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Förord

De undersökningar som redovisas i den här boken hade aldrig 
varit möjliga utan allt det stöd och all den hjälp vi fått vid ge-
nomförandet av dem. Vi vill därför rikta ett mycket stort tack till 
samtliga dem som ställt upp på personliga intervjuer, som svarat 
på våra enkäter och som deltagit i våra experiment. Er hjälp har 
varit ovärderlig!

Vi vill också tacka våra samarbetspartner i olika studier för 
deras hjälp: Sveriges Kommuner och Landsting och dåvarande 
Krisberedskapsmyndigheten, som finansierade delar av undersök-
ningarna; Sundsvalls Tidning, som hjälpte till vid rekryteringen 
av deltagare till våra experiment samt IFS AB och Ingrid Friberg, 
som vi samarbetade med vid genomförandet av vår panelunder-
sökning. I arbetet med undersökningarna hade vi också stor hjälp 
av ett antal forskare, assistenter och frivilliga. Ett stort tack rik-
tar vi därför till Kathrin Aehling, Patrick Bacherle, Anna-Lena 
Bystedt, Almuth Czwikla, Jürgen Maier, Michaela Maier, Karin 
Melin-Norlander, Gunnar Nygren, Jenny Wiik och Christian 
Oesterling.

Vi vill även tacka Torgny Wadensjö och Barbro Andersson på 
SNS Förlag för deras stöd, och för ett mycket gott samarbete vid 
produktionen av den här boken.

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för deras stöd och 
tålamod när vi ibland arbetar för mycket. Jesper Strömbäck vill 
därför tacka Berivan Mohammed, och Lars Nord vill tacka Lotte, 
Oskar, Kajsa och Lisa Nord.

Sundsvall, maj 2009
Lars Nord och Jesper Strömbäck
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1. Att studera valrörelser

Jesper Strömbäck

Med jämna mellanrum är det dags igen: politiker av alla möjliga 
färger lämnar sammanträdesrummen och blir synligare såväl i 
medierna som på gator och torg, affischerna sätts upp, hushållsut-
skicken landar i brevlådorna, medierna ökar sin rapportering om 
politik och samhälle, debatter och utfrågningar hålls i både me-
dierna och runt om i samhället, opinionsundersökningarna blir 
vanligare, intensiteten och temperaturen i den politiska debat-
ten ökar och medborgarna ställs på allvar inför frågan om vilket 
parti de tycker är bäst. Med jämna mellanrum är det dags för nya 
valrörelser.

I en representativ demokrati tillhör valrörelserna de absolut 
viktigaste perioderna. Mellan valen styr de folkvalda, men un-
der valrörelserna står väljarna i centrum. Aldrig är deras åsikter 
lika viktiga som då, och aldrig är folkets inflytande lika stort som 
på valdagen. Ibland brukar det sägas att valdagen är demokratins 
högtidsstund, men utan en valrörelse, där olika politiska alterna-
tiv konkurrerar om människors stöd och med en intensiv politisk 
debatt, skulle valdagen vara meningslös ur ett demokratiskt per-
spektiv. Demokratin förutsätter val, och val förutsätter valrörelser 
för att vara demokratiskt meningsfulla. 

Val och valrörelser är intimt sammankopplade, men ändå inte 
samma sak. Det leder till en viktig slutsats när det gäller forsk-
ningen på området: valundersökningar och valrörelseundersök-
ningar är inte samma sak.1 Båda typerna av undersökningar in-
tresserar sig för de processer som leder fram till och de faktorer 
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som påverkar människors röstbeslut, men där slutar likheterna. 
Valundersökningar fokuserar på vad som händer på själva val-

dagen och förlitar sig huvudsakligen på enkätundersökningar för 
att finna svar på olika frågor som är relaterade till människors 
väljarbeteenden; valrörelseundersökningar, däremot, fokuserar på 
hela valrörelsen och vad som utspelar sig under den. 

Till skillnad från traditionella valundersökningar fokuserar 
valrörelseundersökningar inte bara på människors väljarbeteen-
den, utan också på mediernas bevakning av valrörelsen, de po-
litiska aktörernas kampanjer och strategiska politiska kommuni-
kation samt dynamiken i det kommunikativa samspelet mellan 
medborgare, medier och politiska aktörer och hur det påverkar 
människor. 

Detta ska inte tolkas som ett argument mot valundersökningar 
och för valrörelseundersökningar. Den ena formen av undersök-
ningar är inte överlägsen den andra, och de konkurrerar inte med 
varandra. Snarare kompletterar de varandra. I stället ska det tol-
kas som ett argument för att det är viktigt att skilja mellan och att 
genomföra både valundersökningar och valrörelseundersökningar. 
Det gäller inte minst i länder som Sverige, där det finns en stark 
tradition av avancerade valundersökningar men en svagare tradi-
tion av valrörelseundersökningar.2

Valrörelser som politisk kommunikation
Det finns många sätt att definiera valrörelser, men hur man än 
gör det kan man inte komma ifrån att valrörelser handlar om dy-
namiska och kommunikativa processer. Att tänka sig valrörelser 
utan kommunikation är en omöjlighet. Valrörelser handlar per 
definition om politisk kommunikation. Forskningen kring dels 
valrörelser, dels politisk kommunikation har också varit intimt 
sammankopplad ända sedan andra världskrigets slut.3 Tillsam-
mans gör det att forskningen kring politisk kommunikation är i 
högsta grad relevant för förståelsen av moderna valrörelser.

Politisk kommunikation handlar om det kommunikativa sam-
spelet mellan politiska aktörer, medieaktörer och medborgare.4 
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Till de politiska aktörerna hör politiker och politiska partier, men 
också andra organisationer som bedriver opinionsbildning med 
syfte att påverka politiska beslut. Till medieaktörerna hör me-
dierna som sådana och aktörer verksamma inom medierna, inte 
minst journalister men också nyhetschefer, redigerare, fotografer 
och ägare. Till medborgarna hör alla som juridiskt sett innehar 
medborgarskap och de rättigheter och skyldigheter som följer 
med medborgarskapet, däribland rätten att rösta. 

Såväl de politiska aktörerna som medieaktörerna är verksam-
ma inom olika institutioner, som de både påverkar och påverkas 
av.5 Tillsammans formar de politiska aktörerna och institutioner-
na ett politiskt system, på samma sätt som medieaktörerna och 
institutionerna formar ett mediesystem. Det politiska systemet 
och mediesystemet är intimt sammankopplade och på olika sätt 
beroende av varandra, men samtidigt separata sfärer.6 

Det som är utmärkande för politisk kommunikation är dock 
inte utpekandet av politiska aktörer och institutioner, medieaktö-
rer och institutioner samt allmänheten som särskilt viktiga grup-
per. Lika viktig är insikten att dessa aktörer, organisationer och 
institutioner tillsammans utgör ett socialt system,7 det vill säga 
en helhet där de olika delarna är ömsesidigt beroende och både 
påverkar och påverkas av varandra.8 

Detta blir särskilt tydligt under en valrörelse. Medborgarna 
behöver de politiska aktörerna och medierna för information, de 
politiska aktörerna behöver medierna för att kunna sprida infor-
mation och medborgarna för deras stöd och röster, och medierna 
behöver de politiska aktörerna för information som kan omvand-
las till nyheter och medborgarna i egenskap av mediekonsumenter 
och publik. Och vidare: medborgarna påverkas både av varandra 
och av de politiska aktörerna och mediernas bevakning, de poli-
tiska aktörerna påverkas av varandra, mediernas bevakning och av 
hur det går i kampen om medborgarnas stöd och sympatier, medi-
erna påverkas av varandra, av de politiska aktörerna och deras sätt 
att bedriva kampanjer samt av medborgarna och vilka intressen 
och önskemål de har och av vilka medier de väljer att ta del av.
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En konsekvens av detta är att valrörelser handlar om konkur-
rens. Mest uppenbart är att de politiska aktörerna konkurrerar 
med varandra, både när det gäller att påverka medierna och vinna 
röster. Även medierna konkurrerar emellertid med varandra om 
att vara först med de mest intressanta eller viktiga nyheterna och 
om att vinna publik. 

Ett annat sätt att beskriva konkurrens är som relationer där 
olika aktörer har åtminstone delvis motstridiga intressen. Relatio-
ner formas och omformas i sin tur av kommunikation och psyko-
logiska band som formas av kommunikation. Det illustrerar åter 
hur intimt sammankopplade valrörelser och kommunikation är. 

Valrörelser som konkurrens
I mediernas bevakning av politik i allmänhet och valrörelser i 
synnerhet gestaltas politik ofta som ett spel om makten.9 Politiska 
förslag och utspel gestaltas som medel, och framgång på valdagen 
som det mål de politiska aktörerna eftersträvar mer än allt annat. 
Samtidigt som ett sådant synsätt är förenklat är kampen om röster 
en av de viktigaste aspekterna av valrörelser. 

Den konkurrensen har blivit allt hårdare under de senaste de-
cennierna, i takt med sjunkande partiidentifikation, ökad väljar-
rörlighet, det faktum att allt fler bestämmer sig allt senare för vil-
ket parti de ska rösta på och att allt fler byter partier både mellan 
och under valrörelserna. Det visar sig tydligt i de svenska valun-
dersökningarna. I valet 2006 bestämde sig hela 58 procent för vil-
ket parti de skulle rösta på under själva valrörelsen. En tredjedel 
bestämde sig under den sista veckan före valet. Samtidigt bytte 
cirka 20 procent parti under valrörelsen. Närmare 12 procent bytte 
dessutom parti över blockgränsen: medan 153 000 väljare bytte 
från det borgerliga blocket till vänsterblocket bytte 514 000 väl-
jare från vänsterblocket till det borgerliga blocket.10 Det avgjorde 
slutligen valet till den borgerliga alliansens fördel.

Med allt senare röstbeslut och en alltmer omfattande väljarrör-
lighet följer att valrörelserna blivit allt viktigare för valresultatet. 
En gång i tiden brukade man tala om marginalväljare som de väl-
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jare som inte hade bestämt vilket parti de skulle rösta på och som 
följaktligen var möjliga att vinna över under en valrörelse; om än 
tillspetsat kan dagens marginalväljare närmast beskrivas som de 
som bestämt sig långt i förväg för vilket parti de ska rösta på och 
som inte är möjliga att vinna över under en valrörelse.

Denna ökade väljarrörlighet ligger bakom de olika »effekter« 
som har visat sig i svenska valrörelser under de senaste 25–30 åren. 
Den första effekten inträffade i samband med 1985 års riksdagsval, 
när Folkpartiet under ledning av Bengt Westerberg ökade från 5,9 
till 14,2 procent. Därmed myntades begreppet Westerberg-effek-
ten. Därefter har det talats om Schyman-effekt, Svensson-effekt, 
Leijonborg-effekt och Reinfeldt-effekt. I tabell 1.1 listas de främs-
ta vinnarpartierna i de senaste sju riksdagsvalen.

Vinnarparti(er) Ökning sedan föregående val

1985 Folkpartiet +8,3

1988 Miljöpartiet +4,0

1991 Ny Demokrati +6,7

1994 Socialdemokraterna +7,6

1998 Vänsterpartiet 
Kristdemokraterna

+5,8 
+7,6

2002 Folkpartiet +8,7

2006 Moderaterna +10,9

Tabell 1.1. Vinnarpartier i riksdagsvalen 1985–2006. Procent.

I några av fallen skedde de största väljarvinsterna mellan valen. 
Det gäller framför allt Socialdemokraterna i samband med 1994 
års val och Moderaterna i samband med 2006 års val. I de övriga 
fallen har uppgångarna främst skett under själva valrörelsen, vilket 
tydligt illustrerar hur viktiga valrörelserna är. Bästa exemplet på 
detta är kanske valrörelsen 2002. Så sent som den 4 augusti 2002 
visade en Sifomätning att Folkpartiet fick 4,9 procent. Mind  re än 
en och en halv månad senare fick Folkpartiet 13,4 procent när alla 
rösterna var räknade.11 Det var det bästa valresultatet för partiet 
sedan 1985 års val och det näst bästa sedan valet 1970. 
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Lätt fånget är dock lätt förgånget. I samtliga fall har de stora 
vinnarna i ett val förlorat röster i det därpå följande valet. Inget av 
partierna har så här långt lyckats behålla och bygga vidare på sina 
väljarframgångar.

Väl medvetna om valhistoriken drivs partierna inför varje val-
rörelse både av förhoppningar om att de denna gång ska lyckas nå 
stora framgångar och rädslan för att tappa väljare. När de flesta 
riksdagspartier har mellan fem och tio procent i opinionsmät-
ningarna ligger fyraprocentsspärren alltid farligt nära: om en-
skilda partier kan vinna runt sex, sju eller åtta procent under en 
valrörelse kan de också förlora stort. På ett sätt ligger samtliga 
svenska riksdagspartier med undantag för Socialdemokraterna 
och Moderaterna nära fyraprocentspärren. 

Om ett parti vinner framgång eller möter bakslag beror på ett 
komplext samspel mellan flera olika faktorer, och trots att det inte 
råder någon brist på förståsigpåare finns det ingen som har säkra 
svar på frågan om vad som leder till framgång respektive bakslag. 
Det i sin tur beror på att valrörelser är dynamiska processer där 
förändringar sker varje dag, och där varje förändring föder reak-
tioner som föder motreaktioner som föder nya reaktioner, och så 
vidare. Det ligger i konkurrensens natur att bevaka konkurren-
terna och svara på deras ageranden. 

Valrörelser som strategisk kommunikation
Ju rörligare väljarna blivit, desto viktigare och nervösare har valrö-
relserna blivit för de politiska partierna och kandidaterna. Desto 
viktigare har det också blivit för dem att förbättra och professio-
nalisera den strategiska politiska kommunikationen och sättet att 
planera och genomföra valkampanjer. Det är via förstärkningar 
och förbättringar av den strategiska politiska kommunikationen 
och planeringen inför samt genomförandet av valkampanjerna 
som partierna kan försöka få kontroll över situationen. 

Behovet av att försöka få kontroll över vad som i stor utsträck-
ning är en okontrollerbar process ligger bakom det faktum att val-
kampanjer, åtminstone internationellt, har blivit allt längre. Valet 
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må avgöras under de sista fyra, fem veckorna före valdagen, men 
valrörelsen kan inte ses isolerad från de veckor, månader eller år 
som föregår den. Ett kännetecken för professionaliserade politis-
ka kampanjer är därför att de tenderar att vara mer eller mindre 
permanenta.12 Intensiteten i kampanjandet varierar givetvis över 
tid, men det är otillräckligt att börja valkampanjerna endast ett 
par månader före valet. I samband med det svenska valet 2006 
var exempelvis en av faktorerna bakom den borgerliga alliansens 
framgång att den bildades redan cirka två år före valdagen. Där-
med inleddes på ett sätt valrörelsen. Om den borgerliga allian-
sen hade bildats endast ett halvår före valdagen är sannolikheten 
mycket liten att den hade övertagit »ägandeskapet« av jobbfrågan 
eller vunnit valet.13

Vad den strategiska politiska kommunikationen ytterst handlar 
om är medvetna ansträngningar för att påverka antingen allmän-
heten eller utvalda målgrupper i en viss riktning. Det kan ske in-
direkt, via påverkan av de massmedier som allmänheten eller ut-
valda målgrupper använder sig av, eller direkt, via kommunikation 
genom kanaler som de politiska aktörerna har kontroll över. Den 
strategiska politiska kommunikationen omfattar därmed en lång 
rad aktiviteter som sträcker sig från bland annat kartläggningar av 
det politiska landskapet och vilka frågor eller problem som erbju-
der lösningar eller kan innebära problem, identifierandet av olika 
målgrupper, genomförandet och ett strategiskt användande av 
opinionsmätningar och fokusgrupper, ett strategiskt utformande 
av olika budskap kommunicerade via olika kanaler för att nå olika 
målgrupper, till ett medvetet och strategiskt arbete för att påverka 
medierna och vilka frågor de uppmärksammar och hur de gestal-
tar olika frågor, aktörer eller aspekter av verkligheten.14 

Samtliga de strategier och tekniker som utgör delar av den 
strategiska politiska kommunikationen och valkampanjerna kan 
tillämpas på bättre eller sämre sätt. Den strategiska politiska 
kommunikationen och valkampanjerna kan vara mer eller mind-
re professionaliserade, beroende på vilken kompetens partierna 
har tillgång till. En mycket viktig aspekt av den internationella 
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utvecklingen på området är de facto en ökad professionalisering,15 
som bland annat får genomslag i form av ökad specialisering och 
ett ökat användande av kampanjexperter och konsulter.16 Utrym-
met för generalister – personer med en allmän och bred kompetens 
när det gäller strategisk politisk kommunikation och valkampan-
jer – har minskat, samtidigt som behovet av specialister – personer 
med en smalare men hög kompetens inom olika specialområden 
relaterade till den strategiska politiska kommunikationen och val-
kampanjerna – har ökat.17 

Oavsett detta är varje enskild dag viktig ur ett kampanjper-
spektiv. Varje dag representerar risker och möjligheter. Varje dag 
kan innebära början till framgång eller till bakslag. Varje dag kan 
vinnas eller förloras. Utmärkande drag för professionaliserade 
kampanjer är därför att det finns tydliga mål för vad som ska 
uppnås på en daglig basis och att resultaten mäts, utvärderas och 
används för att förbättra den strategiska politiska kommunika-
tionen. Kampen är hård. Även om partierna är olika skickliga 
och professionaliserade när det gäller den strategiska politiska 
kommunikationen och planeringen inför och genomförandet av 
valkampanjerna finns det inga enkla segrar. Alla segrar vinns i 
konkurrens. Det gäller både den direkta konkurrensen om män-
niskors stöd och konkurrensen om att påverka medierna och deras 
dagordningar och gestaltningar.

Valrörelser som medierad kommunikation
Ända sedan framväxten och det publika genomslaget för Internet 
i mitten och slutet av 1990–talet har det förutspåtts att »nästa val 
blir det första Internetvalet« och att de traditionella massmedi-
ernas makt och inflytande kommer att minska. Grundtanken i 
dessa resonemang är att Internet möjliggör för partierna att kom-
municera direkt med människor, utan att gå omvägen via mass-
medierna. Vad en ny teknologi möjliggör respektive leder till är 
dock inte samma sak. Potentialiteter och realiteter är två skilda 
saker. Medan det är sant att Internet möjliggör för partierna att 
gå förbi massmedierna och för medborgarna att söka information 
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på egen hand, utan att vara beroende av de traditionella massme-
dierna, finns det i dag mycket lite som tyder på att detta har inne-
burit några större förändringar av de traditionella massmediernas 
betydelse i den politiska kommunikationen.18 

Den valrörelse där Internet så här långt har spelat störst roll 
är 2008 års amerikanska presidentvalrörelse.19 Möjligen kommer 
den att följas av liknande valkampanjer i andra länder, däribland 
Sverige, där Internet spelar en central roll och utmanar de tra-
dionella mediernas betydelse och inflytande.20 Det återstår dock 
att se vad som händer här. Oftast överskattas förändringskraften 
i nya teknologier på kort sikt, samtidigt som den underskattas på 
längre sikt. 

Tills vidare gäller den gamla sanningen: moderna valrörelser 
är medierade valrörelser, som framför allt utspelar sig i och via 
massmedierna. Massmedierna utgör den absolut viktigaste vägen 
för partierna när de vill nå ut till den breda allmänheten och till-
skrivs av partierna själva en större betydelse än den betalda re-
klamen.21 Massmedierna utgör också den viktigaste källan till 
information om politik och samhälle för de allra flesta. Även om i 
princip alla väljare skulle kunna gå direkt till partiernas hemsidor 
för att hämta information där, förlitar sig de flesta på tv, tidningar 
och radio. 

I samband med valet 2006 besökte endast 14 procent något 
partis hemsida, medan nio procent var på något valmöte, fyra 
procent fick besök i hemmet eller blev uppringd av något parti 
och fem procent var i personlig kontakt med någon valarbetare på 
arbetsplatsen. Visserligen läste 56 procent åtminstone någon val-
broschyr eller liknande trycksak, men jämfört med exponeringen 
för massmedierna var den direkta kampanjexponeringen ändå 
mycket begränsad.22 

Betydelsen av de traditionella massmedierna framgår också av 
en fråga som ställdes i en enkätundersökning som Demokrati-
institutet genomförde i samband med valrörelsen 2006.23 Frågan 
som ställdes var »Hur får du framför allt information om vad som 
händer i valrörelsen«, och deltagarna uppmanades rangordna olika 
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alternativ från 1 (viktigast) till 6 (minst viktigt). Medelvärdet för 
tv var 1,86, för tidningar 2,31, för radio 3,43, för samtal med vänner 
och bekanta 3,82, för Internet 4,21 och för personlig kontakt med 
partier och politiker 5,32. 

Vad människor upplever som respektive vad som är den vik-
tigaste informationskällan behöver inte vara samma sak, men i 
det här fallet finns det inget skäl att betvivla att massmedierna 
var mycket viktigare än Internet, interpersonell kommunikation 
respektive direkt kontakt med partier och politiker. Den vikti-
gaste informationskällan var tv, följd av tidningar och radio. Det 
stämmer bra överens med resultat från andra undersökningar i 
samband med tidigare valrörelser.24

Att moderna valrörelser är medierade valrörelser har stor be-
tydelse, särskilt med tanke på att medierna kan utöva avsevärd 
makt över vilka frågor människor tycker är viktigast,25 och över 
hur människor uppfattar de frågor, personer, organisationer eller 
aspekter av verkligheten som medierna rapporterar om.26 Medi-
ernas dagordningsmakt och gestaltningsmakt gör partiernas för-
måga att påverka medierna och deras rapportering till en nöd-
vändig förutsättning för framgång i kampen om opinionen – och 
ytterst människors stöd och röster. Bra publicitet är ingen garanti 
för framgång, men dålig publicitet är det bästa receptet på bakslag. 
Det gäller åtminstone de etablerade partierna. 

För uttalade missnöjespartier, som vänder sig till grupper som 
hyser djup misstro mot politik och medier, kan dålig publicitet 
ibland fungera mobiliserande, vilket fallen med Ny demokrati 
1991 och Sverigedemokraterna 2006 illustrerar. Sådana undantag 
förändrar dock inte den generella regeln: för att nå framgång på 
valdagen behöver man vara framgångsrik när det gäller att på-
verka medierna till att rapportera om de frågor som man själv står 
starkast i och till att gestalta frågor, personer, organisationer el-
ler verkligheten på ett sätt som stärker den egna imagen och den 
egna politiken. För att citera Kent Asp: »…den bild medierna ger 
av partierna och valrörelsen [spelar] en viktig roll för partiernas 
valresultat – både partiernas framgångar och deras motgångar. 
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Under samtliga nio undersökta valrörelser finns det klara sam-
band mellan den bild som ges av partierna och deras valfrågor och 
partiernas valresultat.«27

I det här och andra sammanhang fungerar medierna både som 
arena och aktör.28 Som arenor ger medierna utrymme för olika 
aktörer, medan de som aktörer självständigt bidrar till att forma 
de bilder av verkligheten som når publiken. Som arenor är me-
dierna i huvudsak passiva, som aktörer är de aktiva. Över tid har 
mediernas roll förändrats till att bli alltmer aktiv, både i Sverige 
och andra länder.29 Det ställer partierna inför nya utmaningar, 
särskilt eftersom medierna har egna intressen att bevaka. Des-
sa handlar inte om partipolitik, men kan ändå få partipolitiska 
konsekvenser. 

Mediernas intressen handlar i första hand om att hitta spän-
nande berättelser som är billiga och enkla att bevaka. Det i sin 
tur följer av att medierna i huvudsak är kommersiella organisa-
tioner som är beroende av ekonomisk effektivitet samt framgång 
i konkurrensen om publikens uppmärksamhet. De flesta svenska 
medier tar sin uppgift att informera människor på allvar, men 
inte till vilket pris som helst. Journalistiken får inte vara för trå-
kig eller leda till att människor väljer att konsumera andra me-
dier. Den måste beröra och lyckas fånga människors intresse och 
uppmärksamhet. Detta är en viktig förklaring, om än inte den 
enda, till att de svenska medierna satsar mycket mer resurser 
och utrymme på att bevaka valrörelser inför riksdagsval än inför 
Europaparlamentsval.30 

Valrörelser inför riksdagsval erbjuder bättre nyheter och väcker 
mer intresse än valrörelser inför val till Europaparlamentet.31 Att 
de erbjuder bättre nyheter hänger i sin tur samman med att parti-
erna satsar mer på kampanjer inför riksdagsval jämfört med Euro-
paparlamentsval. Genom att bedriva aktiva kampanjer, skicka ut 
pressmeddelanden, göra utspel, debattera och ordna pseudohän-
delser subventionerar partierna mediernas bevakning, vilket gör 
det både enklare och billigare för medierna att bevaka valrörelser 
som präglas av hög intensitet och stor kampanjaktivitet jämfört 
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med lågintensiva kampanjer. Skillnaderna mellan valrörelserna 
inför riksdagsval respektive Europaparlamentsval är ytterligare 
en illustration av de ömsesidiga och dynamiska beroendeförhål-
landena mellan politik, medier och publik.

Valrörelser som dynamiska processer
Oavsett hur lång en valrörelse är handlar den om dynamiska pro-
cesser. Varje dag sker förändringar, oavsett om det gäller partier-
nas kampanjer, mediernas bevakning eller medborgarnas åsikter 
och partipreferenser. Varje förändring påverkar förutsättningarna 
för den fortsatta valrörelsen, och varje förändring bidrar till nya 
förändringar. En del av alla dessa förändringar förblir osynliga på 
den aggregerade nivån eller därför att de sker bortom offentlighe-
tens ljus, men de existerar och har betydelse likafullt. 

Ett bra exempel på detta handlar om väljarna och deras par-
tisympatier. Varje dag bestämmer sig ett antal väljare för hur de 
ska rösta, samtidigt som andra ändrar sig och en del förblir eller 
blir osäkra. När opinionsmätningar presenteras kan det ofta se 
ut som om inte särskilt mycket har hänt, men det beror framför 
allt på att traditionella opinionsmätningar är statiska instrument. 
De mäter vad ett (representativt) urval medborgare anser vid en 
viss tidpunkt: en serie traditionella opinionsmätningar mäter vad 
olika (representativa) urval medborgare anser vid olika tidpunkter. 
Därmed fångar de bara förändringar som syns på den aggregerade 
nivån. De fångar inte förändringar som sker på den individuella 
nivån. 

Om 100 väljare byter från parti A till parti B samtidigt som 
100 andra väljare byter från parti B till parti A ser det ut som om 
ingen förändring har skett, trots att 200 personer de facto har 
bytt parti. Förändringen förblir osynlig på den aggregerade nivån. 
Därmed underskattar traditionella opinionsmätningar dynami-
ken under valrörelsen.

Nu kan man visserligen argumentera för att det som räknas på 
valdagen är de aggregerade förändringarna och resultaten. Val-
dagen är dock inte det enda som räknas. För en valrörelse är det 
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avgörande skillnad mellan om två opinionsmätningar på rad visar 
noll förändring på den aggregerade nivån därför att ingen föränd-
ring har skett eller därför att förändringarna tar ut varandra. 

I det förra fallet präglas väljarnas partisympatier av stabilitet, i 
det senare fallet av instabilitet. I det förra fallet antyder det svå-
righeter för partierna att förändra väljarnas partisympatier, i det 
senare fallet att partierna har svårigheter att behålla sina väljare 
samtidigt som de har möjligheter att vinna nya väljare. Vilket som 
de facto är fallet har stor betydelse för såväl partiernas valstrate-
gier som mediernas makt och inflytande över publiken. 

Även på valdagen kan stora förändringar på den individuella 
nivån få genomslag på den aggregerade nivån, om något särskilt 
inträffar som gör att ett eller flera partier tappar väljare utan att 
vinna nya. Exempel på det skulle kunna vara partiledardebatter 
eller utfrågningar, skandaler eller händelser i omvärlden. Ju mer 
dynamisk en valrörelse är, desto mer stämmer talesättet att valet 
inte är avgjort förrän alla röster är räknade. 

Detta är bara ett exempel på den dynamiska karaktären i 
moderna valrörelser. Även mediernas bevakning är dynamisk 
och föränderlig. Medierna rapporterar inte om samma sak varje 
dag, och vad de rapporterar om påverkas av bland annat tidigare 
dagars rapportering, vad andra medier rapporterar om, vad som 
sker i verkligheten, vad partierna säger och gör och på reaktioner 
från allmänheten. Förändringar av mediernas rapportering – och 
det gäller både vad medierna rapporterar om och hur de gestaltar 
frågor, personer, organisationer eller olika aspekter av verklighe-
ten – får dessutom återverkningar på partiernas kampanjer och 
människors åsikter och verklighetsuppfattningar. Dessa påverkar 
i sin tur andra delar av det sociala system som utgör delar av och 
formar den politiska kommunikationen. 

Dessvärre finns det få undersökningar som verkligen lyckas 
fånga dynamiken under valrörelser. Alltför ofta används statiska 
undersökningsinstrument och analysmetoder för att fånga dyna-
miska processer. Det är ett problem, som för oss tillbaka till distink-
tionen mellan val och valrörelser, valstudier och valrörelsestudier.
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Behovet av valrörelsestudier 
– och bokens uppläggning
För en full förståelse av moderna valrörelser krävs det undersök-
ningar som fokuserar inte bara på väljarna, utan också på medier-
na och deras rapportering och på de politiska aktörerna och deras 
strategiska kommunikation och valkampanjer. Det krävs också 
undersökningar som följer hur processen utvecklas över tid och 
som lyckas fånga samspelet och interaktionen mellan de politiska 
aktörernas kampanjer och strategiska politiska kommunikation, 
mediernas dagordningar och gestaltningar samt medborgarnas 
perceptioner, attityder och åsikter.

Sådana undersökningar är dock ovanliga. De flesta undersök-
ningar fokuserar på antingen väljarna, medierna eller de politiska 
aktörerna. I Sverige finns det dessutom en stor brist på studier av 
de politiska partiernas strategiska politiska kommunikation och 
valkampanjer. De studier som handlar om medierna tenderar där-
utöver att behandla valrörelsen som en helhet, medan det finns en 
brist på panelundersökningar som på individnivån skulle kunna 
fånga hur medborgarnas perceptioner, attityder och åsikter för-
ändras under en valrörelse.

Detta ska dock inte tolkas som en kritik av den forskning som 
genomförs av olika forskare vid olika universitet runt om i Sverige. 
Det finns många skäl till att forskningsläget ser ut som det gör, 
däribland bristen på resurser, uppdelningen i olika ämnen, dis-
cipliner och universitet, bristen på samarbete över sådana gränser 
och det faktum att Sverige är ett litet land med förhållandevis få 
forskare som intresserar sig för valrörelser och politisk kommu-
nikation. Problemet ligger därför inte hos dem som redan i dag 
genomför många intressanta och kvalificerade undersökningar av 
antingen partierna, medierna eller väljarna. Sverige har exempel-
vis en lång tradition av valundersökningar32 och studier av medi-
ernas valrörelsebevakning33 som det finns all anledning att lyfta 
fram som exempel på bra och viktig forskning.

I stället ska det tolkas som ett argument för att det behövs nya 
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ansträngningar för att studera valrörelser som en dynamisk politisk-
kommunikativ process. Det ska också tolkas som ett argument för 
att det är viktigt att skilja mellan och att genomföra både valun-
dersökningar och valrörelseundersökningar.

Det är mot den bakgrunden som den här boken ska ses. Sam-
tidigt som den inte representerar någon perfekt integration av 
studier kring dynamiken i den politiska kommunikationen under 
valrörelsen 2006 är den ett första försök att samla studier som 
fokuserar på valrörelsen och valrörelsens samtliga tre centrala ak-
törsgrupper: politiska aktörer, medier och medborgare. Den ska 
också ses som ett försök att testa olika internationellt etablerade 
teorier och tankar för att se i vilken utsträckning de får empiriskt 
stöd i det svenska fallet. 

Vid sidan av det här inledningskapitlet består boken av tre de-
lar med vardera tre kapitel, plus en avslutningsdel med ett av-
slutande och framåtblickande kapitel. Den första delen handlar 
om de politiska aktörerna och den strategiska politiska kommu-
nikationen under valrörelsen 2006. I kapitlet Valmanifestens bild 
av Sverige – kampen om gestaltningarna undersöker Adam Shehata 
partiernas valmanifest och vilka verklighetsbeskrivningar de två 
regeringsalternativen, Socialdemokraterna och den borgerliga al-
liansen, försökte lyfta fram under valrörelsen. Vid sidan av att er-
bjuda en beskrivning av partiernas budskap och verklighetsbilder 
syftar undersökningen till att studera graden av gestaltningskon-
kurrens och gestaltningsenighet mellan Socialdemokraterna och 
allianspartierna under valrörelsen. 

I bokens tredje kapitel, Professionaliseringen av svenska valkam-
panjer – myt eller verklighet?, utgår Jesper Strömbäck från teorin 
om professionaliseringen av politiska kampanjer i particentrerade 
demokratier och prövar den i fallet med den svenska valrörelsen 
2006. Förutom att kapitlet prövar teorin innehåller det också en 
undersökning av i vilken utsträckning som de svenska partierna 
2006 bedrev professionaliserade valkampanjer. Detta kapitel följs 
av Centerpartiets valkampanj 2006 – en fallstudie, skrivet av Anna-
Sara Fagerholm, Christina Grandien och Jeanette Lozanovska. 
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Utifrån teorier om professionaliseringen av politiska kampan-
jer och den strategiska arbetsprocessen undersöker författarna 
Centerpartiets valkampanj 2006. Kapitlet bygger på intervjuer 
med centrala aktörer inom Centerpartiet före, under och efter 
valrörelsen.

Bokens andra del handlar om medierna och mediebevakning-
en under valrörelsen 2006. I Den medialiserade valbevakningen 
utgår Jesper Strömbäck från teorier om politikens medialisering 
och undersöker bland annat hur journalistiken i nationella medier 
gestaltade politik, publicerandet av opinionsmätningar, graden av 
tolkande respektive beskrivande journalistik, och användandet av 
olika nyhetskällor. Efter det följer kapitlet En lokal valrörelse på 
partiernas villkor, skrivet av Lars Nord. I det undersöker förfat-
taren hur de lokala medierna bevakade valrörelsen 2006. Särskilt 
fokus riktas mot omfattningen och inriktningen av mediernas 
rapportering samt mot hur de behandlade de politiska partierna. 

Efter dessa två kapitel följer en fallstudie av hur medierna beva-
kade en särskild händelse under 2006 års valrörelse. I Nyhetskom-
mentatorer, spionskandaler och nyhetsdramer undersöker Elisabeth 
Stúr hur medierna bevakade den så kallade dataintrångsskanda-
len, som var en av de mest bevakade händelserna under valrö-
relsen. Kapitlet handlar särskilt om nyhetskommentatorerna och 
deras analyser och roll i bevakningen av dataintrångsskandalen. 

I bokens tredje del riktas fokus mot medborgarna och hur de 
påverkades av och under valrörelsen 2006. I Den dynamiska val-
rörelsen – kampanjeffekter under valrörelsen 2006 undersöker Jesper 
Strömbäck bland annat förekomsten av mobiliseringseffekter och 
krystalliseringseffekter under valrörelsen 2006. Kapitlet undersö-
ker också vilka partier som vann respektive förlorade väljare under 
valrörelsen och vilka partier som vann respektive förlorade i kam-
pen om de osäkra väljarna. 

I Mediernas dagordningsmakt – om medierna, väljarna och jobb-
frågan analyserar Adam Shehata mediernas makt över publiken 
under valrörelsen. Kapitlet utgår från dagordningsteorin och un-
dersöker vilka effekter människors mediekonsumtion hade när det 
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gäller valets viktigaste fråga: arbetslösheten. Kapitlet analyserar 
också vilken betydelse utbildning och kognitiva resurser hade för 
mottagligheten för påverkan från mediernas sida. 

Det kapitlet följs av Persson mot Reinfeldt – om effekterna av 
tv-debatter, skrivet av Jesper Strömbäck. Där undersöker förfat-
taren hur människors röstintentioner förändrades under den sista 
veckan före valet och som en följd av att de tittade på tv-duellen 
mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Kapitlet undersöker 
också hur vanlig och effektiv strategin att attackera och kritisera 
motståndaren var i tv-duellen mellan Persson och Reinfeldt. 

I bokens allra sista kapitel är det dags att rikta blicken mot 
framtiden, eller närmare bestämt den kommande valrörelsen. Val-
rörelsen 2010: den första nya, den sista gamla eller en i raden nygamla? 
är titeln på detta kapitel där Lars Nord diskuterar aktuella trender 
i den moderna svenska valrörelsen och vilka förändringar som kan 
förväntas ske i partiers, mediers och medborgares förhållningssätt 
till varandra, inte minst med tanke på Internets utveckling och 
potential som kampanjverktyg, informationsbärare och debatt-
arena. Diskussionen om den framtida valrörelsen baseras huvud-
sakligen på en summering av de föregående tio kapitlens analyser 
av valrörelsen 2006 vad gäller den politiska kommunikationen 
och samspelet mellan politiska aktörer, medier och medborgare.
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2. Valmanifestens bilder av Sverige  
– kampen om gestaltningarna

Adam Shehata

Allians för Sverige vill skapa ett nytt hopp för Sverige. Tillsammans med 
andra vill vi återskapa tron på framtiden och på Sverige som ett fram-
gångsrikt land. (Ur Allians för Sveriges valmanifest.)

Vi ber om väljarnas förtroende för ett Sverige i sammanhållning. Ett så-
dant samhälle kan inte byggas på låga löner och sämre arbetsvillkor. Det 
kan inte byggas på stora skattesänkningar och försämringar för arbetslösa 
och sjuka. (Ur Socialdemokraternas valmanifest.)

Det sägs ibland att svensk politik inte erbjuder några valmöjlighe-
ter. Att de politiska skillnaderna mellan partierna blivit marginella 
och att både vänster- och högerpartier trängs i den politiska mit-
ten i jakt på breda medelklassgrupper. Dagens valrörelser ställer 
partierna inför en rad utmaningar. Svenska väljare har överlag bli-
vit mindre lojala mot enskilda partier, vilket skapat ett utrymme 
för relativt snabba upp- och nedgångar i partiernas väljarstöd. En 
större andel väljare än någonsin väntar med sitt röstbeslut ända in 
i valrörelsen och många drar sig inte för att byta parti mellan två 
riksdagsval.1 För partierna gäller det att samtidigt attrahera breda 
lättrörliga väljargrupper och inte stöta bort trogna anhängare – en 
balansakt som inte alltid är enkel att genomföra. 

Att kontrollera valrörelsens dagordning och forma den bild av 
verkligheten som den offentliga valdebatten utgår ifrån är helt av-
görande för de partier som vill nå framgångar i valet. Samtidigt 
är formandet av verklighetsbilder en av de mest centrala dimen-
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sionerna av makt.2 Att olika politiska aktörer vill påverka medier-
nas och medborgarnas bilder av verkligheten är därför knappast 
konstigt. Mot den bakgrunden står partiernas valbudskap i fokus 
för detta kapitel. Den huvudfråga som ska undersökas är vilka 
verklighetsbeskrivningar som de två huvudalternativen Socialde-
mokraterna och Allians för Sverige ville lyfta fram under 2006 års 
valrörelse.

Inom den politisk-kommunikativa litteraturen skiljer man ofta 
mellan två typer av makt:3 å ena sidan den så kallade dagordnings-
makten som handlar om vilka frågor som ska debatteras,4 å andra 
sidan den så kallade framing-makten som handlar mer om hur 
en fråga beskrivs och uppfattas av olika aktörer.5 Enkelt uttryckt 
kan man säga att kampen om dagordningar rör vilka sakfrågor 
och politikområden olika aktörer vill lyfta fram och politisera un-
der exempelvis en valrörelse, medan framing-kampen handlar om 
vilka verklighetsbilder som ska dominera dessa sakfrågor. Det här 
kapitlet handlar om just verklighetsbilderna och undersökningen 
utgår därför ifrån tidigare forskning kring framing-teorin – eller 
gestaltningsteorin som den kommer att benämnas här6 – snarare 
än teorier om uppbyggnaden av politiska dagordningar.7

Förutom att vara en beskrivning av partiernas valbudskap och 
verklighetsbilder syftar denna undersökning till att belysa den 
större frågan om graden av gestaltningskonkurrens och gestalt-
ningsenighet mellan Socialdemokraterna och Allianspartierna 
under valrörelsen 2006. Tidigare forskning har nämligen visat att 
graden av gestaltningskonkurrens mellan centrala politiska aktö-
rer kan påverka både nyhetsmediernas sätt att rapportera om poli-
tik8 och opinionsbildningen.9 Den fråga som varit central i denna 
forskning är i vilken utsträckning en enskild gestaltning tillåtits 
dominera den offentliga debatten samt i vilken utsträckning den 
utmanats av inflytelserika politiska aktörer.

Partiernas valmanifest betraktas i denna studie som strategiska 
dokument som partierna använder sig av för att positionera och 
profilera sig i förhållande till andra partier och inför väljarna. Det 
är värt att påpeka att valet av fokus – partiernas valmanifest – be-
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gränsar diskussionen om konflikt och samförstånd i svensk politik 
till de sakfrågor och problem som de politiska aktörerna själva 
ville lyfta fram i valrörelsen. I den bemärkelsen handlar detta ka-
pitel snarare om vad partierna valde att politisera under valrörelsen 
än om alla eventuella ideologiska eller sakpolitiska skillnader som 
inte uttrycks. Annorlunda uttryckt begränsar sig denna under-
sökning till vad som faktiskt sägs i valmanifesten och inte vad 
som görs. Detta val är i linje med ett politiskt kommunikativt per-
spektiv på politik där det huvudsakliga intresset handlar om hur 
politik kommuniceras.

Valbudskap som gestaltningar
De svenska partiernas valmanifest kan analyseras utifrån en 
mängd olika utgångspunkter. Det politisk-kommunikativa per-
spektiv som denna studie utgår ifrån betraktar valmanifesten som 
strategiska dokument där partierna lyfter fram sakfrågor, sam-
hällsproblem och verklighetsbeskrivningar som de vill ska präg-
la valdebatten. Valmanifesten är därmed ett av de verktyg som 
partierna använder sig av för att kommunicera med och påverka 
de två övriga aktörsgrupperna i den politiska kommunikationen: 
medierna och väljarna.10 

Med valmanifesten vill partierna inte enbart informera om var 
de står i olika politiska sakfrågor utan också förmedla en bild av 
samhället – en bild som motiverar den politik de önskar genom-
föra. I den bemärkelsen handlar valrörelsen i stor utsträckning 
om att vinna kampen om problemformuleringar, en fråga som 
är nära besläktad med den så kallade gestaltningsteorin (framing 
theory). Det är utifrån ett gestaltningsperspektiv som de politiska 
partiernas valbudskap och verklighetsbeskrivningar kommer att 
analyseras i denna studie.

Att påstå att gestaltningsteorin utgör något enhetligt teore-
tiskt och metodologiskt angreppssätt inom den forskning som rör 
samspelet mellan politiska eliter, medier och medborgare är minst 
sagt en överdrift. Snarare präglas gestaltningsteorin av influenser 
från både kognitiva, konstruktivistiska och kritiska forsknings-
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traditioner,11 vilket bidragit till att framing har beskrivits som ett 
splittrat forskningsparadigm.12 Ändå finns det klart gemensamma 
drag och utgångspunkter som karaktäriserar detta forskningsfält. 
Därför ska jag i det följande redogöra för hur gestaltningsteorin 
används i denna undersökning och på vilket sätt den bidrar till en 
analys av partiernas valbudskap.

Jämfört med klassisk dagordningsteori handlar gestaltningar 
om betydligt mer än vilka sakfrågor och ämnen som står högst 
upp på politikernas, mediernas och väljarnas dagordning.13 Att 
gestalta är en oundviklig del av all kommunikation. Samtidigt 
är gestaltningar starkt förknippade med politiska intentioner och 
strategier,14 som har att göra med hur en aktör definierar och kon-
struerar en politisk fråga.15 I den meningen är gestaltningar både 
en ofrånkomlig realitet och ett politiskt vapen för att forma män-
niskors bilder av och uppfattningar om verkligheten.16 

Medieforskarna Zhongdang Pan och Gerald Kosicki menar 
exempelvis att »gestaltningar handlar om en ideologisk kamp om 
inte endast en frågas räckvidd och omfattning, utan också om 
vilka som ska anses vara ansvariga och vilka som påverkas, vilka 
ideologiska principer eller varaktiga värden som anses vara rele-
vanta och var en fråga ska hanteras«.17 Därmed är gestaltningar en 
betydelsefull del av partiernas opinionsbildande och opinionsför-
medlande arbete, inte minst under valrörelser då den egna politi-
ken ska kommuniceras på ett sätt som tilltalar breda väljargrup-
per och samtidigt profilerar det egna partiet i förhållande till de 
övriga.

Trots dessa vägledande idéer om vad gestaltningsteorin hand-
lar om finns en uppsjö föreslagna definitioner av gestaltningsbe-
greppet, vilka är mer eller mindre breda och därmed olika väl 
anpassade för empiriska analyser. En utbredd sociologiskt inspire-
rad definition beskriver gestaltningar som organiserande principer.18 
William Gamson och Andre Modigliani skriver exempelvis att 
»kärnan är en grundläggande organiserande idé, eller gestaltning, 
för att skapa mening kring relevanta händelser och för att föreslå 
vad en fråga handlar om«.19 I samma anda, men ändå mer ut-
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vecklat, menar Stephen Reese att »gestaltningar är organiserande 
principer som är socialt utbredda och varaktiga över tid, och som 
fungerar symboliskt för att strukturera den sociala världen på ett 
meningsfullt sätt«.20 

Ett problem med den sistnämnda definitionen är att den blan-
dar samman innebörden av begreppet gestaltning – vilket i första 
hand är en teoretisk fråga – och i vilken utsträckning en enskild 
gestaltning har fått genomslag i samhället – vilket i första hand är 
en empirisk fråga. I praktiken innebär detta att en »organiserande 
princip« som inte delas av en kritisk massa eller är beständig över 
tid inte utgör en gestaltning. 

Bortsett från det problematiska i att definiera vad som utgör 
en tillräckligt stor kritisk massa samt vad som bör betraktas som 
tillräcklig tidsmässig varaktighet, finns det starka skäl att skilja 
teoretiska definitioner och operationella indikatorer från ett po-
tentiellt forskningsresultat. Det är också tämligen oklart om en 
sådan empirikänslig definition är förenlig med den vitt spridda 
uppfattningen att gestaltningar är oundvikliga, och att all kom-
munikation organiseras av gestaltningar. 

Av den anledningen behövs en definition av gestaltningar som 
både fångar de strategiska och politiskt kommunikativa dimen-
sionerna av teorin och samtidigt möjliggör en empirisk analys av 
de svenska partiernas valbudskap. En sådan definition har formu-
lerats av den amerikanske medieforskaren Robert Entman:21

Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklig-
het och göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, på 
ett sätt som föreslår vissa specifika problembeskrivningar, orsaks-
förklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problem.22

Att gestalta handlar därmed ytterst om att definiera och formu-
lera problem. Den som har gestaltningsmakt har problemformu-
leringsmakt, vilket ofta har direkta politiska implikationer: 
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…politikens och policyutvecklingens kärna utgörs av en ständig 
kamp om var problem kommer från och, givet svaret på den frågan, 
vilka typer av lösningar som bör övervägas.23 

För de politiska partiernas del handlar det om att formulera poli-
tiska problem som motiverar de politiska åtgärder de vill genom-
föra. I linje med Entmans argumentation utgår denna studie ifrån 
att problemdefinitionen är den enskilt viktigaste komponenten i 
gestaltningsprocessen. Att formulera problem, och att övertyga 
andra om vad som utgör problem, organiserar och begränsar den 
politiska debatten till att handla om vissa aspekter av verklighe-
ten. Samtidigt utesluter inte en problemdefinition skilda synsätt 
på problemets orsaker och lämpliga lösningar. 

