt 2002 68 37 70 47
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En fråga om objekt och gestaltningar
En viktig fråga när det handlar om mediernas användande av opinions-
mätningar handlar om opinionsmätningarnas objekt. Teoretiskt sett kan 
en opinionsmätning handla om nästan vad som helst, men i praktiken 
ställs bara frågor om sådant som någon tycker är tillräckligt intressant 
för att det ska vara värt att betala för. Det är för övrigt ett argument mot 
opinionsundersökningar som en sann avspegling av folkopinionen, efter-
som folket inte får komma till tals i frågan om vilka opinioner som ska 
undersökas (Bourdieu 1997). Genom att studera vad opinionsmätningar-
na i medierna handlar om, deras objekt, ges en bild av vilka motiv medi-
erna har för att publicera eller uppdra åt något institut att genomföra opi-
nionsmätningar. Det är även ett sätt att undersöka i vilken grad det är 
befogat att kritisera medierna för att de, genom att använda opinionsmät-
ningar, bidrar till gestaltningen av politik som spel och strategi snarare än 
som sakfrågor. 

I de undersökningar som ligger till grund för detta kapitel har en indel-
ning gjorts i fyra olika objekt: partisympati, politikersympati, sakfrågor 
och annat. Med partisympati avses undersökningar som handlar om vil-
ket parti människor tycker bäst om eller skulle rösta på »om det vore val 
i dag«, som frågan ofta är formulerad. Med politikersympati avses under-
sökningar av vad människor tycker om partiledarna eller hur de klara-
de sig i debatter eller utfrågningar. Med sakfrågor avses opinionsunder-
sökningar som handlar om vilka frågor människor tycker är viktigast eller 
vad människor tycker i konkreta sakfrågor. Dessutom finns en kategori för 
undersökningar som inte passar in i de övriga kategorierna. 

Resultaten visar att opinionsredovisningarna för det mesta handlar 
om människors partisympatier. Det gäller samtliga tre senaste valrörel-
ser. Under valrörelserna 2002 och 2006 var det vanligare att de opinions-
mätningar som redovisades handlade om sakfrågor än om politikersym-
patier, men 2010 var opinionsmätningar kring sakfrågor betydligt ovanli-
gare medan var femte opinionsredovisning handlade om politikersympa-
ti (se tabell 6.3).
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Samtidigt finns det skillnader mellan olika medier, där Aftonbladet och 
Expressen fokuserar mycket mer på undersökningar om politikersympa-
ti än övriga medier. Det framkommer av tabell 6.4 som redovisar vad opi-
nionsmätningarna handlade om i de olika medierna under valrörelsen 
2010. Samma mönster återfanns i valrörelserna 2002 och 2006 (Ström-
bäck 2004, 2008a). Vad det framför allt illustrerar är kvällstidningarnas 
fokus på »vem som vann« i olika tv-debatter och hur partiledarna klarade 
sig i tv:s partiledarutfrågningar. 

Inom forskningen kring mediernas bevakning av politik är det vanligt 
att skilja mellan två olika typer av gestaltningar av politik: å ena sidan som 
sport, spel eller strategi, å andra sidan som sakfrågor (Aalberg, Strömbäck 
& de Vreese 2012; Cappella & Jamieson 1997; Patterson 1993; Strömbäck 
2004; kapitel 5). När politik gestaltas som spel fokuserar medierna enkelt 
uttryckt på vinnare och förlorare i kampen om röster, på politisk strategi 
och på politiker som individer snarare än som företrädare för ett parti eller 
en viss politik. När politik gestaltas som sak fokuserar medierna på förhål-
landen i verkligheten, partiernas förslag till hur problem ska kunna lösas 
och på partiernas åsikter i olika sakfrågor. 

Om man utgår från en sådan indelning bidrar opinionsmätningar som 
handlar om parti- och politikersympati till gestaltningen av politik som 
spel medan motsatsen gäller opinionsmätningar om sakfrågor. Den slut-
sats som då kan dras är att 76 procent av opinionsredovisningarna i medi-

Tabell 6.3 Opinionsundersökningarnas objekt 2002–2010. Procent.

 2002 2006 2010

Partisympati 60 44 64

Politikersympati 16 21 20

Sakfrågor 19 25 4

Annat 5 9 12

Summa 100 99 100
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motsvarande andelar 2006 och 2010 var 65 respektive 84 procent. Mellan 
2006 och 2010 ökade andelen spelorienterade opinionsundersökningar, 
samtidigt som opinionsmätningar med fokus på sakfrågor minskade från 
25 till 4 procent. 

Om man anser att det inte spelar någon roll ifall medierna gestaltar 
politik som spel är detta inget problem. Om man är kritisk till gestaltning-
en av politik som spel är det dock en förändring till det sämre. Relevant är 
samtidigt att forskning visar att gestaltningen av politik som spel och stra-
tegi kan bidra till att öka den politiska misstron (Aalberg, Strömbäck & 
de Vreese 2012; Cappella & Jamieson 1997; Valentino, Beckmann & Buhr 
2001; de Vreese 2005). Ur det perspektivet bär mediernas användande av 
opinionsmätningar en del av skulden. Fokuseringen på det politiska spe-
let för också bort uppmärksamheten från politikens innehåll, vilket mins-
kar dess värde som informationskälla för människor som söker informa-
tion om vad de politiska partierna står för i olika frågor.

Sedan är det givetvis en fråga om proportioner och relevans. Politik 

Tabell 6.4 Opinionsundersökningarnas objekt 2010 per medium. Procent.

 Afton- Expres- Dagens Svenska   TV4 

 bladet sen Nyheter Dagbladet Rapport Aktuellt Nyheterna

Partisympati 64 62 52 67 78 75 78

Politikersympati 32 26 10 17 0 0 11

Sakfrågor 0 2 10 0 22 0 0

Annat 4,0 11 29 17 0 25 11

Summa 100 101 101 101 100 100 100

Antal 25 47 21 6 9 4 9
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handlar om sakfrågor men det är också en kamp om röster och ett spel om 
makten. Det finns därför skäl som talar för att båda gestaltningarna har 
en plats i mediebevakningen. Oavsett värdering av detta står det klart att 
mediernas opinionsredovisningar är en viktig del av och bidrar till gestalt-
ningen av politik som sport och spel (Strömbäck 2008a; kapitel 5).

En fråga om referenser 
Mediernas intresse för opinionen och opinionsläget begränsar sig emel-
lertid inte till att publicera resultat av specifika opinionsmätningar. Det 
förekommer också ofta att artiklar och inslag refererar till opinionen eller 
opinionsläget i formuleringar som är mer eller mindre vaga: »Läget i opi-
nionen är...«, »Opinionsmätningar visar...«, »Stämningen bland sympatisö-
rerna är...«, utan att någon opinionsmätning redovisas. Dessa artiklar och 
inslag kan sägas vara indirekt opinionsrelaterade medan de som innehåller 
redovisningar av opinionsundersökningar är direkt opinionsrelaterade. 

Vad som är gemensamt för indirekt opinionsrelaterade artiklar och 
inslag är att det är svårt eller omöjligt för publiken att avgöra vad hän-
visningarna grundar sig på (Frankovic 2005). Därmed är det också svårt 
att avgöra om referenserna till opinionen bygger på fakta, och därmed är 
beskrivande, eller inte, och därmed är uttryck för journalistiska tolkning-
ar. Att hänvisa till opinionen kan vara ett sätt att skapa legitimitet för en 
given journalistisk berättelse, men om hänvisningarna bygger på specifi-
ka opinionsundersökningar bör dessa redovisas för att publiken ska kun-
na ta ställning till påståendena. Om hänvisningarna inte bygger på speci-
fika undersökningar kan man fråga sig vilken grund journalisterna har för 
referenserna och var gränsen går för när journalistiken blir missvisande. 