Samtliga svenska partier kan exempelvis vara helt överens om 
att klimatförändringar utgör ett samhällsproblem och att de är 
orsakade av koldioxidutsläpp men förespråka vitt skilda lösningar 
på problemet. Att analysera partiernas valmanifest utifrån ett ge-
staltningsperspektiv handlar med andra ord om att studera hur de 
formulerar problem och föreslår lösningar. Den följande analysen 
av vilka verklighetsbilder partierna erbjöd i samband med 2006 
års valrörelse utgår ifrån denna syn på gestaltningar. Som vi snart 
ska se bidrar Entmans gestaltningsbegrepp också till en analys av 
gestaltningskonkurrens och gestaltningsenighet i svensk politik.

Att analysera gestaltningar
Den övergripande frågan som ska besvaras i denna undersökning 
handlar om vilken bild av Sverige som Socialdemokraterna och 
Allianspartierna ville förmedla inför riksdagsvalet 2006. I den be-
märkelsen betraktas valmanifesten som strategiska dokument som 
partierna använder sig av i sin kommunikation med medier och 
väljare. Till skillnad från övrig politisk kommunikation i samband 
med valrörelser är valmanifesten helt och hållet kontrollerade av 
partierna själva, vilket innebär att de har full kontroll över vilka 
sakfrågor som lyfts fram och på vilket sätt dessa beskrivs.24

Forskningslitteraturens många definitioner av gestaltningsbe-
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greppet innebär att det saknas utvecklade standarder för att em-
piriskt analysera gestaltningar i den politiska kommunikationen. 
Med forskningsspråk kan man konstatera att det inte finns några 
färdigutvecklade operationaliseringar som kontinuerligt används 
för att undersöka förekomsten av gestaltningar i propaganda-
material och medieinnehåll. I stora drag kan man skilja mellan 
studier som syftar till att undersöka förekomsten av ett antal på 
förhand definierade gestaltningar i ett givet material och studier 
som syftar till att generera gestaltningar ur ett material. Den förra 
typen av studier är betydligt vanligare medan det fortfarande är 
tämligen ont om litteratur som diskuterar hur man på ett syste-
matiskt, tillförlitligt och transparent sätt genererar gestaltningar 
ur texter.25 Den strategi som används här utgår från Entmans 
gestaltningsbegrepp och fokuserar särskilt på gestaltningar som 
problembilder.

En central del av gestaltningsprocessen är att peka ut vad som 
utgör problem. På vissa politikområden kan det vara en kamp 
om gestaltningar i bemärkelsen att olika problembilder står mot 
och konkurrerar med varandra.26 På andra politikområden kan 
en enskild problembild förespråkas av samtliga partier och därför 
dominera den offentliga politiska debatten. I jakten på gestalt-
ningar i Socialdemokraternas och Alliansens valmanifest används 
en kvalitativ textanalys där tre övergripande frågor har organise-
rat läsningen av materialet: (1) vilka problembilder lyfts fram, (2) 
vilka orsaker till det beskrivna problemet lyfts fram samt (3) vilka 
lösningar på det beskrivna problemet lyfts fram?

För att på ett systematiskt och tillförlitligt sätt kunna analy-
sera förekomsten av olika gestaltningar krävs dock ett antal pre-
ciseringar – framför allt av två skäl. Det ena skälet är att gestalt-
ningar teoretiskt sett inte kan reduceras till enbart en beskrivning 
av olika problem-, orsaks- och lösningsbilder. En gestaltning är 
mer än en beskrivning. Gestaltningar organiseras av centrala och 
ofta slagkraftiga nyckelbegrepp som både fångar essensen i pro-
blembilder och gör dem möjliga att enkelt kommunicera. Därför 
måste en gestaltningsstudie syfta till att identifiera de centrala 
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begrepp som används för att synliggöra gestaltningar och skilja 
dem från potentiella konkurrenter.27 

Det andra skälet är att framför allt problem-, orsaks- och lös-
ningsbilder kan analyseras på väldigt olika nivåer. Vilken nivå 
forskaren väljer får avgörande konsekvenser för vilka slutsatser 
man kan dra om i vilken utsträckning flera gestaltningar står mot 
varandra inom olika politikområden. Om exempelvis samtliga 
partier är eniga om att ett förändrat klimat med stigande tempe-
raturer utgör ett problem (problembild) och att mänsklig aktivitet 
i form av utsläpp av växthusgaser är en orsak till detta problem (or-
saksbild), kan samtliga också vara överens om att lösningen består 
i att man minskar utsläppen av dessa växthusgaser, men ändå vara 
oense om med hur mycket de ska minska. Har parterna då olika 
lösningsbilder? Utgångspunkten för den kommande analysen är 
att svaret på den frågan är nej – partierna har ur ett gestaltnings-
perspektiv en gemensam lösningsbild även om en politisk konflikt 
på detta sätt uppstår om de specifika lösningarna för enskilda sak-
frågor. Anledningen är att gestaltningar befinner sig på en högre 
teoretisk – eller mer generell – nivå än enskilda sakfrågor: 

Gestaltningar är emellertid mer omfattande än sakfrågor. Sakfrå-
gor är relativt smalt avgränsade konflikter som rör politik. Olika 
ståndpunkter i en fråga utgår vanligtvis ifrån ett antal gemensamma 
underliggande antaganden i en gestaltning. Opposition handlar ofta 
om kritik och oenighet i fråga om finansiering och medel för att nå 
en begränsad uppsättning av mål.28 

Analysen av orsaks- och lösningsbilder görs därför på en nivå som 
inte begränsar sig till specifika sakfrågor. En relevant distinktion 
i detta avseende är den som gestaltningsforskaren Shanto Iyengar 
gjort mellan orsaksansvar och lösningsansvar.29 Den avgörande 
frågan är här i vilken utsträckning ansvar tillskrivs de enskilda 
aktörer som är direkt berörda av ett problem eller om ansvar till-
skrivs samhället – exempelvis politiken, staten och den offentliga 
sektorn. I ett försök att urskilja olika gestaltningar i Socialdemo-
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kraternas och Allianspartiernas valmanifest kommer både orsaks- 
och lösningsbilderna att analyseras längs dimensionen individuellt 
ansvar kontra samhällsansvar. 

Denna strategi möjliggör en mer fokuserad analys av de verk-
lighetsbilder partierna ville föra fram under valrörelsen 2006 samt 
en diskussion om i vilka avseenden partiernas verklighetsbilder 
präglas av gestaltningskonkurrens respektive gestaltningsenighet. 
Utifrån valmanifestens innehåll fokuserar analysen på sex teman 
eller politikområden: 1) bilden av Sverige inför valet, 2) svensk eko-
nomi, sysselsättning och arbetsmarknad, 3) den svenska välfärden, 
4) den svenska skolan, 5) brott och straff samt 6) miljöfrågor. Dessa 
teman har analyserats med hjälp av följande frågeställningar.

Problembild
a) Vad lyfts fram som problem?
b) Vilka nyckelbegrepp används för att lyfta fram problembilden? 

Orsaksbild
a) Vad lyfts fram som orsaker till det beskrivna problemet?
b) Tillskrivs orsaksansvar huvudsakligen den offentliga eller den 
privata sektorn?

Lösningsbild
a) Vad lyfts fram som lösningar på det beskrivna problemet?
b) Tillskrivs lösningsansvar huvudsakligen den offentliga eller den 
privata sektorn?

Dessa analysfrågor utgör grunden för en diskussion om graden 
av gestaltningskonkurrens respektive gestaltningsenighet mellan 
Socialdemokraterna och Allianspartierna i samband med valet 
2006. Rent hypotetiskt kan man tänka sig en rad kombinatio-
ner av resultat. För det första kan partierna presentera helt olika 
problembilder inom ett givet politikområde. Därmed följer också 
skilda orsaks- och lösningsbeskrivningar. En sådan situation kän-
netecknas av full gestaltningskonkurrens. För det andra kan par-
tierna presentera liknande problembilder men olika orsaks- och 
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lösningsbilder. Exempelvis skulle ett parti kunna lyfta fram av-
regleringarnas betydelse för att förbättra företagens villkor medan 
ett annat parti lyfter fram offentliga satsningar på enskilda bran-
scher för att uppnå samma mål. En sådan situation kännetecknas 
av begränsad gestaltningskonkurrens eftersom den gemensamma 
problembilden begränsar debatten till att handla om de rätta åt-
gärderna. Avslutningsvis kännetecknar gestaltningsenighet en si-
tuation då samtliga partier är eniga om problembild, orsaker och 
lösningar.

Mot den bakgrunden har det blivit dags att analysera Social-
demokraternas och Allianspartiernas valbudskap inför valet 2006. 
Det material som undersöks är Socialdemokraternas valmanifest 
»Alla ska med« samt Allianspartiernas gemensamma valmanifest 
»Fler i arbete – mer att dela på«. I några fall hänvisas också till 
de enskilda allianspartiernas manifest, men dessa används enbart 
som komplement till huvudmaterialet med syftet att kontrollera 
eventuella avvikelser från det gemensamma dokumentet.

Resultat
Två konkurrerande Sverigebilder stod mot varandra under valrö-
relsen 2006. Den ena sammanfattas i Socialdemokraternas huvud-
paroll veckorna före valet: »Alla ska med«. Den andra Sverigebil-
den fångas i titeln på Allianspartiernas gemensamma valmanifest: 
»Fler i arbete – mer att dela på«. Socialdemokraternas paroll för 
tankarna till en resa som pågår här och nu. Det går bra för Sverige, 
ett framgångsrikt land på väg mot en ljus framtid. Men ingen ska 
lämnas kvar på perrongen – alla ska med. Alliansens Sverigebild 
är inte lika tvärsäkert ljus. Fler måste arbeta. Först därefter kan 
kakan fördelas. Ändå inger titeln hopp. Den uttrycker en vision 
och en idé om vägen dit.

Bilden av Sverige inför valet
Det finns en övergripande gestaltning som präglar hela Alliansens 
bild av Sverige. Det är bilden av ett Sverige som har stagnerat, en 
bild som uttrycks redan i valmanifestets första meningar: »Allians 
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för Sverige vill skapa ett nytt hopp för Sverige. Tillsammans med 
andra vill vi återskapa tron på framtiden och på Sverige som ett 
framgångsrikt land.« Enskildas maktlöshet är ett grundproblem 
och människors möjligheter att påverka sin egen situation måste 
tas tillvara. Denna övergripande problembild av Sverige kommu-
niceras och organiseras kring två centrala nyckelbegrepp: utanför-
skapet och maktlösheten.

Alliansens gestaltning av tillståndet i Sverige – och det bud-
skap som de ville förmedla inför riksdagsvalet 2006 – byggde 
på en genomgående problembild med tillhörande orsaker och fö-
reslagna lösningar. Ord som »utanförskap« lyfter fram bilden av 
ett samhälle där många människor inte är delaktiga, placerade 
»utanför« utan möjlighet att bidra med sina egna förmågor. Utan-
förskapet går hand i hand med en maktlöshet som låser fast män-
niskor i liv som de inte själva kan påverka. Bilden som förmedlas 
är att kreativiteten och drivkraften hos stora delar av Sveriges 
befolkning har kvästs och att deras potential inte tas tillvara. Or-
saken till utanförskapet – som starkt kopplas till förutsättningar 
för individen att försörja sig själv – är »höga trösklar« som hindrar 
människors inträde på arbetsmarknaden. Roten till problemet är, 
i vid bemärkelse, politiken och statens inblandning i människors 
vardagsliv. Därmed blir lösningen på utanförskap och maktlöshet 
att begränsa statens roll och dra ner på offentliga åtaganden. Där-
för vill Alliansen »öka makten för enskilda och familjer i deras 
vardag, inte minst genom större möjligheter för människor med 
låga eller normala inkomster att påverka sin situation genom eget 
arbete«.30

Den socialdemokratiska Sverigebilden är annorlunda. Partiets 
övergripande slogan – »Alla ska med« – förmedlar bilden av ett 
framgångsrikt land som är på rätt väg under sin resa mot fram-
tiden. Den problembild som kommer till uttryck är framför allt 
ett odefinierat hot mot tanken att »alla ska med«. I valmanifestet 
är det framför allt ett överhängande hot mot den sociala trygghet 
som antas finnas i Sverige. Och källan till det hot som målas upp 
är direkt relaterat till det politiska alternativ som erbjuds av Al-
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liansen: »Det går inte att bygga ut välfärden och samtidigt göra 
stora skattesänkningar. Resultatet av en sådan politik blir högre 
räntor och stigande arbetslöshet, med ökande klyftor som följd. 
Här går skiljelinjen mellan vänster och höger i svensk politik, nu 
som alltid.«31 Politiken och staten har en uppgift. Drar sig politi-
ken tillbaka hotas den sociala tryggheten. Lösningen är fortsatta 
politiska satsningar där den offentliga sektorn fungerar som en 
självklar drivkraft.

Sammanfattningsvis kännetecknas bilden av Sverige inför va-
let av full gestaltningskonkurrens. Socialdemokraternas och allians-
partiernas valmanifest ger två skilda problembilder av tillståndet i 
Sverige som med nödvändighet ger två olika syner på både orsaker 
och lösningar. I det ena fallet är Sverige ett framgångsrikt land på 
en resa mot än mer framgång. I det andra fallet präglas Sverige 
av utanförskap och maktlöshet, vilket gör att det behövs ett »nytt 
hopp« för Sverige.

Ekonomi, sysselsättning och arbetsmarknad 
– en kamp om gestaltningar
Vad som utgör problem i det svenska samhället är något som kon-
strueras socialt. Samhällsproblem är inte objektiva i någon bemär-
kelse. Snarare kan de vara mer eller mindre intersubjektiva, det 
vill säga problembilder kan delas av få eller flera aktörer. Medan 
Socialdemokraterna ville förmedla en bild av en stabil och sund 
svensk ekonomi fokuserade Alliansens problemformulering på 
omfattande arbetslöshet och utanförskap.

Socialdemokraterna

Den positiva tongången i Socialdemokraternas valmanifest an-
läggs redan i valmanifestets inledning: »Sverige konkurrerar i 
dag framgångsrikt med kunskap, trygghet och goda arbetsvillkor. 
Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Pri-
serna är stabila, räntorna låga och reallöneökningarna goda. Bryts 
den starka ekonomiska utvecklingen hotas jobben.«32 I stället for-
muleras problem kring vad som skulle hända med en alternativ 
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politik: »Arbetslöshet är inte den arbetslöses fel. Sjukdom slår 
blint. Förtidspensionärer har ofta slitit ett långt arbetsliv. När det 
går bra för Sverige vill vi förbättra – inte försämra – för dem som 
är mest utsatta.«33 Vidare konstateras att »Alla, även de som i dag 
står längst ifrån arbetsmarknaden, ska med. Ingen tjänar på att 
människor slås ut.«34

Frågan om arbete uppges vara viktig för Socialdemokraterna. 
Samtidigt gestaltas ansvarsfrågan snarast som en individuell rät-
tighet och en offentlig skyldighet: »Alla som vill och kan arbeta 
ska också kunna få ett jobb.«35 Det offentliga har med andra ord 
ett ansvar för att skapa jobb. Om politiken drar sig tillbaka upp-
står därför problem. Men politiken måste också fånga upp dem 
som drabbas av arbetslöshet. Vill den enskilde bidra är det bra, 
men inte någon nödvändighet: »Alla kan någon gång förlora job-
bet och ha svårt att hitta ett nytt. Då ska a-kassan erbjuda in-
komsttrygghet. […] Alla som kan och vill bidra till utvecklingen 
med eget arbete ska kunna göra det – även om det inte handlar 
om full tid eller krävs en anpassning av arbetsmiljön. […] Lö-
nebidrag, trygghetsanställningar och andra lönesubventioner ska 
byggas ut.«36

Men människor har inte bara »rätt till arbete« utan också rätt 
till en viss typ av arbete – något som utgör ett problem på dagens 
arbetsmarknad, enligt Socialdemokraternas valmanifest. I grun-
den är det de »otrygga« anställningarna som är ett problem och 
det är politikens uppgift att åtgärda detta. I det socialdemokratiska 
valmanifestet framhålls exempelvis att »De fasta anställningarna 
ska bli fler, de otrygga visstidsanställningarna färre,«37 och att »I 
dag arbetar många kvinnor deltid trots att de vill ha heltid. Vi vill 
lagstifta så att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet.«38 

Allianspartierna

Hela Alliansens syn på sysselsättning och arbetslöshet präglas 
av idén om utanförskap och enskildas maktlöshet att påverka sin 
egen situation. Omfattningen av problemet beskrivs som tämligen 
stort: »Över en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. 
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Trots högkonjunktur råder det massarbetslöshet i Sverige. Inte i 
någon högkonjunktur i modern tid har så många människor stått 
utanför som i dag.«39 Problembilden är densamma i samtliga bor-
gerliga partiers valmanifest. 

Kristdemokraterna skriver exempelvis: »Trots att vi befinner 
oss på toppen av en högkonjunktur står drygt en miljon männi-
skor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är oacceptabelt 
att så många människor i vårt land inte får uppleva den värdefulla 
arbetsgemenskapen.«40 Folkpartiets valmanifest konstaterar att 
den verkliga arbetslösheten är rekordstor och att utanförskapet 
växer: »Om ungefär en miljon människor av en arbetskraft på 
drygt fem miljoner inte har något arbete är det i sig ett tecken på 
att företagsamheten i landet inte är tillräcklig.«41 Även i Center-
partiets valmanifest etableras den gemensamma problembilden i 
ett tidigt skede: »Vårt land har fantastiska möjligheter men alla 
får inte chansen och allt fler lever i utanförskap. Drygt en mil-
jon människor står utanför arbetsmarknaden. Vart femte hushåll i 
Sverige är bidragsberoende.«42

Utanförskapet i Sverige kan bara brytas genom att fler kom-
mer i arbete. Orsaken till utanförskapet är »trösklar« som hindrar 
människor in på arbetsmarknaden, vilka för unga människor ris-
kerar att leda »till ett livslångt utanförskap«.43 Roten till proble-
met finns bland annat i en politik som förhindrar att människor 
jobbar: »Höga skatter, krångliga regler och omfattande åtaganden 
gör att arbetsgivare drar sig för att anställa.«44 Lösningen är där-
för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, dels genom att 
»göra det mer lönsamt att arbeta« genom sänkta inkomstskatter, 
dels genom att göra det »enklare och mindre kostsamt« för företag 
att anställa. Därutöver behövs »åtgärder som förbättrar Sveriges 
företagsklimat och gör det mer lönsamt att driva företag«.45 Att 
sänka eller avskaffa skatter för både löntagare och företagare är 
nyckeln till sänkta trösklar. 

Centerpartiet framhåller att »Massarbetslösheten i Sverige 
måste bekämpas. […] Det viktigaste är att stärka den enskildes 
möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden genom utbildning 
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och sänkta trösklar«,46 och Kristdemokraterna lyfter också fram 
»trösklarnas« roll för företagsamhet och jobbskapande: »Nya jobb 
skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta 
och utveckla ett företag. Hindrande trösklar måste bort. Det är 
dags att minska krånglet för företag och företagande.«47

Till skillnad från Socialdemokraterna lyfter Alliansen inte 
fram jobbens karaktär som något problem. Skiljelinjen mellan 
trygga och otrygga jobb finns inte. I stället består trygghet i att 
över huvud taget ha ett jobb. Alliansens problembild är i detta 
avseende tydligt kopplad till utanförskap och maktlöshet. Utan 
arbete riskerar människor att bli »fast« i utanförskap, utan makt 
att påverka sin egen situation. En sådan diskussion förs exem-
pelvis i anslutning till ett resonemang om kvinnors ställning på 
arbetsmarknaden: »Ofta är det ensamstående kvinnor som sit-
ter fast i utanförskap, med små möjligheter att styra över sina 
egna liv. Därför är det viktigt att arbete alltid lönar sig framför 
bidrag, att drivkrafter för karriär skapas också för lågutbildade 
kvinnor och att alla ges ökade möjligheter att påverka sin egen 
livssituation.«48 

Centerpartiet argumenterar för en återgång till en »arbetslinje« 
där arbetstrygghet går före bidragstrygghet och konstaterar att 
»tryggheten ligger i att jobben finns«.49 

Som antyds motiverar de olika problembilderna kring »trygg-
het« i arbetet skilda politiska åtgärder, men de avspeglar också 
olika syner på ansvarsfördelningen mellan det offentliga och det 
privata – en gestaltningsskillnad som också är påtaglig i synen på 
välfärdsfrågor, vilket vi snart ska se.

Sammanfattningsvis präglas bilden av svensk ekonomi, sys-
selsättning och arbetsmarknad också av full gestaltningskonkur-
rens. I ena fallet är Sverige på rätt väg med god samhällsekonomi 
och sjunkande arbetslöshet. Den problembild som här förmedlas 
handlar i stället om det hot mot denna framgång som ett rege-
ringsskifte skulle innebära, samt den otrygghet som många män-
niskor känner på grund av otrygga anställningar. I det andra fallet 
präglas Sverige av massarbetslöshet, utanförskap och människors 



4 6

Väljarna, partierna och medierna

maktlöshet att påverka sin egen situation. Att skapa fler jobb är 
nyckeln till ett Sverige på fötter igen.

Alla talar om välfärd
Det finns en slående likhet mellan de bilder som ges av svensk 
ekonomi, arbetslöshet och sysselsättning å ena sidan och den bild 
som ges av vad som i både Alliansens och Socialdemokraternas 
valmanifest beskrivs som »välfärdsfrågor« å andra sidan. Likheten 
rör den moraliska dimensionen av gestaltningen – både arbets-
löshet och icke-fungerande välfärd är någonting dåligt – medan 
olikheten rör problembilden, det vill säga beskrivningen av ar-
betslöshetens och välfärdens tillstånd i dagens Sverige. Samtidigt 
är det två problembilder som skiljer sig mer när det gäller proble-
mens omfattning än dess karaktär.

Socialdemokraterna – välfärden ska byggas ut

Socialdemokraternas problembild präglas av en positiv grundsyn 
på svensk välfärd. Men allt är ännu inte perfekt och nya utma-
ningar väntar: »Vi tror på den svenska välfärdsmodellen, men vi 
är inte nöjda med välfärden. Ännu finns brister att rätta till. Ännu 
skiljer klyftor människor åt i vårt land. […] Den generella välfär-
den är ett effektivt sätt att omfördela samhällets resurser. Men 
välfärden är inte färdigbyggd. Välfärdens verksamheter måste 
klara att ständigt möta en ny tids behov.«50 

Problemet ligger inte så mycket i dagens välfärdspolitik som i 
det alternativ som kan komma i dess ställe. Precis som i fallet med 
arbetslösheten kommer hotet utifrån. En politisk kursändring ho-
tar att förstöra kommande välfärdssatsningar: »Det går inte att 
bygga ut välfärden och samtidigt göra stora skattesänkningar. Re-
sultatet av en sådan politik blir högre räntor och stigande arbets-
löshet, med ökande klyftor som följd. Här går skiljelinjen mellan 
vänster och höger i svensk politik, nu som alltid.«51 

Denna problembild artikuleras även i diskussionen om sjukvård. 
Sjukvården är i grunden bra men en del problem behöver åtgärdas. 
Och framför allt bör dagens system försvaras mot krafter som vill 



47

Valmanifestens bilder av Sverige – kampen om gestaltningarna

förändra den: »Svensk sjukvård håller mycket hög kvalitet. Sedan 
vårdgarantin infördes har köerna kortats dramatiskt. Vårt mål är 
en vård fri från köer. Men tillgängligheten behöver fortfarande 
bli bättre. Det ska bli lättare att komma i kontakt med vården. 
[…] Sjukvården ska inte få överlåtas till företag som drivs med 
privata vinstintressen. Resurserna till sjukvården ska fortsätta att 
öka. Sjukförsäkringen ska försvaras.«52 

Budskapet som förmedlas handlar återkommande om »ut-
byggnad« av välfärden. Det gäller tandvård, sjukvård och äld-
revård. Tillgången på platser vid särskilda boenden ska öka och 
Socialdemokraterna vill använda »kommunernas ökade resurser i 
form av ökade skatteintäkter och statsbidrag till att öka personal-
tätheten i äldreomsorgen«.53 Därutöver utlovas utbyggnad av fler 
bostäder: »Under de kommande tio åren vill vi bygga 100 000 nya 
bostäder för äldre. […] Tillgången på platser i särskilt boende ska 
öka kraftigt så att de motsvarar behoven.«54 En föreslagen tand-
vårdsreform beskrivs som »nästa steg i välfärdsbygget«.55

Allianspartierna – välfärden ska förnyas

I sin karaktär finns slående likheter mellan delar av Socialdemo-
kraternas problembild av svensk välfärd och Alliansens, även om 
synen på problemens omfattning skiljer. Alliansen konstaterar att 
»Sverige står inför flera välfärdsutmaningar. Allt fler revor blottas 
och välfärdens viktigaste områden urholkas. Hälso- och sjukvår-
den kämpar med långa köer, otillräckliga resurser och svårigheter 
att rekrytera och behålla vårdpersonal.«56 Alliansen är också noga 
med att påpeka vilka grupper av människor som drabbas värst 
av sjukvårdens brister: »Vården och omsorgen brister särskilt i att 
värna dem med störst behov och dem som inte alltid kan föra 
sin egen talan – multisjuka, kroniskt sjuka, missbrukare, funk-
tionshindrade, psykiskt sjuka och personer i behov av vård i livets 
slutskede.«57 Därutöver måste kvaliteten i hälso- och sjukvården 
bli bättre, enligt Alliansen. De värden som framhålls som efter-
strävansvärda är »trygghet« och »tillgänglighet«. I Folkpartiets 
valmanifest bekräftas just tillgängligheten som ett huvudproblem: 
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»En aktuell internationell utvärdering visar att den svenska sjuk-
vårdens allra största problem är tillgängligheten.«58 

Orsakerna till välfärdens problem uppges framför allt vara 
brist på »valfrihet« och »mångfald« av välfärdsproducenter. Där-
för behövs en »förnyelse« av välfärden som går ut på att »stärka 
den enskildes rätt till fria val i alla delar av vården och omsor-
gen«.59 Samma orsaks- och lösningssyn uttrycks också på följande 
sätt: »Förändringar som stärker patientens ställning och ökar till-
gängligheten till vård och omsorg ska prioriteras. En förbättrad 
välfärd kräver både kvalitetsförbättrande nytänkande, en mång-
fald av aktörer, stor frihet för den enskilde i kombination med ett 
ekonomiskt resurstillskott – i första hand till äldreomsorgen och 
psykiatrin.«60 Patientens behov och egna önskemål är tillsammans 
med förekomsten av alternativa vårdproducenter avgörande för en 
framgångsrik välfärd: »Patienten ska ha rätt att välja såväl läkare 
eller annan vårdgivare« och att med »fler alternativa vårdgivare 
kommer det att finnas verkliga valmöjligheter för de patienter 
som står i kö.«61 

Denna orsaks- och lösningssyn är stark också i Centerpartiets 
valmanifest: »Centerpartiet vill ge medborgarna makten över 
resurserna och släppa in fler välfärdsentreprenörer som arbetar 
med kvalitetskriterier och öppna jämförelser. […] Varje politisk 
beslutsnivå ska erbjuda medborgarna både offentliga och privata 
utförare. Allt för att sporra fler företag och skapa fler valmöjlig-
heter.«62 Samtidigt framgår det tydligt av Alliansens valmanifest 
att »Välfärden ska vara gemensamt finansierad och fördelas efter 
behov«, vilket också klargörs i Centerpartiets valmanifest.63

En liknande problembild präglar synen på äldreomsorgen. 
Tillgängligheten har försämrats och otryggheten ökat: »När äld-
reboendeplatser försvunnit under den senaste mandatperioden 
har vi fått en situation där allt fler saknar ett fullgott medicinskt 
omhändertagande och allt fler känner sig ensamma och isolerade 
i ett otryggt boende.«64 Lösningen är en kombination av ökade 
resurser och valmöjligheter: »För att öka tryggheten satsar vi där-
för på att öka platserna i särskilt boende för äldre genom investe-
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ringsstöd. Också för att Fritt Valreformen för äldre, som innebär 
att äldre efter biståndsbedömning ska få välja äldreboende och 
vem som ska ge hemtjänsten, ska fungera fullt ut och ge reella 
valmöjligheter förutsätts fler platser i särskilt boende.«65

Välfärd som drivkraft eller resultat

De avgörande skiljelinjerna i gestaltningen av svensk välfärd be-
står inte i skilda syner på problemens karaktär. Snarare handlar 
det om problemens storlek där Alliansens valmanifest beskriver 
problemen som omfattande och välfärdspolitiken som ett miss-
lyckande. Socialdemokraterna framhåller i stället att åtgärder och 
satsningar ska genomföras och att utvecklingen går i rätt riktning. 
Vad som verkligen skiljer gestaltningarna åt – om man verkligen 
kan tala om två skilda gestaltningar – är synen på orsaker och 
lösningar. Mer specifikt handlar det om den offentliga och privata 
sektorns roll för skapandet av den framgångsrika välfärden. 

I Socialdemokraternas valmanifest framstår den offentliga 
sektorn som drivkraften i samhället och välfärden är i sig fram-
gångsskapande. Det uttrycks bland annat på följande sätt: »Vi 
socialdemokrater vet att trygga människor vågar. Välfärden ska-
par en trygghet genom livets olika skeden som föder både frihet 
och kreativitet. Med hög tillväxt och sjunkande arbetslöshet är 
vårt land ett tydligt bevis för att trygghet och rättvisa inte häm-
mar utvecklingen, tvärtom.«66 Den grundsynen på den offentliga 
sektorns och välfärdens kraft avspeglas också i partiets politiska 
prioriteringar: »Vård, skola och omsorg är kärnan i den socialde-
mokratiska välfärdspolitiken. Vi vill använda den offentliga sek-
torns starka finanser för att anställa fler. Den offentliga sektorn 
ska vara en föregångare som modern arbetsgivare med attraktiva 
och jämställda löner.«67 

I Alliansens valmanifest är välfärdens kvalitet i stället resul-
tatet av drivkraften inom den privata sektorn. Den orsaks- och 
lösningssynen uttrycks bland annat i valmanifestets titel: »Fler i 
arbete – mer att dela på.« Men den kommer även till uttryck i 
förslagen om ökad individuell valfrihet på välfärdsområdet. I den 
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bemärkelsen börjar alltid ett framgångsrikt samhälle med kraften 
och förmågan hos individer och inom den privata sfären: »Varje 
människas inneboende kraft tas tillvara genom att var och en får 
större möjligheter att påverka och förbättra sin livssituation. […] 
Den solidaritet som uttrycks genom de offentliga välfärdssyste-
men behöver kompletteras med ett samhälle som i högre grad 
präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet.«68 Män-
niskors känsla av mening och trygghet beskrivs som helt beroende 
av att människor har starka band till varandra i deras närmaste 
sociala omgivning, som exempelvis inom familjen, bland vänner 
och kollegor.

Sammanfattningsvis befinner sig bilden av den svenska välfär-
den i ett gränsland mellan full gestaltningskonkurrens och begrän-
sad gestaltningskonkurrens. Beskrivningarna av svensk välfärd skil-
jer sig i den meningen att problemen är betydligt mer omfattande 
i Allianspartiernas valmanifest jämfört med Socialdemokraternas. 
Däremot är beskrivningen av problemens karaktär i stora delar 
lika – vilken främst handlar om bristande tillgänglighet och re-
surser. Skillnaderna ligger i stället framför allt i orsaks- och lös-
ningsbilderna där ett »förnyelse«-perspektiv med ökad valfrihet 
och mångfald står mot ett »utbyggnads«-perspektiv med huvud-
sakligen ökade offentliga satsningar.

Den svenska skolan 
– en fråga om dåliga kunskaper
Bilden av problemen i den svenska skolan är tämligen lika i Alli-
ansens och Socialdemokraternas valmanifest. Förutom att frågan 
ägnas betydligt större utrymme i Alliansens valmanifest jämfört 
med Socialdemokraternas, är det svårt att urskilja några tydliga 
skillnader i fråga om synen på tillståndet i skolan. I båda valma-
nifesten hävdas att många elever inte når tillräckliga kunskaper. 
Alliansen skriver exempelvis att »resultaten i svensk skola har för-
sämrats, och att svenska elevers resultat, från att ha varit i topp 
internationellt, nu på sin höjd är medelmåttiga. En fjärdedel av 
eleverna når inte grundskolans mål. En tredjedel av 20-åringarna 
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har inte nått gymnasiets mål.«69 Det finns också problem med 
bristande ordning och arbetsro i skolan, enligt Alliansen. Båda 
dessa problembeskrivningar delas av Socialdemokraterna, som ex-
empelvis konstaterar att »Alltför många barn lämnar skolan utan 
fullgoda kunskaper i kärnämnena. Så får det inte fortsätta.«70

Orsakerna till kunskapsproblemen i skolan är läraryrkets för-
lorade status, enligt Alliansens valmanifest. Det finns en utbredd 
inkompetens bland lärare som bottnar i en stor andel obehöriga 
lärare och en lärarutbildning som försämrats. Med denna orsaks-
syn som grund föreslås åtgärder för att förbättra lärarnas kompe-
tens och yrkets status: »Endast behöriga lärare ska få tillsvidare-
anställas och på sikt ska endast behöriga lärare få sätta betyg.«71 

Bristande kunskaper hos elever måste upptäckas i tid och där-
för behövs kunskapstester och individuellt stöd för elever som inte 
når målen. Det är viktigt eftersom »Ungdomar som inte avslutar 
grundskolan hamnar ofta i utanförskap«.72 Ordningsproblemen 
ska hanteras med klara ordningsregler: »Lärare och rektorer ska 
ha tydliga befogenheter i skollagen för att åstadkomma ordning 
och reda – till exempel att omhänderta störande föremål, visa ut 
en störande elev ur klassrummet, ge stökiga elever kvarsittning, 
stänga av en elev tillfälligt eller flytta en stökig elev permanent 
till en annan skola.«73

Bilden av orsaker och lösningar är i stora drag desamma i 
Socialdemokraternas valmanifest, även om de inte är fullt lika 
utvecklade och detaljerade. De konstaterar exempelvis att »Kun-
skapsmålen ska vara tydliga och uppföljningen förstärkas« samt 
att »Trygghet och studiero ska råda i skolan. Gemensamma 
ordningsregler ska utarbetas av elever, föräldrar och personal 
tillsammans.«74 

I fråga om problembild och delvis i synen på orsaker och lös-
ningar är det alltså två väldigt lika verklighetsbilder som präglar 
Alliansens och Socialdemokraternas valmanifest. Den huvudsak-
liga skillnaden finns i synen på lösningar där Alliansen framhåller 
betydelsen av betyg och nationella prov i tidigare årskurser samt 
betydelsen av att skolan anpassas efter elevers individuella behov 
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och förmågor. Indirekt säger det förstås också något om orsakerna 
bakom skolans problem.

Sammanfattningsvis kännetecknas bilden av den svenska sko-
lan av begränsad gestaltningskonkurrens. Både Socialdemokraterna 
och Allianspartiernas problembild fokuserar i första hand på bris-
tande kunskaper bland elever. I den meningen råder enighet om 
problembild. Även orsaks- och lösningsbilderna präglas delvis av 
enighet eftersom både Socialdemokraterna och Allianspartierna 
pekar ut bristande kunskapsuppföljning och frånvaro av ord-
ningsregler. Men Allianspartiernas fokus på läraryrkets status, 
nationella prov, betyg och individuella stöd till elever återfinns 
inte i Socialdemokraternas valmanifest.

Brott och straff – en fråga om otrygghet
Sverige har blivit mindre tryggt land att leva i. Den problembil-
den lyfts fram i Alliansens valmanifest. Brottsligheten har ökat 
och tilltron till rättsväsendet riskerar att dala. Även den »organi-
serade brottsligheten« är ett allvarligt problem: »Våldsbrotten ökar 
stadigt. Antalet anmälda våldtäkter och misshandelsfall har blivit 
fler och bidrar till bilden av ett allt råare samhälle. Den grova 
organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot mot vårt öppna 
samhälle och mot enskilda.«75 Människors vardag beskrivs som 
»otrygg« och till problembilden hör att en låg andel av vardags-
brotten klaras upp. 

En orsak till den ökande brottsligheten är bristande resurser 
hos polisen: »Polisbrist, långa avstånd och begränsad bemanning 
under kvällar och helger sätter tryggheten på undantag på många 
håll i vårt land. Polisen ska bättre förebygga, utreda och klara upp 
brott och stå till medborgarnas tjänst.«76 Men problemen beror 
inte enbart på resursbrist utan också på otydlighet kring vad som är 
rätt och fel: »Om reaktionerna uteblir när en ung människa begår 
sina första brott är risken stor att hon eller han fastnar i en livslång 
kriminell karriär. Med tidiga och tydliga åtgärder mot ungdoms-
brottslighet i dag motverkas grov brottslighet i morgon.«77 

Mot denna problem- och orsaksbild presenterar Alliansen lös-
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ningar inriktade på ökade resurser till polis och rättsväsende, samt 
skärpta straffpåföljder för en rad våldsbrott samt utvidgade poli-
siära resurser: »När brottsligheten blir grövre ökar kraven på poli-
sens arbets- och spaningsmetoder. För att komma åt den avance-
rade kriminaliteten bör polisen få möjlighet till buggning.«78

Socialdemokraternas gestaltning av brottsligheten är snarlik 
Alliansens: »Under senare år har brottsligheten förändrats och 
blivit grövre. På vissa håll har den organiserade brottsligheten fått 
fäste.«79 Det konstateras att brottsligheten är en fråga om trygg-
het: »Vardagsbrotten skapar en otrygghet för många.«80 Utan att 
egentligen diskutera brottslighetens orsaker framhåller partiet i 
sitt valmanifest att det är en fråga om polisiära resurser och spa-
ningsteknik: »Vi behöver fler poliser med bättre verktyg att utreda 
brott och möjligheter att använda modern teknik.«81 Det korta 
avsnittet om brott och kriminalpolitik avslutas med slutsatsen att 
det inte går att få bukt med brottslighet utan att bekämpa dess 
orsaker. Vilka orsakerna är framgår dock inte.

Sammanfattningsvis präglas bilden av kriminalitet och rätts-
väsende av gestaltningsenighet. Problembilderna av ökad brottslig-
het och organiserad brottslighet delas av både Socialdemokrater 
och Allianspartier. Dessutom är detta främst en fråga om poli-
siära resurser och spaningsmetoder.

Miljön – en fråga om hållbar utveckling
Både Socialdemokraterna och Allianspartierna lyfter fram mil-
jöproblem som en utmaning inför framtiden. Framför allt är det 
»klimatförändringar« och energifrågor som oroar. Socialdemokra-
terna skriver: »Stormar, översvämningar, torka och smältande isar 

– klimathotet skrämmer.«82 I samma anda konstaterar Allianspar-
tierna att »De globala miljöutmaningarna, i synnerhet klimatför-
ändringarna, påverkar livsbetingelserna i hela världen och måste 
ges större uppmärksamhet. Utsläpp i luft och vatten är några av de 
största hot mänskligheten står inför.«83

Klimatproblemen är framför allt orsakade av fossila bränslen 
enligt Socialdemokraterna. Därför behövs en »grön omställning« 
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inriktad på en förändrad energiförsörjning: »Sveriges beroende 
av olja ska brytas till 2020. […] Den pågående globala uppvärm-
ningen kan bara förhindras om användningen av fossila bränslen 
minskar.«84 Samtidigt skapar de nya miljörelaterade problemen 
möjligheter till både samhällsekonomiska och arbetsmarknads-
mässiga framgångar: »Hållbar utveckling är en drivkraft för för-
nyelse, tillväxt och sysselsättning.«85 

Mot bakgrund av denna problem- och orsaksbild är lösning-
arna särskilt inriktade på att effektivisera energianvändningen 
och utveckla nya medel för energiförsörjning. Vad som behövs 
är utbyggd vindkraft, ökad energieffektivitet i bostäder och loka-
ler samt forsknings- och investeringsprogram som »syftar till att 
höja energieffektiviteten i hela samhället och öka produktionen av 
förnybar energi«.86 Den offentliga sektorn lyfts fram som en cen-
tral drivkraft i den gröna omställningen: »Statliga myndigheter 
och bolag ska gå före i omställningen. Offentlig upphandling ska 
fungera som hävstång för introduktion av miljö- och energiriktig 
teknik och transporter.«87

Även Allianspartierna ser ekonomiska möjligheter i den upp-
komna situationen: »Miljöutmaningarna kan bli en ekonomisk 
hävstång. Grön teknik kommer att efterfrågas vid omställningen 
av energi- och transportsystem. […] Därför är behovet av teknik 
med minimal miljöpåverkan stort, vilket innebär stora möjlighe-
ter till ökad export av miljöteknik.«88 I valmanifestet konstateras 
att klimatförändringarna »kräver kraftfulla åtgärder« inom trans-
port-, bostads- och industrisektorn samt att klimatmålen måste 
sättas högt. 

Precis som i Socialdemokraternas valmanifest framhålls be-
hovet av hållbar energianvändning och »grön« teknik. Politikens 
uppgift är att skapa spelregler för marknaden som främjar miljö-
vänliga alternativ: »Miljö- och energibeskattning ska utformas så 
att det lönar sig att ta miljöansvar. Politiken ska stimulera infö-
randet av nya alternativ. Inom givna ramar ska valet mellan olika 
former av energiproduktion styras av de beslut som fattas av ener-
giproducenter och energianvändare.«89
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Fossila bränslen som kol och olja lyfts fram som en huvudor-
sak till »den växthuseffekt som är ett direkt hot mot klimatet på 
jorden«. Därför behövs åtgärder som minskar utsläppen av koldi-
oxid och andra växthusgaser enligt Allianspartierna, exempelvis 
mer energieffektiva motorer och nya bränslen. Samtidigt är det 
med marknadsmekanismer som övergången ska genomföras och 
därför vill Allianspartierna »ge tillverkare och konsumenter in-
citament att satsa på bränslesnåla fordon och fordon drivna med 
miljövänliga bränslen«.90 Ett mer miljövänligt transportsystem 
kräver också forskning – både »traditionell« forskning och »stöd 
till näringslivets teknikutveckling«. Därutöver måste handeln 
med utsläppsrätter utvidgas enligt Alliansens valmanifest och 
frågorna drivas på internationell nivå.

Sammanfattningsvis befinner sig miljöfrågorna i gränslandet 
mellan begränsad gestaltningskonkurrens och gestaltningsenighet i 
samband med valet 2006. Klimat- och energifrågor dominerar 
problembilden i båda valmanifesten och enighet präglar synen 
på orsakerna till klimatproblemen. En hoppfull underton om 
de ekonomiska möjligheterna i en »grön omställning« återfinns 
också i båda valmanifesten. Oenigheten kretsar främst kring sy-
nen på den offentliga respektive den privata sektorns betydelse 
för att åstadkomma minskningar av utsläpp där Allianspartiernas 
lösningsbild präglas av en starkare tilltro till marknadens förmåga 
att åstadkomma förbättringar.

Slutsatser och diskussion
Analysen av Socialdemokraternas och Allianspartiernas valma-
nifest visar att valets två huvudalternativ i vissa avseenden ville 
förmedla helt olika bilder av Sverige inför valet medan de i andra 
avseenden var tämligen eniga i sina verklighetsbeskrivningar. I 
tabell 2.1 presenteras resultaten från analysen av partiernas val-
budskap med avseende på graden av gestaltningskonkurrens res-
pektive gestaltningsenighet. 

I de delar som handlar om den övergripande bilden av Sve-
rige inför valet samt svensk ekonomi, sysselsättning och ar-
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betsmarknad präglades debatten av full gestaltningskonkurrens. 
Olika problembilder stod här mot varandra under valrörelsen. Al-
lianspartiernas bild av Sverige byggdes upp kring begrepp som 
utanförskap, maktlöshet och massarbetslöshet. Sverige behövde 
förnyelse och Alliansen ville ingjuta nytt hopp inför framtiden. 
Socialdemokraternas budskap inför valet utgick från en betydligt 
mer positiv verklighetsbild. Sverige beskrevs som ett land på rätt 
väg in i framtiden där de stora utmaningarna låg i att förverkliga 
tanken att »alla ska med«. Allianspartiernas framtida skattesänk-
ningar utmålades som ett hot mot trygghet och sammanhållning.

Välfärdsfrågorna präglades i mindre grad av gestaltningskon-
kurrens eftersom Socialdemokraterna i vissa delar accepterade Al-
lianspartiernas problembeskrivning om bristande tillgänglighet 
och begränsade resurser. Däremot stod Allianspartiernas förny-
elsegestaltning mot Socialdemokraternas utbyggnadsgestaltning 

– en gestaltningskonflikt som i stor utsträckning handlade om 
vilken roll den offentliga respektive privata sektorn ska ha i utfor-
mandet av välfärdspolitiken.

Inom politikområdena den svenska skolan, brott och straff 
samt miljön var gestaltningskonkurrensen mer begränsad. I samt-
liga fall var Socialdemokraterna och Allianspartierna eniga om 
problembilderna men kunde presentera något olika orsaks- och 
lösningsbilder – framför allt i skol- och miljöfrågorna. Det är 

Tabell 2.1. Gestaltningskonkurrensen i Socialdemokraternas och Alliansens valmanifest.

Politikområde Gestaltningsklimat

Bilden av Sverige inför valet Full konkurrens

Svensk ekonomi, sysselsättning och arbetsmarknad Full konkurrens

Välfärden Full konkurrens
/begränsad konkurrens

Skolan Begränsad konkurrens

Miljön Begränsad konkurrens/enighet

Brott och straff Enighet



57

Valmanifestens bilder av Sverige – kampen om gestaltningarna

knappast någon överdrift att hävda att samtliga dessa politikom-
råden dominerades av enskilda problembilder där också språkbru-
ket hos Socialdemokraterna och Allianspartierna var påfallande 
lika. Gestaltningskonkurrensen begränsades antingen helt eller 
blev en fråga om skilda orsaks- och lösningsbilder.

Inom vissa politikområden fanns alltså en tydlig gestaltnings-
konkurrens med skilda problembilder som utgångspunkt medan 
debatten inom andra politikområden kännetecknades av begrän-
sad gestaltningskonkurrens eller till och med gestaltningsenighet. 
Graden av gestaltningskonkurrens är intressant ur ett demokra-
tiperspektiv eftersom karaktären på den offentliga debatten kan 
tänkas påverka opinionsbildningsprocesser. 

Inom den forskning som studerar relationen mellan den in-
hemska politiska eliten och journalistiken i etablerade nyhetsme-
dier har graden av gestaltningskonkurrens på politisk nivå exem-
pelvis visat sig påverka hur nyhetsmedierna gestaltar sakfrågor.91 
Dominerar en enskild gestaltning inom den politiska eliten mins-
kar sannolikheten att nyhetsmedierna erbjuder konkurrerande 
gestaltningar. Präglas däremot den politiska debatten av gestalt-
ningskonkurrens är journalisterna mer benägna att presentera 
fler perspektiv än ett på en sakfråga. Det innebär att graden av 
gestaltningskonkurrens mellan de etablerade politiska partierna 
i Sverige med stor sannolikhet har ett betydande inflytande över 
mediernas bild av olika samhällsproblem – en mediebild som i sin 
tur utgör den kanske viktigaste källan till politisk information för 
de flesta medborgare. 