Klart står dock att det är betydligt vanligare att medierna på olika sätt 
refererar till opinionen eller opinionsläget än att de redovisar specifika 
mätningar. Under de tre senaste valrörelserna har i genomsnitt mellan 15 
och 25 procent av alla artiklar och inslag innehållit någon referens till opi-
nionen, med en topp 2002. Under den senaste valrörelsen innehöll 22 pro-
cent av artiklarna och inslagen någon form av referens till opinionen. Van-
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Tabell 6.5 Andel artiklar och inslag med opinionsreferenser. Procent.

 2002 2006 2010

Aftonbladet 33 15 22

Expressen 35 20 19

Dagens Nyheter 14 14 17

Svenska Dagbladet 21 17 30

Rapport 15 7 24

Aktuellt 28 17 20

TV4 Nyheterna 29 12 24

Genomsnitt 25 15 22

Kommentar: För procentbasen, se tabell 6.1.

ligast var det i Svenska Dagbladet och minst vanligt i Dagens Nyheter (se 
tabell 6.5).

Resultaten visar tydligt att det är vanligt med olika former av mer eller 
mindre vaga referenser till opinionen eller till ospecificerade opinions-
mätningar. Samtidigt visar resultaten att andelen artiklar och inslag med 
indirekta referenser till opinionen inte styrs av antalet redovisade opini-
onsmätningar (se figur 6.1). 

Vid en jämförelse mellan medierna är det tydligt att Expressen och 
Dagens Nyheter hade den jämnaste fördelningen mellan direkt och indi-
rekt opinionsrelaterade artiklar medan Svenska Dagbladet uppvisade den 
största skillnaden mellan de båda.
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En trend under de senaste decennierna är att det har blivit vanligare med ett 
tolkande journalistiskt förhållningssätt (Djerf-Pierre & Weibull 2001; Patter-
son 1993; Salgado & Strömbäck 2012). Medan en beskrivande journalistik 
strävar efter att vara så neutral som möjligt och enbart beskriva det rapporte-
ringen handlar om, utmärks ett tolkande förhållningssätt av att journalistiken 
även värderar, bedömer eller kommenterar det som nyheterna handlar om. 

Även under svenska valrörelser är den tolkande journalistiken framträ-
dande. Som diskuteras närmare i kapitel 5 utmärktes runt 40 procent av 
artiklarna och inslagen under de tre senaste valrörelserna av ett tolkande 
snarare än beskrivande journalistiskt förhållningssätt. Den centrala frågan 
i det här sammanhanget är dock om det finns något samband mellan ett 
tolkande journalistiskt förhållningssätt och publicerandet av eller refere-
randet till opinionsmätningar.

Det finns inte enbart ett svar på detta. Under vissa – men inte under 
andra – valrörelser har det varit vanligare med ett tolkande än ett beskri-
vande journalistiskt förhållningssätt i artiklar och inslag där opinionsun-

Figur 6.1 Antal nyheter som direkt eller indirekt relaterar till opinionen 2010.
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dersökningar redovisas. I de flesta fallen har det inte heller funnits något 
statistiskt säkerställt samband. Den slutsats som kan dras av detta är att 
det inte finns något säkert samband mellan ett tolkande journalistiskt för-
hållningssätt och redovisningen av resultat från olika opinionsmätningar 
(se även Strömbäck 2008a).

Annorlunda förhåller det sig när det gäller sambandet mellan det jour-
nalistiska förhållningssättet och referenser till opinionen eller ospecificera-
de opinionsmätningar. Här är sambanden statistiskt signifikanta vad gäl-
ler samtliga val. Trots att sambanden varierar i styrka finns ett mönster: 
ett tolkande journalistiskt förhållningssätt och mer eller mindre vaga refe-
renser till opinionen hänger samman. Under valrörelsen 2010 gav exem-
pelvis 55 procent av artiklarna och inslagen som innehöll referenser till 
opinionen eller ospecificerade opinionsmätningar uttryck för ett tolkande 
journalistiskt förhållningssätt, medan motsvarande andel för artiklar och 
inslag som inte innehöll referenser till opinionen var 37 procent.