Ur ett politiskt kommunikativt perspektiv är det därför täm-
ligen intressant att mediebilden av svensk ekonomi, sysselsätt-
ning och arbetsmarknad under valrörelsen 2006 dominerades så 
pass starkt av arbetslösheten, det vill säga den problembild som 
framför allt lyftes fram av Allianspartierna.92 Socialdemokrater-
nas positiva bild av den svenska ekonomin fick inte alls samma 
utrymme i nyhetsjournalistiken. I den bemärkelsen dominerade 
arbetslösheten nyhetsrapporteringen trots förekomsten av gestalt-
ningskonkurrens mellan de två mest centrala politiska aktörerna 
inför valet. 
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Att sysselsättningsfrågor också stod allra högst upp på med-
borgarnas dagordning inför valet visar på den uppförsbacke So-
cialdemokraternas verklighetsbeskrivningar hade under valrörel-
sen.93 Sannolikt påverkade journalisternas vetskap om väljarnas 
syn på arbetslösheten det sätt som frågan behandlades i medierna, 
och bidrog därmed till sysselsättningsfrågornas framträdande ut-
rymme i valjournalistiken. Men om medierna endast avspeglade 
väljaropinionen eller om nyhetsrapporteringen också påverkade 
medborgarnas syn på arbetslösheten är förstås fortfarande en öp-
pen fråga. Just den frågan behandlas i kapitel 9. 
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3. Professionaliseringen av svenska 
valkampanjer – myt eller verklighet?1

Jesper Strömbäck

Under de senaste decennierna har metoderna för att bedriva val-
kampanjer förändrats på en rad sätt. Till skillnad från förr förlitar 
sig moderna politiska kampanjer inte huvudsakligen på frivilliga 
kampanjarbetare, interpersonell kommunikation och expertis 
som har vunnits genom egna erfarenheter av att vara politiker. I 
stället förlitar sig moderna kampanjer på medier och professionell 
expertis när det gäller användandet av olika sofistikerade kam-
panjtekniker, exempelvis opinionsmätningar, väljarsegmentering 
och målgruppsanpassning.2 Enligt titeln på en framträdande bok 
finns det »ingen plats för amatörer« i moderna och sofistikerade 
valkampanjer.3 Om gårdagens kampanjkrigare var aktivister och 
frivilliga kampanjarbetare är dagens kampanjkrigare snarare pro-
fessionella kampanjarbetare och konsulter.4

Åtminstone gäller detta i länder som USA och Storbritannien, 
där professionaliseringen av den strategiska politiska kommu-
nikationen och valkampanjerna har utvecklats mest och där det 
mesta av forskningen på området har genomförts.5 Utifrån främst 
den amerikanska erfarenheten har det hävdats att metoderna för 
att bedriva valkampanjer har utvecklats från en förmodern till en 
modern och en postmodern fas.6

Samtidigt är vare sig USA eller Storbritannien typiska län-
der. Tvärtom skiljer de sig i flera avseenden från andra länder när 
det gäller politiska system och mediesystem. Inte minst viktigt är 
att båda länderna tillämpar majoritetsval i enmansvalkretsar, till 
skillnad från Sverige och många andra länder där valsystemen är 
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proportionella. USA och Storbritannien förenas också av att anta-
let partier med signifikant inflytande eller ett realistiskt hopp om 
att ingå i regeringen eller regeringsunderlaget är begränsat till två, 
till skillnad från länder som Sverige där antalet partier är mycket 
högre. Partierna är också mycket svagare i USA än vad de är i 
flertalet andra västerländska demokratier.

Dessa och andra skillnader gör det problematiskt att huvud-
delen av forskningen kring hur valkampanjer bedrivs och har 
förändrats bygger på den amerikanska eller brittiska situationen. 
Visserligen finns det några viktiga undantag, men den angloame-
rikanska dominansen är ändå slående. Det begränsar möjlighe-
terna att dra generella slutsatser om utvecklingen och professiona-
liseringen av hur valkampanjer bedrivs, vilka faktorer som driver 
professionaliseringen samt vilka effekter som professionalisering-
en får för andra delar av det politiska systemet.7 

Ytterligare ett problem med den existerande forskningen är att 
den huvudsakligen bygger på kvalitativa fallstudier av enskilda 
partier i enskilda länder. Även om sådana studier är mycket vär-
defulla är de begränsade när det gäller möjligheterna att göra sy-
stematiska jämförelser av hur valkampanjer bedrivs, antingen över 
tid eller mellan länder. 

Faktum är att det bara finns en teori som handlar om pro-
fessionaliseringen av hur valkampanjer bedrivs och som möjlig-
gör systematiska jämförelser över tid eller mellan länder: Rachel 
Gibsons och Andrea Römmeles teori om professionaliseringen av 
politiska kampanjer i particentrerade demokratier.8 Än så länge 
har den emellertid bara prövats en gång, i samband med 2005 års 
tyska val.9

Mot den bakgrunden är syftet med det här kapitlet tvådelat: 
för det första att analysera och föreslå några förändringar av teo-
rin om professionaliseringen av politiska kampanjer i particentre-
rade demokratier; för det andra att testa teorin på den svenska 
situationen i samband med 2006 års val och undersöka hur profes-
sionaliserade de svenska partiernas riksdagsvalrörelser var.
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Professionaliseringen av politiska kampanjer
Om man ska utgå från den internationella litteraturen om profes-
sionaliseringen av politiska kampanjer är det en fråga som syssel-
sätter europeiska snarare än amerikanska forskare. Möjligen beror 
det på att amerikanska kampanjer är mer avancerade än kam-
panjerna i andra länder, och att det tas för givet att amerikans ka 
kampanjer är professionaliserade. Det skulle kunna förklara var-
för professionaliseringen av politiska kampanjer ofta diskuteras i 
termer av amerikanisering.10

Ett av problemen med begreppet professionaliserade politiska 
kampanjer är dock att det ofta inte definieras på ett tydligt sätt. 
Alltför ofta används professionalisering som ett samlingsbegrepp 
utan tydliga gränser.11

Ytterligare ett problem är att de flesta definitionerna är för vaga 
för att möjliggöra systematiska jämförelser över tid eller mellan 
kampanjer och länder. För att nämna två exempel: enligt Do-
nald Green och Jennifer Smith handlar professionaliseringen av 
politiska kampanjer om »en bred samling av sammanhängande 
fenomen, som sträcker sig från de sätt på vilka kampanjer genom-
förs till specialiseringen av olika arbetsuppgifter«,12 medan Ralph 
Negrine skriver att professionaliseringen »syftar på en föränd-
ringsprocess när det gäller politik och kommunikation som, an-
tingen explicit eller implicit, innebär ett bättre och mer effektivt 

– och mer reflektivt – sätt att organisera resurser och förmågor 
för att uppnå de uppsatta målen«.13 Även om definitioner av det 
här slaget har förtjänster är de dessvärre inte särskilt användbara 
om man vill genomföra systematiska studier av hur professionali-
serade politiska kampanjer är. 

Ett tredje problem med diskussionen om professionaliseringen 
av politiska kampanjer är att de flesta definitioner är bundna till 
en viss plats och tid. Vad som ansågs vara ett uttryck för profes-
sionaliserade politiska kampanjer 1987 eller 1997 är inte samma sak 
som i dag, och hur professionaliseringen av politiska kampanjer 
än mäts i dag kan man vara säker på att nya metoder kommer att 
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utvecklas som gör att definitionerna är mer eller mindre inaktu-
ella om fem eller tio år. 

Samtidigt vore det olyckligt om problem av det här slaget skul-
le innebära att försök att undersöka graden av professionalisering 
gavs upp på förhand. Även om definitionerna kan behöva revide-
ras i takt med att nya kampanjmetoder utvecklas finns det skäl att 
redan i dag försöka undersöka hur professionaliserade de politiska 
kampanjerna är – i Sverige eller andra länder.

För att kunna göra detta krävs det att professionaliseringen 
definieras på ett sätt som är heltäckande och samtidigt möjliggör 
systematiska jämförelser. Mest användbara i det sammanhanget 
är definitioner som fokuserar på användandet av olika kampanj-
tekniker och strategier samt tillgången till expertis vid tillämp-
ningen av de olika kampanjteknikerna och strategierna.14 Utifrån 
det skulle professionaliseringen kunna definieras på följande sätt: 

Professionaliserade politiska valkampanjer kännetecknas av att vara 
ständigt pågående, av att det centrala kampanjhögkvarteret har 
makten och förmågan att koordinera och styra kampanjens budskap 
och hur kampanjen genomförs, och av användandet av professionell 
expertis när det gäller kampanjtekniker och strategier som att ana-
lysera och dela in människor i olika målgrupper, att kommunicera 
med de strategiskt utvalda målgrupperna på ett målgruppsanpassat 
sätt, att hantera och påverka medierna och att analysera både de 
egna och motståndarnas styrkor och svagheter.15 

En sådan definition har dessutom fördelen att den passar väl ihop 
med teorin om professionaliseringen av politiska kampanjer i par-
ticentrerade demokratier.

Professionalisering i particentrerade demokratier
Den mest utvecklade teorin om professionaliseringen av politiska 
kampanjer i particentrerade demokratier har formulerats av Gib-
son och Römmele.16 Utgångspunkten för den teorin är att parti-
förändringar beror på faktorer som är både interna och externa i 
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förhållande till det enskilda partiet. Systematiska faktorer bortom 
de enskilda partiernas kontroll är viktiga, men det är också interna 
faktorer som partierna själva, åtminstone i viss utsträckning, kan 
kontrollera. Mer specifikt hävdar teorin att mer dramatiska för-
ändringar av de politiska partierna beror på en interaktion mellan 
externa händelser eller chocker och egenskaper som är specifika 
för de olika partierna. 

Det bästa exemplet på en extern chock är en kraftig valför-
lust. Hur ett parti reagerar på en kraftig valförlust är emellertid 
inte förutbestämt. Olika partier har olika mål, och dessa mål har 
betydelse för hur de reagerar på en valförlust. Här är det vanligt 
att skilja mellan partier vars främsta mål är att öka antalet rös-
ter (vote-seeking parties), att vinna makt (office-seeking parties) re-
spektive att påverka politiken i en specifik riktning (policy-seeking 
parties).17 

För partier vars mål är att öka antalet röster är en valförlust 
naturligt nog ett stort nederlag, och valförluster kan därför antas 
leda till stora förändringar i den typen av partier. För partier som 
sätter ideologisk renlärighet och strävan efter att påverka politi-
ken främst behöver valförluster inte betyda lika mycket. 

Valförluster behöver därmed inte leda till särskilt stora för-
ändringar inom partier vars främsta mål handlar om att påverka 
politiken i en viss riktning. Med andra ord: partiernas beteenden 
beror på en kombination av faktorer som är strukturella och häng-
er samman med partiernas omgivning, och faktorer som hänger 
samman med de specifika partierna och deras historia, mål och 
inriktning. När det gäller professionaliseringen av politiska kam-
panjer kan det ha stor betydelse: delvis kan graden av professio-
nalisering förklaras av faktorer som gäller alla partier i ett visst 
land (partiexterna faktorer), delvis av faktorer som varierar mellan 
partierna inom ett visst land (partiinterna faktorer).

Fokus i teorin om professionaliseringen av politiska kampanjer 
i particentrerade demokratier ligger på faktorer som är specifika 
för enskilda partier. Mer specifikt pekar teorin ut sju faktorer som 
antas öka sannolikheten för att ett parti ska professionalisera sina 
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kampanjer: att partiet har röstmaximering som ett centralt mål, 
att partiet har stor tillgång till resurser, att partiet har en hierar-
kisk partistruktur, att partiet har en högerideologi, att partiet har 
bytt partiledare sedan föregående val, att partiet förlorade röster i 
föregående val samt att partiet nyligen förlorade regeringsmakt.18 
Detta är teorins oberoende variabler, det vill säga de variabler som 
antas kunna förklara i vilken utsträckning som partierna profes-
sionaliserar sina kampanjer.

För att mäta graden av professionalisering föreslår Gibson och 
Römmele ett index som innehåller tio kampanjtekniker. Ju mer 
ett parti använder sig av dessa kampanjtekniker, desto mer profes-
sionaliserat anses det vara.19 De tio kampanjteknikerna är: 

Användandet av telemarketing för att kontakta egna medlemmar 1. 
respektive olika målgrupper.
Användandet av direktreklam för att kontakta egna medlemmar 2. 
respektive olika målgrupper.
Användandet av externa pr- eller mediekonsulter.3. 
Användandet av elektroniska väljardatabaser.4. 
Användandet av opinionsmätningar.5. 
Kartläggningar av motståndarna och deras styrkor och svagheter.6. 
Användandet av ett internt elektroniskt kommunikationssystem.7. 
Användandet av elektroniska nyhetsbrev.8. 
Inrättandet och användandet av kampanjhögkvarter som är sepa-9. 
rerat från det vanliga partihögkvarteret.
Kampanjerna är permanenta. 10. 

Teorin om kampanjprofessionalisering 
Teorin om kampanjprofessionalisering i particentrerade demo-
kratier representerar ett viktigt framsteg i strävan efter att hitta 
en modell som kan möjliggöra systematiska jämförelser av och 
förklara professionaliseringen av politiska kampanjer. Samtidigt 
lider teorin och dess operationaliseringar av flera brister. 

För det första fokuserar den inte tillräckligt på graden av eller 
tillgången till expertis vid tillämpningen av de olika kampanj-
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teknikerna. För det andra är listan över olika kampanjtekniker 
ofullständig; exempelvis ingår inte användandet av fokusgrupper, 
trots att fokusgrupper är mycket viktiga vid bland annat utform-
ningen av politiska budskap. För det tredje är det problematiskt 
att de oberoende variablerna är dikotoma – det vill säga de kan 
enbart anta två värden – särskilt i länder som har fler än bara två, 
tre partier. 

För att ta ett exempel: Enligt Gibson och Römmele bör partier 
som i det senaste valet fick mer än 35 procent av rösterna räknas 
som om det har röstmaximering som centralt mål. I länder som 
enbart har två eller tre partier kan det fungera, eftersom sanno-
likheten är överväldigande att åtminstone ett parti fick så många 
röster i det senaste valet. I länder som har sju eller åtta partier 
finns dock risken att inget parti lever upp till det kriteriet, det vill 
säga att inget parti räknas som om det har röstmaximering som 
centralt mål. För att teorin ska kunna användas i flerpartisystem 
vore det därför bättre om de oberoende variablerna var trikotoma, 
det vill säga att de tilläts anta tre värden.

Teorin om kampanjprofessionalisering i particentrerade demo-
kratier behöver med andra ord modifieras för att kunna användas 
i flerpartisystem som det svenska. I nästa avsnitt ska jag därför 
föreslå ett antal modifieringar av de oberoende variablerna – som 
antas kunna förklara graden av kampanjprofessionalisering. I av-
snittet efter det kommer jag att föreslå ett antal modifieringar av 
måttet på den beroende variabeln – graden av kampanjprofessio-
nalisering. Därefter är det dags att testa teorin och hur väl den 
fungerar med avseende på det svenska riksdagsvalet 2006.

Modifieringar av de oberoende variablerna

I den ursprungliga teorin om kampanjprofessionaliseringen i par-
ticentrerade demokratier antas partierna kunna ligga antingen 
till vänster eller höger på den traditionella vänster–höger skalan. 
Något utrymme för mittenpartier finns inte, vilket är problema-
tiskt i flerpartisystem som det svenska. För att anpassa teorin till 
flerpartisystem bör den här variabeln ges tre värden: vänster = 0, 
mitten = 1, höger = 2. 
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I den här studien av de svenska riksdagspartierna i samband 
med valet 2006 har partierna klassificerats utifrån väljarnas pla-
ceringar av dem på vänster–högerskalan.20 Om man multiplicerar 
medelvärdena med tio får man en skala som går från 0 till 100. 
Samtidigt som det inte är självklart var gränsen mellan vänster, 
mitten och höger ska dras är det viktigt att klassificeringen skapar 
variation. I det här fallet har partier som ligger mellan 0 och 40 
klassificerats som vänster, mellan 41 och 60 som mitten, och mel-
lan 60 och 100 som höger. 

Utifrån 2002 års valundersökning har Vänsterpartiet (14), Soci-
aldemokraterna (36) och Miljöpartiet (38) klassificerats som väns-
ter, Centerpartiet (57) som mitten samt Folkpartiet (64), Kristde-
mokraterna (71) och Moderaterna (88) som höger.21

I den ursprungliga teorin bedömdes frågan om huruvida par-
tierna har röstmaximering som ett centralt mål utifrån om de fick 
minst 35 procent av rösterna vid föregående val. Partier med minst 
35 procent av rösterna räknades som så kallade catch all-partier, vil-
ka antas ha röstmaximering som centralt mål. Som redan nämnts 
är en sådan klassificering inte lämplig i flerpartisystem, eftersom 
enkel matematik visar att sannolikheten att flera partier ska få 
minst 35 procent av rösterna minskar ju fler partier det finns. 

För att göra teorin mer användbar är det därför lämpligt att 
modifiera även den här variabeln så att den kan anta tre värden: 0 
= mindre än 20 procent, 1 = mellan 20 och 35 procent och 2 = mer 
än 35 procent. Ju högre procentandel partierna fick i föregående 
val, desto större antas sannolikheten vara att de bedriver profes-
sionaliserade kampanjer.

Den tredje oberoende variabeln handlar om huruvida partierna 
har hierarkiska och centraliserade partistrukturer. Enligt Gibson 
och Römmele kan det mätas utifrån antalet anställda inom ett 
partis organisation utanför riksdagen i proportion till antalet an-
ställda inom ett partis riksdagsorganisation. Ett sådant mått är 
dock problematiskt eftersom det inte säger särskilt mycket om den 
interna partikulturen. 

Ett bättre mått på om ett parti har en hierarkisk och cent-



71

Professionaliseringen av svenska valkampanjer – myt eller verklighet?

raliserad partistruktur är om de kan klassificeras som gräsrots-  
alternativt folkrörelseparti eller inte. Antagandet är att gräsrots- 
eller folkrörelsepartier har en mindre hierarkisk partistruktur än 
partier som inte har den karaktären. Här är det dock viktigt att 
skilja mellan partiernas historiska och nutida karaktär. Hur par-
tierna var organiserade för hundra år sedan är mindre viktigt än 
hur de var organiserade för tio eller tjugo år sedan. 

I det här sammanhanget har partierna klassificerats utifrån de-
ras huvudsakliga karaktär under de senaste 25 åren. Fyra av riks-
dagspartierna har klassificerats som folkrörelsepartier och getts 
värdet 0 för hierarkisk och centraliserad partistruktur, närmare 
bestämt Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Centerpartiet. De övriga tre – Folkpartiet, Kristdemokraterna 
och Moderaterna – har klassificerats som om de har en hierarkisk 
och centraliserad partistruktur och getts värdet 1. Det ska medges 
att indelningen inte är självklar och att man skulle kunna tänka 
sig ännu fler värden, men för den här undersökningen har det 
ändå bedömts som tillräckligt med två värden.22 Det beror inte 
minst på svårigheterna att hitta bra indikatorer på hur centralise-
rade och hierarkiska partistrukturerna och -kulturerna är.

I den ursprungliga teorin föreslogs att den fjärde oberoende 
variabeln – tillgången till resurser – skulle undersökas utifrån den 
absoluta tillgången till resurser, antingen mätt utifrån partiernas 
inkomster eller utgifter. Säkra uppgifter om partiernas inkomster 
eller utgifter är dock svåra att få tag på, eftersom partierna inte är 
skyldiga att redovisa några officiella uppgifter om detta. 

I den här studien har jag därför utgått från en rangordning av 
partiernas relativa kampanjbudgetar, där det parti som hade den 
största kampanjbudgeten fick värdet 6, den näst största kampanj-
budgeten värdet 5 och så vidare ner till värdet 0 för det parti som 
hade den minsta kampanjbudgeten. Den relativa storleken av kam-
panjbudgetarna har bedömts utifrån partiernas egna uppgifter.23 

Den femte oberoende variabeln handlar om huruvida ett parti 
har drabbats av en extern chock eller inte, mätt utifrån om det har 
förlorat regeringsmakten respektive med hur mycket som partiet 
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förlorade föregående val. Att bedöma om ett parti har förlorat 
regeringsmakten är relativt enkelt, oavsett antalet partier i ett 
land. Här har ett parti som förlorat regeringsmakten fått värdet 
1, medan ett parti som inte har gjort det har fått värdet 0. Mer 
problematiskt är att utgå från med vilken marginal partierna för-
lorade föregående val, eftersom det förutsätter ett system med få 
partier. För att kunna testa teorin i flerpartisystem behöver varia-
beln därför modifieras. 

Här har partierna klassificerats utifrån om de över huvud taget 
förlorade röster vid föregående val och, om så var fallet, storleken 
på förlusten. Mer specifikt har partierna klassificerats på följande 
sätt: 0 = partiet vann röster vid föregående val, 1 = partiet förlo-
rade mindre än 10 procent vid föregående val, 2 = partiet förlorade 
mellan 10 och 25 procent vid föregående val och 3 = partiet förlo-
rade mer än 25 procent vid föregående val.

Den sista oberoende variabeln som Gibson och Römmele fö-
reslår är huruvida partiet har bytt partiledare sedan föregående 
val.24 Detta mäts som en dikotom variabel, där 0 = har inte bytt 
partiledare och 1 = har bytt partiledare.

I samtliga fall innebär högre värden på de olika oberoende 
variablerna att sannolikheten ökar för att ett parti ska professio-
nalisera sina valkampanjer. Därmed är det dags att gå in på hur 
graden av professionalisering kan mätas.

Modifieringar av den beroende variabeln

För att kunna undersöka graden av kampanjprofessionalisering 
på ett systematiskt sätt måste graden av professionalisering defi-
nieras. Ursprungligen föreslog Gibson och Römmele ett additivt 
kampanjindex bestående av tio kampanjtekniker. Ju fler och ju 
mer partierna använder sig av dessa kampanjtekniker, desto mer 
professionaliserade anses deras valkampanjer vara. I den här stu-
dien kommer graden av kampanjprofessionalisering att mätas på 
följande sätt:
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Användandet av telemarketing. Ju mer ett parti använde sig av 
telemarketing, desto mer professionaliserad anses deras kampanj 
ha varit. 

Partier som använde sig av telemarketing för att kontakta 1 
procent eller mer av den röstberättigade befolkningen fick 3 poäng, 
partier som kontaktade mellan 0,5 och 1 procent av befolkningen 
fick 2 poäng, partier som kontaktade mindre än 0,5 procent av 
befolkningen fick 1 poäng medan partier som inte alls använde sig 
av telemarketing fick 0 poäng.

Användandet av direktreklam. Ju mer ett parti använde sig 
av direktreklam, desto mer professionaliserad anses deras kam-
panj ha varit. 

I det här sammanhanget definierades direktreklam som re-
klam som antingen var adresserad till specifika personer eller till 
alla inom särskilt utvalda grupper, exempelvis förstagångsväljare. 
Beroende på hur många som partierna skickade direktreklam till 
fick de poäng på samma sätt som när det gäller användandet av 
telemarketing. 

Elektroniska nyhetsbrev. Ju oftare partierna skickade ut elek-
troniska nyhetsbrev och ju mer målgruppsanpassade de var, desto 
mer professionaliserad anses deras kampanj ha varit. 

Partier som skickade ut målgruppsanpassade eller individua-
liserade elektroniska nyhetsbrev minst en gång i veckan under 
valrörelsen fick 3 poäng, partier som skickade ut elektroniska 
nyhetsbrev minst en gång i veckan utan att målgruppsanpassa 
eller individualisera dem fick 2 poäng, partier som skickade ut 
elektroniska nyhetsbrev mindre ofta än en gång i veckan fick 1 
poäng medan partier som inte skickade ut elektroniska nyhets-
brev fick 0 poäng. Endast elektroniska nyhetsbrev som skickades 
ut av partierna eller deras partiledare räknades i det här sam-
manhanget; vad enskilda kandidater därutöver gjorde ingår inte i 
undersökningen.

Externa kampanjhögkvarter. En central del av professiona-
liserade politiska kampanjer – populariserad genom Bill Clintons 
war room i samband med 1992 års amerikanska presidentval – är 
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etablerandet av kampanjhögkvarter som är externa i förhållande 
till de vanliga partihögkvarteren.25 

Partier som hade ett tydligt definierat team av kampanjmed-
arbetare som arbetade med kampanjen i ett högkvarter som var 
fysiskt separerat från det vanliga partihögkvarteret fick 3 poäng. 
Partier som hade ett tydligt definierat team av kampanjmed-
arbetare som arbetade i samma fysiska lokaler som det vanliga 
partihögkvarteret fick 2 poäng. Partier som hade ett team av 
kampanjmedarbetare men utan tydliga gränser till det övriga par-
tihögkvarteret fick 1 poäng medan partier som saknade ett tydligt 
definierat team av kampanjmedarbetare fick 0 poäng.

Externa pr- eller mediekonsulter. I det här sammanhanget 
är både användandet av externa pr- och mediekonsulter – alterna-
tivt av annonsbyråer för mer än själva produktionen av kampanj-
material – och hur mycket inflytande de hade över kampanjen 
relevant. 

Partier som använde sig av externa pr- eller mediekonsulter 
nästan varje dag – och partier som hade lika intensiva kontakter 
med sina annonsbyråer – fick 3 poäng, givet att de hade nästan 
lika mycket att säga till om som de som bedrev och ansvarade för 
valkampanjen inom partierna. Partier som använde sig av pr- el-
ler mediekonsulter alternativt annonsbyråer nästan varje dag fick 
2 poäng när konsulterna alternativt annonsbyråerna enbart hade 
rådgivande funktioner. Partier som endast använde sig av externa 
pr- eller mediekonsulter då och då, eller som använde sina annons-
byråer för att stimulera tänkandet vid sidan av att producera kam-
panjmaterial, fick 1 poäng, givet att de externa konsulternas eller 
byråernas roll endast var rådgivande. Partier som inte alls använde 
sig av externa pr- eller mediekonsulter och som använde annons-
byråer enbart för att producera kampanjmaterial fick 0 poäng.

Väljardatabaser. Elektroniska databaser är centrala för att 
kunna identifiera och dela in människor i olika målgrupper och 
för att kunna anpassa budskapen eller kommunikationen till olika 
strategiskt utvalda målgrupper.26 

Ju mer partierna använder sig av elektroniska väljardatabaser, 



75

Professionaliseringen av svenska valkampanjer – myt eller verklighet?

desto mer professionaliserade antas deras kampanjer vara. Partier 
som använde sig av nationella och elektroniska väljardatabaser 
och som använde dessa nästan dagligen och kontinuerligt upp-
daterade dem med ny information om väljarna, fick 3 poäng. Par-
tier som hade någon form av elektronisk väljardatabas och ofta 
använde sig av den antingen nationellt eller lokalt fick 2 poäng. 
Partier som hade någon form av elektronisk väljardatabas men 
som bara använde den då och då fick 1 poäng, medan partier som 
inte hade någon elektronisk väljardatabas fick 0 poäng. I det här 
sammanhanget räknas inte offentligt tillgänglig information som 
en elektronisk väljardatabas om den inte samlades in och kombi-
nerades med annan information som samlats in av partiet i fråga 
eller av någon utomstående firma som skapade databasen för eller 
anlitades av partiet.

Opinionsmätningar. Opinionsmätningar är oersättliga för 
partier som försöker förstå hur människor tänker och vilka åsikter 
de har, som strävar efter att identifiera olika målgrupper och som 
vill följa opinionsutvecklingen. 

Ju mer partierna använde sig av opinionsmätningar, kontrolle-
rade av partierna, desto mer professionaliserade antas deras kam-
panjer ha varit. Partier med en egen specialiserad enhet för att 
genomföra eller köpa in opinionsmätningar fick 3 poäng, om de 
ofta genomförde eller köpte in opinionsmätningar och använde 
dem nästan dagligen för att uppdatera kampanjstrategierna och 
budskapen. Partier som relativt ofta genomförde eller köpte in 
opinionsmätningar, utan att ha en egen specialiserad enhet och 
utan att direkt använda resultaten för att uppdatera kampanjstra-
tegierna eller budskapen, fick 2 poäng. Partier som bara då och då 
genomförde eller köpte in opinionsmätningar fick 1 poäng, medan 
partier som bara använde sig av offentligt tillgängliga opinions-
mätningar fick 0 poäng.

Fokusgrupper. Användandet av fokusgrupper ingick inte i 
Gibsons och Römmeles kampanjindex,27 men bör ändå ingå i un-
dersökningar av hur professionaliserade valkampanjer är.28 

Vid bedömningen av hur mycket partierna använde sig av fo-
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kusgrupper tillämpas samma kriterier som vid bedömningen av 
hur mycket de använde sig av opinionsmätningar. Partier som ofta 
genomförde eller köpte in fokusgruppsundersökningar och som 
använde resultaten för att utveckla eller uppdatera kampanjstra-
tegierna och budskapen fick 3 poäng. Partier som relativt ofta 
genomförde eller köpte in fokusgruppsundersökningar utan att 
direkt använda resultaten för att utveckla eller uppdatera kam-
panjstrategierna eller budskapen fick 2 poäng. Partier som genom-
förde eller köpte in fokusgruppsundersökningar då och då fick 1 
poäng medan 0 poäng gavs till partier som inte alls genomförde 
eller köpte in fokusgruppsundersökningar. 

Kartläggning av motståndarna (opposition research). En 
grundlig och systematiskt genomförd kartläggning av motstån-
darnas styrkor och svagheter nämns ofta som en mycket viktig 
metod för att en kampanj ska kunna hitta svagheter som kan om-
vandlas till ammunition i attacker på motståndarna.29 

Ju mer och desto mer systematiskt ett parti kartlade sina mot-
ståndare och deras styrkor och svagheter, desto mer professiona-
liserade antas dess kampanjer ha varit. Partier som hade en egen 
enhet för att regelbundet och ofta kartlägga motståndarna före och 
under valkampanjen, och som använde resultaten för att utveckla 
eller uppdatera kampanjstrategierna eller budskapen, fick 3 poäng. 
Partier som ofta kartlade motståndarna eller uppdrog åt utomstå-
ende att göra det fick 2 poäng. Partier som endast då och då kart-
lade motståndarna eller uppdrog åt andra att göra det fick 1 poäng 
medan partier som inte alls kartlade motståndarna fick 0 poäng. 

I det här sammanhanget krävs det att kartläggningen är för-
hållandevis systematisk för att räknas: att endast följa nyheterna 
eller använda lätt tillgänglig offentlig information räknas inte som 
kartläggning av motståndarna. 

Kartläggning av det egna partiets styrkor och svagheter. 
På samma sätt som det är viktigt att kartlägga motståndarnas 
styrkor och svagheter är det centralt att kartlägga de egna styr-
korna och svagheterna. Det är det bästa sättet att förbereda sig på 
och snabbt kunna svara på attacker. 
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Ett parti som hade personal med specifikt ansvar för att kart-
lägga de egna styrkorna och svagheterna eller uppdrog åt utom-
stående att genomföra sådana kartläggningar fick 3 poäng. Partier 
som ofta men inte kontinuerligt kartlade eller uppdrog åt andra 
att kartlägga de egna styrkorna och svagheterna fick 2 poäng. Par-
tier som endast då och då kartlade eller uppdrog åt andra att kart-
lägga de egna styrkorna och svagheter fick 1 poäng medan 0 poäng 
gavs till partier som inte alls kartlade eller uppdrog åt andra att 
kartlägga de egna styrkorna och svagheterna.

Permanenta kampanjer. Samtidigt som permanent kam-
panjande är en viktig del av professionaliseringen av politiska 
kampanjer är tillämpningen av permanent kampanjande svår att 
undersöka – särskilt i particentrerade demokratier där partierna 
alltid är verksamma i någon form av aktiviteter för att påverka 
medierna eller opinionen. Om sådana aktiviteter ska räknas som 
en del av kampanjer beror på hur kampanjer definieras. Oavsett 
detta följer den här undersökningen i fotspåren av Gibson och 
Römmele.30

Enligt dem bör partier som var engagerade i mer än sju av de 
ovan nämnda aktiviteterna sex månader före valdagen ges 3 poäng. 
Partier som var engagerade i 4–6 av ovanstående aktiviteter sex 
månader före valdagen fick 2 poäng. Partier som var engagerade i 
1–3 av ovanstående aktiviteter sex månader före valdagen fick 1 po-
äng, medan 0 poäng gavs till partier som inte alls var engagerade i 
någon av ovanstående aktiviteter sex månader före valdagen.

Metod och undersökningsmaterial
Som nämndes tidigare är syftet med det här kapitlet tvådelat: för 
det första att analysera och föreslå några förändringar av teorin 
om professionaliseringen av politiska kampanjer i particentrerade 
demokratier, för det andra att testa teorin genom att undersöka 
hur professionaliserade de svenska partiernas riksdagsvalrörelser 
2006 var. Ovan har ett antal modifieringar av den ursprungliga 
teorin och dess sätt att undersöka hur professionaliserade valkam-
panjerna är föreslagits. Nästa steg är att testa teorin och under-
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söka hur professionaliserade de svenska partiernas kampanjer var 
i samband med 2006 års riksdagsval.

Undersökningen bygger på intervjuer med ledande partifö-
reträdare för samtliga riksdagspartier.31 Samtliga intervjuer ge-
nomfördes i början av november 2006, på platser valda av de in-
tervjuade. Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut. 
Utskrifterna av intervjuerna innehållsanalyserades sedan utifrån 
ett kodschema vars kodinstruktioner i stora drag motsvarar klas-
sificeringen av användandet av olika kampanjtekniker ovan.

Den information som framkom av intervjuerna komplettera-
des med en systematisk sökning i Presstext och Mediearkivet efter 
nyhetsartiklar som handlade om hur partierna bedrev sina kam-
panjer. Anledningen till detta är att de intervjuades svar ibland 
var vaga, antingen därför att de inte kom ihåg alla detaljer eller 
därför att de inte ville berätta i detalj om hur de planerade och 
genomförde sina valkampanjer. Huvudsakligen bygger resultaten 
emellertid på intervjuerna med partiföreträdarna.

Professionaliseringen av svenska valkampanjer
Hur professionaliserade var de svenska partiernas valkampanjer i 
samband med riksdagsvalet 2006, och stämmer teorin om kam-
panjprofessionalisering i particentrerade demokratier? I det här 
avsnittet ska båda de frågorna besvaras. För att förtydliga teorin 
och undersökningens uppläggning sammanfattas teorin grafiskt 
i figur 3.1.

Eftersom den här undersökningen endast omfattar Sverige kan 
betydelsen av de systemfaktorer som nämns i figuren inte prövas. 
De är ändå viktiga att ha i åtanke, både därför att de är viktiga i 
sig och därför att de är en del av den ursprungliga teorin.

För att undersöka betydelsen av de faktorer som enligt teorin 
driver på professionaliseringen av politiska kampanjer ska de po-
äng som partierna fick vad gäller de oberoende variablerna först 
räknas samman. Därmed kan de svenska partierna rangordnas 
när det gäller sannolikheten att de bedrev professionaliserade 
kampanjer i samband med riksdagsvalet 2006.
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Enligt teorin ökar sannolikheten att partierna bedriver profes-
sionaliserade valkampanjer om de står till höger politiskt sett; om 
röstmaximering är ett centralt partimål, om de har en centralise-
rad och hierarkisk partiorganisation, om de har rik tillgång till 
resurser, om de förlorade regeringsmakten vid föregående val, om 
de förlorade röster i föregående val och om de har bytt partiledare 
sedan föregående val. Utifrån den klassificering av de svenska 

FAKTORER SOM DRIVER PÅ 

PROFESSIONALISERINGEN AV 

POLITISKA KAMPANJER

• Högerideologi

• Status som catch all-parti

• Centraliserad och hierarkisk 

partiorganisation

• Kampanjresurser

• Förlust av regeringsmakt

• Röstförlust vid föregående val

• Byte av partiledare

MODIFIERAT KAMPANJINDEX

• Användande av telemarketing

• Användande av direktreklam

• Användande av elektroniska nyhetsbrev

• Separat kampanjhögkvarter

• Användande av externa 

 PR/mediekonsulter

• Användande av elektroniska 

 väljardatabaser

• Användande av opinionsmätningar

• Användande av fokusgrupper*

• Kartläggning av motståndarnas styrkor/

svagheter

• Kartläggning av egna styrkor/svagheter*

• Permanent kampanjande

SYSTEMFAKTORER SOM PÅVERKAR GRADEN AV KAMPANJPROFESSIONALISERING

Nationell politisk kultur; privat kampanjfinansiering; samhällets moderniseringsnivå; 

regler som begränsar hur mycket pengar som får användas i kampanjerna; hur ofta 

val hålls; hur länge valkampanjerna pågår; om politisk reklam på tv är tillåten/central; 

majoritetsval eller proportionella val; parti- vs. kandidatcentrerat politiskt system

Figur 3.1. 
Den modifierade teorin om kampanjprofessionalisering i particentrerade demokratier.

Anm.: * Kampanjmetoden ingår inte i det ursprungliga kampanjindexet. 
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partierna som beskrevs tidigare (»Modifieringar av de oberoende 
variablerna«) visar tabell 3.1 vilka poäng partierna fick.

Den maximala poängen för ett parti som får full poäng vad 
gäller samtliga faktorer är 16. Som framgår av tabell 3.1 fick Mo-
deraterna högst poäng, följt av Socialdemokraterna och Kristde-
mokraterna. Därefter följer Centerpartiet och Folkpartiet, Väns-
terpartiet och, till sist, Miljöpartiet. Ju högre poäng, desto större 
sannolikhet att ett parti bedriver professionaliserade valkampan-
jer. Givet teorin bör Moderaterna ha bedrivit den mest professio-
naliserade valkampanjen 2006, följt av Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet, och därefter av 
Vänsterpartiet och sist Miljöpartiet. Detta är den centrala hypotes 
som ska prövas nedan.

För att testa om hypotesen stämmer ska de poäng som partier-
na fick när det gäller användandet av olika kampanjtekniker sum-
meras. För varje enskild kampanjteknik är den högsta poängen 
3; ett parti som bedrev en fullt ut professionaliserad valkampanj 
2006 skulle därmed få 33 poäng. Resultatet redovisas i tabell 3.2.

Resultaten visar att det var stor skillnad mellan partierna och 
deras användande av de olika kampanjteknikerna. Medan alla el-
ler nästan alla partier använde vissa kampanjtekniker, om än inte 
lika mycket, användes andra kampanjtekniker endast av vissa par-
tier eller inte alls. 

(V) (MP) (S) (C) (FP) (KD) (M)

Högerideologi 0 0 0 1 2 2 2

Status som catch all-parti 0 0 2 0 0 0 1

Centraliserad partiorganisation 0 0 0 0 1 1 1

Kampanjresurser 0 1 6 5 3 2 4

Förlust av regeringsmakt 0 0 0 0 0 0 0

Röstförlust vid föregående val 3 0 0 0 0 2 3

Byte av partiledare 1 0 0 0 0 1 1

Summa 4 1 8 6 6 8 12

Tabell 3.1. 
Klassificering av de svenska partierna i samband med valet 2006. Oberoende variabler. 
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Exempelvis genomförde inget parti systematiska kartlägg-
ningar av det egna partiets styrkor och svagheter, och telemarket-
ing användes endast i begränsad omfattning av några av parti-
erna. Användandet av externa pr- eller mediekonsulter var också 
mycket begränsat, och handlade främst om att partierna använde 
sina annonsbyråer för att stimulera tänkandet och generera idéer. 
I huvudsak förlitar sig svenska partier på den kampanjkompetens 
som finns inom partierna; användandet av externa konsulter är 
mycket begränsat, och mer begränsat än i många andra länder.32

Mest intressant är emellertid hur många poäng partierna fick. 
Som tabell 3.2 visar kom inget parti i närheten av de 33 poäng som 
är den maximala summan för ett parti som bedriver en fullt ut 
professionaliserad kampanj. Det parti som fick högst poäng och 
som bedrev den mest professionaliserade kampanjen var enligt re-
sultaten Socialdemokraterna, och de fick 20 poäng. Det parti som 
bedrev den minst professionaliserade kampanjen var Miljöpartiet, 
som endast fick sex poäng. Den skillnaden är avsevärd. Gene-
rellt tyder resultaten på att partiernas kampanjer inte var särskilt 

(V) (MP) (S) (C) (FP) (KD) (M)

Telemarketing 0 0 1 0 0 1 1

Direktreklam 3 3 3 1 2 3 3

Pr- och mediekonsulter 0 0 1 1 1 1 1

Väljardatabaser 0 0 2 2 1 1 0

Opinionsmätningar 1 1 2 2 2 1 2

Kartläggning: motståndares 
styrkor och svagheter

0 0 3 2 1 0 1

Kartläggning: egna styrkor 
och svagheter

0 0 0 0 0 0 0

Elektroniska nyhetsbrev 0 2 3 0 2 2 2

Externt kampanjhögkvarter 1 1 2 2 2 1 2

Permanent kampanjande 1 1 2 2 1 2 2

Fokusgrupper 0 1 1 1 1 1 2

Summa 6 9 20 13 13 13 16

Tabell 3.2. Kampanjprofessionaliseringsindex: de svenska partierna 2006.
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professionaliserade, med undantag för Socialdemokraterna och 
Moderaterna.

Sett i ljuset av hypotesen ovan visar resultaten att den får blan-
dat stöd. Enligt hypotesen skulle Moderaterna bedriva den mest 
professionaliserade kampanjen, följt av Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet. Resultaten visar att det parti som bedrev den 
mest professionaliserade kampanjen var Socialdemokraterna, följt 
av Moderaterna. Därefter följer Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna som får samma poäng. Sist kommer Miljö-
partiet och Vänsterpartiet. 

Tvärtemot hypotesen bedrev Socialdemokraterna, inte Modera-
terna, den mest professionaliserade kampanjen. Kristdemokraterna 
bedrev en mindre professionaliserad kampanj än förväntat, medan 
Miljöpartiet bedrev en mer professionaliserad kampanj än Väns-
terpartiet. Samtidigt visar rangordningen (Spearman’s Rho) en 
korrelation på 0,849, vilken är statistiskt signifikant (på 0,05 -nivån). 
Det tyder på att de oberoende variablerna har ett samband med hur 
professionaliserade kampanjer som partierna bedrev. 

Kritik och vidare analyser
Samtidigt finns det åtminstone två skäl att kritisera den här un-
dersökningen. För det första mäter undersökningen inte antalet 
anställda, vilket är ett problem eftersom det bör finnas ett sam-
band mellan graden av kampanjprofessionalisering och tillgäng-
liga resurser i form av antalet anställda.33 Det gäller kanske sär-
skilt i particentrerade demokratier som den svenska, där partierna 
i stället för att anlita konsulter anställer personal med ansvar för 
olika arbetsuppgifter relaterade till kampanjerna. 

Som tur är finns det dock en studie av Lars Nord som bland 
annat handlar om antalet anställda i de olika partierna.34 Även 
om den studien avser hur många anställda partierna hade 2003 
bör rangordningen av partierna inte ha förändrats särskilt myck-
et mellan 2003 och 2006. Därför kan de uppgifterna användas 
här. Enligt Nords studie hade Socialdemokraterna flest anställda 
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(429), följt av Moderaterna (113), Centerpartiet (97), Miljöpartiet 
(60), Folkpartiet (45), Vänsterpartiet (35) och Kristdemokraterna 
(30). Om partierna rangordnas från 0 till 6 förändras summan av 
partiernas poäng när de gäller de oberoende variablerna i enlighet 
med tabell 3.3.

Om den reviderade rangordningen används för att pröva samban-
det mellan de oberoende och beroende variablerna visar resultaten 
(Spearman’s Rho) att sambandet ökar från 0,849 till 0,898. Det 
sambandet är signifikant på 0,01-nivån. Det tyder på att antalet 
anställda är en viktig faktor för att förklara hur professionalisera-
de partiernas kampanjer är, och att det indirekt fungerar som en 
indikator på partiernas tillgång till kampanjexpertis. 

Det andra som den här undersökningen kan kritiseras för är 
att måtten på de oberoende variablerna inte är standardiserade. 
För att åtgärda det har jag kört två ytterligare test av sambandet 
mellan de oberoende och beroende variablerna – ett test med och 
ett utan antalet anställda av partierna. Resultaten visar ett svagare 
samband mellan de oberoende och beroende variablerna när de 
förra är standardiserade. Om antalet anställda inte tas med i be-
räkningen är sambandet (Spearman’s Rho) mellan de oberoende 
och beroende variablerna 0,556. Om antalet anställda tas med ökar 
sambandet till 0,778, signifikant på 0,01-nivån. Vad detta visar är 
(1) att antalet anställda är en viktig faktor bakom professionalise-
ringen av politiska kampanjer och (2) att det finns ett signifikant 
samband mellan de oberoende och de beroende variablerna.

Sammanfattning och slutsatser
I den internationella litteraturen tas det ofta för givet att politiska 
kampanjer har förändrats kraftigt och professionaliserats under 
de senaste decennierna. Ett vanligt sätt att sammanfatta föränd-

Tabell 3.3. Partiernas reviderade summa poäng. Oberoende variabler.

(V) (MP) (S) (C) (FP) (KD) (M)

Summa 5 4 14 10 8 8 17
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ringarna är genom indelningen av kampanjerna i en förmodern, 
en modern och en postmodern fas. 

Samtidigt utgår den internationella forskningen i mycket hög 
grad från amerikanska och i viss mån brittiska erfarenheter. Dessa 
länder är dock inte representativa för alla demokratier. Tvärtom är 
de på flera sätt avvikande, inte minst genom att de har få inflytel-
serika partier och genom att de tillämpar majoritetsval. 

Därför är det tveksamt att utgå från forskningen om hur po-
litiska kampanjer bedrivs i dessa länder för att dra slutsatser om 
andra länder såsom Sverige. Detta visar sig också av den här un-
dersökningen, som har kommit fram till flera resultat.

För det första visar undersökningen att graden av kampanjpro-
fessionalisering skiljer sig kraftigt mellan de svenska partierna, åt-
minstone i samband med 2006 års val till riksdagen. Framför allt 
Socialdemokraterna och Moderaterna bedriver mer professionali-
serade valkampanjer än vad till exempel Vänsterpartiet och Miljö-
partiet gör. Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna be-
finner sig i ett mellanläge. Inget av de svenska partierna kan dock 
beskrivas som att det bedriver fullt ut professionaliserade valkam-
panjer. I svensk politik finns det fortfarande plats för amatörer.

En andra slutsats är att graden av kampanjprofessionalisering 
har ett samband med faktorer som om partiet står till höger, sta-
tusen som catch all-parti, en centraliserad och hierarkisk parti-
struktur- och kultur, tillgången till kampanjresurser, antalet an-
ställda, förlust av regeringsmakt vid föregående val, valförlust vid 
föregående val och byte av partiledare. Ju mer ett parti präglas av 
dessa kännetecken, desto större är sannolikheten att det ska pro-
fessionalisera sitt sätt att bedriva valkampanjer.

En tredje slutsats är att teorin om kampanjprofessionalisering 
i particentrerade demokratier kan sägas få stöd i det svenska fal-
let.35 Nu har den testats i både Tyskland och Sverige, och i båda 
fallen visar resultaten att det finns ett samband mellan de fakto-
rer som enligt teorin bidrar till kampanjprofessionalisering och 
graden av kampanjprofessionalisering – även om både de obero-
ende och beroende variablerna behövde modifieras för att passa i 
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ett flerpartisystem som det svenska. Genom dessa modifieringar 
har teorin gjorts mer universellt giltig, åtminstone teoretiskt. Det 
återstår dock att pröva teorin i fler länder och i samband med fler 
val innan säkra slutsatser kan dras.

I det sammanhanget kan teorin behöva modifieras ytterligare, 
inte minst när det gäller vilka kampanjtekniker och -strategier 
som ingår i kampanjindexet. Sättet att bedriva valkampanjer för-
ändras hela tiden, och trots att teorin bara är några år gammal 
framstår dess kampanjindex i vissa fall redan som inaktuellt. Inte 
minst viktigt är att kampanjindexet inte tar tillräckligt stor hän-
syn till två kampanjtekniker och -strategier som var avgörande 
för Barack Obamas seger i det amerikanska presidentvalet 2008: 
skapandet av en effektiv organisation för gräsrotskampanjer som 
bygger på personlig kontakt via telefonsamtal eller dörrknack-
ningar och användandet av Internet för att bygga relationer med 
aktivister och sympatisörer. 