Vad som är orsak och verkan kan diskuteras, men en trolig förklaring 
är att journalister använder sig av mer eller mindre vaga referenser till opi-
nionen eller ospecificerade opinionsmätningar för att ge legitimitet åt den 
journalistiska vinkel eller berättelse som journalisten valt (Bennett 2008; 
Strömbäck 2008a). Det är i så fall ett exempel på hur opinionsmätningar 
ger journalister möjlighet att på ett kvasi-objektivt sätt tolka det som hän-
der i politiken (Lavrakas & Traugott 2000).

En fråga om vinkling?  
Som framgått ovan präglades den journalistiska bevakningen av valrörel-
sen 2010 av ett stort fokus på opinionsutvecklingen. Antalet indirekt opi-
nionsrelaterade artiklar och inslag ökade betydligt mellan 2006 och 2010, 
från 159 till 257, fastän antalet redovisade opinionsmätningar i princip 
låg på samma nivå under båda valrörelserna. Även om ingen tydlig ten-
dens över tid kan urskiljas vad gäller andelen indirekt opinionsrefereran-
de artiklar och inslag kan möjliga orsaker till ökningen 2010 sökas i de 
omständigheter som påverkade denna valrörelse. 
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En sådan omständighet var att opinionsläget förändrades kraftigt ett 
par gånger mellan hösten 2006 och september 2010, framför allt under 
hösten 2008. Fram till dess hade oppositionen, de rödgröna samarbetspar-
tierna, haft ett till synes ointagligt försprång till alliansen, men då påbörja-
des Socialdemokraternas opinionsmässiga nedåtgång. Partiet hamnade i 
en negativ spiral (Asp 2011) där tillbakagångar i opinionen beskrevs som 
dramatiska ras och opinionsresultaten kommenterades och analyserades 
i efterkommande artiklar och inslag. Valrörelsen 2010 påverkades också 
av att Sverigedemokraterna enligt opinionsundersökningar såg ut att ha 
möjlighet att bli det åttonde riksdagspartiet. Spekulationer och antagan-
den om det framtida parlamentariska läget var vanliga, vilket kan vara en 
orsak till att de indirekt opinionsrelaterade artiklarna och inslagen blev 
fler. 

Som diskuteras närmare i kapitel 5 finns det många både till vänster 
och höger inom politiken som anser att journalistiken är partisk till det 
egna partiets eller blockets nackdel. Under åren före valet 2010 till och 
med Håkan Juholts avgång som partiledare för Socialdemokraterna i 
januari 2012 var det många inte minst inom socialdemokratin som tycktes 
anse att mediernas bevakning var orättvis. Samtidigt som forskning visar 
att den svenska journalistiken under valrörelser inte är systematiskt par-
tisk till något partis fördel eller nackdel (Asp 2006, 2011) finns det dock 
skäl att undersöka om det finns något samband mellan gestaltningarna av 
politik, de indirekt opinionsrelaterade nyheterna och hur de olika partier-
na vinklades i medierna. Om det skulle visa sig att vinklingen av partierna 
skiljer sig beroende på om nyheterna domineras av sak- eller spelgestalt-
ningar eller om de innehåller mer eller mindre vaga referenser till opinio-
nen, kan det tolkas som ett uttryck för hur medierna bidrar till att forma, 
och inte bara spegla, opinionen.

För att undersöka detta använder vi oss av ett balansmått som visar 
andelen positivt minus andelen negativt vinklade artiklar och inslag. Vad 
gäller den samlade journalistiska bevakningen under valrörelsen 2010 
hade Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna den mest negati-
va bevakningen med balansmått på –20 och –14, följda av Vänsterpartiet 
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med ett balansmått på –10. För de övriga partierna var andelen positivt 
och negativt vinklade nyheter ungefär lika stora, med en svag övervikt för 
negativt vinklade nyheter. 