År 2001 var elektroniska nyhetsbrev en innovation men i dag 
är det en självklarhet. För att vara relevant måste kampanjindexet 
kontinuerligt uppdateras. Det kan försvåra jämförelser över tid 
men är likafullt nödvändigt. Det kan också finnas andra kam-
panjtekniker och -strategier som behöver tas med för att kampanj-
indexet ska vara heltäckande.

Kärnan i professionaliseringen av politiska kampanjer är att 
det handlar om en dynamisk process där partierna på olika sätt 
försöker hitta nya och effektivare sätt att organisera sig, använda 
sina resurser, mobilisera anhängare samt nå och övertyga väljar-
na. Professionalisering är en process, inte ett stadium. Det måste 
forskningen på området ta större hänsyn till framöver – på samma 
sätt som partierna måste göra det.

Noter
1  Det här kapitlet bygger på Strömbäck, 2009.
2  Powell & Cowart, 2003.
3  Johnson, 2007. 
4  Nimmo, 1999; Plasser & Plasser, 2002; Thurber & Nelson, 2000.
5  Kavanagh, 1995; Newman, 1994; Trent & Friedenberg, 2004; Negrine, 2008.
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6  Farrell, 1996; Farrell & Webb, 2000; Norris, 2000.
7  Lilleker & Lees-Marshment, 2005; Negrine m.fl., 2007; Plasser & Plasser, 2002; 

Swanson & Mancini, 1996; Esaiasson, 1990.
8  Gibson & Römmele, 2001.
9  Gibson & Römmele, 2009.
10 Negrine & Papathanassopoulos, 1996; Schoenbach, 1996; Negrine, 2008; Petersson 

m.fl., 2006.
11 Lilleker & Negrine, 2002, s. 99.
12 Green & Smith, 2003, s. 322.
13 Negrine, 2007, s. 29.
14 Gibson & Römmele, 2001; Nord & Strömbäck, 2003.
15 Strömbäck, 2007. Se även Lilleker & Negrine, 2002; Esser m.fl., 2000; Farrell & 

Webb, 2000; Norris, 2000.
16 Gibson & Römmele, 2001, 2009.
17 Strøm, 1990; Harmel & Janda, 1994. 
18 Gibson & Römmele, 200.
19 A.a.
20 Holmberg & Oscarsson, 2004, s. 107.
21 A.a.
22 Se Barrling Hermansson, 2004.
23 Se http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=497876 och http://www.svd.

se/dynamiskt/inrikes/did_13710892.asp, nedladdade den 3 maj 2007.
24 Gibson & Römmele, 2001, 2009.
25 Newman, 1994.
26 Baines, 1999; Hillygus & Shields, 2008.
27 Gibson & Römmele, 2001.
28 Strömbäck, 2007; Johnson, 2007. 
29 Kamber, 1997; Powell & Cowart, 2003; Johnson, 2007. 
30 Gibson & Römmele, 2009.
31 De som intervjuades var Maria Ulvskog, partisekreterare för Socialdemokraterna, 

Håkan Wåhlstedt, partisekreterare för Miljöpartiet, Anki Ahlsten, partisekreterare 
för Vänsterpartiet, Göran Holmström, biträdande partisekreterare för Kristdemo-
kraterna, Jöran Hägglund, partisekreterare för Centerpartiet, Helena Dyrssen, först 
biträdande och sedan ordinarie partisekreterare för Folkpartiet, och Per Schling-
mann, kommunikationsansvarig och sedermera partisekreterare för Moderaterna.
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33 Gibson & Römmele, 2001; Lilleker & Negrine, 2002.
34 Nord, 2007.
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4. Centerpartiets valkampanj 2006 
– en fallstudie

Anna-Sara Fagerholm, Christina Grandien 

och Jeanette Lozanovska

Sjunkande partiidentifikation, sjunkande medlemsantal samt ökad 
väljarrörlighet är några faktorer som under de senaste decennierna 
har påverkat de svenska partierna och den svenska politiken.1 Den 
därigenom försvagade partiförankringen hos svenska folket stäl-
ler nya krav på de politiska partierna, framför allt i valtider. Inte 
minst har valkampanjerna blivit allt viktigare.2 

Samtidigt som trenderna ovan inte är unika för Sverige präg-
las partierna och deras strategiska kommunikation alltid av det 
nationella sammanhanget. Olika politiska system och mediesy-
stem gör därför att trender som exempelvis ökad väljarrörlighet 
får olika effekter i olika länder och att man inte på förhand kan 
utgå från att teorier utvecklade i ett land är giltiga i andra länder. 
Det gäller även frågan om hur politiska kampanjer planeras och 
genomförs.3

Internationellt har det under de senaste 15–20 åren funnits en 
omfattande diskussion om den ökade professionaliseringen4 och 
marknadsorienteringen5 av politik och politiska kampanjer. Även i 
Sverige finns det forskning som tyder på att valkampanjerna blivit 
mer professionaliserade, och insikten om att väljarnas preferenser 
och krav har förändrats tvingar de politiska partierna att tänka i 
nya banor vad gäller den strategiska politiska kommunikationen.6 
Men hur professionaliserade är de svenska partierna när det gäller 
att planera inför och genomföra valkampanjer? I vilken utsträck-
ning är de internationella trenderna giltiga i Sverige? 

Detta är två övergripande frågor som kommer att diskuteras i 
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det här kapitlet. En tredje fråga, som också är mer teoretisk till 
sin natur, handlar om förhållandet mellan forskningen kring po-
litisk kommunikation och public relations. Hittills har den mesta 
forskningen om politiska kampanjer genomförts av forskare inom 
politisk kommunikation, medan forskningen kring public relations 
i stort sett lyser med sin frånvaro. Det är olyckligt, eftersom det 
finns många beröringspunkter mellan ämnena. Ett av målen med 
det här kapitlet är därför att diskutera och använda teorier från 
både politisk kommunikation och public relations, som i Sverige 
ofta kallas strategisk kommunikation.

För att undersöka hur professionaliserade de svenska partierna 
är i sina sätt att planera, genomföra och utvärdera kampanjer kan 
man gå tillväga på olika sätt. I kapitel 3 redovisar Jesper Ström-
bäck en studie som handlar om samtliga svenska riksdagspartier 
och som jämför graden av professionalisering och samtidigt testar 
internationella teorier på området. I det här kapitlet har vi valt 
ett annat tillvägagångssätt. I stället för att studera samtliga riks-
dagspartier har vi valt att fokusera på Centerpartiet, ett av Sveri-
ges äldsta partier och ett parti som genomgått flera förändringar 
under de senaste åren.7 Det övergripande syftet är att analysera 
Centerpartiets strategiska politiska kommunikation i valrörelsen 
2006. Följande frågor är centrala i studien: 

Hur såg Centerpartiets förutsättningar ut för att arbeta profes-•	
sionellt med kommunikationen under valkampanjen 2006? 
På vilka sätt analyserade Centerpartiet väljarna och den egna •	
organisationen inför valkampanjen 2006? 
På vilka sätt planerade Centerpartiet kommunikationen av den •	
egna valkampanjen 2006? 
Hur implementerade Centerpartiet sina valbudskap internt och •	
externt? 
På vilka sätt utvärderade Centerpartiet sin kommunikation un-•	
der valkampanjen 2006? 
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År 2006 gjorde Centerpartiet på många sätt ett framgångsrikt 
val. Inför valet hade partiet tre mål: maktskifte, att bli Sveriges 
tredje största parti och att vinna 700 000 röster. Två av dessa mål 
uppnåddes. Det blev maktskifte och Centerpartiet blev Sveriges 
tredje största parti. Exakt hur stor betydelse som kommunika-
tionsarbetet hade är givetvis svårt att veta, men som studien kom-
mer att visa arbetade Centerpartiet målmedvetet med att förbe-
reda och genomföra valkampanjen. Det bidrog till framgångarna 

– samtidigt som Centerpartiet hade kunnat bedriva en mer profes-
sionaliserad strategisk politisk kommunikation och valkampanj 
än partiet slutligen gjorde. 

Innan vi går in på Centerpartiet och dess valkampanj 2006 ska 
vi dock diskutera forskningen kring den professionaliserade po-
litiska kommunikationen och strategisk kommunikation (public 
relations).

Professionaliserad politisk kommunikation
Under det senaste decenniet har det publicerats ett flertal böcker 
som handlar om professionaliseringen och utvecklingen av po-
litiska kampanjer. I exempelvis The Professionalisation of Political 
Communication beskriver författarna professionalisering som en 
förändringsprocess som explicit eller implicit medför en bättre 
och mer effektiv organisering av resurser och kunskap och som 
leder till ökad måluppfyllelse.8 

David Swanson och Paolo Mancini skriver om den moderna 
valkampanjen ur ett internationellt perspektiv, och menar att mo-
derna valkampanjer präglas av gemensamma nämnare såsom per-
sonfokusering, beroendet av tekniska experter och professionella 
rådgivare, större avstånd mellan politiska partier och medborgare 
samt kommunikationsexperter med legitimitet att driva den pla-
nerade kampanjen.9 

Moderniseringen får i sin tur enligt författarna konsekvenser 
som svagare politiska partier och mäktigare massmedier. Enligt 
Pippa Norris förändras och moderniseras valkampanjer som ett 
resultat av större samhällsförändringar och nya tekniska förut-
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sättningar.10 Norris delar upp utvecklingen i tre faser, med början 
i den förmoderna valkampanjen, vidare till den moderna och slutli-
gen den postmoderna valkampanjen. Var och en av dessa präglas av 
olika karaktärsdrag. Var i moderniseringsprocessen en kampanj 
befinner sig hänger, enligt Norris, samman med landets samhälls-
utveckling. Faktorer som styrelseskick, partisystem, mediesystem 
och valsystem påverkar utformningen av en valkampanj. Samtidigt 
är Norris typologi skapad med utgångspunkt i den amerikans ka 
utvecklingen, vilket gör att den inte går att direkt applicera på ett 
givet land (se kapitel 3). Det förhindrar dock inte att typologin 
kan vara användbar för att beskriva vad som utmärker exempelvis 
en postmodern valkampanj. 

Enligt Norris är den postmoderna valkampanjen nationellt 
koordinerad samtidigt som själva utförandet av kampanjen sker 
på lokal nivå.11 Kampanjorganisationen beskrivs som mer eller 
mindre permanent och det finns anställda som arbetar uteslutan-
de med kampanjen. Bland kampanjstabens anställda hittar man 
ofta professionella konsulter som inte alltid har en anknytning till 
partiet som sådant. Genom regelbundna opinionsundersökningar, 
fokusgrupper och interaktiva webbplatser får partiet feedback och 
kan anpassa sig till väljarnas behov. Lokalt anpassade tv-annon-
ser, riktade mejlutskick och målgruppsanpassade annonser skapar 
medial uppmärksamhet. Kostnaderna för kampanjen blir högre, 
vilket inte minst beror på behovet av konsulter.12 

Norris beskriver således vad som är karakteristiskt för olika 
faser i valkampanjernas historiska utveckling. Vid mer specifika 
undersökningar av hur professionaliserad en viss valkampanj är 
kan typologin också fungera som en utgångspunkt för en allmän 
beskrivning av kampanjen. Därtill behövs också mer specifika 
kännetecken för vad som karakteriserar en professionaliserad 
valkampanj. 

Lars Nord och Jesper Strömbäck har därför sammanställt ett 
antal kampanjtekniker eller verktyg som är centrala för den stra-
tegiskt planerade och genomförda valkampanjen.13 Författarna 
menar att frågan om huruvida de svenska valkampanjerna är pro-
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fessionaliserade är empirisk och att det därför behövs kriterier för 
att avgöra den. Deras sammanställning är baserad på forskning 
från i första hand USA och Storbritannien, som ligger längst fram 
i utvecklingen mot professionaliserade valkampanjer. 

De kriterier för vad som kännetecknar en professionell val-
kampanj som författarna beskriver handlar om opinionsmätning-
ar och fokusgrupper, väljarsegmentering, målgruppsanpassning, 
mediestrategier, medieval, kartläggningar, expertkompetens, 
central självständighet, valkampanjförberedelser samt övergri-
pande kampanjfilosofi. Dessa kriterier kommer vi att beteckna 
som professionaliseringsverktyg, och de kommer att diskuteras yt-
terligare nedan. 

Innan dess finns det dock skäl att diskutera en annan distink-
tion – mellan produkt-, sälj- och marknadsorienterade partier.14 
Utan att gå in på djupet av forskningen på det området visar den 
att man kan skilja mellan tre olika partityper beroende på hur de 
förhåller sig till å ena sidan den egna ideologin eller värdegrun-
den och å andra sidan väljarna eller de målgrupper som partierna 
vänder sig till och försöker vinna. 

Det som förenklat uttryckt utmärker produktorienterade par-
tier är att de formulerar den egna politiken internt utifrån parti-
ets ideologi och värdegrund, och antingen implicit eller explicit 
utgår från att människor ska upptäcka hur bra partiets politik är. 
Ett produktorienterat parti sätter den egna produkten – ideologin, 
värdegrunden, handlingsprogrammet – i centrum. 

Ett säljorienterat parti formulerar också den egna politiken in-
ternt utifrån ideologiska principer och värderingar, men inser att 
politiken måste säljas för att partiet ska nå framgång. Till skillnad 
från produktorienterade partier satsar säljorienterade partier där-
för stora resurser på kommunikationen och säljandet av politiken. 

Marknadsorienterade partier skiljer sig från både produkt- och 
säljorienterade partier, genom att de tar sin utgångspunkt lika 
mycket från vad väljarna eller målgrupperna efterfrågar som från 
partiets ideologi eller värderingar. Ett marknadsorienterat parti 
försöker erbjuda en politik som väljarna eller målgrupperna efter-
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frågar, och är därför öppet för att byta eller modifiera sina åsikter 
om undersökningar visar att politiken inte är tillräckligt populär.

Både sälj- och marknadsorienterade partier inser vikten av po-
litisk marknadsföring och effektiv kommunikation, men medan 
säljorienterade partier är öppna för att anpassa kommunikationen 
till sina målgrupper, är marknadsorienterade partier öppna för 
att anpassa både kommunikationen och politikens innehåll till 
målgrupperna.

Teorin om politikens marknadsorientering handlar därmed 
inte enbart om hur partier kommunicerar och bedriver valrörelser, 
utan också och kanske framför allt om partierna som organisatio-
ner och hur de uppfattar sig själva. Både sälj- och marknadsorien-
terade partier strävar efter att professionalisera kommunikationen 
och sättet att bedriva valkampanjer, och försöker anpassa kom-
munikationen till sina målgrupper, men endast marknadsorien-
terade partier är öppna för att också anpassa politikens innehåll 
till vad målgrupperna efterfrågar. Den här distinktionen ska vi 
återkomma till nedan, när vi bedömer om Centerpartiet bedrev 
en i huvudsak sälj- eller marknadsorienterad valkampanj.

Strategisk kommunikation som ett politiskt verktyg
Public relations – eller strategisk kommunikation – vara eller icke 
vara i politiska sammanhang är mycket omdiskuterat. Många 
uppfattar public relations som om det handlar om manipulering 
eller övertalning, vilket dock stämmer illa överens med den egent-
liga definitionen. Public relations i sin helhet handlar främst om 
att främja organisationers relationer med olika intressenter och att 
upprätthålla en kontinuerlig omvärldsbevakning för att ha möj-
lighet att på ett tidigt stadium kartlägga förändringar i samhället 
som påverkar den egna organisationen. 

För att citera en framträdande definition av Scott Cutlip med 
kollegor: »Public relations är en ledningsfunktion som syftar till 
att etablera och bibehålla ömsesidiga relationer mellan organisa-
tionen och dess omvärld – den omvärld som påverkar organisatio-
nens framgångar och motgångar.«15
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Utifrån denna och andra definitioner är public relations och 
strategisk kommunikation en ledningsfunktion som är relevant 
inom en mängd olika områden. Det kan gälla företag, myndighe-
ter och privata organisationer, eller partier och hur man planerar 
och genomför valkampanjer. 

Med några undantag har de flesta studierna av strategisk po-
litisk kommunikation som genomförts emellertid inte haft pub-
lic relations som utgångspunkt.16 Därmed har relevant teori och 
forskning inte använts i den utsträckning som vore önskvärt. Av 
det skälet kommer vi i den fortsatta diskussionen att utgå från 
relevant teori och forskning inom public relations och strategisk 
kommunikation och jämföra teorin om den strategiska arbetspro-
cessen med teorin och forskningen kring professionaliseringen av 
politiska kampanjer.

Den strategiska arbetsprocessen är en modell som kan använ-
das för att planera kommunikation. Denna modell består av fyra 
faser, närmare bestämt definieringsfasen, planeringsfasen, imple-
menteringsfasen och utvärderingsfasen.17 Inom både professionen 

4. Utvärderingsfasen

3. Implementeringsfasen

Utvärdering

- Hur gick det?

Implementering

- Hur och när gör vi 

och säger det?

Nulägesanalys 

- Var står vi nu?

Strategi

- Vad ska vi göra, 

säga och varför? 

Till vem?

1. Definieringsfasen

2. Planeringsfasen

Figur 4.1. Den strategiska arbetsprocessen. 
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och forskningsområdet public relations/strategisk kommunika-
tion är den strategiska arbetsprocessen etablerad som ett verktyg 
för att beskriva och bedriva effektiv kommunikationsplanering, 
vilket gör den relevant i det här sammanhanget.18 I figur 4.1 illu-
streras de olika delarna av den strategiska arbetsprocessen.

Att arbeta professionellt med kommunikation
Förutsättningarna för att arbeta strategiskt med kommunikation 
hänger samman med kommunikationsavdelningens roll i organi-
sationen. För att en organisation till fullo ska kunna arbeta utifrån 
den strategiska arbetsprocessen måste vissa grundförutsättningar 
uppfyllas. Dit hör att kommunikationsavdelningen präglas av 
professionalism och åtnjuter legitimitet. 

Den mest omfattande undersökningen av kommunikatörernas 
roller som genomförts kallas för Excellence-studien. James Gru-
nig, Excellence-studiens fader, menar att den symmetriska kom-
munikationen bör vara målet. Med det menas att en organisations 
kommunikation ska vara baserad på dialog, kompromisser och 
balans i maktförhållandet mellan organisationen och dess intres-
senter. Modellen har dock kritiserats av många och bör till stor 
del behandlas som normativ.19 Bruce Berger skriver i en artikel att 
pr-litteraturen i dag identifierar två huvudsakliga roller för kom-
munikatörerna: som tekniker respektive strateg.20 

Många public relations-forskare är eniga om att kommunika-
tionschefen måste vara en del av en organisations ledning, eller 
dominanta koalition, för att kunna arbeta strategiskt och självstän-
digt. Det gäller även de kommunikationsansvariga i politiska or-
ganisationer. För att ett parti ska kunna arbeta professionellt och 
strategiskt med planeringen och genomförandet av kampanjer och 
andra kommunikationsinsatser krävs det att de delar av partiet 
som har ansvar för att utforma budskapen och kommunikationen, 
inte minst den centrala partiledningen, har förutsättningar att ar-
beta självständigt med kampanjernas innehåll och genomförande. 

I beskrivningen av professionaliseringen av politiska kampan-
jer framhålls också vikten av central självständighet, eftersom det 
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är på den centrala partinivån kompetensen finns samlad.21 På lik-
artat sätt resonerar man inom forskningen om strategisk kom-
munikation kring behovet av att en kommunikationsavdelning 
har svängrum och legitimitet från ledningen. Det anses vara en 
förutsättning för att kunna använda den strategiska kommunika-
tionskompetensen så att den gynnar organisationen och bidrar till 
att uppnå verksamhetsmålen.22 

Diskussionen kring kommunikationsavdelningens roll kan 
alltså sammanfattas som en professionaliserings- och legitimi-
tetsfråga. Graden av central självständighet över en valkampanjs 
innehåll och genomförande är också en fråga om professionali-
sering och legitimitet. Ju starkare mandat som partiets ledning 
och kommunikationsstab har att självständigt planera och styra 
kampanjen, desto mer strategiskt kan den arbeta.23 

Frågan om tillgång till expertkompetens är också i högsta 
grad en professionaliserings- och legitimitetsfråga. I ett parti som 
präglas av stor medvetenhet om kommunikationens strategiska 
vikt kommer man att sträva efter att anställa personal med kom-
munikationsbakgrund samt anlita experter av olika slag när inte 
den egna kompetensen räcker till. Det bidrar till att förbättra för-
utsättningarna för att kunna arbeta strategiskt med valkampanjen. 
Med tillgång till expertkompetens inom kommunikationsområ-
det och en ledning som legitimerar kommunikationens roll för-
bättras förutsättningarna för att kunna använda verktyg såsom 
fokusgrupper, opinionsundersökningar och SWOT-analyser, och 
för att resultaten verkligen analyseras och används på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt.

Ett annat kännetecken för en professionaliserad valkampanj 
är att partiet har en tydlig och övergripande kampanjfilosofi. Den 
övergripande kampanjfilosofin handlar om synen på vad ett parti 
är, vilka det finns till för och vilka utgångspunkter som formar 
politiken och den strategiska politiska kommunikationen.24 Dis-
kussionen handlar därmed om en organisations övergripande mål, 
vision och kärnvärden. 

Frågan om den övergripande kampanjfilosofin är central utifrån 
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både ett politiskt och kommunikativt perspektiv. Från ett poli-
tiskt perspektiv handlar det om graden av anpassning av politikens 
innehåll till marknadens villkor, från ett kommunikativt perspek-
tiv handlar det om graden av anpassning av sätten att kommuni-
cera till de valda målgrupperna. Grunden i strategisk kommuni-
kation handlar i båda fallen om hur relationen och maktbalansen 
mellan en organisation och dess intressenter ser ut. 

Gemensamt för forskningen inom såväl politisk kommuni-
kation som strategisk kommunikation är insikten att relationen 
mellan en organisation och dess intressentgrupper är central, och 
när det gäller politiska partier representerar väljarna en av de vik-
tigaste intressentgrupperna. 

Utifrån grundsynen att kommunikationen har en strategisk 
funktion i organisationen och att kommunikatörerna i bästa fall 
har ett starkt mandat att planera densamma går vi vidare och pre-
senterar hur den strategiska arbetsprocessen kan användas som 
planeringsverktyg. 

Föranalysfasen 
I den strategiska arbetsprocessens första fas ligger tyngdvikten 
på research för att kartlägga allmänhetens, kundernas, intressen-
ternas eller målgruppernas kunskaper, attityder och beteenden i 
förhållande till organisationen och dess verksamhet. Cutlip med 
kollegor kallar detta för en situationsanalys som förser organisa-
tionen med alla nödvändiga bakgrundsfakta som behövs för att 
kommunicera effektivt.25 Både en inre och en yttre omvärldsana-
lys är nödvändiga för att definiera situationen.26 

Vad definieringsfasen ytterst handlar om är att man genomför 
en analys av nuläget för att kunna avgöra hur och var organisa-
tionen står i förhållande till omvärlden, vilken verksamhet man 
bedriver samt hur organisationen uppfattas.27 Denna fas är lika 
relevant när det gäller politiska partier som andra organisationer. 
Användandet av opinionsmätningar och fokusgrupper för att un-
dersöka och kartlägga människors åsikter och resonemang ingår 
också i professionaliseringsverktygen. Inom både strategisk och 



9 9

Centerpartiets valkampanj 2006 – en fallstudie

politisk kommunikation talar man således om vikten av opinions-
mätningar och fokusgrupper för att kartlägga folkets, målgrup-
pernas, kundernas och andra aktörers åsikter. 

En SWOT-analys innebär att man på ett tidigt stadium kart-
lägger den egna organisationens styrkor (Strengths), svagheter 
(Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats).28 Bero-
ende på verksamhet och organisation kan denna analys se olika ut. 
Om vi använder en SWOT-analys ur ett partiperspektiv inför en 
valkampanj skulle det kunna se ut så här: en styrka skulle kunna 
vara att man har flera kommunikationsexperter anställda för att 
arbeta med kampanjen. Svagheter kan emellertid uppstå när det 
gäller den interna förankringen av partiets valbudskap, eftersom 
dessa inte är framtagna på gräsrotsnivå. Segmenteringen av en ny 
målgrupp och partiets ambition att nå ut till den kan ses som en 
möjlighet i en stundande valkampanj, medan ett hot kan vara att 
ett konkurrerande parti lägger beslag på den aktuella målgruppen. 
Nord och Strömbäck skriver också att den utsträckning i vilken 
ett parti använder sig av kartläggningar av både det egna partiets 
och konkurrenternas styrkor och svagheter bör ses som ett mått 
på hur professionaliserade kampanjförberedelserna och genom-
förandet är.29

Planeringsfasen 
Frågor som vanligtvis ställs i planeringsfasen är: hur ska vi möta 
efterfrågan, vilka ska vi nå med vårt budskap, vilka kanaler ska 
vi använda, hur ska vi profilera oss samt hur ska vi positionera 
varumärket? Dessa frågor besvaras med hjälp av kommunikativa 
verktyg som är centrala i en effektiv kommunikationsplanering 
och således viktiga beståndsdelar i denna del av den strategiska 
arbetsprocessen. Det handlar om att fastställa mål, strategier, 
målgrupper och budskap.30 

Kommunikationsmål

Enligt Larsåke Larsson handlar mål om de prestationsnivåer man 
vill nå, kvantitativt och kvalitativt.31 Målen härstammar från en 
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organisations kärnvärden, affärsidé och vision. En kommunika-
tionsverksamhet har ofta långsiktiga men även fler mål än ett. Det 
viktiga är att kommunikationsmålen är sammanlänkade med en 
organisations övergripande mål och att kommunikationen bidrar 
till verksamhetens överordnade mål. Kommunikationsmålen är 
ofta formulerade för att på sikt uppnå en förändring i kunskaper, 
attityder eller beteenden hos specifika målgrupper.

Målgrupper

Professionaliseringsverktygen väljarsegmentering och målgrupps-
anpassning har klara likheter med och kopplingar till hur man 
enligt den strategiska arbetsprocessen bör gå tillväga för att kom-
municera effektivt. Låt oss först kort redogöra för vad som känne-
tecknar nämnda professionaliseringsverktyg. Väljarsegmentering 
handlar om i vilken utsträckning och med vilken precision som 
partierna delar in valmanskåren i olika målgrupper. Professiona-
liserade valkampanjer strävar efter att vara så precisa som möjligt 
i väljarsegmenteringen, baserat på exempelvis demografiska fak-
torer, värderingsmönster och livsstilar. Målgruppsanpassningen 
handlar om i vilken utsträckning partierna anpassar antingen 
innehållet i budskapen eller kommunikationen av dem till olika 
målgrupper. Både vad och hur partiet kommunicerar är med 
andra ord centralt.32 

I den strategiska arbetsprocessens andra fas – planeringsfa-
sen – återfinns ovanstående resonemang. För att veta hur orga-
nisationen ska nå ut med sitt budskap måste man lära känna sina 
målgrupper.33 Det finns flera modeller för hur en segmentering av 
målgrupper kan gå till. Det vanligaste tillvägagångssättet är att 
först se till yttre faktorer såsom demografiska och sociala variab-
ler men även situations- eller mediefaktorer. Det kan handla om 
målgruppens kön, ålder, utbildning, yrke etcetera, men även om 
hur kulturen och miljön påverkar hur en målgrupp avkodar ett 
budskap. En annan aspekt är att tid och rum samt medievanor 
påverkar hur budskapet uppfattas. 
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Dessa yttre faktorer kan med fördel kombineras med inre fak-
torer, där man söker kartlägga element som behov, motivation och 
relevans. De inre faktorerna handlar om att ta reda på vilket in-
formationsbehov som finns hos målgruppen, när målgruppen kan 
ta till sig budskapet och vilket förhållande målgruppen har till 
ämnet eller den kommunicerande organisationen. Fler faktorer 
som påverkar hur målgruppen tar emot budskap handlar om kun-
skap och attityder till ämnet samt målgruppens livsvärderingar 
och normer. Inre och yttre faktorer är således viktiga basvärden 
för att kunna segmentera målgrupper. 

Strategier

Medan målen anger vad en organisation vill uppnå handlar stra-
tegin om vägvalen – hur man ska nå dit man strävar. En kom-
munikationsstrategi är ett långsiktigt redskap för att uppnå or-
ganisationens övergripande mål, och den bör vara baserad på en 
ordentlig situations- och målgruppsanalys. Larsson menar att 
strategier handlar om en balansering mellan inre och yttre för-
hållanden och att de ger kommunikationsenheten en viktig roll i 
en organisations ledningsarbete.34

Utan kunskap om omvärldens krav och behov samt det interna 
arbetsklimatet är det svårt att utforma strategier som tillgodoser 
olika aktörers krav. Det är i den här rollen som kommunikations-
enhetens expertkompetens och helikopterperspektiv kommer or-
ganisationen till godo. Kommunikationsstrategin är alltså ett cen-
tralt verktyg som man använder för att lösa och hantera relationen 
med omvärlden och dess aktörer.35

Budskap

Vilket eller vilka budskap en organisation för fram och kommuni-
cerar bör följa av den valda strategin och formuleras utifrån mål-
gruppens eller målgruppernas informationsbehov. Antalet budskap 
och deras komplexitet kan variera, beroende på organisationens 
mål, den aktuella situationen och mottagarna. Samtidigt som det 
är viktigt att vara konsekvent är det viktigt att inte låsa sig alltför 
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mycket vid ett specifikt budskap. Ett givet budskap kan vara bra 
för att fånga en målgrupps uppmärksamhet, medan det kan krävas 
ett annat budskap för att ändra en uppfattning eller en handling. 

Oavsett budskap måste källan vara trovärdig. Innehållet måste 
passa människors erfarenheter och utgå från mottagarens behov. 
Budskapet ska naturligtvis ha förutsättningar att få ett tydligt ge-
nomslag i den konkurrens om människors uppmärksamhet som 
råder. Det förutsätter i regel att budskapet är tydligt, konsekvent 
och genomträngande. 

Implementeringsfasen 
I implementeringsfasen ska det som tidigare har planerats kom-
municeras till olika målgrupper och aktörer som påverkas av eller 
påverkar organisationen. Strategiarbetet måste förankras internt 
för att skapa förståelse i den egna organisationen för vad som 
ska ske men framför allt för vad som förväntas av organisations-
medlemmarna.36 Svårigheten med att gå från planering till im-
plementering är att faktiskt omvandla strategierna till konkreta 
handlingar.37 

I detta tredje steg av den strategiska arbetsprocessen måste 
budskapet paketeras och levereras. Betydelsen av ett effektivt ka-
nalval som passar målgruppens medievanor och ett innehåll som 
till fre dss     täller informationsbehovet är som tidigare nämnt cen-
tralt. Larsson redogör för hur medievalet kan gå till och menar 
att mediestrategin är momentet där den huvudsakliga riktningen 
bestäms.38 

Här avgör man även vilken form av mediemix som är lämp-
lig. Vilket medium eller vilka medier är bäst för ändamålet? Här 
måste man se till flera faktorer för att landa i rätt medieval. Vilket 
medium eller vilka medier som väljs ut beror således på målen 
med kommunikationsinsatsen, strategin, budskapet, målgrup-
pen och resultatet av föranalysen – samtliga steg i den strategiska 
arbetsprocessen. 

Nord och Strömbäck skriver också om vikten för partierna att 
veta vilka medier människor använder sig av och hur olika mål-
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grupper kan nås.39 När det gäller medieval menar författarna att ju 
bättre kunskap och kompetens partierna har när det gäller vilka 
medier olika målgrupper använder sig av, desto bättre förutsätt-
ningar har de att anpassa både budskapen och valet av medier för 
att kommunicera budskapen till de valda målgrupperna. Ett stra-
tegiskt användande av olika medier är därför mycket centralt. 

När det gäller professionaliseringsverktyget mediestrategier är 
det kunskapen hos partierna om hur medierna fungerar som står 
i fokus. I vilken utsträckning partierna har kunskap om och för-
måga att anpassa sitt arbetssätt till mediernas nyhetsvärderingar, 
nyhetsurval och logik är, menar Nord och Strömbäck, ytterligare 
ett mått på hur professionaliserad en valkampanj är.40 

Utvärderingsfasen 
För att veta hur kommunikationen har fungerat och hur bud-
skapet uppfattats måste en utvärdering ske. Utvärderingen är en 
viktig del i hela processen för att se hur och vad man gjorde men 
framför allt för att befästa och legitimera kommunikationen som 
ett medel att nå ut med ett budskap. Utvärderingen bör genom-
föras av en utomstående part. Det är det bästa sättet att undvika 
att utvärderingen präglas av subjektivitet.41 

I utvärderingar av kommunikationsinsatser får man ofta bra 
indikatorer på vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre 
bra. Dessutom kan utvärderingsmaterialet utgöra en bra grund 
för att sätta igång nästa projekt. I termer av valkampanjplanering 
kan ett sådant material vara av mycket stor vikt eftersom det inte 
är troligt att samma människor genomför flera valkampanjer i rad. 
Viktig kunskap om arbetet riskerar att gå förlorad och samma 
misstag riskerar då göras på nytt – misstag som kan undvikas om 
en utvärdering är väl genomförd och dokumenterad. 

Att valkampanjerna tenderar att bli alltmer permanenta – 
 åtminstone internationellt – kan också komma att påverka ge-
nomförandet av utvärderingarna eftersom kunskapen och kompe-
tensen finns kvar även efter det att valet är över. 
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Strategisk arbetsprocess och professionaliserings-
verktyg – en jämförelse
Det går att se tydliga likheter mellan verktygen för en profes-
sionaliserad valkampanj och den strategiska arbetsprocess som 
presenteras av bland andra Cutlip med kollegor.42 Detta är inte 
särskilt överraskande eftersom det i grund och botten handlar om 
samma saker. Den strategiska arbetsprocessen är en vedertagen 
modell inom forskningsområdet strategisk kommunikation men 
också ett sätt för organisationer att i praktiken planera sin kom-
munikation. I arbetsprocessens olika faser ingår användandet av 
olika centrala kommunikationsverktyg. Många av dessa verktyg 
liknar de professionaliseringsverktyg som bland andra Nord och 
Strömbäck tar upp.43 

Negrine med flera skriver om det faktum att professionella 
kommunikatörer allt oftare anställs på permanent basis och pro-
fessionaliserar de politiska partierna inifrån – åtminstone i Eu-
ropa, om än inte i USA där det är vanligare att externa konsulter 
anlitas.44 Författarna beskriver en utveckling där redan anställd 
personal i partierna arbetar tillsammans med anlitade kommuni-
kationsexperter och där de politiska partierna anpassar sig genom 
att börja använda modeller och arbetssätt som är beprövade inom 
andra områden. 

Vid en jämförelse mellan den strategiska arbetsprocessens 
innehåll och professionaliseringsverktygen kan man emellertid 
se att de går isär på ett par punkter. Det handlar dock mind-
re om att det råder motsättningar och mer om att den strate-
giska arbetsprocessen är mer heltäckande beskriven än de olika 
professionaliseringsverktygen. 

Till exempel tas utvärdering inte upp som ett verktyg i den 
professionaliserade valkampanjen. Inom strategisk kommuni-
kationsforskning anses samtidigt utvärderingsfasen vara central. 
Därutöver finns inte vare sig strategiutformning, budskapspake-
tering eller målformulering upptagna som professionaliserings-
verktyg, samtidigt som det handlar om tre centrala redskap i den 



105

Centerpartiets valkampanj 2006 – en fallstudie

strategiska arbetsprocessen för att skapa en effektiv kommunika-
tion. Detta kan ses som exempel på hur forskningen om profes-
sionaliseringen av den strategiska politiska kommunikationen och 
valkampanjerna samt forskningen om strategisk kommunikation 
skulle tjäna på mer samarbete och tvärvetenskaplighet.

De centrala empiriska frågorna i det här kapitlet handlar dock 
om hur Centerpartiet arbetade med kommunikationen i samband 
med valet 2006. I den analysen kommer vi att använda oss av den 
teori som har diskuterats och jämförts ovan. 

Centerpartiets kommunikationsarbete 
För att få en djupare förståelse av hur svenska partier arbetar med 
kommunikationen inför, under och omedelbart efter en valrörelse 
har vi valt att genomföra en fallstudie av Centerpartiets kommu-
nikativa arbete inför, under och efter valkampanjen 2006. Studien 
rör ett tidigare relativt outforskat område, strategisk politisk kom-
munikation. Som tidigare nämnts är det övergripande syftet att 
analysera Centerpartiets strategiska politiska kommunikation. 

Hur såg Centerpartiets förutsättningar ut för att arbeta profes-•	
sionellt med kommunikationen under valkampanjen 2006? 
På vilka sätt analyserade Centerpartiet väljarna och den egna •	
organisationen inför valkampanjen 2006? 
På vilka sätt planerade Centerpartiet kommunikationen av den •	
egna valkampanjen 2006?
Hur implementerade Centerpartiet sina valbudskap internt och •	
externt? 
På vilka sätt utvärderade Centerpartiet sin kommunikation un-•	
der valkampanjen 2006?

Studien bygger på intervjuer med representanter för Centerpar-
tiets kommunikativa högkvarter samt på olika policydokument 
med relevans för kommunikationen och valkampanjen 2006. 
Tyngdpunkten ligger dock på intervjuerna, som är av karaktären 
informantintervjuer. Policydokumenten har använts för att för-
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bereda intervjuerna och har fungerat som en utgångspunkt för 
intervjuerna om föranalyser och strategier. 

Totalt intervjuades åtta personer vid tre olika tillfällen före, 
under och efter riksdagsvalet 2006. Två av intervjutillfällena ägde 
rum i partiets lokaler i Stockholm och ett intervjutillfälle genom-
fördes via telefon. Intervjuerna genomfördes som personliga in-
tervjuer där varje intervju varade i cirka en timme.

I maj 2006 intervjuades åtta personer med funktionerna kom-
munikationschef, marknadsföringsansvarig, kanslichef, medie-
strateg, webbredaktör, organisationsutvecklare och pressekretera-
re. Intervjuerna handlade främst om Centerpartiets föranalys och 
planering av den kommunikativa delen av valkampanjen 2006. 
Dessa intervjuer följdes upp i augusti då frågorna fokuserade på 
själva implementeringen av det strategiska kommunikationsarbe-
tet internt och externt. 

I november 2006, efter riksdagsvalet, genomfördes den tredje 
och sista intervjuomgången. Fokus i intervjuerna låg på vilken 
betydelse som intervjupersonerna ansåg att den strategiska kom-
munikationen och valkampanjen hade för valresultat samt på 
utvärderingen av valkampanjen. Vi är tacksamma över att Cen-
terpartiet och de intervjuade valde att ställa upp på den här un-
dersökningen och ge oss tillgång till centrala dokument och deras 
egna tankar och reflektioner.

Det finns självfallet risker med att låta en undersökning bygga 
på intervjuer, eftersom metoden förutsätter att de intervjuade har 
kunskap och intresse nog att kunna svara uppriktigt på frågorna. 
Det finns ingen garanti för att svaren är helt och hållet fullstän-
diga och ärliga. Men det finns goda skäl att tro att de svar som de 
intervjuade gav är sanningsenliga. Först och främst har de inter-
vjuade ställt upp frivilligt och öppet berättat om det kommunika-
tiva arbetet med partiets valkampanj. För det andra finns det inga 
indikationer på att svaren inte skulle vara sanningsenliga. För det 
tredje har de intervjuade varit medvetna om att resultatet av in-
tervjuerna inte skulle presenteras eller offentliggöras för utomstå-
ende förrän efter valet. Detta har varit en viktig förutsättning för 
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studien och för att få tillgång till partiets interna strategier och 
vägval i ett, för partiet, kritiskt läge i valkampanjen. En förteck-
ning över alla intervjuer som ligger till grund för studien återfinns 
i slutet av kapitlet. 

Att arbeta professionaliserat 
med kommunikationen
Den postmoderna valkampanjen är, enligt Norris, nationellt ko-
ordinerad men lokalt utförd.45 Undersökningen av Centerpartiets 
kommunikativa arbete under valet 2006 visar i linje med det att 
partiets valorganisation var centraliserad och präglad av en hög 
grad av central självständighet. I slutet av 2005 bildades den kärn-
grupp som hade ansvaret för att arbeta med marknadsföringen 
och kommunikationen inför och under valet 2006. 

Jämfört med tidigare valrörelser stärktes kommunikationsenhe-
ten med många fler medarbetare. Flertalet av dem hade dessutom 
erfarenheter av att arbeta inom olika pr-byråer och informations-
avdelningar. Kommunikationsenhetens uppgifter var att tillhan-
dahålla och sprida verktyg, information och kunskap till medar-
betarna i den lokala valrörelsen. I kommunikationsstaben fanns 
bland annat en kommunikationschef, en marknadsföringsansvarig, 
en mediestrateg, flera pressekreterare och en webbredaktör som 
under valrörelsen bildade olika konstellationer och arbetsgrupper. 

Diskussionen om kommunikationsavdelningens legitimitet i 
den egna organisationen är välkänd både i Sverige och interna-
tionellt.46 Denna legitimitet är central, eftersom den skapar en 
möjlighet att använda kommunikationskompetensen så att den 
bidrar till verksamhetens övergripande mål. Centerpartiets sätt 
att under valet använda sig av professionella kommunikatörer i 
sin stab, vilka inte nödvändigtvis hade en tidigare anknytning till 
eller anställning inom partiet, visar att partiet insåg vikten av att 
professionalisera arbetet med den egna kommunikationen. I den 
delen stämmer det även överens med det Norris benämner som 
den postmoderna valkampanjen.47 

Centerpartiets övergripande kampanjfilosofi handlade myck-



10 8

Väljarna, partierna och medierna

et om centralisering och professionalisering men utan att tappa 
grunden i vad partiet står för. Centerpartiet insåg betydelsen av 
att förstärka den strategiska politiska kommunikationen och an-
passa kommunikationen till målgrupperna, men var inte villigt 
att anpassa politikens innehåll till målgruppernas behov och öns-
kemål. Ur det perspektivet präglades den övergripande kampanj-
filosofin av säljorientering snarare än marknadsorientering.48 

Föranalysfasen
Det var huvudsakligen i definieringsfasen av den strategiska ar-
betsprocessen som Centerpartiet arbetade aktivt med opinions-
undersökningar och SWOT-analyser. En slutsats blev att Centern 
måste bli ett modernare parti och locka fler ungdomar samt synas 
mer i riksmedier och lokala medier och locka till sig fler väljare 
med utländsk bakgrund. Centerpartiets egna utvärderingar och 
analyser av valet 2002 visade att det fanns en stor förbättringspo-
tential inom kommunikationsområdet. Centerpartiet studerade 
också ett antal undersökningar av de andra riksdagspartierna men 
blickade även utomlands. Bland annat besökte representanter för 
Centerpartiet Danmark för att ta del av hur danska Venstre arbe-
tar med sin kommunikation i en valrörelse. 

Med hjälp av opinionsundersökningar strävade kommunika-
tionsstaben efter att ta reda på hur människor uppfattade Cen-
terpartiet och vilka frågor som var viktiga att lyfta fram. Vid 
sammanställningar av undersökningarna visade det sig finnas en 
diskrepans mellan de potentiella väljarnas bild av partiet, medi-
ernas bild av partiet och den bild partiet självt ville förmedla. Vid 
kommunikationsstaben ansåg man att partiet kommit en bit på 
väg när det gällde att förändra hur partiet framställdes på ledar-
sidorna i den nationella dagspressen samt bland opinionsbildare i 
Stockholm, men att det fanns en del kvar att göra. För att citera 
en av de intervjuade: 

Men sedan när det kommer till nöjesjournalister på Expressen som 
ska skriva något om hur centerpartisterna firar sin sommar, då kom-
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mer direkt bilden av att vi är ute och vallar korna. Det tar ett tag 
innan den [förändringen av bilden av Centerpartiet] går igenom 
hela vägen. 

Planeringsfasen 
I den strategiska arbetsprocessens andra fas handlar det om att 
fastställa organisationens övergripande mål och målen med kom-
munikationen. Här läggs strategier som möter efterfrågan, mål-
grupper segmenteras och budskap som ska kommuniceras bestäms. 
I den här fasen fastställs även hur varumärket ska positioneras. 
Begreppen mål, strategi och målgrupp hänger tydligt samman i 
en kommunikationsprocess. Målen styr strategin eftersom strate-
gin är vägen till målet. Att detta går att applicera även på politiska 
partier framgår av intervjuerna med medarbetare i Centerpartiets 
kommunikationsstab. För att citera en av dem: 

Det går att jämföra en valrörelse med vilket företags kampanjarbete 
som helst. Det finns mål och målgrupper men en valrörelse är så 
mycket större och med otroligt fokus utifrån. Samtidigt är det en 
tydlig fokusering mot en dag och sen är det över. 

Centerpartiet hade som nämnts tre övergripande mål med val-
kampanjen 2006: maktskifte, att bli Sveriges tredje största parti 
och att vinna 700 000 röster. För att nå dessa mål arbetade par-
tiets kommunikationsstab inför valet fram den kommunikations-
strategi som skulle ligga till grund för allt kommunikativt arbete 
och fungera som en guide för kommunikationen både på ett mer 
övergripande plan och i det dagliga arbetet. Inför valrörelsen 2006 
var den övergripande strategin att kommunicera förändringsvilja 
och tilltro framför missnöje. Detta ville man göra bland annat 
genom att finnas nära väljarna. 

Kommunikationsstaben ville också stärka det egna varumärket 
genom att få alla företrädare för partiet att förmedla Centerpar-
tiets kärnvärden. För att bidra till detta presenterades kommu-
nikationsstrategin i ett samlat dokument för internt bruk där de 
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mer övergripande strategierna kompletterades med mer specifika 
kommunikationsstrategier. 

Budskap

Vid intervjuerna framkom dock att det fanns skillnader mellan 
hur kommunikationsstaben och de valda politikerna såg på val-
budskapen. Medan kommunikationsstaben ansåg att för många 
budskap kan bli förvirrande för väljarna, ville en del politiker 
kommunicera flera olika budskap.

Partiledningen valde att prioritera några centrala valbudskap 
i linje både med partiets grundvärderingar och den rådande all-
männa opinionen. Vid gallringsarbetet av vilka valbudskap partiet 
skulle kommunicera valdes de förslag som mest förstärkte partiets 
profil, som jobben, miljön och en förnyad välfärd. 

Hur Centerpartiet positionerade sig växte såldes fram under 
valrörelsens gång. En av medarbetarna i kommunikationsstaben 
sammanfattar arbetet med valbudskapen och vad de budska-
pen syftade till: »Centerpartiet ska uppfattas som ett modernt, 
grönt, borgerligt parti. Vi vet att våra två prioriterade målgrup-
per kommer att attraheras av den bilden.« Detta illustrerar hur 
kommunikationsstrategin under valrörelsen länkades till partiets 
övergripande och mer långsiktiga mål, och till positioneringen 
i förhållande till andra partier. Det illustrerar också hur resul-
tat från opinionsmätningar och fokusgrupper kan komma till 
användning, inte för att förändra politikens innehåll men för att 
välja vilka frågor som ska prioriteras. Det är en indikation på att 
Centerpartiet är säljorienterat snarare än marknadsorienterat.49

Målgrupper

Centerpartiets ambition att inför valet 2006 våga utmana, sticka 
ut och framför allt att försöka nå ut till en ny målgrupp innebar att 
partiet behövde kartlägga en ny potentiell målgrupp. Efter möten 
med partistyrelse och partiledning var arbetsgruppen inställd på 
att rikta kampanjarbetet till en helt ny målgrupp: 
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Vi kände att vi kommer att rikta in oss mot en ny målgrupp, men 
vilka de är det vet vi inte riktigt än. Men vi har det på känn, det 
pratar vi om och det kommer att bli ett nytt sätt att arbeta.