Studerar man enbart de artiklar och inslag som gestaltade politik som 
sak visar det sig dock att bevakningen var mer neutral. Med undantag för 
Sverigedemokraterna, men också Moderaterna, vinklades alla partier mer 
positivt i sakgestaltade nyheter än i den totala valrörelserapporteringen. 
Vänder man på det och studerar de artiklar och inslag som gestaltade poli-
tik som spel visar det sig omvänt att fyra partier – och framför allt Socialde-
mokraterna – var mer negativt vinklade än i den totala valrörelserapporte-
ringen. Jämför man vinklingen i de artiklar och inslag som var sak- respek-
tive spelgestaltade var fyra partier, framför allt Socialdemokraterna, mer 
negativt vinklade när politik gestaltades som spel och strategi (se tabell 6.6).

Detta illustrerar flera saker. För det första är journalistiken mindre neu-
tral när politik gestaltas som spel än när politik gestaltas som sak. För det 

Tabell 6.6 Vinkling vid indirekta opinionsreferenser och olika gestaltningar. Balansmått.

    Indirekt 

 Genomsnittligt   Spel- opinionsrelaterade  

 balansmått Sakgestaltning gestaltning nyheter

Socialdemokraterna –14 –4 –20 –25

Moderaterna  –3 –6 –1 + 1

Miljöpartiet –3 0 –5 –7

Folkpartiet –2 –2 –2 –6

Centerpartiet –4 + 1 –7 –6

Kristdemokraterna –3 –1 –3 –3

Vänsterpartiet –10 –3 –13 –11

Sverigedemokraterna –20 –29 –18 –22
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andra missgynnas partier som det går dåligt för i opinionsmätningarna 
när politik gestaltas som spel. För det tredje illustrerar resultaten att frå-
gan om mediernas bevakning och vinklingar av partierna inte handlar om 
mediernas eller journalisternas politiska sympatier (Asp 2006, 2011) utan 
om vilka partier det går bra respektive dåligt för. 

Detta kan bidra till att skapa uppåtgående och nedåtgående opinions-
spiraler. Partier som det går dåligt för i opinionsundersökningarna utsätts 
inte bara för negativ publicitet när opinionsmätningarna redovisas utan 
också när olika uppföljningar görs och när journalistiken gestaltar poli-
tik som spel och strategi. Att det går dåligt för något parti blir en form av 
berättelse och raster när journalister bevakar politiken och framför allt när 
politik gestaltas som spel och strategi. Det kan bidra till att stödet för par-
tiet fortsätter att sjunka som en följd av den negativa publiciteten. Omvänt 
får partier som det går bra för i opinionsmätningar positiv publicitet inte 
bara när dessa presenteras utan också i den uppföljande rapporteringen. 
Partier som det går bra för blir sedda som vinnare och det påverkar även 
den övriga rapporteringen om dessa partier, vilket kan bidra till fortsatt 
starkt eller ökande stöd. 

Att journalistiken påverkas av hur det går för partierna i opinionsmät-
ningar visar sig också om man studerar vinklingen av dem i de artiklar 
och inslag som innehåller mer eller mindre vaga referenser till opinionen 
och opinionsläget, det vill säga de indirekt opinionsrelaterade nyheterna. 
Jämfört med den totala journalistiska bevakningen av valrörelsen var fyra 
partier mer negativt vinklade i de indirekt opinionsrelaterade nyheterna, 
och ingenstans fick Socialdemokraterna så negativ publicitet som i dessa 
nyheter. Balansmåttet var –25, jämfört med –14 i den totala valrörelse-
rapporteringen, –4 i de sakgestaltade nyheterna och –20 i de spelgestalta-
de nyheterna. Socialdemokraterna kom att bli sett som ett parti med pro-
blem, ett förlorarparti, och det färgade nyheterna när politik gestaltades 
som spel och strategi och när nyheterna innehöll olika mer eller mindre 
vaga referenser till opinionen och opinionsläget. Även Miljöpartiet, Cen-
terpartiet och Vänsterpartiet drabbades i någon mån av detta.