Ambitionen var alltså att locka till sig en ny väljarskara. I mål-
gruppssegmenteringen började Centerpartiet med att se till parti-
ets kärnvärden. Vilka väljare kunde attraheras av partiets ideologi 
och budskap, vilka kunde tänka sig att köpa produkten? 

Att arbeta med målgruppssegmentering handlar om att dela 
in väljarkåren i olika målgrupper och att kommunicera väl an-
passade budskap till dessa grupper. Centerpartiets utgångspunkt i 
målgruppssegmenteringen var att hitta personer som delade par-
tiets värderingar och perspektiv men som själva ännu inte visste 
om det eller tänkte på sig själva som sympatisörer till Centerpar-
tiet. Partiet ville öka antalet väljare genom att öka antalet röster i 
de målgrupper som delar partiets värderingar, snarare än att prata 
till breda väljarskaror. Vid intervjuerna framkom att kommunika-
tionsenhetens strategi var att försöka vinna 20 procent av en stor 
målgrupp snarare än 90 procent av en liten målgrupp. 

Med andra ord strävade man mot att bli mer precis och effektiv 
i sin kommunikation mot väljarna, i likhet med det som beskrivs 
utifrån de två professionaliseringskriterierna väljarsegmentering 
och målgruppsanpassning. Med hjälp av olika målgruppsverktyg 
identifierade Centerpartiet grupper av människor som ansåg att 
just jobb, öppenhet och miljö var viktiga frågor. Den kartlägg-
ningen av nya potentiella väljare gjorde att en ny målgrupp växte 
fram. Det var också dessa personer som kom att utgöra en av två 
huvudmålgrupper i valrörelsen 2006.

Centern identifierade exempelvis att gruppen »singel eller 
sambo i innerstad med hög inkomst och hög utbildning som gil-
lar upplevelser, kultur och samhälle« delade partiets värderingar. 
De potentiella nya väljarna placerades i målgruppskategorin »mo-
dernisterna«. Personerna i den målgruppen hade tidigare inte rös-
tat på Centerpartiet, men deras värderingar stämde överens med 
partiets valbudskap. 
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Den andra identifierade målgruppskategorin var »traditiona-
listerna«, vilken utgjordes av en grupp väljare där majoriteten var 
trogna Centerpartister och därmed hade en tydlig partiidentifika-
tion. Inför valet 2006 segmenterades ändå målgruppen traditiona-
listerna ned på en mer gripbar nivå för att lättare kunna identifiera 
de traditionella Centerväljarna. 

Implementeringsfasen 
Som tidigare beskrivits skedde arbetet med att strukturera och 
planera valkampanjen centralt vid kommunikationsenheten i 
Stockholm. Själva genomförandet av kampanjen skedde däremot 
på nationell, regional och framför allt lokal nivå vid olika parti-
distrikt i Sverige. Cutlip med flera sammanfattar de två första fa-
serna med att det som i tidigare faser har analyserats och planerats 
nu ska kommuniceras till olika aktörer, främst externa målgrup-
per och den egna organisationen.50 

Cutlip med flera menar vidare att den interna förankringen 
handlar om att skapa förståelse för vad som ska komma men 
framför allt för vad som förväntas av den egna organisationen. I 
fallet med Centerpartiet var internwebben det verktyg som par-
tiet valde att prioritera som intern kanal under valkampanjen. 
Kommunikationsenheten försökte styra så stor del av den interna 
kommunikationen som möjligt till internwebben, inte minst för 
att skapa en enhetlig kommunikation. Vid intervjuerna framkom 
det dock att de förändringar som genomfördes på externwebben i 
augusti före valet upplevdes som problematiska ute i partidistrik-
ten. Många valmedarbetare upplevde svårigheter med att hitta 
informationen, vilket resulterade i en del negativ kritik riktad mot 
kommunikationsstaben under valrörelsens intensiva fas.

Den nya profil som diskuterades fram i Centerpartiet, liksom 
de framarbetade valbudskapen, förankrades först internt i den 
egna organisationen. Därefter kommunicerades de till väljarna. 
Resultatet av intervjuerna med kommunikationsstaben visar att 
det ansågs vara mycket viktigt att den centrala profilen uppfatta-
des, implementerades och användes av valarbetarna vid kampanj-
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arbetet runt om i landet. Det var dock relativt fritt för medarbe-
tarna i den lokala valrörelsen att själva hitta lösningar med hjälp 
av de kommunikativa verktyg som arbetades fram centralt. Den 
friheten är, enligt de intervjuade vid kommunikationsstaben, ett 
av de grundläggande elementen i politiken. Samtidigt framkom 
det i intervjuerna att det fanns en osäkerhet bland medarbetarna 
runt om i landet kring hur kampanjen skulle kommuniceras. 

Som ett led i arbetet med att säkerställa kampanjarbetets 
kvalitet genomfördes en förvalskampanj under våren 2006, vil-
ken innebar att kampanjmaterial i form av valaffischer, annon-
ser, kampanjwebb och broschyrer kunde testas på de identifierade 
målgrupperna. Utifrån målgruppernas respons genomfördes en 
rad förändringar gällande kampanjens innehåll. Själva kampanj-
idén – att kommunicera Maud Olofsson som varumärket Maud 
samt att genom illustrationer belysa olika frågor som väljare kunde 
tänkas ha inför valet – kvarstod dock även efter förvalskampanjen. 
Även olika resursverktyg och lokala kampanjstöd utvärderades. 

En anställd i kommunikationsstaben förtydligade vikten av 
förvalskampanjen: »Det var viktigt att göra förvalskampanj på så 
vis att det gav oss insikt om vikten av att det verkligen behövs stöd 
ute i landet, och det är det vi kan vara.«

Lokala pressekreterare rekryteras 

Under valkampanjen satsade Centerpartiet på att synas i både 
riksmedier och lokala medier. Lokala utspel i lokala medier sköt-
tes till stora delar av partidistrikten själva. Den centrala medieor-
ganisationen fungerade som ett stöd som servade partidistrikten 
med information och kampanjmaterial att använda för att bland 
annat nå ut till lokala medier. Vid Centerpartiets utvärdering av 
förvalskampanjen visade det sig emellertid att ombudsmännen 
ute i partidistrikten inte hade tillräckligt med tid för mediekon-
takter. Som ett resultat av utvärderingen försågs därför de olika 
partidistrikten med lokala pressekreterare.

Fortsättningsvis arbetade de nyrekryterade pressekreterarna 
med att försöka få uppmärksamhet i lokala medier med hjälp av 
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den centralt framarbetade mediestrategin. Strategin handlade om 
att Centerpartiets politiker ute i landet skulle finnas där de van-
liga väljarna fanns. En annan strategi var att försöka skapa stra-
tegiska konflikter för att därigenom tydliggöra partiets position i 
förhållande till andra. 

Förvalskampanjen visade sig vara ett av flera strategiska verk-
tyg för att förbättra och förändra och därmed driva kampanjarbe-
tet framåt. Ett annat sådant verktyg var de valtemperaturmätare 
som Centerpartiet använde sig av.

Valtemperaturmätare utvärderar insatser

Varje vecka utvärderades den lokala valrörelsen med hjälp av en 
valtemperaturmätare. Genom att de lokala ombudsmännen/med-
arbetarna fyllde i en kort webbenkät kunde lokala känslor och 
trender fångas upp. Utvärderingen visade bland annat hur många 
artiklar som skrivits lokalt, vilken stämning som rådde hos de 
lokala valarbetarna och om de politiska sakfrågorna fungerade i 
kommunikationen. Valtemperaturmätaren gav därmed indikatio-
ner på hur den lokala rörelsen fungerade, om den tappade fart 
någonstans och om vilka insatser som behövdes från centralt håll. 
En av medarbetarna vid kommunikationsstaben exemplifierar: 
»Den här veckan har vi haft 53 debattartiklar runt om i lokala 
medier och nästa vecka har vi tre, då kanske medierna inte har fått 
något bra underlag från oss.« 

I takt med att valet närmade sig utökade Centerpartiet sin 
medieorganisation. Ett av de nya greppen 2006 var att bemanna 
medieorganisationen 24 timmar om dygnet. Medieorganisatio-
nens uppdrag var att dygnet runt bevaka nyhetsflödet och vara 
tillgänglig för frågor från både journalister och allmänheten. Me-
dieorganisationen fungerade även som ett stöd för Maud Olofs-
sons pressekreterare. Mediestrateger och konkurrentbevakare 
kartlade konkurrenternas utspel och arbetade med att påverka 
mediernas agenda. 

Centerpartiet planerade in när och i vilka medier egna akti-
viteter och utspel skulle synas. Ett debattinlägg på DN Debatt 
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som följdes upp med ett utspel av Maud Olofsson och därefter en 
presskonferens, ansågs vara ett bra sätt att sätta agendan och nå ut 
med budskapet. För att se vad målgrupperna ansåg om och hur de 
uppfattade olika utspel genomfördes dagliga opinionsundersök-
ningar av ett externt opinionsinstitut. Pressmeddelanden priorite-
rades inte; i stället prioriterades goda relationer med journalister. 
För att få in nyheter i medierna arbetade partiet därför med att 
utveckla nära och bra kontakter med journalister. 

Utvärderingsfasen 
Intervjuerna med kommunikationsstaben visar att Centerpartiet 
genomförde kontinuerliga utvärderingar både före och under va-
let. Efter valet genomförde partiet dessutom en mer omfattande 
intern utvärdering av dels processen, dels resultatet. Till skillnad 
från Larssons rekommendation om att använda sig av en extern 
oberoende part genomförde kommunikationsenheten själva det 
huvudsakliga arbetet med att utvärdera valkampanjen (även om 
bland annat den här studien kan ses som ett exempel på en extern 
utvärdering).51 

Exempel på hur valkampanjen utvärderades inkluderar en ef-
tervalskonferens som Centerpartiet genomförde i oktober efter 
valet. Centerpartiet producerade också en skrift med titeln Upp-
drag 2010, där man sammanfattade lärdomarna från valet 2006 
och blickade framåt mot kommande val. I denna skrift lyfter man 
fram tre nya mål att arbeta med inför både Europaparlamentsva-
let 2009 och riksdagsvalet 2010.

Eftersom Centerpartiet, tillsammans med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Folkpartiet, hamnade i regeringsställning 
försvann många av de personer som under kampanjen funnits i 
kommunikationsstaben till nya uppdrag i riksdag och regering. 
För Centerpartiet innebar detta att utvärderingsarbetet både blev 
viktigare och svårare att genomföra. Vid intervjuerna framkom-
mer det dock att man försökt samla allt material från kampanjen 
på ett och samma ställe för att kunna återanvända det i arbetet 
med att planera och genomföra nästa kampanj.
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I och med regeringsskiftet uppstod ett nytt behov av personal 
till riksdag och regering, vilket fick som konsekvens att många 
av nyckelpersonerna inom kommunikationsstaben försvann till 
andra arbetsuppgifter. I och med detta fick kampanjen ett relativt 
tvärt avslut, och fokus riktades mot ett annat håll. Det går alltså 
inte att säga att Centerpartiets valkampanj fortgår året runt – att 
den är permanent – utan den avslutades och utvärderades för att 
sedan återupptas inför Europaparlamentsvalet 2009 och riksdags-
valet 2010. 

Avslutning och diskussion
Syftet med det här kapitlet har varit att analysera Centerpartiets 
valkampanj 2006, samt att diskutera och jämföra teorier från po-
litisk kommunikation och public relations som handlar om stra-
tegisk politisk kommunikation. Vad visar då resultaten? Arbetade 
Centerpartiet med kommunikationen på ett sätt som överens-
stämmer med teorierna om den professionaliserade politiska kom-
munikationen och den strategiska arbetsprocessen? 

För att börja med den teoretiska frågan: strategisk politisk 
kommunikation kan beskrivas (och bedrivas) på olika sätt bero-
ende på infallsvinkel. Det handlar till största delen om hur man 
väljer att se på situationen. Ett angreppssätt är att undersöka en 
politisk kampanj för att studera vilka verktyg partiet använder sig 
av i sin kommunikation. Ett annat sätt är att använda befintlig 
teori för att undersöka, beskriva och analysera partiets kommuni-
kativa arbete. Vi har valt det senare angreppssättet. 

Genom att diskutera och använda oss av teorier hämtade från 
såväl public relations och strategisk kommunikation som politisk 
kommunikation har vi kunnat identifiera både likheter och skill-
nader. Det har varit fruktbart, inte minst eftersom det är nöd-
vändigt att försöka överbrygga de skillnader som finns mellan 
olika forskningsinriktningar för att få en full förståelse av den 
strategiska politiska kommunikationen – både som teori och som 
praktik. För den fortsatta forskningen om strategisk politisk kom-
munikation är det därför centralt att fortsätta att integrera teorier 
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och forskning från såväl politisk kommunikation som public rela-
tions och strategisk kommunikation.

När det gäller fallstudien av Centerpartiet 2006 visar resul-
taten att Centerpartiets kommunikationsstab arbetade nära par-
tiledningen och professionellt med kommunikationen. Staben 
uppfattade själv att den hade legitimitet att utforma och driva det 
kommunikativa arbetet i valkampanjen. Samtidigt fanns det ett 
stort utrymme för lokala avdelningar att självständigt använda de 
centralt utformade kampanjverktygen. Här uppstod emellertid 
ett problem, eftersom de lokala valarbetarna inte alltid använde 
verktygen i den utsträckning eller på det sätt som den centrala 
kommunikationsstaben avsåg. 

Som tidigare beskrivits planerades valkampanjen på den cen-
trala nivån, varefter profilen och kommunikationsplattformen 
implementerades på den nationella, regionala och lokala nivån. 
Mellan den centrala och den lokala nivån – mellan planeringen 
och implementeringen – uppstod emellertid ett glapp. En cen-
tral slutsats är därför att trots att kommunikationsstaben hade 
mandat och legitimitet att driva kommunikationsprocessen under 
valkampanjen, lyckades man inte fullt ut med att decentralisera 
kommunikationen. 

Implementeringsarbetet i en valrörelse handlar dels om att ska-
pa de rätta förutsättningarna för kommunikationen, dels om att 
utbilda medarbetarna om hur kommunikationsarbetet ska bedri-
vas. Här lyckades Centerpartiet huvudsakligen bra med att skapa 
förutsättningarna, men inte med att utbilda i de egna leden. 

Risken med att kommunikationen kring och under valkam-
panjen inte är samstämmig – att olika nivåer inom eller delar av 
partiet kommunicerar delvis olika bilder – är att väljarna och 
målgrupperna får en splittrad bild av partiet och vad det står för. 
Det interna förankringsarbetet inför en valkampanj är en viktig 
och avgörande del då flera inom partiet arbetar aktivt och många 
gånger på frivillig och ideell basis. Kommunikationskompetensen 
bör således finnas i hela organisationen för att en enhetlig bild av 
partiet ska kunna förmedlas. Här finns det utrymme för fortsatta 
förbättringar av Centerpartiets kommunikationsarbete. 
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Kommunikationsstaben i Centerpartiet bestod under valrörel-
sen till stor del av anställda med bakgrund inom kommunika-
tionsbranschen, och vid behov användes extern kompetens. Cen-
terpartiets övergripande kampanjfilosofi handlade om att å ena 
sidan ha kontakt med gräsrötterna och å andra sidan anpassa sig 
till sina målgrupper. Partiet var alltså inte marknadsorienterat i 
sitt förhållningssätt till väljarna, utan strävade hela tiden efter att 
budskapen skulle bottna i partiets kärnvärden och ideologi. Cen-
terpartiet var i huvudsak säljorienterat, inte marknadsorienterat.

Centerpartiet analyserade sina väljare och målgrupper genom 
opinionsundersökningar inte bara inför valet, utan också kontinu-
erligt under själva valrörelsen. Kommunikationsstaben hade såle-
des ett processinriktat förhållningssätt till olika undersökningar 
och analyser. Analyserna av undersökningarna användes genom-
gående som ett redskap för att få kunskap om den egna organi-
sationen och den bild medlemmarna hade av partiet, omvärldens 
uppfattningar om partiet och vad väljarna var intresserade av. I 
den delen arbetade Centerpartiet på ett sätt som ligger i linje med 
teorin om den strategiska arbetsprocessen och professionalise-
ringen av politiska kampanjer.

Centerpartiets strategiarbete inleddes genom en föranalys av 
det egna partiet och omvärlden. Föranalysen gav bland annat svar 
på hur man skulle utforma valkampanjen för att möta de krav och 
behov som fanns hos i första hand väljarna. Strategin att finnas 
nära väljarna innebar bland annat att man skulle kunna veta exakt 
i vilka kanaler partiets budskap borde förmedlas, men även hur. 
Partiet hade kunskap om vilka medier de segmenterade målgrup-
perna använde sig av, och använde sig av den kunskapen. Därmed 
levde Centerpartiet upp till ännu ett av de kriterier som känne-
tecknar professionaliserade valkampanjer.

Målgruppsanalysen inför riksdagsvalet 2006 visade att det 
fanns en ny potentiell målgrupp som var möjlig att nå. Den nya 
målgruppen modernisterna kartlades i detalj, vilket gav partiet 
förutsättningar att anpassa kanalerna och paketera budskapen ef-
ter målgruppens behov. Partiets nya målgrupp skulle attraheras av 
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partiets valbudskap som låg helt i linje med målgruppens intresse-
områden – miljö och jobb. Andra inom Centerpartiet, inte minst 
de valda politikerna, hade till en början flera olika valbudskap, 
men valledningen lyckades rationalisera antalet valbudskap och få 
partiet att fokusera på ett fåtal kärnfulla budskap. 

Kommunikationsstabens arbete med valbudskapen vittnar om 
dess legitimitet i partiet och framför allt i partiledningen. Att 
kommunikationsstaben hade partiledningens förtroende att pla-
nera kommunikationen med och under valkampanjen, från början 
till slut, tyder på att graden av central självständighet för partiled-
ningen och kommunikationsstaben var hög. 

Att synas i lokala medier anses vara betydelsefullt, och är också 
ett sätt att utvärdera kampanjen. Vid intervjuerna med kommu-
nikationsstaben framkom dock att det var antalet artiklar i lokala 
medier som utvärderades, inte artiklarnas innehåll. Intressant i 
det sammanhanget är också att Centerpartiet inte prioriterade 
pressmeddelanden som strategi för att få in artiklar i medierna. I 
stället satsade partiet på att skapa och behålla goda relationer till 
journalister. 

Slutsatsen är att partiets mediestrategier byggde på relationer 
med journalister och på att mediestrategerna i partiet hade god 
kunskap om hur redaktionerna arbetade. Centerpartiet arbetade 
således strategiskt med kommunikationen till en viktig aktör un-
der valkampanjen 2006. Därmed levde partiet upp till ytterligare 
ett kännetecken för vad som karaktäriserar en professionaliserad 
valkampanj. 

Centerpartiet har emellertid inte uttalat arbetat med valkam-
panjer under perioderna mellan olika val. Däremot så skriver man 
i utvärderingen av valet 2006 att »nu börjar arbetet inför att vinna 
valet 2010«. Utifrån detta kan man säga att arbetet fortgår under 
mellanvalsperioden, men under mindre organiserade och plane-
rade former än under själva kampanjen. Inför valet 2006 startade 
partiet arbetet med kampanjen drygt ett år i förväg. 

För Centerpartiet är utvärderingen viktig för att komma vi-
dare till nästa valkampanj. Eftersom så många av de anställda 
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under valkampanjen 2006 har försvunnit till nya arbetsuppgifter 
måste deras kunskap emellertid dokumenteras för att inte alltför 
många viktiga erfarenheter från den avslutade valkampanjen ska 
gå förlorade. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att Centerpartiet 
på många sätt arbetade strategiskt och professionaliserat med sin 
kommunikation före, under och efter valet 2006. Men det fanns 
ibland ett glapp mellan kommunikationsstabens centralt planera-
de kommunikationsstrategier och de lokala valarbetarnas imple-
mentering och användning av verktygen. Centerpartiets utmaning 
i valkampanjen 2006 var att med utgångspunkt i partiets ideologi 
och kärnvärden behålla gamla väljare och samtidigt hitta och at-
trahera helt nya målgrupper bland väljare som inte tidigare röstat 
på Centerpartiet. Den utmaningen kvarstår inför valet 2010.
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5. Den medialiserade valbevakningen

Jesper Strömbäck

Medierna utgör för de allra flesta den viktigaste källan till infor-
mation om politik och samhälle. Visserligen präglas våra verklig-
hetsuppfattningar och åsikter också av vardagliga erfarenheter av 
exempelvis hur skolan eller sjukvården fungerar, men räckvidden 
av de vardagliga erfarenheterna är med nödvändighet begränsad. 
Vi kanske har egna erfarenheter av hur den skola våra barn går 
i fungerar, men det säger inte särskilt mycket om den svenska 
skolan generellt. Vi kanske är arbetslösa eller har vänner och be-
kanta som är det, men det betyder inte att vi vet så mycket om hur 
politiken för att bekämpa arbetslösheten fungerar. Kanske har vi 
behövt söka hjälp inom vården och upplevt att vårt möte med den 
svenska sjukvården fungerade mer eller mindre bra, men det ger 
inte särskilt mycket information om hur den svenska sjukvården 
generellt sett fungerar eller om vilken politik som skulle leda till 
en bättre fungerande sjukvård. 

För information om allt som händer och sker bortom vår egen 
vardag behöver vi medierna och journalistiken, och vi behöver 
medierna och journalistiken för information som gör det möjligt 
att forma generellt giltiga bilder av verkligheten.1 Vi behöver också 
medierna och journalistiken för information om de politiska par-
tierna och deras åsikter och om den politiska debatten. Visserligen 
är det teoretiskt möjligt att själv söka upp relevant information på 
Internet, men för de flesta räcker vare sig tiden eller engagemang-
et till. Det gäller både mellan valen och under en valrörelse.

En slutsats som kan dras av detta är att modern politik är me-
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dierad, det vill säga den utspelar sig i och förmedlas via medierna.2 
Det leder direkt till en andra slutsats: människors verklighetsupp-
fattningar kan inte ses isolerade från mediernas och journalisti-
kens bevakning av politik och samhälle. Både direkt och indirekt 
påverkar medierna hur människor uppfattar verkligheten – och 
därmed människors åsikter. Forskningen visar följaktligen att 
medierna kan utöva avsevärd makt över vilka frågor människor 
tycker är viktigast,3 hur människor uppfattar frågor, personer och 
händelser som medierna rapporterar om4 och vilka måttstockar 
människor använder sig av när de bedömer politiska partier och 
ledare.5

Teoretiskt kan medierna fungera både som arena och som ak-
tör.6 Som arenor är medierna förhållandevis passiva, medan de 
som aktörer aktivt påverkar den politiska opinionsbildningen. 
Enligt Kent Asp är mediernas makt som störst när de har stor fri-
het att välja både vad de rapporterar om (urvalsfrihet) och hur de 
formar rapporteringen (tolkningsfrihet).7 Sett ur det perspektivet 
har mediernas inflytande ökat under de senaste decennierna, ef-
tersom både deras urvalsfrihet och tolkningsfrihet blivit större.8 

En framträdande teori som handlar om mediernas makt och 
inflytande när det gäller politiska processer och frågor är teorin 
om politikens medialisering.9 Teorin kommer att presenteras när-
mare nedan, men en del av teorin går ut på att medieinnehållet i 
allt högre grad präglas av en särskild form av medielogik snarare 
än av någon form av politisk logik.10 Enligt Frank Esser är en cen-
tral aspekt av detta att medierna intervenerar mer i bevakningen 
av politik och samhälle än vad de gjorde förr,11 även om det finns 
skillnader mellan länder.12 Medierna kan även intervenera på olika 
sätt, exempelvis när det gäller hur tolkande journalistiken är, hur 
journalistiken gestaltar politik, vilket utrymme politiska aktörer 
får att själva uttrycka sig och när det gäller publiceringen av olika 
opinionsmätningar.

Mot den bakgrunden är det övergripande syftet med det här 
kapitlet att studera hur ledande svenska medier bevakade valrörel-
sen 2006, med särskilt fokus på aspekter av valbevakningen som 
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handlar om hur medierna intervenerade och aktivt bidrog till att 
forma de bilder av verkligheten som för de flesta utgjorde den vik-
tigaste källan till information om politik och samhälle. 

Den medialiserade politiken
Som begrepp är den medierade och den medialiserade politiken 
närbesläktade, men ändå inte samma sak. Det som definierar den 
medierade politiken är att den utspelas i medierna och att vår 
kunskap och information om den är förmedlad av medier snarare 
än via interpersonell kommunikation eller egna erfarenheter.13 Po-
litiken är medierad när människor i huvudsak får information om 
politik via medier och när medierna utgör den viktigaste kommu-
nikationskanalen mellan medborgare och politiker. 

Av detta följer att den medierade politiken är ett i huvudsak sta-
tiskt och beskrivande begrepp. Det är en viktig skillnad mellan 
den medierade politiken och den medialiserade politiken, eftersom 
medialisering är ett processorienterat begrepp som handlar om 
förändringar och dynamiken i relationen mellan medierna och 
politiken. Winfried Schulz skriver exempelvis att »medialisering 
handlar om förändringar som hänger samman med kommunika-
tionsmedier och deras utveckling«,14 medan Stig Hjarvard skriver 
att »medialisering handlar om en process genom vilken grundläg-
gande element av sociala och kulturella aktiviteter (som arbete, 
fritid, lek etc.) antar mediepräglade former«.15 Enligt Asp handlar 
medialisering likaledes om »ett politiskt system som i hög grad 
påverkas av och är anpassat till de krav som massmedierna ställer 
i sin bevakning av den politiska världen«.16

Medialisering är en dynamisk process där medierna och de-
ras format, krav och innehåll påverkar andra sfärer i samhället. 
Mediering är en förutsättning för men inte liktydigt med media-
lisering. Ju mer medialiserad politiken är, desto större inflytande 
över politiken har medierna.17 Frågan om politikens medialisering 
är därmed en fråga om grader där politiken kan vara mer eller 
mindre medialiserad.

Det grundläggande antagandet i olika teorier om politikens 
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medialisering är att medier och politik utgör två skilda system 
med olika logiker och att den politiska kommunikationen i bety-
dande utsträckning styrs av antingen medielogiken eller den po-
litiska logiken. Teorin om politikens medialisering hämtar där-
med inspiration från teorin om en särskild form av medielogik. 
Enligt den formas mediernas innehåll i första hand av mediernas 
format, organisation, interna arbetsvillkor, normer samt behov av 
uppmärksamhet.18 Medierna själva och deras behov – formade av 
ett samspel mellan teknologiska, ekonomiska och politiska villkor 
och förutsättningar, organisatoriska och institutionella faktorer 
samt konkurrensen om publik och annonsintäkter – snarare än 
verkligheten i sig är vad som styr vad nyhetsjournalistiken rap-
porterar om och hur den är utformad.19 

Mediernas nyhetsvärderingar och nyhetsurval handlar ur det 
perspektivet mindre om verkligheten som sådan och mer om att 
möta mediernas egna behov av nyheter som passar de egna for-
maten och produktionsvillkoren och som kan leda till framgång i 
konkurrensen om människors uppmärksamhet. På liknande sätt 
ligger mediernas egna behov av att reducera det informationsöver-
skott som råder i samhället och att samtidigt vara framgångsrika 
i kampen om människors uppmärksamhet bakom utvecklandet 
av ett antal berättartekniker som antas prägla mediernas innehåll. 
Till dessa hör bland annat tillspetsning, förenkling, polarisering, 
konkretion, intensifiering, personifiering20 och stereotypisering.21

Som begrepp är den politiska logiken mindre utvecklat än 
medielogiken. Kärnan i varje form av definition av den politiska 
logiken utgörs i vilket fall av att politik handlar om kollektivt 
och auktoritativt beslutsfattande, fördelning av värden i samhället 
samt om implementering av politiska beslut. Mer specifikt formas 
den politiska logiken av åtminstone fem olika dimensioner.22 

Till att börja med formas den politiska logiken av en maktför-
delningsdimension, som handlar om strävan efter och processer för 
att vinna och fördela politisk makt, exempelvis genom allmän-
na val. En andra dimension är den sakpolitiska dimensionen, som 
handlar om strävan efter samt processer för att definiera problem 
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som kräver politiska lösningar och för att finna politiska lösningar 
på olika problem. En tredje dimension är förhandlingsdimensionen, 
som handlar om strävan efter och processer för att hitta lösningar 
eller kompromisser som vinner tillräckligt stöd för att politiska 
beslut ska kunna fattas. En fjärde dimension är implementerings-
dimensionen, som handlar om strävan efter och processer för att 
genomföra politiskt fattade beslut. Ansvarsdimensionen – en femte 
och sista dimension – handlar om strävan efter och processer för 
att övervaka och granska politiska beslut och beslutsprocesser, 
och för att utkräva ansvar av dem som haft makten över politiska 
beslut.23

Även om både medielogiken och den politiska logiken som be-
grepp och teorier är mer komplexa än vad de framställs här kan 
de i renodlad form uppfattas som ändpunkter på en skala. Ut-
ifrån det kan medialiseringen av politiken ses som ett flerdimen-
sionellt begrepp, där varje dimension utgör en skala.24 Den första 
dimensionen handlar om i vilken utsträckning medierna utgör den 
viktigaste källan till information om politik och samhälle. Den 
andra dimensionen handlar om i vilken utsträckning medierna är 
självständiga i förhållande till politiska institutioner och aktörer. 
Den tredje dimensionen handlar om i vilken utsträckning medier-
nas innehåll är styrt av medielogiken eller den politiska logiken. 
Den fjärde dimensionen handlar om i vilken utsträckning politiska 
aktörer och deras handlingar är styrda av medielogiken eller den 
politiska logiken. 

Ytterst handlar frågan om politikens medialisering därmed om 
mediernas makt och inflytande i samhället och politiken, och till-
sammans avgör dessa fyra dimensioner i vilken utsträckning som 
politiken i ett visst land eller vid en viss tidpunkt är medialiserad. 
Omvänt kan undersökningar av exempelvis i vilken utsträckning 
som mediernas innehåll är präglat av medielogiken, eller i vilken 
utsträckning politiska aktörer låter sig påverkas av medielogiken, 
kasta ljus över hur medialiserad politiken är.

Den medialiseringsdimension som framför allt är av intresse i 
det här kapitlet är den tredje dimensionen. Från tidigare forskning 
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vet vi att medierna utgör den främsta källan till information om 
politik och samhälle,25 och vi vet också att de svenska medierna 
i huvudsak är oberoende av politiska institutioner.26 Frågan mot 
den bakgrunden är i vilken utsträckning medierna intervenerar 
och aktivt bidrar till att forma de medierade bilderna av verklig-
heten. Även om det inte är självklart hur man bäst undersöker i 
vilken utsträckning som medieinnehållet är präglat av medielogi-
ken kan uttryck för att medierna aktivt bidrar till att själva forma 
de medierade bilderna ses som indikatorer på medielogikens ge-
nomslag vad gäller medieinnehållet.

Ur det perspektivet ska olika aspekter av hur ledande svenska 
medier bevakade valrörelsen undersökas i det här kapitlet. Det 
handlar bland annat om journalistikens gestaltningar av politik, 
det journalistiska förhållningssättet till politik, i vilken utsträck-
ning politiker själva fick komma till tals i journalistiken samt pub-
liceringen av opinionsmätningar. Den relevanta teorin kommer 
att diskuteras i anslutning till att var och en av dessa aspekter 
undersöks. I nästa avsnitt presenteras undersökningens material 
och metod.

Material och metod
De undersökningar, vars resultat kommer att redovisas i det här 
kapitlet, bygger på kvantitativa innehållsanalyser av valjournali-
stiken i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dag-
bladet, Rapport 19.30, Aktuellt 21.00 samt TV4 Nyheterna 19.00. 
Vad gäller tidningarna ingår samtliga nyhetsjournalistiskt bearbe-
tade artiklar publicerade i huvudtidningen som var placerade på 
sidor med vinjetten »politik« eller motsvarande, eller som i bild, 
rubrik eller ingress explicit refererade till inrikespolitiska aktörer 
eller institutioner. Endast texter med fler än 10 rader ingår. Ar-
tiklar signerade enbart av nyhetsbyråer liksom olika bilagor har 
exkluderats. Vad gäller tv-nyheterna ingår samtliga nyhetsjourna-
listiskt bearbetade inslag i huvudsändningen som hade vinjetten 
»politik« eller motsvarande eller som i bild eller ord explicit refe-
rerade till inrikespolitiska aktörer eller institutioner. 



13 3

Den medialiserade valbevakningen

Tidsperioden omfattar de tre sista veckorna före valdagen, det 
vill säga från och med den 28 augusti till och med den 17 september 
2006. Undersökningsenheten utgörs av hela artiklar eller inslag. 

Tabell 5.1. Antalet undersökta artiklar och inslag.

2006

Aftonbladet 182

Expressen 194

Dagens Nyheter 288

Svenska Dagbladet 224

TV4 Nyheterna 86

Rapport 116

Aktuellt 97

Totalt 1 187

För att testa innehållsanalysens tillförlitlighet genomfördes ett 
reliabilitetstest, där tio procent av de undersökta artiklarna och 
inslagen kodades av två personer oberoende av varandra. Den ge-
nomsnittliga interkodarreliabiliteten (Holsti) beräknades till 0,95, 
vilket visar på en hög grad av interkodarreliabilitet.

Valjournalistikens gestaltningar av politik
En av de mest framträdande teorierna när det gäller den nyhets-
journalistiska bevakningen av politik och samhälle samt medi-
ernas effekter är den så kallade gestaltningsteorin – på engelska 
framing theory. Utgångspunkten för gestaltningsteorin är observa-
tionen att journalistiken inte utgör och aldrig kan utgöra en neu-
tral spegel av verkligheten.27 Eftersom verkligheten är obegrän-
sad medan mediernas format är begränsade handlar journalistik i 
mycket stor utsträckning om att välja och välja bort. Det handlar 
om val av ämnen och händelser, källor, vinklingar, bilder, ord och 
betoningar. Tillsammans bidrar dessa val till att forma de journa-
listiska gestaltningarna av verkligheten eller de aspekter av eller 
aktörer i verkligheten som nyheterna handlar om.28 
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Av detta följer att de journalistiska gestaltningarna av verklig-
heten aldrig är helt neutrala. Det beror dels på att språket inte är 
neutralt, dels på att varje val innebär att något väljs bort, vilket le-
der till att bilden av verkligheten påverkas. Det beror också på att 
de journalistiska gestaltningarna likaväl som den övriga journali-
stiken formas av det sammanhang där journalistiken produceras.29 
Precis som när det gäller teorin om en särskild form av medielogik 
spelar mediernas format, organisation, interna arbetsvillkor, nor-
mer, behov av uppmärksamhet samt samspelet med olika politiska 
och ekonomiska aktörer en stor roll för hur journalistiken gestal-
tar verkligheten och de aspekter eller aktörer i verkligheten som 
nyheterna handlar om.

Detta betyder inte nödvändigtvis att journalistiken har som 
ambition att gestalta verkligheten på ett särskilt sätt. De journa-
listiska gestaltningarna kan följa av att journalistiken medvetet el-
ler omedvetet accepterar de gestaltningar som politiska eller eko-
nomiska aktörer för fram. De kan vara ett uttryck för medvetna 
journalistiska val. De kan också följa som ett resultat av journa-
listikens nyhetsvärderingar och sätt att betrakta verkligheten. De 
faktorer som påverkar journalistikens gestaltningar är många och 
komplexa, även om det inte finns utrymme för att gå in i detalj 
på det här. 

Vad som är viktigt i det här sammanhanget är att de journa-
listiska gestaltningarna av verkligheten inte är självklara, och att 
det finns gestaltningar som följer av medielogiken respektive den 
politiska logiken. Ett bra exempel på detta handlar om hur politik 
i allmänhet och politiska aktörer och processer gestaltas. Inom 
forskningen brukar man här skilja mellan gestaltandet av politik 
som sak respektive spel.30 När politik gestaltas som sak handlar 
journalistiken om innehållet i politiska förslag, politiska kandi-
daters åsikter i sakfrågor eller förhållanden i verkligheten med 
relevans för politikens sakinnehåll. När politik gestaltas som spel 
handlar journalistiken i stället om politiska strategier, vem som 
vinner eller förlorar i kampen om opinionen eller väljarna och om 
hur politik bedrivs.31
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En annan form av gestaltning som – åtminstone under vissa 
perioder – är relativt vanlig är skandalgestaltningar. De präglas 
av att journalistiken gestaltar politik som skandal, där skanda-
lerna kan handla om allt från beteenden som är moraliskt eller 
juridiskt klandervärda till uttalanden som framställs som om de 
vore skandalösa. 

Om man kopplar detta till den politiska logiken respektive 
medielogiken kan gestaltningar av politik som spel eller skandal 
ses som indikatorer på att medieinnehållet är präglat av medie-
logiken snarare än av en politisk logik. Omvänt kan sakgestalt-
ningar av politik ses som indikatorer på att den politiska logiken 
väger tyngre än medielogiken.

Frågan mot den bakgrunden är hur ofta medierna under val-
rörelsen 2006 gestaltade politik som sak, spel respektive skandal. 
För att undersöka detta inkluderade innehållsanalysen en variabel 
som handlar om vilken gestaltning som dominerade artiklarna och 
inslagen. Resultatet redovisas i tabell 5.2.

Resultaten visar att andelen sakgestaltade artiklar och inslag 
inför valet 2006 var 49 procent. Jämfört med valen 1998 och 2002 
var det en minskning med 2002 och i linje med andelen sakgestal-
tade artiklar och inslag 1998.32 Skillnaden mellan olika medier är 

Anm.: Procent avrundade till hela tal. De artiklar och inslag som inte dominerades av någon 
av gestaltningarna har uteslutits från den analysen. Procentandelarna för tidningarnas del 
avser artiklarnas brödtexter. 

Tabell 5.2. De journalistiska gestaltningarna av politik under valrörelsen 2006. Procent.

Sakgestaltning Spelgestaltning Skandalgestaltning Antal

Aftonbladet 32 40 28 160

Expressen 41 40 19 173

Dagens Nyheter 56 27 17 279

Svenska Dagbladet 53 34 13 203

Rapport 66 27 6 113

Aktuellt 55 27 18 95

TV4 Nyheterna 38 23 39 82

Genomsnitt 49 31 20
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dock betydande. Mest sakgestaltad 2006 var journalistiken i Rap-
port, följd av Dagens Nyheter, Aktuellt och Svenska Dagbladet. 
Minst sakgestaltad var journalistiken i Aftonbladet och Expres-
sen. Jämfört med 2002 var en mindre andel av artiklarna och in-
slagen sakgestaltade i samtliga medier utom Expressen, som 2002 
var det medium vars journalistik var minst sakgestaltad.

Studerar man andelen spelgestaltade artiklar och inslag var 
den 31 procent inför valet 2006. Jämfört med tidigare val har den 
genomsnittliga andelen spelgestaltade artiklar och inslag sjunkit 
något från 1998 till 2002 och 2006.33 Samtidigt var andelen skan-
dalgestaltade artiklar och inslag högre 2006 än vid tidigare val, 
vilket inte minst beror på den enorma uppmärksamhet medierna 
ägnade åt den så kallade dataintrångsskandalen.34 Framför allt 
TV4 fokuserade mycket på den skandalen, och närmare 40 pro-
cent av deras inslag gestaltade politik som skandal.

Om man studerar resultaten för valet 2006 och jämför med 
tidigare val framträder några intressanta mönster om man utgår 
från de olika medietyperna, det vill säga kvällstidningar kontra 
morgontidningar och public service-nyheter kontra kommersiella 
nyheter. I samband med de tre senaste valen var valbevakningen 
mer sakgestaltad i morgontidningarna än i kvällstidningarna, och 
mer sakgestaltad i public service-nyheterna Rapport och Aktuellt 
än i kommersiella TV4 Nyheterna. 

Omvänt var journalistiken både mer spelgestaltad och skan-
dalgestaltad i kvällstidningarna än i morgontidningarna i sam-
band med varje val. Den var också, med ett undantag, mer spel- 
och skandalgestaltad i TV4 Nyheterna än i Rapport och Aktuellt 
i samband med de tre senaste valen. Undantaget utgörs av 2006 
års valbevakning, där andelen spelgestaltade inslag i Rapport och 
Aktuellt var 27 procent, vilket var något mer än i TV4 Nyheterna. 
Å andra sidan gestaltade TV4 Nyheterna, som redan nämnts, po-
litik som skandal i närmare 40 procent av inslagen.35 

Ur ett medialiseringsperspektiv har det emellertid, relativt 
sett, mindre betydelse om medierna gestaltar politik som spel el-
ler skandal. Vad som har större betydelse är i vilken utsträckning 
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medierna å ena sidan gestaltar politik som sak – en indikator på 
att den politiska logiken är styrande – och å andra sidan som spel 
eller skandal – indikatorer på att medielogiken är styrande. Sett ur 
det perspektivet ökade medialiseringen av valbevakningen mellan 
2002 och 2006, men inte jämfört med 1998.36 

Samtidigt tycks valbevakningen genomgående vara mer me-
dialiserad i kvällstidningarna än i morgontidningarna och i kom-
mersiella TV4 Nyheterna än i public service-nyheterna. Det kan i 
sin tur tolkas som ett uttryck för att den kommersiella logiken är 
en av de viktigaste drivkrafterna bakom medialiseringen av jour-
nalistikens innehåll.37 Samtliga medier är dock påverkade av kom-
mersialiseringen och medialiseringen. Det som skiljer valbevak-
ningen i ledande svenska medier är inte om den är medialiserad 
eller inte – utan i vilken utsträckning den är medialiserad.

Detta gäller åtminstone om man utgår från gestaltningarna av 
politik som en indikator på hur medialiserad den politiska nyhets-
journalistiken är. Det är dock inte den enda möjliga indikatorn, 
och fler ska undersökas nedan. 

Innan dess finns det dock skäl att studera gestaltningarna av 
politik i samband med 2006 års val lite närmare. Ovan redovisa-
des andelen artiklar och inslag som dominerades av sak-, spel- re-
spektive skandalgestaltningar. I en och samma artikel eller inslag 
kan dock flera olika gestaltningar förekomma samtidigt, och det 
finns många andra möjliga gestaltningar än sak-, spel- och skan-
dalgestaltningar. För att få en mer nyanserad bild av journalisti-
kens gestaltningar av politik kan man därför undersöka hur ofta 
en rad på förhand definierade gestaltningar förekom i artiklarna 
och inslagen.

I undersökningen av hur medierna bevakade 2006 års valrö-
relse ingick det därför att studera hur ofta ett antal olika gestalt-
ningar, definierade i tidigare forskning, förekom i artiklarna och 
inslagen.38 I tabell 5.3 redovisas de gestaltningar som undersöktes 
samt hur ofta de förekom i morgontidningarna, kvällstidningarna, 
public service-nyheterna och TV4 Nyheterna.
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Resultaten visar på betydande skillnader mellan hur ofta olika 
gestaltningar förekom i morgontidningarna, kvällstidningarna, 
public service-nyheterna respektive TV4 Nyheterna. Skandal-
gestaltningar var exempelvis vanligare i kvällstidningarna och 
TV4 Nyheterna än i morgontidningarna, Aktuellt och Rapport. 
Regeringsgestaltningar – som handlar om vilka som kan tänkas 
regera med vilka och samarbete eller bråk mellan olika partier i 
regeringsfrågan – var vanligast i Rapport och Aktuellt. Tv-ny-
heterna var överlag mer benägna att gestalta politik som konflikt 
än kvällstidningarna och morgontidningarna, medan human in-
terest- och politiker-som-individer-gestaltningar var vanligast i 
kvällstidningarna och TV4 Nyheterna. 

Tabell 5.3. Förekomst av olika gestaltningar av politik under valrörelsen 2006. Procent.

Dagens Nyheter + 
Svenska Dagbladet

Expressen + 
Aftonbladet

Rapport + 
Aktuellt

TV4 Nyheterna

Skandalgestaltning 25 35 19 40

Politik-som-tävling-
gestaltning

20 20 20 28

Politik-som-strategi-
gestaltning

16 19 25 43

Nyhetsstyrnings-
gestaltning

7 12 7 13

Regeringsgestaltning 6 5 15 8

Politiker-som-individer-
gestaltning

12 35 16 29

Medier-som-aktörer-
gestaltning

6 11 10 9

Medborgare-som-offer-
gestaltning

10 14 11 13

Politisk misstro-
gestaltning

5 4 10 10

Konflikt-gestaltning 24 19 57 56

Human interest-
gestaltning

23 43 28 33

Ekonomiska 
konsekvenser-
gestaltning

12 4 30 23

Anm.: Procent avrundade till hela tal.
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De olika detaljerna kring hur medierna gestaltade politik är 
viktiga, men minst lika viktigt är att resultaten visar att det finns 
många olika sätt som medierna kan gestalta politik på. Det un-
derstryker att journalistiken inte är någon neutral spegel av verk-
ligheten och att medierna själva och medielogiken har stor bety-
delse för formandet av det journalistiska innehållet. För att citera 
Thomas Patterson: 

Nyheterna speglar inte samhället. De utgör ett selektivt urval av 
händelser återgivna i berättande form. Av det skälet inkluderar ny-
hetsjournalistikens konventioner en tyngdpunkt på politikens mer 
dramatiska och kontroversiella aspekter. Mer än allt annat är jour-
nalister tränade för att söka efter vad som är nytt och annorlunda i 
flödet av händelser som inträffat under de senaste 24 timmarna.39

Gestaltningarna av Alliansen 
och samarbetspartierna 
När det gäller journalistikens gestaltningar kan man även under-
söka hur specifika politiska frågor, konflikter, organisationer eller 
aktörer gestaltas av medierna. I det sammanhanget är konflikten 
mellan olika politiska parter många gånger lika central som kon-
flikten mellan en politisk logik och medielogiken. I kampen om 
opinionen är kampen om gestaltningarna central, och den eller 
de politiska aktörer som lyckas påverka medierna till att gestalta 
någon aspekt av verkligheten eller politiken på ett sätt som lig-
ger i linje med de egna intressena har vunnit ett viktigt försteg i 
kampen om opinionen.40 

I samband med valet 2006 var denna kamp om gestaltningarna 
uppenbar i flera avseenden, men inte minst när det gällde gestalt-
ningarna av regeringsalternativen (se kapitel 2). På den ena sidan 
stod Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Modera-
terna, som för första gången gick till val som en formell allians 
och ett gemensamt regeringsalternativ med en politik som i vik-
tiga delar var färdigförhandlad mellan partierna. På den andra 
sidan stod samarbetspartierna Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
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Socialdemokraterna, som dock inte hade gjort upp om någon ge-
mensam politik eller något gemensamt regeringsalternativ. Tra-
ditionellt sett har regeringsfrågan under svenska valrörelser ofta 
präglats av frågan om »borgerlig splittring«, men 2006 var rollerna 
i det närmaste omvända. 

Frågan mot den bakgrunden är hur medierna gestaltade å ena 
sidan den borgerliga alliansen och å andra sidan samarbetsparti-
erna. Gestaltades de som helt eniga, övervägande eniga, varken 
eniga eller oeniga, övervägande oeniga eller helt oeniga? Svaret 
vad gäller den borgerliga alliansen framkommer av tabell 5.4.

Tabell 5.4. Gestaltningarna av den borgerliga alliansen. Procent.

Aftonbladet Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4 Ny-
heterna

Helt enig 22 25 36 34 38 7 10

Övervägande 
enig

23 25 21 21 13 50 25

Varken eller 55 50 40 41 50 43 45

Övervägande 
oenig

0 0 3 4 0 0 20

Helt oenig 0 0 0 0 0 0 0

Antal 40 32 58 56 24 30 20

Anm.: Artiklar/inslag som inte alls gestaltade alliansen ingår inte i basen. Procent avrundade 
till hela tal.