Det var bara två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, som 
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vinklades mer negativt när nyheterna gestaltade politik som sak. De som 
drabbades hårdast var Sverigedemokraterna, vilket tyder på att det upp-
fattades som legitimt att vinkla nyheter om dem negativt även när man 
rapporterade om partiets ståndpunkter i sakfrågor. 

En teori som kan vara användbar för att tolka detta är Daniel Hal-
lins teori om att olika åsikter eller frågor befinner sig i olika sfärer, vil-
ket påverkar både mediernas bevakning och den politiska debatten kring 
dessa. Enligt Hallin befinner sig olika åsikter eller frågor inom en av tre 
sfärer: sfären av konsensus, sfären av legitima konflikter eller sfären av avvi-
kelser (Hallin 1989). Åsikter som ligger inom sfären av konsensus tas för 
givna av alla eller de flesta. De ifrågasätts inte och medierna känner ing-
et behov av att låta olika åsikter komma till tals när de rapporterar kring 
dessa. Exempel skulle kunna vara att mänskliga rättigheter är viktiga och 
frågor där det uppfattas som att fakta är tydliga, exempelvis att Förintelsen 
har ägt rum. Frågor som ligger inom sfären av legitima konflikter hand-
lar om alla de frågor där det uppfattas som fullt legitimt att ha olika åsik-
ter. Det kan exempelvis handla om huruvida skatten ska höjas eller sän-
kas eller om det är bra eller dåligt att privata företag bedriver verksamhet 
inom vård och omsorg. De flesta frågor befinner sig i denna sfär och här 
känner journalister ett behov av att låta olika åsikter och sidor i debatten 
komma till tals för att inte bli anklagade för att ta ställning. 

Frågor som ligger inom sfären av avvikelser är spegelbilden av sfären 
av konsensus. Här befinner sig åsikter som uppfattas som alltför extrema 
och avvikande. I likhet med frågor som befinner sig inom sfären av kon-
sensus upplever medierna här inget behov av att låta alla komma till tals; 
det kan också uppfattas som legitimt att öppet ta avstånd från dem. Exem-
pel skulle kunna vara åsikter som att Förintelsen inte har ägt rum eller 
antidemokratiska och rasistiska åsikter.

Vad som är centralt här är tre saker. För det första att det i varje sam-
hälle och varje tid både finns åsikter som det råder konsensus om och som 
uppfattas som extrema och avvikande. Det är oundvikligt. För det andra 
sker det förändringar över tid, och åsikter som det råder konsensus om 
eller som uppfattas som avvikande vid en tid kan uppfattas som legitima i 
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en annan. Fram till 1970-talet ansågs exempelvis homosexualitet vara en 
sjukdom i Sverige, men i dag skulle den som hävdar detta uppfattas som 
väldigt extrem. För det tredje uppstår det komplikationer när en åsikt rör 
sig från sfären av konsensus eller sfären av avvikelser mot sfären av legi-
tima konflikter. Vid sådana brytningar blir det en komplicerad fråga för 
såväl journalistiken som politiska aktörer att avgöra om förflyttningen av 
en åsikt ska accepteras eller motarbetas, samtidigt som själva förflyttning-
en är ett tecken på att konsensus håller på att bryta samman, vilket leder 
till konflikter också kring detta. 

Om man betraktar Sverigedemokraterna och mediernas bevakning 
av dem ur detta perspektiv kan det faktum att de inför valet 2010 gick 
framåt i opinionsmätningarna tolkas som ett uttryck för hur de succes-
sivt rört sig från sfären av avvikelser till sfären av legitima konflikter, sam-
tidigt som den negativa vinklingen av dem kan tolkas som ett uttryck för 
att många av deras åsikter fortfarande anses tillhöra sfären av avvikelser. 
Om det kommer att hålla i sig eller om Sverigedemokraterna och deras 
åsikter fullt ut kommer att uppfattas som legitima och som en del av sfären 
av legitima konflikter, det är en öppen fråga. Hur den besvaras kommer 
till en betydande del att bero på den fortsatta opinionsutvecklingen – och 
mediernas bevakning och tolkning av den.

Opinionsmätningar som demokratins puls?
All offentlig makt ska utgå från folket – detta är vad som ytterst skiljer 
demokratin från alla andra kända styrelseskick. Av detta följer att folkets 
åsikter alltid är av stor vikt i en demokrati och att det alltid är legitimt att 
undersöka dem. Att försöka ta demokratins puls, för att återkoppla till 
Gallups vision, kan aldrig vara fel. Det betyder dock inte att alla sätt att 
undersöka människors åsikter är lika bra eller att alla sätt att använda sig 
av undersökningar av människors åsikter är lika legitima. 

Som det här kapitlet har visat är det vanligt att medierna både är upp-
dragsgivare till och publicerar opinionsmätningar, att de i mer eller mind-
re vaga ordalag refererar till opinionen eller ospecificerade mätningar, och 
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att de ofta brister när det gäller att redovisa tillräcklig statistisk basinfor-
mation kring undersökningarna för att göra det möjligt att granska deras 
tillförlitlighet och giltighet. Resultaten visar också att det finns samband 
mellan ett tolkande journalistiskt förhållningssätt och mer eller mindre 
vaga referenser till opinionen samt att publiceringen av opinionsmätning-
ar är en viktig del av och bidrar till gestaltandet av politik som spel och 
strategi. Detta ligger också bakom det faktum att journalistiken är mind-
re neutral och vinklar partierna mer negativt än annars när politik gestal-
tas som spel och strategi och när nyheterna innehåller olika referenser till 
opinionsläget eller ospecificerade mätningar. 

Tillsammans illustrerar detta att publiceringen av opinionsmätningar 
bidrar till att forma ett medialt opinionsklimat där det upplevs som legi-
timt att förhålla sig kritisk till partier som det går dåligt för opinionsmäs-
sigt. Både framgångar och bakslag för olika partier i opinionsmätningar 
bedöms som nyheter och bidrar till att forma mediala berättelser om vin-
nare och förlorare, men motgångar i opinionen bidrar vanligen starkare 
till att forma berättelser om förlorare än framgångar i opinionen bidrar till 
att forma berättelser om vinnare. 

Vad detta i sin tur tyder på är att medierna sällan använder opinions-
mätningar för att göra några djupare analyser av var folket står i olika frå-
gor och vad som kan förklara deras åsikter (Strömbäck 2008a, 2009a). 
Snarare används opinionsmätningar som ett sätt att skildra, och i förläng-
ningen också aktivt gestalta och forma, det politiska spelet om makten.  

Med andra ord: Mediernas syfte med opinionsmätningarna tycks inte 
i första hand vara att spegla opinionen och ge folket en röst i den politis-
ka opinionsbildningen. Syftet tycks snarare vara att skaffa sig ett redskap 
för att kommentera, recensera och tolka politiken på ett sätt som uppfat-
tas som demokratiskt och journalistiskt legitimt. Medierna skulle kunna 
använda opinionsmätningar för att ta pulsen på demokratin och folkviljan 
men använder dem i stället oftast för att ta pulsen på det politiska spelet. 

Sammantaget bidrar medierna därmed inte bara till att rapportera om 
och spegla opinionen och valrörelserna utan också till att forma den verk-
lighet de rapporterar om. Ju mer medierna fokuserar på opinionen och 
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opinionsundersökningar, ju mer de gestaltar politik som spel och strate-
gi, och ju mer tolkande det journalistiska förhållningssättet är, desto mer 
påverkar medierna såväl valrörelserna som valresultaten. 
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