Resultaten visar att den borgerliga alliansen i samtliga medier 
gestaltades som helt eller övervägande enig. Det var mycket säl-
lan den borgerliga alliansen gestaltades som övervägande oenig, 
och inte vid något tillfälle gestaltades den som helt oenig. I den 
mån den borgerliga alliansen inte gestaltades som helt eller över-
vägande enig behandlades den neutralt, det vill säga att den inte 
gestaltades över huvud taget när det gällde graden av enighet. När 
det gäller samarbetspartierna till vänster var mediebilden en helt 
annan, vilket framkommer av tabell 5.5.

Till att börja med kan man konstatera att medan 260 artiklar 
och inslag behandlade den borgerliga alliansen handlade endast 
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79 artiklar och inslag om samarbetspartierna som just samarbets-
partier. När samarbetspartierna väl gestaltades journalistiskt var 
det oftare som övervägande eller helt oeniga, än som helt eller 
övervägande eniga. Det enda medium som inte gestaltade sam-
arbetspartierna som oeniga oftare än som eniga var Rapport. Vad 
det beror på är oklart, och Rapport avvek inte på något tydligt sätt 
i gestaltningen av Alliansen. 

Klart är emellertid att mediegestaltningarna av regeringsalter-
nativen gynnade den borgerliga alliansen snarare än samarbets-
partierna. Huvudsakligen följde mediegestaltningarna i det här 
avseendet emellertid av att de borgerliga partierna gick till val 
som en enad allians samtidigt som partierna till vänster hade svårt 
att bestämma sig för om, på vilka sätt och i vilken utsträckning de 
skulle samarbeta. 

Lärdomen är i varje fall att om man vill framstå som en enad al-
lians eller ett enat regeringsalternativ är det centralt att påverka me-
dierna till att gestalta verkligheten på ett sätt som ligger i linje med 
den ambitionen. Inför valet 2006 lyckades den borgerliga alliansen 
med detta. Samtidigt som journalistiken har en stark tendens att 
fokusera på konflikter bidrog olika faktorer – inte minst verklig-
heten – till att partierna till vänster erbjöd en mer spännande och 

Tabell 5.5. Gestaltningarna av samarbetspartierna. Procent.

Aftonbladet Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4 Ny-
heterna

Helt enig 0 18 5 6 29 0 0

Övervägande 
enig

28 0 10 6 14 0 14

Varken eller 12 46 33 47 57 38 71

Övervägande 
oenig

38 9 38 35 0 12 0

Helt oenig 12 27 14 6 0 50 14

Antal 8 11 21 17 7 8 7

Anm.: Artiklar/inslag som inte alls gestaltade samarbetspartierna ingår inte i basen. Procent 
avrundade till hela tal.
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trovärdig berättelse om konflikter medan den borgerliga alliansen 
erbjöd en mer spännande och trovärdig berättelse om enighet. 

Att spegla eller forma opinioner
En viktig ingrediens när det gäller journalistikens gestaltningar av 
politik som spel handlar om publicerandet av opinionsmätningar, 
särskilt om människors partisympatier eller vilket betyg folket ger 
partiledarna efter olika debatter eller partiledarutfrågningar. Opi-
nionsmätningar utgör i själva verket en av de viktigaste delarna av 
gestaltandet av politik som en tävling eller ett horse race.

Hur ofta medierna publicerar opinionsmätningar är intressant 
också som en indikator på hur medialiserad den journalistiska val-
bevakningen är. Som SNS Demokratiråd konstaterade i 2006 års 
rapport kan medierna skaffa sig en trippelroll genom att beställa 
opinionsmätningar: de beställer opinionsmätningarna, de rappor-
terar om dem och de tolkar resultaten.41 Därmed kan medierna 
skaffa sig ett totalt grepp över problemformuleringsprivilegiet. 
Samtidigt kan de öka sitt oberoende från och markera distans till 
de politiska aktörernas försök att styra nyhetsrapporteringen och 
sända det symboliska budskapet att de står på folkets sida.42 

Samtidigt är mediernas publiceringar av opinionsmätningar 
inte oproblematiska. Förutom att de bidrar till gestaltandet av po-
litik som spel är många kritiska bland annat till hur ofta opinions-
mätningar publiceras,43 hur medierna rapporterar om dem,44 hur 
resultaten tolkas45 och att journalister drar slutsatser om orsaks-
samband som inte är giltiga.46 Ett grundläggande problem i det 
sammanhanget är att människor ofta svarar på frågor i opinions-
mätningar utan att ha tänkt igenom svaren ordentligt, och att sva-
ren påverkas av hur både frågorna och svarsalternativen är formu-
lerade. De resultat som framkommer i opinionsmätningar behöver 
därför inte spegla folkets verkliga åsikter – i många fall är det inte 
ens säkert att människor har färdiga och genomtänkta åsikter som 
de kan uppge när de tillfrågas i en opinionsmätning.47

Detta hindrar inte medierna från att beställa, rapportera om 
och tolka resultaten från opinionsmätningar. Frågan är dock hur 
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ofta medierna i samband med 2006 års valrörelse publicerade opi-
nionsmätningar – och hur stor andel av dem som medierna själva 
var uppdragsgivare till. Svaret redovisas i tabell 5.6.48

Tabell 5.6. Antal publicerade opinionsmätningar under valrörelsen 2006. Procent.

Afton-
bladet

Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4 
Nyhe-
terna

Antal publicerade 
opinionsunder-
sökningar

18 20 30 25 5 9 10

Andel av samtliga 
artiklar/inslag

10 10 10 11 4 9 12

Andel medierna 
själva var uppdrags-
givare för

72 65 80 68 33 22 60

Anm.: Procent avrundade till hela tal.

Resultaten visar att de medier som undersöks här totalt sett pub-
licerade resultat från opinionsmätningar vid 117 olika tillfällen. I 
tidningarna samt Aktuellt och TV4 Nyheterna publicerades re-
sultat från någon opinionsmätning i cirka 10 procent av alla deras 
artiklar och inslag, medan andelen i Rapport endast var cirka 4 
procent.49 År 1998 publicerade samma medier totalt 98 artiklar 
och inslag med resultat från opinionsmätningar, medan anta-
let inför 2002 års val var 88. Jämfört med de två tidigare valen 
publicerade de medier som undersöks här med andra ord fler 
opinionsredovisningar.50 

När det gäller de publicerade opinionsmätningarna och deras 
relation till hur journalistiken gestaltar politik kan det konstateras 
att de flesta opinionsmätningarna handlade antingen om män-
niskors partisympatier eller vilka betyg de satte på partiledarna 
efter att dessa debatterat eller blivit utfrågade i tv. Det framgår 
av tabell 5.7.

Generellt sett handlade 65 procent av de publicerade opinions-
mätningarna om människors partisympatier eller politikersympa-
tier, 25 procent handlade om sakfrågor, medan 9 procent handlade 
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om diverse andra saker. Detta indikerar att publicerandet av opi-
nionsmätningar bidrog till gestaltandet av politik som spel, vilket 
får stöd om man studerar det statistiska sambandet mellan publi-
cerandet av opinionsmätningar och gestaltandet av politik som 
spel.51 Politik gestaltades som spel i 82 av artiklarna och inslagen 
i vilka opinionsresultat publicerades, medan politik gestaltades 
som sak i 35 av de artiklarna och inslagen.

 Ur ett medialiseringsperspektiv tyder detta på att mängden 
publicerade opinionsmätningar kan fungera som en indikator på 
hur medialiserat medieinnehållet är. Det gäller särskilt med tanke 
på att medierna själva ofta var uppdragsgivare till de opinions-
mätningar vars resultat de publicerade. När det gäller tidningarna 
var medierna själva uppdragsgivare till en klar majoritet av de opi-
nionsmätningar vars resultat de sedan redovisade. 

Högst var andelen i Dagens Nyheter, som var uppdragsgivare 
till 80 procent av de opinionsmätningar vars resultat tidningen 
publicerade. Lägst var andelen i Expressen, som var uppdrags-
givare till 65 procent av opinionsmätningarna. Här finns det en 
skillnad mellan tidningarna och tv-nyheterna. Till skillnad från 
tidningarna var tv-nyheterna, med undantag för TV4 Nyheterna, 
i flertalet fall inte uppdragsgivare till de opinionsmätningar vars 
resultat de redovisade. 

Att medierna i flertalet fall ändå är uppdragsgivare till ma-
joriteten av de publicerade opinionsmätningarna illustrerar dock 
att medierna fungerar som aktiva aktörer i den politiska kom-

Tabell 5.7. Opinionsundersökningarnas objekt under valrörelsen 2006. Procent.

Afton-
bladet

Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4 Genom-
snitt

Partisympati 11 35 43 56 40 89 60 48

Politiker-
sympati

67 50 3 4 0 0 10 18

Sakfrågor 6 5 37 40 40 11 30 24

Annat 17 10 17 0 20 0 0 9

Anm.: Procent avrundade till hela tal.
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munikationen under en valrörelse. De är inte passiva förmedlare 
av andras budskap; de är aktiva aktörer. De speglar inte endast 
opinionen; de är också med och formar opinionen. 

Beskrivande eller tolkande journalistik
Ett av de kanske tydligaste tecknen på att medierna och journa-
listiken flyttat fram sina positioner under de senaste decennierna 
är att den politiska journalistikens karaktär har förändrats. I den 
nyhetsjournalistik som dominerade svenska medier under stora 
delar av 1900-talet var normen att journalistiken skulle svara på 
frågorna vad, var, när, vilka och hur: Vad har hänt, var hände det, 
när hände det, vilka var inblandade och hur gick det till? 

Journalistiken skulle präglas av objektivitet, vilket i linje med 
Jörgen Westerståhls objektivitetsundersökningar tolkades som att 
journalistiken skulle präglas av saklighet och opartiskhet. Sak-
lighetskravet innebar att de journalistiska beskrivningarna skulle 
vara sanna och relevanta, medan opartiskhetskravet innebar att 
den journalistiska presentationen skulle präglas av balans och 
neutralitet.52

Under de senaste decennierna finns det dock mycket som talar 
för att ett beskrivande journalistiskt förhållningssätt har fått ge 
vika för ett tolkande journalistiskt förhållningssätt. När det gäller 
de svenska etermedierna har Monika Djerf-Pierre och Lennart 
Weibull exempelvis visat att journalistiken gått från att spegla till 
att granska till att tolka.53 Även när det gäller tidningsjournalisti-
ken har svensk forskning visat att ett tolkande journalistiskt för-
hållningssätt är framträdande.54 

I detta är svensk politisk nyhetsjournalistik inte unik, utan 
samma fenomen finns i andra länder som exempelvis USA, Stor-
britannien och Tyskland.55 Även om bristen på undersökningar 
som jämför över tid och mellan länder gör det svårt att dra slut-
satser om trender och hur vanlig den tolkande journalistiken är i 
olika länder i förhållande till varandra, råder det ingen större tve-
kan om att tolkningsjournalistiken har blivit och är framträdande 
i många, kanske de flesta, moderna demokratier.
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Att ett tolkande journalistiskt förhållningssätt har blivit mer 
framträdande bör ses som ett utryck för journalistikens allt större 
vilja till självständighet i förhållande till andra samhällsinstitu-
tioner och aktörer, inte minst de politiska aktörerna och institu-
tionerna.56 Ett sådant förhållningssätt ger helt enkelt journalis-
terna mer makt och inflytande än ett beskrivande journalistiskt 
förhållningssätt. 

Utifrån detta kan graden av tolkande journalistik ses som 
ytterligare en indikator på hur medialiserad valbevakningen är. 
Samtidigt är det inte självklart vad som ska anses vara tolkande 
journalistik. På en nivå är all journalistik tolkande i den mening-
en att den journalistiska arbetsprocessen kräver att journalisterna 
gör en serie val vad gäller ämne, källor, ord och så vidare. Om 
all journalistik räknas som tolkande förlorar dock begreppet tol-
kande journalistik sin mening. Det är därför bättre att försöka 
bedöma om det journalistiska innehållet präglas av ett tolkande 
eller ett beskrivande journalistiskt förhållningssätt.

Det enklaste och tydligaste sättet att signalera att artiklarna 
eller inslagen innehåller tolkande journalistik är genom använ-
dandet av olika vinjetter, såsom analys. Den funktionella mot-
svarigheten för tv-nyheterna är när programledaren intervjuar en 
annan journalist i rollen som nyhetskommentator. Genom vinjet-
ter och det faktum att journalister intervjuar journalister framgår 
tydligt att innehållet i artiklarna och inslagen bygger på journa-
listiska tolkningar. En första fråga är därför hur vanliga den här 
typen av explicita nyhetsanalyser var under valrörelsen 2006. Sva-
ret framgår av tabell 5.8. Viktigt att notera är att kodningen utgår 
från antalet artiklar där tidningarna använde vinjetten »analys« 
eller motsvarande, och antalet nyhetsinslag där programledaren 
för respektive tv-nyheter intervjuade en annan journalist i rollen 
som nyhetskommentator.

Resultaten visar att de undersökta medierna publicerade sam-
manlagt 74 explicita nyhetsanalyser under valrörelsen 2006. Det 
var en minskning jämfört med 2002 och exakt lika många som 
under valrörelsen 1998.57 Totalt utgjordes sju procent av samtliga 
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undersökta artiklar och inslag under valrörelsen 2006 av expli-
cita nyhetsanalyser, vilket återigen var en minskning jämfört med 
2002 men exakt lika mycket som 1998. Utifrån detta kan två pre-
liminära slutsatser dras: för det första att tolkande journalistik i 
form av explicita nyhetsanalyser inte blivit successivt vanligare 
under de tre senaste valrörelserna, för det andra att explicita ny-
hetsanalyser är vanliga.

Studerar man antalet explicita nyhetsanalyser i individuella 
medier framgår det samtidigt att antalet har varierat kraftigt 
mellan olika val. Det gäller särskilt tidningarna. Aftonbladet 
publicerade till exempel endast 2 explicita nyhetsanalyser under 
valrörelsen 2006, jämfört med 20 under valrörelsen 2002 och 1 
under valrörelsen 1998.58 Samtidigt finns det inget som talar för 
att antalet nyhetsanalyser de facto varierat så mycket mellan de 
olika valrörelserna. 

Vad som snarare förändrats är tidningarnas policy när det gäller 
användandet av olika vinjetter. I fallet med Aftonbladet används 
exempelvis olika bildvinjetter beroende på om deras ledande poli-
tiska reporter, Lena Mellin, skriver en nyhetsanalys eller en »rak« 
nyhetsartikel. Eftersom läsarna inte vet vad olika bildvinjetter 
betyder har endast de artiklar som åtföljts av en explicit ordvin-
jett räknats, men ett sådant förfarande innebär samtidigt att det 
verkliga antalet nyhetsanalyser eller tolkande artiklar och inslag 
underskattas.

Tabell 5.8. Förekomst av explicita nyhetsanalyser under valrörelsen 2006. Procent.

Afton-
bladet

Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4 
Nyhe-
terna

Summa/ 
genom-
snitt

Antal 
explicita
nyhets-
analyser

2 24 12 9 8 13 6 74

Andel 
explicita
nyhets-
analyser

1 12 4 4 7 13 7 7

Anm.: Procent avrundade till hela tal. 
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För att få en bättre uppskattning av hur vanlig den tolkande 
journalistiken är har samtliga artiklar och inslag därför under-
sökts utifrån om de präglades av ett tolkande eller beskrivande 
journalistiskt förhållningssätt. Enkelt uttryckt innebär ett beskri-
vande förhållningssätt att artiklarna och inslagen huvudsakligen 
fokuserar på vad som har hänt, vad någon har sagt eller gjort eller 
vad någon har föreslagit. 

Ett tolkande förhållningssätt innebär i motsats till detta att 
artiklarna och inslagen fokuserar på varför någon har sagt eller 
gjort något, vad det betyder i ett vidare sammanhang samt på 
händelsernas eller uttalandenas vidare innebörder. Ett tolkande 
journalistiskt förhållningssätt innebär också att artiklarna och in-
slagen innehåller journalistiska värderingar av vad som har hänt, 
vad någon har sagt eller vad något betyder.59

Mot den bakgrunden gäller nästa fråga om artiklarna och in-
slagen gav uttryck för ett beskrivande eller tolkande journalistiskt 
förhållningssätt. Vid bedömningen har kodningen utgått från ar-
tiklarnas och inslagens helheter. För att en artikel eller ett inslag 
ska anses ge uttryck för ett tolkande journalistiskt förhållningssätt 
har det krävts att journalisten i viktiga avseenden gjort sina egna 
tolkningar. Att det journalistiska förhållningssättet har bedömts 
som tolkande betyder därför inte att artikeln eller inslaget enbart 
innehöll tolkningar. Det betyder att journalistens tolkningar, or-
saksförklaringar och spekulationer spelade en framträdande och 
avgörande roll i dem.

Eftersom kodningen har utgått från att artiklarna och inslagen 
präglades av antingen ett beskrivande eller ett tolkande journalis-
tiskt förhållningssätt redovisar tabell 5.9 enbart andelen artiklar 
och inslag som präglades av ett tolkande förhållningssätt.

Resultaten visar att ett tolkande journalistiskt förhållningssätt 
är vanligt och betydligt vanligare än vad man skulle kunna tro 
utifrån antalet explicita nyhetsanalyser i de olika medierna. Vad 
detta innebär är att gränsen mellan tolkande och beskrivande 
journalistik är oklar och flytande. 

De här resultaten kan jämföras med valrörelserna 1998 och 
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2002. Under valrörelsen 1998 och 2002 präglades i genomsnitt 38 
respektive 43 procent av artiklarna och inslagen av ett tolkande 
förhållningssätt.60 Andelen tolkande artiklar inför valet 2006 var 
således mindre än 2002 men ungefär lika stor som 1998. 

Dessa resultat och jämförelser visar att mer än var tredje artikel 
och vart tredje inslag under de tre senaste valrörelserna präglats 
av ett tolkande snarare än ett beskrivande journalistiskt förhåll-
ningssätt. Samtidigt visar de också att det inte går att urskilja nå-
gon allmän trend mot alltmer tolkande journalistik – åtminstone 
inte under de tre senaste valrörelserna. 

Intressant att notera är också att det är svårt att urskilja något 
tydligt mönster när det gäller hur tolkande journalistiken är i de 
olika medierna. Generellt sett går det inte att hävda att valbevak-
ningen är mer tolkande i kvällstidningarna än i morgontidning-
arna, i public service-nyheterna än i TV4 Nyheterna eller i tid-
ningsjournalistiken jämfört med tv-journalistiken. År 2006 var 
journalistiken visserligen något mer tolkande i TV4 Nyheterna än 
i Rapport och Aktuellt, men det mönstret fanns inte inför valen 
1998 och 2002. 

Omvänt innebär det att även om journalistiken i samband med 
olika valrörelser varit mer eller mindre tolkande i vissa medier 
jämfört med andra, präglas valbevakningen i samtliga medier av 
att ett tolkande förhållningssätt är vanligt förekommande. Det 
tolkande journalistiska förhållningssättet har inte ersatt det be-
skrivande förhållningssättet, men det är framträdande.

Tabell 5.9. Beskrivande och tolkande journalistik under valrörelsen 2006. Procent.

Afton-
bladet

Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4 
Nyhe-
terna

Genom-
snitt

Andel
tolkande 
artiklar/
inslag

35 39 34 34 35 35 43 36

Anm.: De artiklar och inslag som inte har kunnat bedömas ingår ej i procentbasen. Procent 

avrundade till hela tal. 
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Vad detta visar är att det är missvisande att se nutida valbevak-
ning som enbart beskrivande. Det understryker att journalistiken 
inte fungerar som en neutral spegel av verkligheten och visar att 
journalister inte är passiva åskådare i den politiska kommunika-
tionen. De är aktiva med- eller motspelare. Givet att graden av 
tolkande journalistik är en god indikator på medialiseringen av 
mediernas innehåll visar detta att den nutida valbevakningen i 
hög grad är medialiserad.

Hur mycket får politiker komma till tals?
En fjärde aspekt och indikator på i vilken grad valbevakningen är 
medialiserad gäller i vilken utsträckning politiker får komma till 
tals i journalistiken utan att bli avbrutna av journalister. Inte minst 
inom den amerikanska forskningen finns det flera undersökningar 
av längden på politikers soundbites, där en soundbite definieras som 
den tid en källa får tala i tv-nyheter utan att bli avbruten.61 Vad den 
forskningen förenklat visar är att den genomsnittliga längden på 
en politikers soundbite i tv-nyheterna har sjunkit från drygt 40 
sekunder 1968 till endast cirka 8 sekunder 2004.62 

Vad detta indikerar är att allt mindre tid i de politiska tv-ny-
heterna ägnas åt politikernas egna ord och att alltmer tid ägnas åt 
journalister som berättar, beskriver och tolkar det politikerna har 
sagt och gjort. För att citera Esser: 

Krympande soundbites tolkas ofta som en indikator på ett alltmer 
mediecentrerat sätt att rapportera där den som kontrollerar nyhets-
berättelsen är journalisten snarare än den politiska kandidaten. Ur 
ett sådant perspektiv handlar krympande soundbites om ett sätt att 
rapportera som ger journalisten rollen att sammanfatta, kontextua-
lisera och utvärdera politikernas budskap – och att tala i stället för 
de politiska kandidaterna.63

Genom att låta politiker själva komma till tals väljer medierna att 
fungera som arenor, och genom att minska tiden politiker själva 
får komma till tals ökar journalistiken sin makt över det journa-
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listiska innehållet och väljer att fungera som aktörer. Korta eller 
sjunkande soundbites är därför en god indikator på hur media-
liserad valbevakningen är. När det gäller tidningsjournalistiken 
utgörs den närmaste motsvarigheten till soundbites av antalet me-
ningar politiker själva får komma till tals. 

För svensk del visar forskning att den genomsnittliga längden 
på soundbites är längre än vad den är i amerikanska tv-nyheter. 
Enligt Kent Asp sjönk den genomsnittliga längden på en sound-
bite från 33 sekunder 1982 till 16 sekunder 1993, för att sedan öka 
till 22 sekunder 1995.64 Andra undersökningar visar att den genom-
snittliga längden på en soundbite under perioden 1998–2004 var 
16 sekunder, och att den var längst i Aktuellt och kortast i TV4 
Nyheterna.65 

Det mesta tyder med andra ord på att politiker numera får 
komma till tals i nyheterna i mindre utsträckning än förr. Frågan 
är hur mycket de fick komma till tals i mediernas bevakning av 
valet 2006? För att kunna studera detta inkluderade innehållsana-
lysen en variabel som handlade om det totala antalet meningar 
politiker fick komma till tals per tidningsartikel respektive det 
totala antalet sekunder politiker fick komma till tals per tv-inslag. 

För att börja med tv-nyheterna visar resultaten att politiker i 
genomsnitt fick tala 29 sekunder per inslag i Rapport, 45 sekunder 
per inslag i Aktuellt och 27 sekunder per inslag i TV4 Nyheterna. 
Om man räknar bort de inslag som inte hade någon politiker alls 
som fick komma till tals ökar den genomsnittliga tiden politiker 
fick tala per inslag till 44 sekunder i Rapport, 92 sekunder i Ak-
tuellt, och 39 sekunder i TV4 Nyheterna. Mest fick politiker med 
andra ord komma till tals i Aktuellt och minst i TV4 Nyheterna. 
Det bör dock poängteras att resultaten avser den totala tiden som 
politiker fick komma till tals per inslag, inte den genomsnittliga 
längden per soundbite. Resultaten kan därför inte jämföras med 
tidigare svensk och amerikansk forskning på området (se ovan).

För att få en bättre bild av i vilken utsträckning politiker fick 
komma till tals i tv-nyheterna 2006 kan den totala tiden politi-
ker fick tala sättas i relation till den totala längden på samtliga 
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tv-inslag som handlade om valet 2006. En sådan analys visar att 
politiker talade under 22 procent av den totala tid som ägnades åt 
valbevakningen i Rapport och TV4 Nyheterna och 28 procent av 
den tid som ägnades åt valbevakningen i Aktuellt. Trots att un-
dersökningen endast omfattar tv-inslag som hade vinjetten »poli-
tik« eller motsvarande, eller som explicit refererade till inrikespo-
litiska aktörer eller institutioner, ägnades en majoritet av tiden åt 
annat än vad politikerna själva hade att säga.

Om det är bra eller dåligt kan diskuteras. Poängen här är dock 
vare sig att kritisera nyhetsprogrammen (för att de inte låter poli-
tiker själva komma till tals i större utsträckning) eller att beröm-
ma dem (för att de inte enbart fungerar som passiva förmedlare av 
politikernas ord), utan att studera i vilken utsträckning innehållet 
präglas av medierna och journalisterna. Ur det perspektivet är re-
sultaten belysande: när runt tre fjärdedelar av den tid som nyhets-
programmen ägnar åt politiska nyheter går åt till att journalisterna 
själva och andra talar är det en indikator på att medieinnehållet i 
hög grad är medialiserat. 

När det gäller tidningarna fick politiker totalt sett säga 6 596 
meningar som citerades i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyhe-
ter och Svenska Dagbladet. Flest citerade meningar publicerades i 
Dagens Nyheter (2 065), följt av Aftonbladet (1 923), Svenska Dag-
bladet (1 512) och Expressen (1 096). Det genomsnittliga antalet 
meningar per artikel – om man utgår enbart från de artiklar där 
någon politiker fick säga åtminstone en mening – var 7. Samtidigt 
var medianen 12, vilket visar att i hälften av artiklarna citerades 
mindre än 12 meningar uttalade av politiker samtidigt som andra 
hälften citerade mer än 12 meningar uttalade av politiker. 

Tyvärr finns det inget mått på det totala antalet meningar pub-
licerade i tidningarna som en del av deras valbevakningar. Det går 
därför inte att beräkna hur stor andel av samtliga meningar i tid-
ningsartiklarna som utgjordes av politikers uttalanden. Det råder 
dock ingen tvekan om att politikernas uttalanden utgör en mycket 
liten andel av den totala valrörelsebevakningen i tidningarna – med 
största sannolikhet en mycket mindre andel än i tv-nyheterna. 
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Även om politikers handlingar och uttalanden ligger till grund 
för en stor del av tidningarnas valbevakning är det journalisterna 
som har den slutliga kontrollen över utformningen av artiklarna 
och de sammanhang som politikernas ord placeras i. Det är yt-
terligare en indikator på att medierna intervenerar i den politiska 
kommunikationen och att valbevakningen i betydande utsträck-
ning är medialiserad. 

Journalistikens källor
En sista aspekt av valbevakningen 2006 som ska undersökas i det 
här kapitlet handlar om journalistikens användande av olika ny-
hetskällor. För journalistiken är förhållandet till olika nyhetskäl-
lor centralt – och problematiskt. Att det är centralt hänger sam-
man med att journalistiken är beroende av källor för information, 
fakta och uttalanden som kan ligga till grund för eller användas 
i artiklar och inslag.66 Att det är problematiskt hänger samman 
just med journalistikens beroende av källor: det gör journalistiken 
sårbar för påverkan från nyhetskällornas sida. 

Sådan påverkan är en central del av den politiska kommunika-
tionen och politiska aktörer lägger stor vikt vid att utveckla kompe-
tensen och förmågan att påverka medierna.67 Just detta leder sam-
tidigt journalistiken till att försöka hålla distans till och motverka 
vad som uppfattas som illegitima eller överdrivna försök till påver-
kan. Journalistiken vill utnyttja källorna för sina syften, samtidigt 
som källorna vill utnyttja journalistiken för sina syften. Båda par-
terna är beroende av varandra och förhållandet mellan journalisti-
ken och källorna präglas därför av både konflikt och samarbete.68

Inom forskningen finns det en omfattande diskussion om vilka 
som har mest makt och inflytande i förhållandet mellan journali-
stiken och nyhetskällorna. Enligt en skola domineras interaktio-
nen mellan journalistiken och nyhetskällorna av de officiella ny-
hetskällorna, inte minst politiker, topptjänstemän och andra källor 
med stort inflytande inom olika politiskt styrda men även privata 
organisationer.69 Dessa nyhetskällor har tillgång till stora resurser 
för påverkan och forskning baserad på innehållsanalyser visar att 
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officiella källor är vanligare förekommande än icke-officiella.70 
Enligt en annan skola dominerar tvärtom journalistiken in-

teraktionen mellan journalistiken och nyhetskällorna. Utgångs-
punkten här är att nyhetskällorna – inte ens de officiella och i 
övrigt inflytelserika nyhetskällorna – inte utgör någon enhetlig 
kategori och att det i slutändan är journalister som bestämmer 
vilka källor som ska användas och citeras. För att nyhetskällorna 
ska kunna påverka journalistiken krävs dessutom att de anpassar 
sig till journalistiken och medielogiken, så även om officiella ny-
hetskällor dominerar journalistikens innehåll sker det till priset av 
anpassning till journalistiken och medielogiken. Därmed är det 
ytterst journalistiken som dominerar relationen.71 

En tredje position i diskussionen hävdar att man bör skilja mel-
lan två faser av den journalistiska produktionen, nämligen initie-
randet av olika nyheter och utformningen av de slutliga artiklarna 
och inslagen.72 Enligt det perspektivet och vidhängande forskning 
är det ofta de officiella källorna som initierar olika nyheter, men 
det är samtidigt journalisterna som dominerar den fortsatta in-
samlingen av information och utformningen av nyhetsartiklarna 
och inslagen.73 Nyhetskällorna, åtminstone de officiella och infly-
telserika, har ur det perspektivet större inflytande över mediernas 
dagordning än över mediernas gestaltningar.

Oavsett vilken skola som kommer närmast sanningen – och 
det varierar med all sannolikhet beroende på bland annat land, 
omständigheter och vilka medier respektive källor det handlar 
om – är det av vikt att undersöka vilka källor som förekommer i 
journalistiken. Källorna utgör alltid en central del av journalisti-
kens innehåll och vilka källor som förekommer i journalistikens 
innehåll bidrar till att forma både journalistikens innehåll och i 
förlängningen medie publikernas verklighetsuppfattningar och 
åsikter.

I genomsnitt citerar de här undersökta medierna 2,40 källor 
per nyhetsartikel eller inslag; därutöver omnämns i genomsnitt 
0,38 källor per artikel eller inslag. Överlag är skillnaderna mellan 
medierna relativt små. Högst genomsnittligt antal citerade källor 
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per artikel eller inslag återfanns i Rapport (2,89), medan lägst ge-
nomsnittligt antal citerade källor per artikel eller inslag återfanns 
i Dagens Nyheter (2,07). Högst genomsnittligt antal omnämnda 
källor per artikel eller inslag återfanns i Dagens Nyheter (0,49) 
och lägst i Rapport (0,17). 

Men vilka kategorier tillhörde de olika källor som förekom i 
artiklarna och inslagen? 

För att någon ska räknas som källa i det här sammanhanget 
krävs att han eller hon framträder med namn och citerat eller till-
skrivet uttalande eller påstående. Låt oss börja med att studera 
hur ofta politiker, vanliga medborgare och journalister förekom 
som källor i bevakningen av valet 2006. På en övergripande nivå 
kan det konstateras att av dessa grupper var politiker den vanligast 
förekommande kategorin källor: politiker förekom som källor i 
66 procent, vanliga medborgare i 22 procent och journalister i 8 
procent av alla artiklar och inslag. Intressant är att nästan alla 
politiker som förekom som källor var professionella politiker, det 
vill säga partiledare, riksdagsledamöter eller ministrar. Fritidspo-
litiker förekom som källor i endast 1 procent av artiklarna och 
inslagen. Resultaten fördelat per medium redovisas i tabell 5.10.

Utifrån de här resultaten råder det ingen större tvekan om att 
politiker dominerade som källor i den journalistiska bevakningen 
av valet 2006. Skillnaderna mellan olika medier är överlag små 
när det gäller hur ofta politiker förekom som källor. De är större 
när det gäller hur ofta medborgare förekom som källor: i Expres-

Tabell 5.10. Politiker, medborgare och journalister som nyhetskällor inför valet 2006. Procent.

Afton-
bladet

Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4 
Nyhe-
terna

Totalt

Politiker 63 62 64 69 70 64 76 66

Medborgare 21 31 15 19 28 23 22 22

Journalister 8 12 3 4 10 16 10 8

Antal 182 194 288 224 116 97 86 1 187

Anm.: Procent avrundade till hela tal. 
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sen förekom de i 31 procent av alla artiklar och inslag och i Dagens 
Nyheter i 15 procent. Störst är skillnaderna när det gäller hur ofta 
journalister förekom som källor: oftast förekom de i Aktuellt (16 
procent) och Expressen (12 procent), minst ofta i Dagens Nyhe-
ter (3 procent) och Svenska Dagbladet (4 procent). Överlag var 
journalister vanligare som källor i tv-nyheternas än i tidningarnas 
bevakning av valrörelsen 2006. 

När det gäller politiker kan det vara av intresse att studera hur 
ofta de olika partiledarna förekom som källor i de olika medierna. 
Resultaten redovisas i tabell 5.11.

Resultaten visar att de partiledare som förekom oftast som ny-
hetskällor totalt sett var Göran Persson (S), Lars Leijonborg (FP) 

Tabell 5.11. Partiledarna som nyhetskällor inför valet 2006. Procent.

Afton-
bladet

Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4 
Nyhe-
terna

Totalt

Partiledare 
(V) 

3 5 3 2 4 3 1 3

Språkrör 
(MP)

3 6 3 4 4 5 1 4

Partiledare 
(S)

16 16 8 10 16 16 24 14

Partiledare 
(C)

4 7 4 5 6 8 7 6

Partiledare 
(FP)

10 10 7 7 12 16 13 10

Partiledare 
(KD)

3 3 4 4 3 2 7 4

Partiledare 
(M)

11 9 4 9 10 10 14 9

Partiledare 
(JL)

1 0 1 1 1 2 1 1

Partiledare 
(FI)

2 2 2 2 3 1 0 2

Antal 182 194 288 224 116 97 86 1 187

Anm.: Procent avrundade till hela tal. 
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och Fredrik Reinfeldt (M). När det gäller Persson och Reinfeldt 
kan det förklaras av att Socialdemokraterna och Moderaterna var 
de största partierna och att Persson och Reinfeldt var de främsta 
statsministerkandidaterna. När det gäller Leijonborg beror resul-
taten huvudsakligen på dataintrångsskandalen: hade det inte va-
rit för den hade Leijonborgs synlighet med all sannolikhet varit 
mind re. Resultaten visar också att Junilistans och Feministiskt 
initiativs partiledare var i det närmaste osynliga i mediernas be-
vakning av valrörelsen 2006. 

Vad gäller skillnader mellan medierna är de inte särskilt stora, 
med några undantag. Persson förekom som källa i mindre ut-
sträckning i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet än i övriga 
medier, och detsamma gäller Leijonborg. Miljöpartiets språkrör 
förekom som källa i mindre utsträckning i TV4 Nyheterna än i 
övriga medier, samtidigt som Reinfeldt förekom som källa oftare 
i TV4 Nyheterna än i övriga medier. Detsamma gäller Persson. 
TV4 Nyheterna tycks överlag ha fokuserat mer på partiledarna för 
de största partierna, plus Leijonborg, än de övriga medierna.

Hur de här resultaten än tolkas bör de emellertid inte tolkas 
som utslag för någon partipolitisk partiskhet. På det området vi-
sar forskningen, inte minst genomförd av Asp, att svensk valrörel-
sebevakning i princip är fri från partipolitisk partiskhet.74 Visserli-
gen gynnas något eller några partier av medierna i varje valrörelse 
samtidigt som andra missgynnas, men det är olika partier som 
gynnas respektive missgynnas i olika valrörelser. Det som styr 
svensk valrörelsebevakning är inte partipolitiska värderingar, utan 
nyhetsvärderingar. Problemet med svensk valrörelsebevakning är 
därför inte att den är partipolitiskt vriden, utan att den är medie-
vriden och anpassad till medielogiken.75

Vid sidan av politiker – av olika färger – medborgare och jour-
nalister finns det en rad aktörskategorier som kan förekomma 
som källor i valbevakningen. Dit hör bland annat fackförenings-
företrädare, näringslivsföreträdare, intressegruppsföreträdare och 
kampanjexperter/opinionsundersökare. Hur ofta de förekom som 
källor i bevakningen av valrörelsen 2006 framgår av tabell 5.12.
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Av de kategorier nyhetskällor som har undersökts här var kam-
panjexperter, inklusive företrädare för olika opinionsinstitut, 
vanligast förekommande. I genomsnitt förekom kampanjexper-
ter som källor i 6 procent av artiklarna och inslagen. Företrädare 
för fackföreningar, näringsliv och olika intressegrupper förekom 
överlag som källor i endast 2–3 procent av artiklarna och inslagen. 
Endast i TV4 Nyheterna förekom företrädare för näringsliv och 
fackföreningar i mer än eller runt 10 procent av artiklarna och 
inslagen.

I såväl Aftonbladet som Expressen, Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet förekom kampanjexperter som nyhetskällor 
oftare än företrädare för fackföreningar, näringsliv och intresse-
grupper. Det kan tolkas som ett utslag av journalistikens fokuse-
ring på det politiska spelet i kombination med det faktum att när 
journalistiken fokuserar på sakfrågor, då vänder den sig till poli-
tiker snarare än till representanter för fackföreningar, näringsliv 
eller intresseorganisationer. 

Diskussion och slutsatser
Resultaten av den här undersökningen tyder på att den svenska 
valbevakningen i betydande utsträckning bestäms av mediernas 
format, organisation, arbetsvillkor, normer och behov. I viktiga 

Tabell 5.12. Olika kategorier av nyhetskällor i bevakningen av valet 2006. Procent.

Afton-
bladet

Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4 
Nyhe-
terna

Totalt

Fack-
föreningar

1 2 2 1 3 1 9 2

Näringsliv 1 1 2 2 6 6 12 3

Intresse-
grupper

2 1 5 4 3 5 4 3

Kampanj-
experter

6 6 8 6 3 2 2 6

Antal 182 194 288 224 116 97 86 1 187

Anm.: Procent avrundade till hela tal. 
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avseenden präglas valbevakningen av medielogiken snarare än av 
en politisk logik. Det gäller inte minst gestaltningarna av politik, 
publicerandet av opinionsmätningar, graden av tolkande journa-
listik och frekvensen av politiker som själva får komma till tals i 
journalistiken. Även när det gäller användandet av nyhetskällor 
spelar mediernas egna behov en stor roll: i slutänden är det jour-
nalisterna som väljer vilka källor de väljer att tala med och citera i 
artiklarna och inslagen.

Detta betyder dock inte att journalistiken är likgiltig för den 
politiska logiken och de normativa förväntningarna på medierna 
att de ska tillhandahålla sådan information som människor behö-
ver för att kunna ta ställning i samhällsfrågor. Snarare försöker 
medierna hitta en balans mellan viktigt och intressant.

Om valbevakningen enbart handlade om frågor, aktörer och 
gestaltningar som är viktiga och relevanta utan att ta någon hän-
syn till om de intresserar publiken skulle medierna tappa publik. 
Om den enbart handlade om frågor, aktörer och gestaltningar 
som människor kan antas vara intresserade av, utan att ta någon 
hänsyn till om de är viktiga och relevanta, skulle medierna tappa 
i legitimitet. Den goda valbevakningen behöver vara både viktig 
och intressant.76 Att hitta den rätta balansen är alltid lättare sagt 
än gjort.

Givet att människor är beroende av medierna för information 
som kan ligga till grund för deras verklighetsuppfattningar, åsik-
ter och beslut om vilket parti de ska rösta på är det ändå problema-
tiskt om valbevakningen präglas alltför mycket av medielogiken 
och alltför lite av den politiska logiken. Ju mer medierna fungerar 
som självständiga aktörer och ju mer medialiserad den politiska 
nyhetsjournalistiken är, desto större är risken att avståndet mellan 
verkligheten och mediernas bilder av den ökar. Desto större är 
också risken att den information som medierna förmedlar inte är 
av den typ som människor behöver för att fritt och självständigt 
kunna ta ställning i olika samhällsfrågor. 

En av utmaningarna för de svenska medierna inför valet 2010 
är därför att försöka hitta en balans mellan en valbevakning präg-
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lad av medielogiken respektive den politiska logiken. För vissa 
medier är utmaningen större än för andra. En andra utmaning är 
att tydliggöra för läsare, tittare och lyssnare var gränsen mellan 
tolkande och beskrivande journalistik går. Om den gränsen blir 
alltför otydlig är risken uppenbar att medierna tappar förtroende 
hos sin publik. En tredje utmaning är att bli bättre på att rap-
portera om opinionsmätningar, oavsett om de är beställda av det 
egna mediet eller presenterade av olika intresseorganisationer.77 
En fjärde utmaning för medierna är att bli bättre på att tydliggöra 
för sin publik vad den kan förvänta sig av det egna mediets jour-
nalistik. Är ambitionen att tillhandahålla sådan information som 
människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställ-
ning i samhällsfrågor? Är ambitionen att mobilisera människors 
intresse och engagemang? Är ambitionen att vara underhållande? 
Är ambitionen att vara det enda medium människor behöver för 
att hålla sig informerade, eller att fungera som ett komplement 
till andra medier? 

Ju tydligare medierna är med vilka mål och ambitioner de har 
med den egna journalistiken, desto enklare är det för människor 
att välja vilka medier de ska konsumera på ett medvetet sätt. Des-
to enklare är det också att formulera måttstockar utifrån vilka 
mediernas prestationer kan bedömas, berömmas eller kritiseras.

För forskningen är utmaningen samtidigt att utveckla både 
teorin om den medialiserade politiken och dess fyra dimensioner, 
och teoretiskt mer välgrundade indikatorer på i vilken utsträck-
ning politiken är medialiserad. Det finns också ett stort behov av 
undersökningar som jämför graden av medialisering både över tid 
och mellan länder. Under de senaste åren har teorin om politi-
kens medialisering blivit alltmer framträdande, men mycket ar-
bete återstår innan säkra och teoretiskt välgrundade slutsatser kan 
dras när det gäller politikens medialisering, dess orsaker och dess 
effekter. Det här kapitlet ska därför inte uppfattas som ett slutligt 
svar på frågan om hur medialiserad den svenska valbevakningen 
är. Det ska snarare uppfattas som ett av de första försöken att 
systematiskt undersöka frågan.
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6. En lokal valrörelse på partiernas villkor1

Lars Nord

När eftervalsanalyserna kom igång efter valet 2006 var strålkas-
tarljuset som vanligt mest riktat mot partiledarnas och riksmedi-
ernas förehavanden. Samtidigt är frågan om inte det allra mest 
dramatiska i samband med 2006 års val var vad som skedde lite i 
skymundan i alla landstingsval och kommunalval som ägde rum 
samtidigt som riksdagsvalet. Aldrig förr har den politiska makten 
växlat på så många håll i landet. 89 kommuner och landsting fick 
nya majoriteter, och på flera håll var valutgången så oviss att det 
knappt gick att få klar en majoritet innan den nya mandatperioden 
inleddes vid nyåret 2007. Aldrig tidigare har så många nya lokala 
partier haft så stora framgångar i lokala val. Mest remarkabel var 
förstås Sverigedemokraternas nya maktposition med 280 mandat i 
141 kommuner och möjlig vågmästarroll i ett 40-tal kommuner.

Den politiska dramatiken efter de senaste valen till kommuner 
och landsting var påtaglig, det vet vi nu med facit i hand. Däremot 
är våra kunskaper fortfarande tämligen begränsade när det gäl-
ler de lokala valrörelser som föregick dessa valresultat. Hur kan 
Sverigedemokraternas framgångar förklaras? Hur kommer det sig 
att så många nya partier lätt tycks få framgång vid val på dessa 
politiska nivåer? Vad handlar den lokala valdebatten egentligen 
om? Hur bevakas den lokala valrörelsen av de lokala medierna? 
Vilka likheter och skillnader finns i jämförelse med riksdagsvalet 
och riksmediernas valbevakning?



16 9

En lokal valrörelse på partiernas villkor

Den stora oredan – i den lilla världen
För att få ökad klarhet i hur de lokala valrörelserna ser ut är det 
sannolikt nödvändigt att veta mer om hur de lokala massmedierna 
fungerar i samband med dessa val. Vi vet i dag att de flesta svens-
kar framför allt får sina kunskaper om vad som händer i samhället 
från medierna.2 Lokala medier som lokaltidningar, lokalradio-
stationer och regional tv har också traditionellt haft en stor och 
trogen lokal publik.3 Det är högst relevant att ställa frågan: hur 
valde dessa trovärdiga och populära medier att skildra den lokala 
och regionala politiken i valrörelsen 2006?

Klart är att de mentala bilderna av politikens olika nivåer skil-
jer sig en del åt. Medan rikspolitiken inte sällan relateras till en 
påtaglig dramatik, med fokus på partiledare och statsråd, är den 
gängse bilden av den lokala politiken mer statisk och inriktad på 
rutinfrågor. Det finns en stereotyp bild av kommunal politik som 
en trög, tröttsam behandling av föga upphetsande detaljfrågor. 
Därtill är en allmän uppfattning att dessa kommunala besluts-
processer präglas av ett stort mått av samförstånd och en total 
frånvaro av ideologiskt färgade konflikter. Anonymiteten är ut-
bredd och i de flesta fall är nog medborgarna i lokalsamhället mer 
förtrogna med partiledarna på riksnivå än med kommunalråden i 
den egna kommunen.

Även om detta är en generellt giltig beskrivning av den lokala 
politiken finns undantag. I några kommuner har särskilt starka 
politiker kunnat profilera sig och bli kända i en vidare krets. Inte 
sällan har dessa politiker åtnjutit stor lokal popularitet och åtföl-
jande valframgångar. Ibland har de stått i spetsen för helt nya par-
tier, som utmanat de etablerade, och ibland har de lett traditionella 
partier och fått dessa att förknippas med politisk förnyelse på det 
lokala planet. Samtidigt är det uppenbart att dessa färgstarka poli-
tiska undantag också är en produkt av en gråare helhetsbild. Myck-
et av deras framgångar bygger sannolikt på en kontrastverkan och 
en förmåga att distansera sig från ett lokalpolitiskt etablissemang 
som inte förknippas med samma nytänkande och handlingskraft.
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Vad förklarar den lokala valrörelsen?

Hur de lokala valrörelserna i realiteten utformas och uppfattas är 
beroende av flera olika faktorer. Den första viktiga faktorn är de 
konstitutionella grunderna. Ett argument för ett valsystem som 
det svenska med gemensam valdag har varit att det sannolikt upp-
muntrar ett högre valdeltagande också i val på lägre nivåer. Denna 
effekt finns dokumenterad i valrörelseforskningen i flera länder 
med skilda valdagar, och inte minst gäller det våra nordiska 
grannländer.4 En potentiellt mer negativ effekt av en gemensam 
valdag kan däremot vara att valen på lägre nivåer uppmärksam-
mas i mindre utsträckning än de nationella valen. En risk som 
ofta påtalats har varit att lokala och regionala valrörelser kommer 
i skymundan av den rikspolitiska debatten.5 Detta kan vara sär-
skilt problematiskt med tanke på att ansvaret för viktiga politik-
områden finns på dessa lägre politiska nivåer.

Det kommunala sambandet sätter otvivelaktigt de samtidiga 
valen i opinionsmässig konkurrensställning till varandra. Argu-
mentet för att hålla dessa val samtidigt är, vid sidan av antagandet 
om ett högre valdeltagande generellt, av tradition i hög grad peda-
gogiskt politiskt: genom att beslut på olika nivåer hänger samman 
och det är viktigt med en helhetssyn på hur samhället ska styras, 
är det logiskt att hålla valen till de olika politiska nivåerna på en 
och samma dag. Samtidigt bygger detta resonemang på en när-
mast idealistisk logik när det gäller offentlighet och debatt: att en 
allsidig belysning av alla frågor på alla nivåer ska vara möjlig och 
att medborgarna därmed får en tillfredsställande orientering om 
hur dessa olika frågor hänger ihop.

Ett sådant tänkande är bara realistiskt om alla politiska aktörer 
lägger rimlig vikt vid alla de samtidiga valen och om alla medier 
ger rimligt utrymme åt dem. Så snart partier väljer att prioritera 
vissa politikområden eller vissa kampanjinsatser på andras bekost-
nad finns en risk att någon eller några av valrörelserna kommer i 
skymundan. Detsamma gäller om medierna anser att de har ett 
begränsat utrymme för politik, också under en högintensiv valrö-
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relse, och därmed får välja att lyfta fram vissa perspektiv på be-
kostnad av andra.6 Mycket talar för att både partier och medier i 
praktiken gör många sådana avvägningar under en modern val-
rörelse och därför är konkurrensmetaforen sannolikt mer relevant 
än komplementmetaforen för en beskrivning av den gemensamma 
valdagens kontext i Sverige 2006.

Den andra faktorn av betydelse för den lokala valrörelsens ka-
raktär är vilka insatser de politiska partierna gör i de olika valen. 
Om kampanjarbetet är centraliserat och styrt av valledningens 
initiativ finns begränsat utrymme för lokala initiativ och då har 
den lokala valrörelsen svårare att etablera sig i människors medve-
tande. Om partierna uppfattar det kommunala sambandet som att 
det framför allt handlar om att vinna röster på rikspolitiken och 
att de andra politiska nivåerna ska följa med den valvinden, då blir 
det inte särskilt mycket fokus på lokala politiska frågor. 

Detsamma gäller sannolikt om kampanjarbetet professionali-
seras med allt fler centrala kampanjexperter och moderna kam-
panjtekniker.7 Även om detta innebär att också en lokal valrörelse 
kan bedrivas på ett mer effektivt och väljarorienterat sätt handlar 
det politiska budskapet oftast om partiets image och centrala frå-
gor och inte så mycket om de lokala frågorna. Om partierna på 
detta sätt väljer att organisatoriskt och opinionsmässigt prioritera 
riksdagsvalet är förutsättningarna dåliga för en vital och allsidig 
lokal valdebatt.

Den tredje faktorn att ta hänsyn till är mediebevakningen. 
Den svenska mediestrukturen är i hög grad uppbyggd på na-
tionella och regionala eller lokala medier. Det finns därmed en 
lokal mediearena som en självklar utgångspunkt för lokal poli-
tisk debatt vid sidan av rikspolitikens mediala arenor. Huruvida 
denna uppdelning sedan fungerar på detta sätt i en valrörelse är 
mer oklart. De lokala medierna har inför ett val flera alternativa 
journalistiska förhållningssätt, alltifrån en redovisande rutinbe-
vakning av vad som händer till en mer självständig granskning av 
vad som hänt eller inte hänt och vad som kan komma att hända 
vid olika valresultat. 
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En mindre ambitiös valbevakning blir lätt en spegling av de 
politiska aktörernas ambitioner och kampanjaktiviteter. Om dessa 
inte har någon lokal politisk inriktning blir också bevakningen av 
samma karaktär. Ett större inslag av granskning kan lyfta en lo-
kal valdebatt men förutsätter i allmänhet rätt stora redaktionella 
resurser och riskerar av det skälet att inte bli av. Möjligheterna 
för väljarna att ta del av en omfattande lokal valrapportering är 
därför i hög grad avhängiga av de vägval som de lokala medierna 
gör i valrörelsen. Till detta ska läggas det faktum att den lokala 
medienärvaron i svenska kommuner redan initialt är mycket dif-
ferentierad, med allt ifrån överbevakade medelstora kommuner 
till underbevakade förorts- och glesbygdskommuner.8

Till sist finns det anledning att beakta kommuninnevånarnas 
egen roll i den lokala valrörelsen. Som tidigare sagts står de här 
inför ett val som gäller de politiska sakfrågor som berör dem mest 
och som dessutom äger rum samtidigt med ett mycket uppmärk-
sammat riksdagsval. Dessa faktorer borde vara mobiliserande för 
den lokala valrörelsen. 

Mot detta kan ställas tveksamheten kring partiernas och medi-
ernas prioritering av de lokala politiska frågorna i denna valrörelse. 
Dessa faktorer kan i motsvarande grad vara demobiliserande, eller 
i varje fall minska det politiska intresset och de politiska kunska-
perna på de lokala politiska nivåerna. Avgörande för det lokala 
politiska engagemanget hos medborgarna i en valrörelse blir där-
för hur dessa motstridiga krafter förhåller sig till varandra. I en 
kommun där något parti eller någon politiker lyckas väcka upp-
märksamhet i lokala medier i en fråga om att rädda en välkänd 
skola från nedläggning kan detta komma att dominera den po-
litiska debatten i kommunen. I en annan kommun där partierna 
inte driver några lokala frågor och det inte finns några betydande 
lokala medier kan valdebatten, i den mån den existerar, framför 
allt komma att handla om turerna i folkpartiskandalen. Den lo-
kala valrörelsen formas därför i ett samspel mellan väljarnas, par-
tiernas och mediernas agerande. Trots att lokala frågor i grunden 
är viktiga för de flesta och att många röstar i lokala val kan kva-
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liteten i den lokala valrörelsen i termer av mångfald och kritisk 
debatt variera kraftigt.

För att ett val ska uppfattas som viktigt och angeläget räck-
er det förmodligen inte med att någon enskild aktör hävdar det. 
Enstaka politiker, journalister eller insändarskribenter kan inte 
påverka en valrörelses utformning och inriktning. Däremot på-
verkas sannolikt partier, medier och väljare av uppfattningar –  
ibland välgrundade och ibland enbart upplevda – om varandras 
perspektiv och synsätt. 

En avsaknad av lokala politiska utspel kan göra att lokala me-
dier fyller politikutrymmet med riksfrågor och att väljarna aldrig 
uppfattar något av en lokalpolitisk debatt. Men det kan samtidigt 
vara så att den partipolitiska passiviteten bottnar i ett antagande 
om ett klent medie- eller medborgarintresse för dessa frågor. Det 
är inte lätt att kunna belägga några orsakssamband i dessa kom-
plexa samhälleliga strukturer. Däremot är det högst troligt att 
väljare, medier och partier agerar i relation till varandra och att 
uppfattningar om de andra aktörernas perspektiv också styr de 
egna föreställningarna till väsentlig del. Om någon av aktörerna 
antas se de lokala valen som ett andrahandsval finns det goda skäl 
för övriga aktörer att göra samma bedömning.

En analytisk ram för att studera de lokala valrörelserna består 
därför ytterst av de strukturella betingelserna i form av existeran-
de valsystem och den uppsättning av politiska sakfrågor som kan 
hänföras till den lokala politiska nivån. Inom denna ram finns dock 
utrymme för ett stort antal variationer när det gäller den lokala 
valrörelsens karaktär. Till betydande del bottnar dessa variationer 
i de rådande politisk-kommunikativa relationerna mellan aktörs-
grupperna partier, medier och väljare. Den lokala offentlighet som 
uppstår i dessa relationer är i hög grad väsentlig för att kunna säga 
något om varför en lokal valrörelse ser ut som den gör.9 

Lokala valrörelsestudier sällsynta
Ett av de mest undersökta samhällsfenomenen är allmänna val, 
och det gäller inte minst i Sverige där regelbundna valunder-
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sökningar gjorts i mer än 40 år.10 Forskningsläget när det gäller 
nyhetsmediernas roll i samhället är inte lika väl belyst historiskt, 
men i stort finns goda samlade kunskaper och erfarenheter även 
på detta område. Men både när det gäller valstudier och medie-
studier kan konstateras att den lokala nivån är betydligt mindre 
utforskad än den nationella. I den forskning som hittills förekom-
mit kring lokala valrörelser internationellt står också frågan om 
relationen mellan rikspolitik och lokal politik ofta i centrum. En 
allmän uppfattning har här varit att det är rikspolitiken som slår 
igenom på alla politiska nivåer och också sätter sin prägel på den 
lokala politiska valdebatten.11

Den mest omfattande forskningen om lokala valrörelser i Nor-
den finns förmodligen i Danmark. I flera större studier har de 
lokala valen blivit belysta.12 En konklusion av dessa studier är att 
rikspolitiken anses väga tungt men att lokala politiska förhållan-
den ändå inte kan betraktas som betydelselösa. Två faktorer som 
framhållits i dessa sammanhang är de danska kommunernas skat-
tenivåer och den politiska betydelsefulla roll som borgmästaren 
har i kommunen. 

En norsk studie av betydelse är en större intervjustudie kring 
lokalvalet 1995 som särskilt analyserade rikspolitiska inslag i den 
lokala valrörelsen.13 Författaren framhåller där särskilt möjlig-
heten av en växelverkan mellan olika politiska nivåer, där »smit-
toeffekter« och missnöjesyttringar hos väljarna kan avspegla sig 
i kommande valresultat både uppåt och neråt.14 De empiriska 
delarna visar att de norska väljarna i lokalvalet själva tycker att 
lokala faktorer spelar en stor roll för partivalet medan sociodemo-
grafiska röstförklaringar förefaller uppvisa stora likheter med ett 
stortingsval.15

I Sverige har de lokala och nationella valen ägt rum vid samma 
tillfälle sedan 1970. När det andra gemensamma valet i Sverige 
genomförts 1973 konstaterades att kommunal politik hade ett 
mycket begränsat inflytande också i den kommunala valrörelsen.16 
I en annan svensk studie framhålls också att kommunalvalens re-
sultat i mycket stor utsträckning bestäms av nationella tendenser, 
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till exempel partiernas åtgärder på den statliga nivån.17 Det ska 
dock noteras att ingen av dessa studier var särskilt fokuserad på 
detaljerna kring den lokala valrörelsen. 

Mer empiriska data kring den lokala valrörelsens dynamik 
presenterades i en forskningsrapport kring kommunalvalen i åtta 
skånska kommuner 1991. I rapporten analyserades bland annat 
väljarströmmar och en slutsats var att tillfredsställelsen med kom-
munal service, uppfattningar om kommunala satsningar och om 
verksamheter borde drivas i kommunal regi var faktorer som hade 
viss betydelse för väljarströmmarna. Studien visade att lokala po-
litiska frågor inte var helt betydelselösa opinionsmässigt.18

De flesta av dessa studier kring lokala valrörelser har mest 
handlat om lokala väljare och lokala valkampanjer. Betydligt fär-
re har varit inriktade mot att diskutera de lokala mediernas roll i 
dessa valrörelser. Samtidigt finns, också i mer renodlade statsve-
tenskapliga arbeten, en medvetenhet om de lokala massmediernas 
roll. De framhålls till exempel som en bidragande förklaring till 
ett självständiggörande av kommunalpolitiken i förhållande till 
rikspolitiken.19

Några forskningsrapporter föreligger dock när det gäller lo-
kalval och lokala medier i Sverige. I en av dem granskades hur 
dagspressen och lokalradion skildrade kommunalvalet 1979 i fem 
kommuner med olika storlek och mediestruktur.20 I en kvantitativ 
innehållsanalys studerades de lokala medierna i Luleå, Lidköping, 
Grästorp, Kävlinge och Sjöbo. Studiens huvudsakliga frågeställ-
ningar gällde hur mycket de lokala medierna speglade de lokala 
valrörelserna, hur detta skedde och vad som togs upp i medierna.

Författarens slutsats var att en stor del av medieinnehållet, eller 
nästan 90 procent, utgjordes av nyheter medan debatt- och ledar-
artiklar bidrog med en liten andel. Lokalradions nyhetsbevakning 
av de lokala valrörelserna var av mindre omfattning, bortsett från 
de särskilda valprogram som sändes. Vidare noterades en klar 
partipresstendens. Lokaltidningarnas politiska färg avspeglade sig 
också i en partiskhet på nyhetsplats. Slutligen fann författaren att 
de politiska frågor som avhandlades inte var någon rikskampanj i 
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miniatyr. Det var i stället olika sakområden som dominerade i de 
fem olika kommuner som granskades.21

I en senare avhandling på samma tema jämförde författaren 
särskilt lokalradions och lokalpressens bevakning av kommunal-
politiken. Lokalpressen befanns åter gynna det parti som stod 
tidningen närmast på nyhetsplats medan lokalradions bevakning 
befanns vara mer dominerad av politiska och etablerade organisa-
tioners intressen. Samtidigt var tidningarna betydligt mer infor-
mationsrika än radion och uppfattades av befolkningen som den 
viktigaste förmedlaren av kommunala nyheter.22

En större jämförande studie av valrörelsernas utrymme i svensk 
dagspress under perioden 1956–1985 gjordes för den dåvarande 
folkstyrelsekommittén.23 Jämförelsen visade att valrörelserna fick 
väsentligt större utrymme i de tre storstadstidningarna Svenska 
Dagbladet, Göteborgs-Posten och Arbetet under tidsperioden. 
Ökningen gällde kommunalval i större utsträckning än riksdags-
val. Trots den gemensamma valdagen hade således de kommunala 
valen fått betydligt större utrymme än under perioden med skilda 
valdagar i dessa tidningar.24 

I en mer fördjupad analys av pressbevakningen av de tre valen 
1979–1985 visades att rikspressen ägnade nästan lika mycket ut-
rymme åt kommunalvalet som landsortspressen, att framför allt 
landstingsvalet fick liten uppmärksamhet och att de kommunala 
frågorna kom i skymundan för rikspolitiken på ledarsidorna. En 
ytterligare konklusion var att studien tillsammans med tidigare 
forskningsresultat talade för att massmedierna huvudsakligen 
speglade den politiska debatten på ett tämligen osjälvständigt 
sätt.25

I medievalsundersökningen 1994 granskades innehållet i Gö-
teborgs-Posten under fyra veckor före valet. Analysen visade att 
både kommunalpolitik och rikspolitik dominerades av sakfrågor 
men att detta i något större utsträckning gällde kommunalpoliti-
ken. En annan slutsats var att den kommunala valrörelsejournalis-
tiken visade större likheter med den rutinmässiga bevakningen av 
kommunen än med bevakningen av rikspolitiken i valrörelsen.26 
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Från samma år finns en innehållsanalys som gjordes i samband 
med landstingsvalet i Västernorrland och de regionala mediernas 
bevakning av sjukvårdspolitiken i samband med en mycket om-
diskuterad planerad nedläggning av sjukhuset i Härnösand. Ana-
lysen visade att det då helt nya Sjukvårdspartiet fick en mycket 
gynnsam behandling i lokalpressen jämfört med andra etablerade 
partier. Sjukvårdspartiet var också det enda parti som gick till val 
på att sjukhuset i Härnösand skulle behållas och fick stora fram-
gångar i valet.27

En analys av den regionala valbevakningen 2002 gjordes på 
uppdrag av Granskningsnämnden.28 Studien omfattade de tre 
sista veckorna före valet och visade hur lokala medier (dagspress, 
radio och tv) i Mora, Sundsvall och Uppsala skildrade valrörelsen. 
Författaren fann att dagstidningarna var de mest informativa lo-
kala medierna som lade mest tonvikt på material kring valrörelsen 
och valkampanjen. Vidare konstaterades att de lokala medierna 
generellt tog upp andra frågor än riksmedierna och lade större 
vikt vid lokal och regional politik. I jämförelse med riksmedier 
beskrevs de lokala medierna som mer sakorienterade och mind-
re spelgestaltande, samtidigt som innehållet i riksmedierna var 
mer journalistiskt tolkande. Det lokala medieinnehållet var där-
till närmast fritt från konfliktperspektiv och kritiskt granskande 
inslag.29

Slutligen kan konstateras att det vid sidan av dessa studier av 
lokala medier i valrörelserna finns flera vetenskapliga undersök-
ningar som belyser lokala mediers villkor, innehåll och funktion 
generellt. Översiktligt kan dessa sägas beskriva en utveckling där 
lokala medier gått från en passiv och speglande roll till att bli mer 
självständiga och verka i ett samspel med lokala makthavare, där 
dock de rent rapporterande och beskrivande inslagen fortfarande 
dominerar.30 

I en aktuell översikt över forskningsläget kring lokal politisk 
kommunikation betonas också att lokala offentligheter alltid varit 
en blandning och interaktion mellan lokal information och ny-
heter som har ett ursprung utanför den lokala miljön. Den lokala 
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offentligheten är därför, på grund av globaliseringen av medie-
systemet, mer än någonsin präglad av idéer och beslut som härrör 
från helt andra miljöer.31

Hur fungerade medierna i den lokala valrörelsen?
Syftet med det här kapitlet är att undersöka de lokala valrörel-
serna genom en analys av hur dessa valrörelser skildras i lokala 
massmedier under de sista tre veckorna före valet. Följande fråge-
ställningar är centrala:

Hur omfattande är bevakningen av den lokala valrörelsen?•	
Vilken huvudsaklig bild ger de lokala medierna av den lokala •	
valrörelsens politiska frågor och aktörer?
Vilka skillnader och likheter finns mellan mediebevakningen på •	
nationell och lokal nivå? 

Mot denna bakgrund omfattar denna studie av lokala valrörelser 
2006 en analys av medieinnehållet i ett urval svenska kommuner 
och landsting från den 28 augusti till den 16 september 2006. Det 
medieinnehåll som analyserats utgörs av lokal dagspress (ej fåda-
garstidningar), lokalradio och regional tv. All nyhetsbevakning 
med anknytning till den lokala valrörelsen har granskats, liksom 
allt opinionsmaterial (ledare, debatt, insändare) med sådan val-
rörelsekaraktär. Särskilda valprogram eller valbilagor utöver den 
dagliga nyhetsbevakningen ingår inte i analysen. När det gäller 
radio och tv har endast dagliga huvudsändningar valts ut enligt 
följande: lokalradio daglig nyhetssammanfattning kl. 16.30, re-
gional public service-tv kl. 19.10 och regional kommersiell tv kl. 
17.55.

Det innehåll som analyserats har haft en direkt koppling till 
den lokala valrörelsen antingen genom att den händelse innehål-
let relaterar till utspelar sig på, eller berör, den lokala nivån. Lo-
kala politiker i torgdebatt är kanske en typisk lokal valnyhet men 
det är också statsrådet som besöker ett äldreboende på orten eller 
ett regeringsbeslut om en statlig utlokalisering till regionen. Rena 
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riksnyheter, som skatteutspel eller jobbpaket, har inte medtagits 
i denna analys. Inrikesnyheter i lokalpressen har följaktligen inte 
inkluderats, inte heller opinionsmaterial av denna karaktär. 

Ett strategiskt urval har gjorts av svenska kommuner och lands-
ting. Ett första kriterium har varit att de studerade områdena ska 
vara geografiskt spridda över landet. Vidare har hänsyn tagits till 
den politiska majoritetens sammansättning för att få viss variation 
mellan borgerligt och socialdemokratiskt dominerade miljöer. De 
tre storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö, har ex-
kluderats eftersom villkoren för den journalistiska bevakningen 
där på flera sätt avviker från normalsituationen i resten av landet.32 
Vidare har en koncentration skett på kommuner som är relativt 
stora och har egna medier på utgivningsorten. På så sätt bör me-
diebevakningen vara tillräckligt omfattande för att kunna besvara 
de grundläggande frågeställningarna. 

Givet dessa kriterier har ett urval av fem kommuner och fyra 
landsting skett. Dessa är Helsingborg, Karlstad, Linköping, 
Sundsvall och Östersund samt landstingen i Jämtland, Värmland, 
Västernorrland och Östergötland. Regionen Skåne ingick inte i 
analysen eftersom den inte bedömdes som jämförbar med lands-
tingen. Utifrån detta urval analyserades det medieinnehåll som 
relaterade till kommunvalet i de fem kommunerna och till lands-
tingsvalet i de fyra landstingen i följande medier:

Dagstidningar
Helsingborgs Dagblad, Extra Östergötland, Folkbladet, Motala 
Tidning, Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Nya 
Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad, Dagbladet, Sunds-
valls Tidning, Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks Allehan-
da, Länstidningen Östersund och Östersunds-Posten.

Radiostationer
Sveriges Radios lokala stationer i Malmöhus, Östergötland, Värm-
land, Västernorrland och Jämtland.
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Tv-stationer
Sveriges Televisions regionala nyhetsredaktioner Sydnytt, Östnytt, 
Värmlandsnytt och Mittnytt samt TV4:s regionala nyhetsredaktio-
ner Öresund, Öst, Värmland och Mitt.

Mediematerialet har granskats genom en kvantitativ innehålls-
analys. Den bygger på en kvantifiering av det synliga innehållet 
och en systematisering i syfte att kunna dra generella slutsatser. 

Den kvantitativa innehållsanalysen går oftast att beskriva som en 
kvantifiering av data utifrån kvalitativa observationer. Det ana-
lyserade medieutbudet är ursprungligen av kvalitativt slag men 
kodas och tilldelas olika värden som sedan redovisas i tabeller och 
diagram. Det kan därför vara korrekt att säga att all kvantitativ 
analys börjar med någon form av kvalitativ analys och att skill-
naden mellan metoderna inte gäller frågan om huruvida tolkning 
förekommer utan snarare hur tolkningen går till.33

Varje artikel eller inslag har studerats som en analysenhet 
och kodats efter innehåll och inriktning. Kodningen av samtli-
ga artiklar och inslag har gjorts efter ett på förhand konstruerat 
kodschema. Den huvudsakliga principen vid kodningen har här 
varit att analysenheten tilldelats de värden som ansetts rimliga vid 
en total genomläsning enligt den så kallade huvudandelsmeto-
den, där den övervägande tendensen i varje analyserad enhet varit 
vägledande för kodningen. I några fall har förekomsten av vissa 
egenskaper i artiklar eller inslag i stället kodats. Kodningen har 
gjorts av flera personer och resultaten har jämförts för att kontrol-
lera att enhetliga bedömningar gjorts så långt möjligt.

Valrörelsens nyhetsvärde består
De tre sista veckorna före valdagen fylldes de lokala och regionala 
medierna av olika typer av valmaterial. Mest fanns i dagstidning-
arna som också hade mest utrymme. Dagstidningarna stod för 87 
procent av det totala antalet artiklar och inslag i de undersökta 
medierna. Radion stod för 5 procent och regional tv för 8 procent. 
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Även om det blev en viss stegring var bevakningen omfattande alla 
de tre veckorna: 26 procent av bevakningen skedde första veckan, 
31 procent den andra och 43 procent den tredje av de undersökta 
veckorna. 

Det fanns vissa skillnader mellan de fem undersökta regioner-
na, skillnader som i första hand kunde hänföras till mediestruktur 
och kanske också mediernas bevakningsområden (tabell 6.1).

Tabell 6.1. Omfattningen av valrörelsebevakning i olika lokala medier 2006.

 Första-
tidning

Andra-
tidning

Gratis-
tidning

SR SVT TV4 Totalt

Jämtland 119 78 14 20 231

 51 % 34 % 6 % 9 % 100 %

Västernorrland 191 72 14 11 288

 66 % 25 % 5 % 4 % 100 %

Värmland 125 122 28 27 11 313

 40 % 39 % 9 % 9 % 3 % 100 %

Östergötland 245 31 29 8 19 3 335

 73 % 9 % 9 % 2 % 6 % 1 % 100 %

Helsingborg/Skåne 76 3 7 3 89

 86 % 3 % 8 % 3 % 100 %

Totalt 756 303 29 67 73 28 1 256

 61 % 24 % 2 % 5 % 6 % 2 % 100 %

Mest omfattande var bevakningen i Östergötland. Främst var det 
flera förstatidningar som med bevakningen av ett uppmärksam-
mat landstingsval drog upp siffrorna. I Värmland var bevakningen 
jämnast fördelad mellan olika medier. Det tycktes som om valtem-
peraturen var hög i alla värmländska medier. I de två norrländska 
länen var också bevakningen stor, något mer i Västernorrland där 
det fanns fler dagstidningar som bevakade landstingsvalet. 

I Helsingborg ingick bara den primärkommunala valrörelsen 
i undersökningen. Ändå avvek Helsingborg med en klart svagare 
bevakning, ett 70-tal artiklar och inslag samt insändare om kom-
munvalet, jämfört med 140–150 i de andra kommunvalrörelserna. 
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Förmodligen en konsekvens av att det bara fanns en dagstidning 
och att de regionala etermedierna här hade ett 20-tal kommuner 
att bevaka.

Mycket tyder därför på att mediebevakningen av de lokala va-
len ökat jämfört med resultaten i undersökningar från 1970- och 
1980-talen.34 Det finns mer valmaterial främst i form av insändare 
och debattinlägg i tidningarna och i etermedierna blir de regiona-
la fönstren större med debatter och reportage. Dessutom öppnas 
nya kanaler genom Internets webbsidor, både genom medieföre-
tagen och andra webbplatser.

Resultaten både liknar och skiljer sig från bevakningen av riks-
dagsvalet 2006. Utbudet av valprogram runt valet har aldrig varit 
så stort, konstaterar Kent Asp i en rapport om valbevakningen 
i riksmedierna.35 Men samtidigt visar han att utrymmet för val-
bevakning minskat kraftigt i de stora tidningarna och ser detta 
som en effekt av både övergång till mindre format och förändrade 
redaktionella prioriteringar.

I de lokala och regionala tidningar som ingår i denna under-
sökning syntes ingen sådan minskning. Två av de tidningar som 
ingick i urvalet undersöktes också de tre sista veckorna före valet 
2002 och för dessa fanns bara marginella skillnader när det gäller 
antalet nyhetsartiklar om de lokala valen. Även i jämförelser mel-
lan liknande tidningar 2002 och 2006 syntes ingen minskning i 
bevakningen av de lokala valen.36 Om de stora dagstidningarna 
skurit ner på sin valbevakning, så hade denna trend 2006 inte nått 
de regionala och lokala dagstidningarna.

Men det fanns också skillnader i mediebevakningen mellan 
olika kommuner och landsting. Valbevakningen var mer intensiv 
i medietäta län som Värmland, Västernorrland och Östergötland 
med många dagstidningar samt regional radio och tv som inte 
hade alltför många kommuner att bevaka, men den var betydligt 
svagare i Helsingborg.

När det gäller genrer dominerade nyhetsmaterialet innehållet 
och det fanns inte särskilt mycket av krönikor och analyser. Men 
opinionsmaterialet tog också stor plats. Det var dock relativt säl-
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lan som tidningarna hade en egen åsikt i form av ledare runt de 
lokala valrörelserna och en lokal valledare fanns i genomsnitt en 
dag i veckan i de undersökta tidningarna. I stället var det insän-
dare och debattartiklar som bredde ut sig och drygt en tredjedel 
av alla artiklar utgjordes av debatt och insändare. I etermedierna 
låg denna typ av innehåll utanför nyhetssändningarna, i serier av 
debatter som ordnades i främst lokalradion och SVT:s valprogram 
re:agera.

Bilden av den lokala politiken
Det fanns en tydlig topplista över de viktigaste sakfrågorna i 
mediernas bevakning av kommun- och landstingsvalen. I denna 
lista ingick allt medieinnehåll som rörde de lokala valen, såväl 
nyhetsmaterial som opinionsmaterial (ledare, debattartiklar och 
insändare). Mest uppmärksamhet, både räknat i antal artiklar och 
utrymmesmässigt, fick själva valrörelsen (tabell 6.2). Det var artik-
lar och inslag som handlade om hur valrörelsen bedrivs – om för-
handsröstning och valstugor som öppnade och som vandaliserades, 
valdebatter utan särskilda teman och beskyllningar om valfusk. 

Bevakningen av valrörelsen som sådan var den mest nyhets-
mässiga delen av bevakningen. Det handlade om händelser och 
utspel som alla kunde kopplas till den stora nyhetsram som val-
rörelsen utgör. Här fanns både det innehåll som var koncentrerat 
på det politiska spelet, och andra valnyheter som var mer konsu-
mentupplysande, exempelvis hur man gör när man förtidsröstar.

De sakfrågor som de lokala medierna lyfte fram i de lokala 
valrörelserna var de som brukar toppa olika väljarundersök-
ningar – vård, skola och omsorg. Bland sakfrågorna kunde dock 
inget konkurrera med sjukvården, som fick nästan en fjärdedel av 
uppmärksamheten. Landstingsvalet var ett rent sjukvårdsval som 
mediemässigt också präglades av de sjukvårdspartier som ställde 
upp i tre av de fyra landsting som undersöktes. Störst plats fick 
därför sjukvården i de tre landsting där det fanns särskilda sjuk-
vårdspartier medan den fick mindre plats i det fjärde landstinget 
som saknade ett sådant parti. 
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I kommunvalen var det skola, äldreomsorg och boende som var de 
största frågorna. Däremot fick jobben och arbetsmarknaden inte 
så stor uppmärksamhet i de lokala valen. Men det var oftast inte en 
lokal fråga och om den uppmärksammades var det i anslutning till 
riksfrågor som energipriser och elberoende basindustri eller som 
en fråga om rätten till heltidsarbete i kommun och landsting. 

Andra frågor som inför valet hade pekats ut som viktiga som 
integration och invandring och skatter förekom knappast alls i 
de lokala medierna. Skatterna uppmärksammades bara i någon 
enstaka artikel – trots att kommun- och landstingsskatt är den 
allra största delen av den inkomstskatt som vi betalar. Skatten var 
därför ingen sakfråga av betydelse i den lokala valrörelsen.

Skillnaden var också mycket liten mellan sakområden i de fem 
kommunerna. Skola och äldreomsorg fanns med bland de tre vik-
tigaste frågorna i alla kommuner. Ordningsföljden och det tredje 
området varierade något – i fyra av områdena var det jobben och 

Tabell 6.2. De viktigaste sakområdena i mediebevakningen av lokala valrörelser 2006.

Sakområde Andel av utrymmet (%) Andel av alla artiklar/
inslag (%)

Antal

Valrörelse 26,0 27,0 339

Sakfrågor

Sjukvård 24,7 26,8 336

Skola 5,0 5,0 63

Äldreomsorg 4,1 4,4 55

Jobb (lokalt) 3,6 3,6 45

Barnomsorg/familjefrågor 3,1 2,4 30

Boende 1,9 2,3 29

Kommunikationer 2,3 29

Integration 1,8 23

Brott och straff 1,4 18

Kultur 1,4 17

Övrigt/ej möjligt att avgöra 21,5 270

Summa 100 1 254
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i det femte som var Helsingborg var det brottsligheten. Trots att 
kommunfrågorna per definition är lokala fanns det en gemensam 
kommunal agenda i de fem kommuner som undersöktes – sak-
områdena var desamma även om de konkreta frågeställningarna 
kunde skilja sig åt. Det var också i stort samma sakområden som 
dominerade bevakningen av de lokala valrörelserna 2006 som 
konstaterats i tidigare forskning: vård, skola och bostäder.37 

I eftervalsdebatten är det inte ovanligt att ett förlorande parti 
lägger en del av skulden på medierna – »våra frågor fick inte kom-
ma fram« eller »vi utsattes för negativ mediebevakning« är vanliga 
repliker från politiker som vill förklara ett valnederlag. Hur såg 
då behandlingen av partierna och de olika partiblocken ut i den 
lokala och regionala valrörelsen? 

En analys av alla medier i undersökningen visar att Socialde-
mokraterna var det parti som syntes oftast och som dominerade 
flest nyhetsartiklar och nyhetsinslag. Inget annat parti kom i när-
heten av Socialdemokraternas mediegenomslag i kommuner och 
landsting, och även om man räknar samman partierna i de båda 
blocken fick vänsterblocket 50 procent mer utrymme än den bor-
gerliga alliansen. De båda blocken behandlades dock ganska lika 
av medierna. 

Fördelningen mellan artiklar som var positiva alternativt neu-
trala eller negativa för de båda blocken var nästan identisk om 
man räknar samman alla medier. Men det är viktigt att under-
stryka att detta gäller alla de nio undersökta lokala valrörelserna 
tillsammans och alla olika valfrågor. I enskilda valrörelser och i 
vissa sakfrågor kunde det se annorlunda ut. I den största enskilda 
sakfrågan, sjukvården, var publiciteten klart mer negativ för Soci-
aldemokraterna än för den borgerliga alliansen. 

Det mest slående här är annars hur lika de etablerade politiska 
partierna behandlades i de lokala medierna (tabell 6.3). Förenklat 
går det att säga att man var rätt hygglig mot alla. De två största 
partierna var också de som fanns med oftast, Socialdemokraterna 
och Moderaterna. Dessa partier fick både en mer positiv och mer 
negativ behandling än andra partier. De övriga riksdagspartierna 
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låg alla på ungefär samma nivå och samma fördelning av positiv 
och negativ tendens. Undantaget är Folkpartiet, som nämndes nå-
got mer i negativa sammanhang, kanske en följd av avslöjandena 
runt dataintrånget hos Socialdemokraterna. Centerpartiet före-
kom däremot sällan i negativa sammanhang i de lokala medierna.

Bara två partier avvek från mönstret – sjukvårdspartierna och 
Sverigedemokraterna. Sjukvårdspartierna nämndes vid 59 tillfäl-
len och i nästan hälften av fallen i positiva sammanhang. Bara vid 
ett fåtal tillfällen var tendensen mot partiet negativ. I de fall där 
sjukvårdspartierna gick framåt, som den nya Vrinnevilistan i Ös-
tergötland, hade troligen en positiv mediebevakning del i detta. 

Sverigedemokraterna nämndes bara i 35 av de analyserade ny-
hetsartiklarna och inslagen. Trots att partiet ställde upp med egna 
listor i alla de val som undersöktes (utom i Jämtland) var medi-
ernas bevakning mycket sparsam. Och när Sverigedemokraterna 

Tabell 6.3. Hur ofta förekommer de olika partierna i bevakningen av lokala valrörelser och hur 
beskrivs de?

Parti Finns i antal 
artiklar och inslag

Positiv 
tendens (%)

Neutral 
tendens (%)

Negativ 
tendens (%)

Socialdemokraterna 394 30 50 20

Vänsterpartiet 142 23 66 10

Miljöpartiet 137 23 62 15

Moderaterna 245 27 56 18

Folkpartiet 181 26 53 21

Centerpartiet 160 24 72 5

Kristdemokraterna 141 24 65 11

Sjukvårdspartier 59 44 51 5

Sverigedemokraterna 35 11 43 46

Feministiskt initiativ 11

Lokala partier 9

Junilistan 6

Andra partier* 28 25 39 36

Anm.: * Främst handlar det om Pensionärspartiet (SPI) och Nationalsocialistisk front (NSF).
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nämndes var det i nästan hälften av fallen med klart negativ ten-
dens. Men Sverigedemokraternas framgång i de lokala valen 2006 
kom trots att medierna inte uppmärksammade dem och trots att 
de fick övervägande negativ publicitet de gånger de omnämndes 
av de lokala medierna. 

En reflektion kring detta är att de lokala medierna gärna före-
faller vilja berätta om utmanarpartier som det är lätt att sympati-
sera med – och vem vill inte ha en bättre sjukvård? Men när det 
gäller andra typer av partier som står för värderingar som ligger 
längre ifrån de gängse demokratiskt accepterade – och med inslag 
av främlingsfientlighet – blir det svårare för de lokala medierna 
att förhålla sig till nya uppstickarpartier. Då kan de lokala medi-
erna inte längre rutinmässigt förlita sig på sin vanliga speglande 
nyhetsjournalistik som bygger på referat och passivt återgivande. 
I stället verkar de lokala medierna i stor utsträckning här välja att 
avstå från att belysa dessa partier över huvud taget. 

Det går således att hävda att Sverigedemokraterna mer eller 
mindre konsekvent tegs ihjäl i de lokala medierna i valrörelsen 
2006, och de få gånger partiet och dess representanter framträdde 
i artiklar och inslag var det – jämfört med konkurrerande partier 

– oftare med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte 
bara isolerade av andra partier, de var generellt också klart nega-
tivt särbehandlade av de lokala medierna i deras valbevakning.

En helt annan valjournalistik
Den lokala valjournalistiken skiljde sig också rätt rejält från val-
journalistiken i de stora nationella medierna. Den journalistiska 
dramatisering av rikspolitiken som brukar präglas av maktkamp, 
opinionsmätningar och tillspetsade analyser lyste nästan helt med 
sin frånvaro i lokaljournalistiken i valrörelsen (jfr kapitel 5). Den 
lokala journalistiken var sällan självständig utan systematiskt 
speglande. Här var inte problemet en aktiv journalistik som får 
alltmer makt på politikens bekostnad, utan snarare en passiv jour-
nalistik som knappast kan engagera någon som inte redan är par-
tipolitiskt aktiv. Ett exempel på detta var att en tredjedel av alla 
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artiklar och inslag i den lokala innehållsanalysen kan betraktas 
som mer eller mindre direkta resultat av planerade lokala partiak-
tiviteter som presskonferenser och torgmöten.

I jämförelser med riksvalrörelsen framstod därför den lokala 
valrörelsen i medierna som lugn, speglande och odramatisk. Runt 
tre fjärdedelar av allt material kunde karaktäriseras som i huvud-
sak beskrivande. Nyhetsbevakningen var inriktad på sakfrågor 
och nästan enbart beskrivande. Stora guider över partiernas åsik-
ter i olika frågor fick breda ut sig och politiker fick presentera sin 
person och sitt partis politik i långa intervjuer. Det fanns alltså 
mycket lite av den tolkande och kommenterande journalistik som 
blivit allt vanligare i valbevakningen på riksnivå i Sverige.38

Även andelen spelorienterad journalistik var blygsam. Det följde 
av den stora mängden redovisningar, sakpolitiska guider och parti-
presentationer. Där fanns också en mycket liten del som kunde be-
skrivas som skandaljournalistik med fokus på politiska skandaler. I 
den mån sådant material förekom utgjordes det nästan uteslutande 
av lokala referenser till den folkpartistiska skandalen kring datain-
trånget på riksplanet. På dessa punkter var åter den lokala valjour-
nalistiken mycket olik den som förekommer i riksvalrörelsen och 
som brukar domineras av ett helt annat innehåll (tabell 6.4).

Tabell 6.4. Journalistiska förhållningssätt vid lokalval och riksval. Procent.

Lokalvalet 
2006

Lokalvalet 
2002

Riksdagsvalet 
2002

Riksdagsvalet
2006

Sakorienterad 71 76 55 49

Spelorienterad 20 12 30 31

Skandalorienterad 6 3 5 20

Beskrivande 77 77 57 64

Tolkande 22 22 43 36

Anm.: Uppgifterna från lokalvalet 2002 är hämtade ur Hedman (2004), uppgifterna från 
riksdagsvalet 2002 ur Strömbäck (2004) och uppgifterna från 2006 ur Demokratiinstitutets 
valrörelsestudier. Dessa undersökningar har arbetat med innehållsanalyser som är 
jämförbara med denna studie av lokalvalet 2006.
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Jämförelsen visar att de ledande nationella mediernas bevak-
ning av valet på nationell nivå präglades av väsentligt mer av tol-
kande förhållningssätt och spelorienterade gestaltningar. I den 
politiska journalistiken på riksnivå var det också vanligare med 
opinionsrelaterat material som nyhetsanalyser och journalistiska 
kommenterar i etermedierna, vilka i princip inte förekom alls på 
lokal nivå. Det faktum att skandalgestaltningar var vanligare i 
lokalvalet 2006 jämfört med 2002 kan delvis förklaras av folk-
partiskandalen, men också av några lokala politiska skandaler i 
Värmland. 

I analyser av bevakningen av riksdagsvalet 2006 konstaterades 
också att det varit den valrörelse som mest handlat om politiska 
skandaler sedan 1988.39 Huvudintrycket av jämförelsen är dock att 
den lokala valrörelsejournalistiken generellt varit klart sakligare 
och mer beskrivande än den nationella politiska journalistiken.

Till detta kan fogas bilden av en låg konfliktnivå i den poli-
tiska rapporteringen om de lokala valrörelserna, vilket kan för-
falla märkligt eftersom konflikten som fenomen både är en poli-
tisk realitet och därtill journalistiskt intressant. Det var emellertid 
påfallande sällan som journalistiska konfliktorienterade tillspets-
ningar användes i den lokala journalistiken. I stället redovisades 
de politiska partsinlagorna sida vid sida. Några enstaka journa-
listiska försök att ytterligare mejsla fram konflikter och motsätt-
ningar förekom förstås, men det vanliga var den redovisande rap-
porteringen av politiska förhållanden som förstås rymmer en del 
partimotsättningar i sig. 

Till en del hänger denna beskrivande och sakliga journalistik 
säkerligen samman med den relativt höga andelen redaktionellt 
material som kan sägas härröra från de politiska partiernas egna 
initiativ, som presskonferenser, politiska utspel och offentliga mö-
ten. En betydande del av den journalistiska insatsen har således 
bestått i att redovisa partiinitiativ, och även om långt ifrån alla 
partiinsatser eller försök till publicering varit framgångsrika har 
de lokala medierna ganska ofta främst fungerat som plattformar 
för partiernas budskap. 
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Eftersom partipåtryckningar eller initiativ inte alltid varit sär-
skilt lätta att identifiera i en nyhet är det rimligt att anta att be-
tydligt fler artiklar och inslag initierats av politiska företrädare, 
till exempel genom nyhetstips till redaktionerna. Sammantaget 
förstärker det den generella bilden av den lokala valjournalistiken 
som en tämligen konsekvent och passiv speglare av det politiska 
skeendet.

Lokala medier mer präktiga än mäktiga?
Frågor om medier och politik kretsar inte sällan kring vem som 
har makten: makten över offentligheten, makten över dagord-
ningen eller makten över väljarna/publiken/medborgarna. I de 
flesta översikter kring ämnet politisk kommunikation brukar 
också framhållas att den mest avgörande förändringen i vår tid är 
en maktförskjutning över tid till mediernas fördel. Hela diskus-
sionen om den medialiserade demokratin handlar också om medi-
ernas roll som dominerande informationsförmedlare och andra 
samhällsaktörers anpassning och arbetssätt för att vara i linje med 
mediesamhällets krav.40

I de flesta medievetenskapliga studier av svenska valrörelser 
har konstaterats att massmedierna är viktiga i opinionsbildningen. 
Politikerna och partierna har blivit alltmer beroende av massme-
dierna. Makten över innehållet i medierna formas visserligen i ett 
samspel mellan aktörer utanför och inom medierna men makten 
över publiken har i stor utsträckning medierna. Det ger samman-
taget medierna en stark position och gör det rimligt att beskriva 
dem som mäktiga.41 

Senare studier av riksmediernas politiska journalistik bekräf-
tar bilden av mäktiga massmedier. Mediernas innehåll gestaltas 
nämligen i hög grad av medierna även om källorna har ett bety-
dande inflytande över vilket innehåll som presenteras. Hur detta 
innehåll lyfts fram, med vilka vinklingar det sker och i vilken 
journalistisk inramning det förekommer avgörs emellertid helt av 
medierna själva. Systematiska innehållsanalyser av riksmedierna i 
valrörelsen, liksom intervjuer med dess mest centrala aktörer, visar 
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på en tämligen spekulativ, dramatiserad och tolkande journalistik 
som kan ses som ett uttryck för en betydande mediemakt.42 På 
riksnivå är valbevakningen i hög grad medialiserad (se kapitel 5).

Paradigmet om mediernas makt har utgjort en teoretisk ut-
gångspunkt också för detta kapitel om de lokala massmediernas 
bild av den svenska valrörelsen på lokal nivå. Dess resultat kan 
dock knappast ses som ett tecken på särskilt mäktiga massmedier 
i Sverige när det gäller den lokala politiska nivån. 

Slutsatserna av analyserna är i stället att en stor del av den fak-
tiska politiska journalistiken i valrörelsen på lokal nivå kan sägas 
präglas av ett passivt förhållningssätt och av att medierna mer 
fungerar som en arena för politiken än som en självständig aktör 
i valrörelsen. Vad som styrker den bilden är det stora antalet ru-
tinmässiga och föga självständiga bevakningar av partiaktiviteter 
och nyheter där partiståndpunkter redovisas utförligt. Trenden 
förstärks i lokaltidningarna av att partiföreträdare helt tar över 
insändar- och debattsidor som snarast blir partipolitikens arenor 
de tre sista veckorna före valet. 

Några tecken på en mer aktiv journalistik finns förvisso och 
ska gärna framhållas. Det gäller framför allt partiguider och sak-
frågeredovisningar som erbjuds av flera medier, och i mer säll-
synta fall aktiv och granskande journalistik. Som helhet är det 
emellertid en i stora stycken förutsägbar och speglande journa-
listik som erbjuds. Mycket redovisas men det sker på partiernas 
villkor. Journalistiken är inte dålig men inte heller spännande. 
Det förväntade åstadkoms men det överraskande uteblir. Det är 
befogat att tala om en slags präktiga massmedier i den lokala val-
rörelsen 2006.43

En mer normativ fråga är nu om en lokal valrörelse med dessa 
kännetecken fungerar bra eller dåligt. I detta perspektiv måste 
bilden av medier och partier kompletteras med en bedömning av 
väljarna. Den redovisande medierapporteringen – tämligen om-
fattande men statisk – skulle möjligen kunna fungera i en lokal 
valrörelse, där många av väljarna redan har ett betydande politiskt 
intresse och god kännedom om vad de olika partierna står för. 
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Givet dessa förutsättningar kan pliktrapporteringen, guiderna 
och redovisningarna fungera som en funktionell orientering eller 
bekräftelse av de politiska alternativen. 

Om däremot de flesta av väljarna är måttligt eller mindre in-
tresserade av politik fungerar denna präktiga journalistik sämre. 
Den svarar knappast mot behovet av att engagera nya grupper av 
medborgare och intressera dem för valets viktigaste frågor. Den 
är i stället, förmodligen helt omedvetet, utformad som en slags 
servicejournalistik till den minoritetspublik som redan följer 
den lokala politiken och i de flesta fall är tämligen övertygade 
partisympatisörer.

Sammantaget går det att se ett mönster i dessa utslätade ten-
denser i den lokala mediebevakningen. Den kan tyckas närmast 
idylliskt sömnig och välmenande i sin stelbenta redovisningsplikt 
men det är samtidigt en förrädisk journalistik. Tråkigheten har 
nämligen ett demokratiskt pris. När det saknas en journalistisk 
vilja eller förmåga att vitalisera berättelserna om lokalsamhäl-
let och engagera medborgarna i den lokala demokratin uppstår i 
många fall ett tomrum i den lokala offentligheten. 

Finns ingen genomtänkt tanke med den lokala valjournali-
stiken blir det mesta under de här konstaterade förutsättningarna 
också styrt av tillfälligheter. En lokal och regional politisk verk-
lighet i vår tid som präglas av snabba opinionsförändringar, nya 
politiska motsättningar och stora strukturella omställningar för-
tjänar verkligen en politisk journalistik som insiktsfullt och själv-
ständigt beskriver, granskar och kommenterar det lokala skeendet 
för en alltmer kunnig och välutbildad allmänhet.

Sådana ambitioner förefaller nu vara sällsynta i dagens lokala 
politiska journalistik. Lokala medier som inte har någon kreativ 
strategi för att förhålla sig vare sig till nya uppstickarpartier eller 
främlingsfientliga partier utan pular på med oändliga rutmönster 
om vad som skiljer partierna åt när det gäller bibliotekens öppet-
tider, är ingen idealisk aktör i den lokala demokratin. Den »snälla« 
lokaljournalistiken står därför rätt illa rustad att skildra de be-
svärliga framtidsfrågorna.
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Pressens förräderi kallade förre journalisthögskolerektorn Lars 
Furhoff den klena och föga granskande lokaljournalistiken han 
undersökte på 1960-talet.44 40 år senare kan konstateras att den 
nuvarande lokala journalistikens karaktär av stillsam tebjudning 
på sikt nog kan vara lika mycket av ett förräderi mot den lokala 
demokratin.

Noter
1 Detta kapitel bygger på Nord & Nygren, 2007.
2 Nord & Strömbäck, 2004. 
3 Johansson, 1998; Nord & Nygren, 2002. 
4 Björklund, 1999. 
5 Asp, 1987. 
6 Nord & Strömbäck, 2003. 
7 Nord, 2006a. Jfr kapitel 3. 
8 Nygren, 2005; Nord, 2006b. 
9 Nord & Nygren, 2007. 
10 Jfr Oscarsson & Holmberg, 2008.
11 Björklund, 1999. 
12 Elkit & Pedersen, 1995; Buch Jensen, 1997. 
13 Björklund, 1999. 
14 A.a., s. 23–24.
15 A.a., s. 123.
16 Särlvik & Petersson, 1976. 
17 Bäck, 1990. 
18 Håkansson, 1994. 
19 A.a. 
20 Sjölin, 1981. 
21 A.a.
22 Sjölin, 1985.
23 Asp, 1987. 
24 A.a.
25 A.a. 
26 Asp, Johansson & Larsson, 1997. 
27 Nord, 1997.
28 Hedman, 2004. 
29 A.a.
30 Nygren, 2005. Jfr Johansson, 2001. 
31 Lang, 2004. 
32 Nygren, 2005; Nord & Nygren, 2007. 
33 Asp, 1986. 
34 Till exempel Sjölin, 1981.
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35 Asp, 2006. 
36 Hedman 2004; Nygren 2003. 
37 Asp m.fl., 1997. 
38 Asp, 2006.
39 A.a. 
40 Asp, 1986; Asp, 2006; Strömbäck, 2008. 
41 Asp, 1986. 
42 Nord & Strömbäck 2003; Strömbäck 2004. Jfr kapitel 5.
43 Jfr Nord & Nygren, 2007.
44 Furhoff, 1961.
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7. Nyhetskommentatorer, spionskandaler 
och nyhetsdramer

Elisabeth Stúr

Två veckor före valet 2006 avslöjades att personer inom Folkpar-
tiet en längre tid haft tillgång till Socialdemokraternas interna 
nätverk Sapnet. Händelsen fick ett stort medieutrymme och un-
der en period såg det ut som att Expressens politiske kommentator 
Anders Jonssons farhågor skulle komma att besannas, att hela den 
fortsatta valrapporteringen bara skulle handla om Folkpartiet och 
avslöjandet av spionskandalen.1 Jonsson sammanfattade:

Väljarna är de stora förlorarna. Dataskandalen innebär att valdebat-
ten kommer att handla om smutsiga metoder i stället för viktiga 
sakfrågor.2

Det blev en intensiv politisk period som varade i knappt en vecka, 
där vi som publik kunde följa händelseutvecklingen dag för dag i 
medierna. Det kom fler avslöjanden som tvingade nyckelpersoner 
inom Folkpartiet att avgå, partiledaren Lars Leijonborgs ställning 
ifrågasattes och partiets framtid diskuterades. I den berättelse som 
så småningom växte fram deltog de politiska kommentatorerna 
genom att ge förklaringar och analyser av det som hade hänt. 

Det här kapitlet handlar om vilken roll och vilket utrymme de 
politiska kommentatorerna fick i samband med fallet med data-
intrångsskandalen, samt vilken bild deras analyser förmedlade av 
händelsen. Det handlar också om hur den pågående utvecklingen 
inom medierna har påverkat och förändrat den roll de politiska 
kommentatorerna har inom den samtida politiska journalistiken. 
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Valrörelsens nya orakel och uttolkare
Under valåret 2006 inträffade flera olika händelser som snabbt fick 
karaktären av avslöjanden och skandaler i medierna. Det började 
med ett krogbråk i slutet av januari. SSU:s dåvarande ordförande 
Anna Sjödin hamnade i slagsmål på en krog i Stockholm. Hon 
omhändertogs av polisen och fick tillbringa en natt i häktet. Da-
gen efter höll hon en presskonferens där hon visade upp sina blå-
märken och anklagade både polisen och en krogvakt för övervåld.3 
Ord stod mot ord och bilderna på den mörbultade Sjödin räckte 
inte för att bevisa hennes oskuld. Hennes utsaga ifrågasattes och 
den utpekade krogvakten blev i stället något av en martyr i den 
historia som kom att berättas i medierna.4 

Andra händelser som på liknande sätt blev dramer i medierna 
under våren var de pågående KU-förhören och kritiken mot re-
geringen för hur tsunamikatastrofen julen 2004 hade hanterats. 
Som en förlängning av kritiken gick det att följa hur först utrikes-
minister Laila Freivalds tvingades att avgå efter att ha medverkat 
till att en webbsida som publicerat de danska Muhammedteck-
ningarna stängdes. Senare, drygt tre veckor före valdagen, fick 
också statssekreteraren Lars Danielsson avgå. 

Det fanns också flera mindre historier som snabbt förvandla-
des till politiska affärer. En var när en socialdemokratisk nätspion 
avslöjades i mars. Mejl-mannen, som han snabbt döptes till i pres-
sen, hade spritt falska rykten över nätet och påstått att Fredrik 
Reinfeldt hade svart barnhjälp. Senare kom också statsminister 
Göran Perssons omfattande husbygge och hans hustru Anitra 
Steens höga pension upp på agendan. Det fanns även exempel 
från de borgerliga partierna som när Folkpartiets Karin Pilsäter 
åkte fast för rattfylla eller Moderaternas Gunilla Carlsson för-
sökte göra tvivelaktiga avdrag i sin deklaration. 

Dessa händelser hade flera gemensamma drag förutom att de 
beskrevs som affärer och skandaler. För det första förvandlades de 
till »storyer« med handling och aktörer som kunde berättas som 
sammanhängande berättelser över en längre tid. För det andra var 
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de inriktade på personer vilket fick till resultat att sakfrågorna ofta 
hamnade i bakgrunden. För det tredje fanns det ett budskap som 
återkom i berättelserna: politiker var inte att lita på. Det handlade 
mycket om etik och moral och vid flera tillfällen diskuterades om 
de inblandade skulle »ta sitt ansvar« genom att avgå.5 

De politiska kommentatorerna fick en viktig roll i hur dessa 
händelser kom att gestaltas i medierna. De blev något av central-
figurer i de dramer som spelades upp. Precis som i gamla klassiska 
grekiska skådespel behövs det någon som tillrättalägger, förklarar 
för publiken och analyserar vad som sker på scenen, med andra 
ord fungerar i rollen som berättare. Det var i denna roll som de 
politiska kommentatorerna kunde träda in i samband med de po-
litiska skandalerna under valrörelsen 2006. 

Metod och material
Materialet i det här kapitlet utgår från de politiska kommentato-
rerna och deras analyser i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet samt Aktuellt under tre veckor före valet den 
17 september 2006. Utifrån detta material har en särskild händelse 
som under tidsperioden fick stort utrymme under flera dagar i rad 
särskilt analyserats med hjälp av narrativa grepp. Det angrepps-
sättet gör det möjligt att visa hur kommentatorerna behandlade 
ämnet dag för dag och studera hur historien utvecklade sig. 

Metoden som används är en form av narrativ analys med re-
toriska inslag.6 Den går ut på att via upprepade genomläsningar 
söka efter återkommande mönster i nyhetsrapporteringen. Ge-
nomläsningarna har baserats på specifika områden som utgår från 
dels vad politisk journalistik generellt innehåller enligt tidigare 
studier,7 dels hur nyhetsrapportering uppträder inom de olika gen-
rerna kvällspress, morgonpress och tv.8 

I den narrativa analysen är dramaturgin för nyhetsberättandet 
viktig, det vill säga att visa hur en händelse övergår till att bli 
ett drama med inledning, höjdpunkt och avslut. I analysen ingår 
också att studera vilka aktörerna var och deras roller samt hur 
hi storien utvecklades och drevs framåt av reportrarna, i det här 
fallet de politiska kommentatorerna. 
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Nyheter och kommentarer konvergerar
Det är lätt att konstatera att den medievärld vi i dag lever i inte 
är densamma som för tjugo år sedan. Utvecklingen har gått fort, 
speciellt de senaste åren. Inom områden som teknik, ekonomi, 
utbud och innehåll har det skett stora omdaningar. Också våra 
möjligheter att som publik konsumera och påverka utbudet har 
förändrats drastiskt. En trend i utvecklingen har varit konvergens, 
möten mellan olika tekniker, ekonomier och också utbud och 
innehåll, där de olika områdena har dragit nytta av och befruktat 
varandra.9 

Utvecklingen av medieutbudet har lett till omtolkningar av 
vad journalistik är och omfattar. Gränsdragningen mellan vad 
som är journalistik och inte har blivit otydligare, och även inom 
professionen finns det tendenser till gränsupplösning och sam-
mangående mellan olika genrer. En journalist som har som hu-
vuduppgift att rapportera om nyhetshändelser kan även ha andra 
bevakningsområden, och journalisternas arbetssituation präglas 
alltmer av att de tekniskt ska klara fler moment än tidigare och 
att ha flera och större områden att bevaka.10 

Tendenser till konvergens påverkar också den politiska journa-
listiken. Tidigare var det tydligare var mening och åsikt presente-
rades; också vem avsändaren var när tidningsägarna deklarerade 
tidningens politiska hemvist. Nu när de flesta dagstidningarna 
står som politiskt obundna och den partipolitiska pressen sedan 
länge är mer eller mindre avvecklad råder andra förhållanden.11 

En konsekvens av utvecklingen är att rollfördelningen mel-
lan dem som kommenterar och rapporterar om politiska händelser 
har blivit mindre klar. Fortfarande står de som skriver på ledar- 
och debattsidorna i dagspressen till en viss del för en åsiktspro-
duktion med en politisk avsändare men även inne i tidningarna, 
på nyhetsplats, finns numera politiska kommentarer i anslutning 
till nyhetsartiklar om politiska händelser. Vem deras analyser och 
tolkningar står för är mindre tydligt. 

Också gränsdragningen mellan vad som är en rak politisk ny-
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hetsrapport och en politisk kommentar är ofta otydlig när de pre-
senteras i anslutning till varandra, på samma sida eller uppslag. 
Att försöka definiera journalisters olika roller och genrebestämma 
journalistiska texter är därför inte helt lätt längre – vilket i sig 
kan ses som ett utslag av den pågående utvecklingen inom den 
politiska nyhetsjournalistiken.12

Gränsdragningen mellan vad som är nyhetsrapportering och 
kommentar har historiskt delvis följt sin tidskontext. Emellanåt 
har den varit hårfin och svår att identifiera, andra gånger över-
tydlig. Ser man på utvecklingen efter andra världskriget och fram 
till i dag har det skett flera svängningar i hur man betraktar och 
värderar kommentaren i förhållande till nyhetsrapporteringen un-
der valrörelser.13 

Traditionellt har uppfattningen varit att nyheter ska produceras 
av nyhetsjournalister och placeras på nyhetsplats medan kommen-
tarerna görs av politiska krönikörer och debattörer och placeras på 
ledar- och debattsidor. Ett gränsöverskridande har ansetts som 
svårförenligt med den rådande journalistiska ideologin, vars cre-
do är att journalistiken ska vara objektiv, neutral och opartisk.14 

Men så har det inte alltid varit. Kommenterande journalistik 
har, om man ser på frågan över tid, alltid funnits som ett viktigt 
komplement till nyhetsjournalistiken. Den har också ofta varit 
politisk i sitt uttryck och fungerat som ett redskap för att skapa 
opinion i samhället.15 Tar man ett rejält kliv bakåt till tiden då de 
första tidningarna grundades och tittar på hur den kommente-
rande journalistiken har utvecklats är det några drag som går igen 
historiskt. 

När de första tidningarna med periodicitet började ges ut i 
början av 1600-talet handlade medieinnehållet i första hand om 
information från makthavarna i samhället och om att ge deras syn 
på händelser och sig själva som maktutövare. Det var också dessa 
som ägde tidningarna, skötte distributionen och bestämde inne-
hållet. Det handlade knappast om en tvåvägskommunikation där 
allmänheten kunde uttrycka sina åsikter. Men det hade uppstått 
ett informationsbehov i samhället. 
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Det hade också uppstått en offentlig sfär, för att använda den 
tyske mediekritikern Jürgen Habermas begrepp, där det blev allt 
svårare för makthavare att undanhålla, ändra eller försköna vik-
tiga händelser. Exempelvis kunde de hemvändande från trettio-
åriga kriget berätta hur det egentligen hade gått till ute på slag-
fälten. Mötena på värdshusen och skjutsställen blev en viktig del 
av ett meningsutbyte som i sin tur gav upphov till en arena för att 
få igång åsiktsprocesser i samhället. Det var också under denna 
period allt fler lärde sig att läsa och skriva. Det skapades ett behov 
att få det man hade hört berättas nedskrivet. Det blev en bekräf-
telse på att det man hade hört var sant.16 

I sin avhandling Braständaren och iakttagaren söker sig medie-
forskaren Göran Leth till England och engelsk press på 1700-talet 
för att få svar på frågan om vilken betydelse journalistiken och 
journalisterna hade i dåtidens offentliga diskussioner.17 Han gör 
en omläsning av den engelska essäpressens historia där han utgår 
från delar i Habermas »den borgerliga offentligheten« som förkla-
ring till utvecklingen av en aktiv politisk kommenterande journa-
listik parallellt med framväxten av parlamentarismen i 1700-talets 
England.18 

I England vid denna tidpunkt härskade essäjournalistiken och 
de tidningar som journalisterna skrev i kan betecknas som essä-
blad som kom ut med en viss periodicitet. I London växte det un-
der denna period fram ett otal kaféhus. Viktigt för kaféerna blev 
att hålla sina gäster med tidningar. När man möttes diskuterade 
man vad som hade stått i pressen. Med tiden blev pressen förknip-
pad med politiken eller som Leth skriver: »Politik blev från och 
med nu otänkbar utan tidningar, liksom tidningar blev otänkbara 
utan politik.»19 I essäjournalistiken kunde texterna uppfattas som 
personliga diskussionsinlägg i en pågående debatt. På så vis över-
gick de till att bli samtal med läsarna. 
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Från objektivt rapporterande till aktivt berättande

För att ta ett rejält kliv framåt – till tiden efter andra världskriget 
– var journalistiken i nyhetsbevakningen av valen efter krigsslutet 
och en bit in på 1960-talet i huvudsak beskrivande och refererande. 
Men förändringar var på gång och redan efter valet 1956 började 
den politiska journalistiken att övergå till att bli mindre beskri-
vande och passiv till att bli mer tolkande och aktiv.20 

På flera sätt blev valet 1968 en slags brytpunkt för modern 
svensk politisk journalistik. Det var då som graden av objektivitet 
och partiskhet blev en större diskussionsfråga. Skjutjärnsjourna-
listik efter amerikansk förebild hade blivit på modet, vilket gick 
igen i valrapporteringen. 

I kommunalvalet 1966 prövade Sveriges Radio för första gång-
en att låta sina egna anställda journalister leda partiledarutfråg-
ningarna. Det var tre politiska journalister som fick uppdraget, 
Åke Ortmark, Lars Orup och Gustaf Olivecrona, de så kallade 
tre O-na. Tillsammans blev de stilbildande för politisk journali-
stik i tv under flera val framåt då de utvecklade nya samtalsformer 
i umgänget mellan journalister och politiker. De i förväg repete-
rade och nedskrivna programframträdandena från radion byttes i 
televisionen mot tuffa utfrågningar som krävde snabba och korta 
svar. Journalister kunde för första gången gå in och avbryta en 
politiker, omformulera en fråga och kräva ett svar.21

Under valet 1968 kritiserade högerledaren Yngve Holmberg 
medierna, framför allt radion och televisionen, för att vara par-
tiska i rapporteringen. Han menade att valbevakningen hade fått 
en slagsida åt vänster med fokus på regeringspartiet, vilket enligt 
hans mening påverkade utgången av valet.22 

Den debatt som följde slutade med att den dåvarande radio-
chefen Olof Rydbeck gav statsvetaren Jörgen Westerståhl i upp-
drag att utreda frågan om partiskhet och objektivitet i eterme-
diernas valrapportering. Westerståhl utgick från Sveriges Radios 
regler om saklighet och opartiskhet – regler som han själv uppfat-
tade som grundläggande och användbara i sammanhanget. Med 
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utgångspunkt från utredningen utvecklade Westerståhl en rad 
kriterier för en opartisk och neutral nyhetsjournalistik, där objek-
tivitetsbegreppet blev centralt.23 

I Westerståhls resonemang kring neutralitet och opartiskhet 
ingick att visa en tydlighet i gränsdragningen mellan den kom-
menterande journalistiken och nyhetsrapporteringen. Rollför-
delningen mellan en nyhetsreporter och en politisk kommentator 
skulle vara klar och tydlig. På så vis uppnådde man en neutralitet 
i rapporteringen där konsumenterna gavs möjligheter att själva 
avgöra betydelsen av nyheten. Den avskilda kommentaren skulle 
fungera som ett komplement i tolkningen av nyheten.24 

Samtidigt som Westerståhls objektivitetskriterier under 1970- 
talet och framåt kom att bli allmänna riktmärken för vad som ut-
märker en god och vederhäftig journalistik blev de tidvis kraftigt 
omdiskuterade och ifrågasatta. En av huvudfrågorna i den debat-
ten handlade om svårigheterna att objektivt och neutralt rappor-
tera om politiska nyheter – om det ens var meningsfullt.25

Summerar man utvecklingen över tid har den politiska jour-
nalistiken i de senaste svenska valen till en del blivit mer tolkande 
i både form och innehåll.26 De politiska kommentatorerna och 
deras analyser har delvis bidragit till den utvecklingen. Det är 
kommentatorerna som ger förklaringar till och tolkar politiska 
händelser när de analyserar de pågående debatterna i anslutning 
till den politiska nyhetsrapporteringen. De spår också framtiden 
när de pekar på konsekvenser av olika politiska skeenden och fö-
reteelser i samhället. Det är på många sätt ett mer aktivt journa-
listiskt förhållningssätt än tidigare samtidigt som de tolkningar 
och åsikter som kommentatorerna ger uttryck för saknar en tydlig 
politisk tillhörighet.27   

Ett resultat av utvecklingen är också att politisk journalistik 
tillsammans med den politiska kommentaren tenderar att bli nar-
rativ. Ett exempel är hur politiska skandaler berättas i medierna 
och hur de snabbt förvandlas till dramer efter välbekanta narrati-
va mönster.28 I det här sammanhanget går det att hitta tre element 
som samverkar: en aktiv politisk journalistik från kommentatorns 
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sida, ett tolkande förhållningssätt samt en narrativ berättarstil. 
Vår nya medievärld har inte bara inneburit ny teknik, fler ka-

naler och större utbud parallellt med ökad konkurrens och för-
ändrade ekonomiska förutsättningar på mediemarknaden. Det 
har också påverkat innehållet. Det har skett en tabloidisering inte 
bara av form och storlek utan också när det gäller sättet att pre-
sentera händelser.29 

Övergången till ett nytt format för dagspressen har påverkat 
både form och innehåll. Vid en jämförande studie av hur änd-
ringen av formatet hade påverkat innehållet i ett antal svenska 
dagstidningar skilde sig läsupplevelsen av exempelvis Dagens Ny-
heter från 1995 och 2005. Skillnaden låg inte bara i att tidningen 
var mindre otymplig att hantera utan också i hur artiklarna var 
presenterade och vilken plats nyheter och politiska kommentarer 
fick ta.30

År 2005 hade artiklarna blivit längre. Det fanns ett större ut-
rymme där journalisten kunde ta mer plats och bli mer »berät-
tande« till stilen. Var det en stor händelse man rapporterade om 
lades fakta i en speciell ruta intill artikel, liksom kommentarer 
från berörda. På så sätt kunde en läsare på en helsida eller ett upp-
slag följa en och samma händelse i flera texter under en stor över-
rubrik och med en dominerande bild. Händelsen kunde sedan på 
följande sida följas upp med en analys av Dagens Nyheters poli-
tiska kommentator Henrik Brors. Läsaren fick på så sätt en hel 
berättelse av händelsen från olika vinklar: själva nyhetshändelsen 
återberättad i en text, kommentarer från berörda, fakta avskilda 
från övrig text och till sist en värdering av vad händelsen hade för 
politisk betydelse.31

Det här är ett mönster som lätt går att känna igen från kvälls-
pressens berättarstil. Det gäller inte minst det sammanhängande 
berättandet, genom vilket läsaren kan följa en händelse på flera 
uppslag med åtföljande kommentarer, och det faktum att det 
går att följa en händelseutveckling dag för dag berättad som ett 
drama. Det var för övrigt ett utmärkande drag vid jämförelsen 
av Expressen och Aftonbladet från 1995 och 2005. Det narrativa 
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berättandet hade förstärkts i tidningarna 2005 och händelser åter-
gavs oftare och tydligare i form av dramer konstruerade efter ett 
narrativt mönster.32

Politisk journalistik har i vissa fall övergått till att bli berät-
telser om den politiska verkligheten, menar medieforskaren Karen 
Johnson-Cartee. De händelser som blir viktiga och får utrymme 
i medierna är de som kan dramatiseras och berättas som en story. 
De följer ett dramaturgiskt mönster där politikerna blir aktörer 
som genom att agera för berättelsen framåt. På så vis kan olika 
politiska händelser komma att gestaltas i medierna. Det skapas 
speciella arenor för en politisk åsikt eller idé i en av medierna 
konstruerad verklighet, enligt Johnson-Cartee. Resultatet är en 
narrativ politisk journalistik som ringar in vissa politiska nyheter 

– oftast sådana som fått stort medialt intresse.33 
En annan medieforskare, John B. Thompson, är inne på samma 

spår men med en annan utgångspunkt. Han talar om fenomenet 
medierade politiska skandaler – mediated political scandals. Vissa 
politiska nyheter är så medialt intressanta att de blir självgående 
som nyheter. När journalister börjar arbeta med dem utvecklas de 
till längre historier av sig själva. Denna mekanism finns inbyggd i 
politiska skandaler, menar Thompson. Det är också samma meka-
nism som kan sänka en story. Är den inte i sin karaktär medierad 
blir det svårt att utveckla den till en spännande story och få en 
publik att intressera sig för den.34 

Ser man på utvecklingen i ett längre perspektiv kan den få 
konsekvenser för demokratin i samhället. Enligt bland andra 
medieforskarna Eric Louw och John Street kan det komma att bli 
allt svårare att väcka intresse och skapa opinion för viktiga poli-
tiska frågor när bara vissa medialt intressanta politiska händelser 
får medieutrymme.35 I förlängningen finns en fara att vi som med-
borgare blir sämre informerade om vad som händer i samhället. 

En riktig god spionhistoria 
Sent en söndagskväll den tredje september 2006, bara två veckor 
före valet, kallade Socialdemokraterna till en presskonferens. De 
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hade funnit bevis för att någon eller några från Folkpartiet hade 
loggat in sig på Socialdemokraternas interna nätverk, Sapnet. Det 
hade skett ett hundratal gånger det senaste året. Nu riktades miss-
tankar mot några inom Folkpartiet för att ha spionerat på Social-
demokraterna i syfte att skada deras valrörelse. 

Det blev en dramatiskt iscensatt presskonferens, när represen-
tanter från Socialdemokraterna sent på kvällen – nära midnatt 

– mötte representanter från pressen. Tidningen Dagen Industri 
hade aviserat att de skulle ha nyheten nästa dag, vilket var en av 
anledningarna till att Socialdemokraterna så sent på kvällen kal-
lade till presskonferens. Det blev startskottet för flera dagars in-
tensiv rapportering i medierna. Såväl Aftonbladet och Expressen 
som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet följde dramat och 
publicerade en mängd artiklar under denna period om hur spion-
skandalen hade gått till och vilka som kunde tänkas stå bakom. 

Flera inom Folkpartiet avgick allt eftersom omfattningen av 
nätspioneriet stod klart. Också Folkpartiets ledare, Lars Leijon-
borg ifrågasattes. Knäckfrågorna var hur mycket han hade vetat 
om vad som pågick och om partiet dragit nytta av de uppgifter 
man hade fått fram. 

Det stod snart klart att det inte handlade om någon liten inci-
dent utan en affär av betydelse och under veckan som gick försköts 
fokus från själva valet till vad som snabbt blev »spionskandalen« i 
medierna.36 Politiska kommentatorer och ledarskribenter diskute-
rade vilka konsekvenser spionhistorien skulle få för valkampanjen. 
Man spekulerade också kring hur mycket avslöjandet hade skadat 
Folkpartiet politiskt. Det kom flera opinionsmätningar som pe-
kade på att partiet hade tappat stort i förtroende hos väljarna. Av 
de politiska analyserna kunde man utläsa att Folkpartiets fram-
gångar i valet 2002 var ett minne blott. 

Under de dagar som medierna rapporterade om händelsen 
utvecklades den till ett drama. Historien innehöll flera narrativa 
komponenter. För det första gick det att se en dramaturgisk ut-
veckling som gick att dela in i olika delar, akter. Det fanns en 
förs ta akt: en spännande upptakt där huvuddragen i spionberät-
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telsen introducerades och iscensattes. Den följdes av en mellanakt 
där de skyldiga pekades ut och olika förklaringar på det som hade 
hänt presenterades. Slutligen, en sista akt där lösningar för hur 
man skulle gå vidare lanserades. 

För det andra fick dramat ganska omgående olika aktörer. Där 
fanns både onda och goda rollfigurer som drev storyn framåt. Ak-
törerna fick olika valörer – några var viktigare än andra och de 
delades in i huvud- och biroller. Också händelsen fick en roll. Den 
kom att kallas för en affär, skandal och liknande. För det tredje 
behövdes det en intrig så att storyn kunde berättas efter ett för 
publiken begripligt mönster. På så vis kunde dramat växa fram 
genom den handling som kom att utspela sig och bära de olika 
delarna och elementen i storyn. 

Första akten: avslöjandet och skandalen

Dagen efter presskonferensen var det bara Aftonbladet och Ex-
pressen som hunnit få med nyheten. I Expressen fanns det mer 
material om avslöjandet. Man hade två uppslag mot ett i Afton-
bladet. Också vad gällde bilder och research för eget material ver-
kade Expressens reportrar ligga ett steg före. Exempelvis fanns 
det i Aftonbladet bara bilder från presskonferensen medan det i 
Expressen fanns flera andra bilder som illustrerade händelsen. 

Det var också bara i Expressen som den politiske kommenta-
torn Anders Jonsson hade hunnit få med en analys. I den spådde 
han vilka konsekvenserna »dataskandalen« skulle få för resten 
av valrörelsen. »Dataintrånget kan vara som Watergate«, skrev 
Jonsson och genom att referera till Watergateskandalen i USA i 
början av 1970-talet värderade han händelsen och gav den en hög 
dignitet. 

I bägge tidningarna använde reportrarna ord som inbrott, stöld 
och illegalt intrång om händelsen. Men det var bara i Expres-
sen som ordet spionera dök upp. På första sidan kunde läsarna 
i svarta rubriker läsa om spionhistorien, dess skurkar och målet 
med spioneriet: 
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Leijonborgs spioner misstänks för dataintrång hos (s) 
Kom över Perssons hemliga plan för att vinna valet 

Sedan fortsatte berättelsen inne i tidningen på de två uppslagen. 
Det hela avslutades med Jonssons analys längst ner på sista upp-
slaget. Han kunde på så sätt samla ihop de olika trådarna som 
lagts ut i nyhetsartiklarna och summera historien. Läsarna fick 
här av tidningens politiske kommentator veta att det handlade om 
ett svenskt Watergate som skulle få långtgående effekter på resten 
av valet. Det blev upptakten på dramat.

I Aftonbladet hade Lena Mellin inte hunnit få med någon 
kommentar om avslöjandet. I stället ägnade hon sin analys åt före-
gående kvälls partiledarutfrågning i SVT med Fredrik Reinfeldt. 
På ett uppslag berättade hon hur bra det hade gått för Moderat-
ledaren. Samma sak konstaterade Anders Jonsson på ett uppslag 
mitt i Expressen, samma dag. 

Det var tydligt att man på Expressen hade varit bättre förbe-
redd och kunde presentera händelsen mer sammanhängande. Re-
portrar tillsammans med tidningens politiske kommentator kunde 
berätta om den från fler vinklar och gå ett steg längre än Afton-
bladet när man exempelvis snabbt döpte den till en spionhistoria. 

Förklaringen skulle komma ett par dagar senare då det avslö-
jades att en av Expressens reportrar, Niklas Svensson, själv var in-
blandad i affären. Han hade sedan en längre tid tillbaka vetat om 
att några inom Folkpartiet kommit över hemliga inloggningsupp-
gifter men aldrig skrivit om det förrän nu. När Expressen första 
gången hade nyheten, den 4 september, stod Svensson för samt-
liga texter på ett av uppslagen. Han kallades för politisk reporter i 
sin bildbyline. Niklas Svensson skulle senare själv misstänkas för 
att ha loggat in sig på Sapnet och stängdes dagarna efter av som 
reporter på Expressen. 

Andra akten: Skandal! Men vem har gjort vad?

Dagen efter avslöjandet var storyn inne på sin andra akt. Det 
gällde att hitta skurkarna och reda ut vem som gjort vad. I Afton-
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bladet fullföljde man på ledarsidan Anders Jonssons Watergate i 
Expressen från dagen före. I Aftonbladet hade historien blivit ett 
»Leijongate«. Nu hängde också Aftonbladet med i rapporteringen. 
Bägge tidningarna publicerade tre uppslag om händelsen. Re-
portrarna berättade om razzia mot Liberala ungdomsförbundets 
pre ssekreterare. I Expressen pekades flera personer i Folkpartiet 
ut för att ha känt till de hemliga inloggningsuppgifterna. I Af-
tonbladet var rapporteringen mer inriktad på Lars Leijonborg och 
hur han kunde tänkas känna sig. 

Lena Mellin hade fått det sista av de tre uppslagen för sin ana-
lys. Uppslaget hade rubriken »Skandalen i moralpartiet« och Mel-
lin påminde om att Leijonborg själv velat framstå som rättfärdig 
och en moralens man i en ibland ruffig valrörelse. När »mejlman-
nen« i Socialdemokraterna avslöjades på våren hade just Lars Lei-
jonborg gått ut i medierna och fördömt handlingen samtidigt som 
han hade pläderat för ett »rent och ärligt val utan fula tricks«. Nu 
stod partiet själv för den största skandalen i valet. Lena Mellin 
kommenterade:

Politik på hög nivå är inte en barnlek. Valrörelsens hittills största 
skandal slår hårt mot folkpartiet. Samtidigt som hetsporrarna i ung-
domsförbundet ägnar sig åt smutsigt hantverk talar partiledaren om 
moral och etik.37

I Expressen hade tidningens politiske kommentator inte någon 
analys av läget utan i stället var det Niklas Svensson som fick av-
sluta de tre uppslagen. I en helsidesartikel gick han igenom alla i 
Folkpartiet som kunde tänkas vara inblandade. Över texten fanns 
det tre bilder på tre personer. De liknande bilder på efterlysta och 
personerna hade fått texter över sina foton som talade tydligt vad 
som skulle hända med dem: »sparkas«, »avgår« och »förhörs«.38 

Niklas Svensson hade texter också följande dag innan det av-
slöjades att han själv haft tillgång till inloggningsuppgifterna och 
Expressens ledning stängde av honom. 

Också Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet gav ett stort 



210

Väljarna, partierna och medierna

utrymme åt händelsen. Bägge tidningarna hade uppslag och ef-
terföljande helsidor om händelsen från tisdagen den 5 till freda-
gen den 8 september. Även de politiska kommentatorerna, Henrik 
Brors i Dagens Nyheter och Göran Eriksson i Svenska Dagbladet, 
publicerade så gott som dagligen analyser om spionhistorien. 

Det var iögonfallande hur lika rapporteringen på flera punkter 
var den i kvällspressen. I Dagens Nyheter och Svenska Dagbla-
det berättade man också om händelsen som ett drama som växte 
fram dag för dag. Även här använde man uppslag för att presen-
tera nyheten. I Dagens Nyheter var likheten med kvällspressen 
mest markant, exempelvis den 5 september, vilket var den första 
dag man skrev om händelsen. På ett uppslag samlades flera artik-
lar under en huvudrubrik. Mitt på uppslaget fanns en bild av en 
mycket dyster Lars Leijonborg. På högra sidan hade Henrik Brors 
sin analys där han fick summera läget. Han spådde att datain-
trånget skulle bli kunna leda till ett allt större politikerförakt. 

Det skulle bli den mest spännande valspurten på över 30 år i svensk 
politik, med två nya regeringsalternativ att ta ställning till. Men nu 
fördunklas den bilden av ett smutsigt filter. Vi har sett värre poli-
tiska skandaler i Sverige. Men risken är ändå att osäkra väljare nu 
vänder valet ryggen.39

I Svenska Dagbladet försökte Göran Eriksson ge en förklaring till 
det som hade hänt och pekade på hur de ideologiska skillnaderna 
mellan partierna har minskat. Det var enligt honom en kamp för 
att synas i det trånga mittfältet av partier som medverkade till att 
man tvingades ta till nya och inte alltid helt rumsrena grepp. Han 
talade också om hur »personligheter« hade blivit allt viktigare i 
valkampanjerna. 

En politisk förklaring är att den ideologiska samlingen i mitten 
innebär att partierna behöver nya vapen för att bekämpa varandra. 
Om alla är ganska lika blir det svårt att argumentera politiskt för 
maktskifte. Därför spelar också PR-människor och partistrateger 
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en allt viktigare roll i modern politik. Paketet blir viktigare än inne-
hållet. Personligheterna ökar också i betydelse. Liksom förmågan 
att ifrågasätta motståndarnas ledande företrädare: mejlaren från 
s-kansliet sysslade ju med en modern version av karaktärsmord. Per-
son blir till sist viktigare än sak.40 

Den 5 september höll Lars Leijonborg en presskonferens där han 
försökte förklara att han inte hade vetat något om spioneriet. Sam-
tidigt berättade Folkpartiets partisekreterare Johan Jakobsson att 
han tänkte avgå. Han tillstod att han vetat om att några i partiet 
hade tillgång till inloggningsuppgifterna men inte trott att de 
skulle använda dem. Han berättade också att han inte hade sagt 
något till Leijonborg. Detta blev också något av en huvudfråga i 
den fortsatta rapporteringen – hur mycket hade Lars Leijonborg 
känt till? 

Kvar bland partiledarna i SVT:s utfrågning efter avslöjandet 
var Miljöpartiets Peter Eriksson och just Lars Leijonborg. För 
Eriksson blev det olyckligt. Hans medverkan kom när mediebe-
vakningen av spionaffären var som intensivast. Dagen efter hans 
framträdande den 6 september valde Expressen att inte kommen-
tera Eriksson över huvud taget medan Aftonbladet ägnade endast 
en helsida och bara nyhetstext i stället för ett uppslag med åtföl-
jande analyser, vilket de andra partiledarna hade fått. Rubriken 
beskrev situationen i klartext: »I skuggan av fp-skandalen. Peter 
Eriksson: Det blev ändå ett hyggligt resultat.«41

De goda och de onda 

Efter Lars Leijonborgs presskonferens blev rollfördelningen i 
dramat allt tydligare. I Aftonbladet dagen efter presskonferensen 
pub licerades ett uppslag som nästan enbart bestod av bilder. Un-
der rubriken »Spionerade – och fick gå« fanns fyra närbilder på 
fyra folkpartister. I kanten på varje bild fanns tryckt texter som 
»tar time-out«, »avgår« och »avskedad«.42 Som läsare kunde man i 
artiklarna separera de goda från de onda. Nu hade också händel-
sen blivit spionskandalen i medierna.
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Lena Mellin förutspådde Leijonborgs avgång i sin analys även 
om det förmodligen inte skulle ske före valdagen. Hon var också 
hård i sin dom över hur Leijonborg hade hanterat situationen. 
Hon tyckte att han försökt förminska händelsen när han fått frå-
gor kring hur han uppfattade det som hade inträffat av en TV4-
reporter.

Han hävdade att det bara handlade om en överambitiös 24-åring, 
den nu sparkade pressekreteraren på liberala ungdomsförbundet Per 
Jodenius. Det är att så grovt undervärdera spionskandalen att man 
undrar om Lars Leijonborg har förståndet i behåll.43

Leijonborg beskrevs som en lögnare och som om han visste mer 
än vad han sa. Han beskrevs också som opålitlig och som en per-
son som skyllde ifrån sig och flyttade ansvaret till kollegor när han 
försökte förklara att de hade undanhållit information för honom. 
Offren, de goda, borde ha blivit Socialdemokraterna med Göran 
Persson i spetsen, men det var inte helt självklart. I stället var 
det väljarna som framställdes som de utsatta. Återkommande i de 
politiska analyserna var hur väljarna hade blivit lurade, hur hän-
delsen skadade valrörelsen, hur smutsig valkampanjen hade blivit 
och att politiker inte var att lita på. Budskapet var att alla hade 
förlorat på vad som hade inträffat. Det saknades med andra ord 
riktiga hjältar i storyn. 

Nu var man på väg in i nästa akt på dramat, konstaterade An-
ders Jonsson i sin analys den 6 september. »Spionskandalen har 
satt stenen i rullning«, skrev Jonsson och spekulerade kring om 
inte dramat skulle avslutas med att Leijonborg avgick. Samma 
tema kom igen i analyserna av Henrik Brors i Dagens Nyheter 
och Göran Eriksson i Svenska Dagbladet. 

Göran Eriksson utvecklade sina tidigare diskussioner om mo-
ral och etik i frågan. Han tyckte att spionhistorien var »ett prakt-
exempel på politisk dubbelmoral«. Folkpartiet hade tillsammans 
med de övriga i Alliansen argumenterat för att en ny regering med 
dem skulle genomsyras av högre moral än den hos den sittande 
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socialdemokratiska regeringen. I och med spionskandalen kunde 
väljarna ifrågasätta moralbudskapet hos alla i Alliansen, menade 
Eriksson. Konsekvensen var ett ökat politikerförakt hos väljarna 
med följd att färre skulle gå iväg och rösta på valsöndagen.44   

Henrik Brors å sin sida menade att »Leijonborgs oförmåga ho-
tade hela partiledningen«. Partiledaren saknade handlingskraft 
och borde direkt »ha lagt alla korten på bordet«. Nu rullade i stäl-
let krisen vidare. Leijonborg var en svag ledare som inte förstod 
allvaret och det syntes när han uppträdde i medierna, menade 
Brors: 

Men partiledaren Lars Leijonborgs agerande och kroppsspråk un-
der hela måndagen visade att han befarade att allt inte hade kommit 
fram. Han agerade osäkert och defensivt. På måndagskvällen var 
han så osäker att han inte ens kunde lova att partisekreteraren eller 
någon annan i partiet inte varit inblandad i dataintrånget.45

Bredvid Henrik Brors analys fanns en stor bild på Lars Leijon-
borg. Det var en tydligt stressad och bekymrad partiledare som 
syntes på bilden. Han torkade svetten ur pannan med en servett. 
Liknande bilder fanns överallt i medierna under dessa dagar. Det 
var en hårt ansatt och ifrågasatt partiledare som nästa kväll skulle 
sätta sig i en SVT-studio och bli den siste i raden av partiledarna 
att frågas ut. 

 
Tredje akten: lösningen på problemen

De följande dagarna – 7 och 8 september – kom rapporteringen av 
spionhistorien att handla till stor del om huruvida Lars Leijonborg 
kunde sitta kvar som partiledare eller inte. Det kändes också som 
att storyn började närma sig ett slut. Den sista större bevakningen 
av händelsen kom dagen efter att Lars Leijonborg hade frågats ut i 
SVT. Då hade både kvällspressen och morgontidningarna mycket 
material om spionhistorien. I Aftonbladet och Expressen utgick 
man till stor del från partiledarutfrågningen, medan man i Da-
gens Nyheter och Svenska Dagbladet hade genomgångar och in-
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tervjuer med olika personer som fick uttala sig, bland annat andra 
folkpartister.  

När Lars Leijonborg gick in i tv-studion var det som en mycket 
starkt ifrågasatt partiledare. I Aktuellt, som följde på utfrågning-
en, kommenterade Karin Andersson hur Leijonborg hade klarat 
sig. Det var en förtrolig samtalston mellan henne och program-
ledaren Jarl Alfredius, och denne inledde med att fråga om inte 
partiledaren var pressad. Kunde han sitta kvar efter vad som hade 
hänt? Karin Andersson höll med om att det var en mycket trängd 
Folkpartiledare tittarna hade fått se. 

Ingen svensk partiledare har varit i den här mardrömssituationen 
som Lars Leijonborg var i kväll när hela partiet rämnar. Och det 
är klart att han var pressad även om jag tycker att han ändå klarade 
sig rätt bra. Jag har aldrig sett en så ledsen folkpartist som i början 
skulle förklara den här skandalen men jag tror ändå att han var rätt 
glad att han fick tillfälle att förklara sig och försvara sig.46

Hon var också bestämd på punkten att Leijonborg skulle sitta 
kvar fram till valdagen, »det finns inget alternativ«, men hon 
trodde samtidigt att han skulle tvingas att avgå efter valet. Karin 
Andersson avslutade med att spekulera kring hur det skulle gå för 
Folkpartiet i valet och hon menade att historien skulle påverka 
väljarna: »Det skulle vara förvånansvärt om inte den här skanda-
len påverkar folkpartiets valutslag.«  

Dagen efter fick Leijonborgs framträdande stort utrymme i 
kvällspressen. Aftonbladet hade ett uppslag och en helsida medan 
Expressen hade två uppslag. Att historien höll på att ändra in-
riktning och tappa nyhetsvärde framgick av att man i Aftonbladet 
hade slutat att använda överrubriken »Spionskandalen« och i stäl-
let återgått till sin valrubrik »Slaget om Sverige – val 2006« för att 
markera nyhetsbevakningen av valet.  

I Aftonbladet inledde Lena Mellin bevakningen av Leijon-
borg. Hennes analys dominerade uppslaget som fått rubriken 
»Inte smart, Leijonborg«. Hon var inte imponerad av Leijonborgs 
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försök att förklara hur spionskandalen hade gått till och hans roll 
i sammanhanget.

 
En timme i SVT på bästa sändningstid. Men Lars Leijonborg lycka-
des inte förvalta tiden särskilt väl. Han fortsatte att förminska be-
tydelsen av spionskandalen genom att lägga hela ansvaret på den nu 
sparkade 24-årige pressekreteraren på Liberala ungdomsförbundet 
Per Jodenius. […] De senaste dagarna har varit en Golgatavand-
ring för Leijonborg. Men inte ens med det i minnet klarade han 
utfrågningen särskilt väl. […] Sorry, Leijonborg. Den här veckan 
var ingen bra period i ditt liv.47

I Expressen, till skillnad från Aftonbladet, framstod Lars Leijon-
borg emellertid som en vinnare mot alla odds. Tonen i texterna 
hade förändrats. Den överrubrik som följt historien i flera dagar 

– »valskandalen« – hade bytts mot »Leijonborgs ödesdag«. 
Det var överlag positiva texter i Expressen om Leijonborgs 

framträdande i tv-utfrågningen. Enligt en opinionsundersökning 
hade tittarna tolkat Lars Leijonborg som ärlig i de svar han gav 
om sin roll i spionhistorien. Under utfrågningen bad partiledaren 
svenska folket om ursäkt för det som hade hänt, och det uppfat-
tades som en anständig handling under rådande omständigheter. 
Rubriken till en av huvudartiklarna summerade den förändrade 
stämningen kring Leijonborg: »Här firar han sin revansch – Lei-
jonborg jublar över betyget från svenska folket.« Bilden under vi-
sade en leende Leijonborg med en stor bukett blommor framför 
sig.48  

Rapporteringen hos Expressen avslutades med en kommentar 
av Anders Jonsson. I jämförelse med Aftonbladet, där Lena Mel-
lins analys var den första läsaren mötte i raden av texter om Lei-
jonborg, kom Jonssons kommentar sist. I Aftonbladet blev Mel-
lins analys en inledning som satte tonen för resten av artiklarna, 
medan Jonssons text i stället fick summera en i de föregående ar-
tiklarna presenterad hållning. 

Större delen av Jonssons kommentar handlade om Leijonborgs 
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förklaringar kring spionaffären och om hur han och hans parti 
skulle klara sig i valet. Han var inte lika positiv som artiklarna i 
övrigt. Jonsson var inte helt nöjd med svaren och spådde en »be-
svärlig väg för fp« fram till valet men han trodde också att Folk-
partiledaren skulle klara av situationen. 

Leijonborg var pressad. Men han har visat förr att då är han som 
bäst. Dock skingrades knappast dimmorna kring skandalen med 
dataintrånget. […] Publikfrågan om att partiet som ivrigast driver 
ökad bevakning och buggning själva avlyssnar motståndare visar 
också hur besvärligt det kan bli fram till valet för fp.49

På ledarsidan samma dag i Expressen var budskapet tydligt: »Det 
finns ett liv efter Leijonborg.« Det var tid att avsluta historien och 
fortsätta med rapporteringen av valet. Följande dag blev det än 
klarare att berättelsen var uttömd. Rapporteringen i samtliga tid-
ningar om spionhistorien verkade gå på tomgång. Mycket av det 
som skrevs i de sista artiklar som publicerades var en repetition av 
vad som redan framkommit. 

Det fanns en känsla av trötthet i texterna och de politiska kom-
mentatorerna började att ägnade sig åt andra frågor i sina analyser. 
Valrörelsen fortsatte så in på sin sista vecka och spionhistorien 
kom aldrig tillbaka i full styrka. Sista veckan kom – trots alla 
spekulationer och spådomar – inte att handla om skandalen, utan 
om valet och hur det skulle gå för de två blocken, Alliansen och 
vänstern. 

Förändrade roller för politiska kommentatorer
Hösten 2008, mitt under den amerikanska valkampanjen och glo-
bala finanskrisen, blev det något av en svensk »supervecka« också 
i våra medier. Partiledarna för de två största partierna möttes i 
flera debatter där de fick mäta sig mot varandra i direktsändning. 
Sammanlagt fyra gånger under en vecka möttes och debatterade 
statminister Fredrik Reinfeldt och oppositionens ledare Mona 
Sahlin i gammaldags valduellstil. 
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Precis som under valet 2006 var det personerna som var i cent-
rum när de politiska kommentatorerna tolkade och analyserade 
debatterna. Huvudtemat i analyserna var att utse en vinnare och 
en förlorare i duellerna. Aftonbladets Lena Mellin hade ett svar 
när hon summerade superveckan med rubriken »Reinfeldt vann 
tack vare krisen«.50 

Behovet att berätta en god historia går igen i exemplet från 
2008. Mötena mellan partiledarna utvecklades till ett drama i 
flera akter som kunde berättas dag för dag i medierna. Det fanns 
olika aktörer som representerade vinnare och förlorare. Berät-
telsen som växte fram hade, som i spionskandalen i valet 2006, 
flera akter som gick att följa under veckan. De politiska kommen-
tatorernas roll blev åter att som berättare förklara och utvärdera 
vad som hände för publiken, liksom att hålla igång intresset för 
berättelsen.

Medieforskaren John B. Thompson talar om fenomenet medi-
ated political scandals, när politiska händelser börjar leva ett eget liv 
genom det stora intresse de väcker. De utvecklas till spännande 
historier som efter kända narrativa mönster återberättas som dra-
mer i medierna. På så sätt blev avslöjandet i valet 2006 en politisk 
skandal med alla de häftiga inslag vi som publik förväntar oss 
att få i en god spionhistoria. De politiska kommentatorernas roll 
blev att befästa spionhistorien och föra berättelsen vidare genom 
att ifrågasätta, kritisera och spekulera kring vad konsekvenserna 
kunde bli av händelsen. 

En huvudfråga i sammanhanget är vems åsikter det är som 
den politiske kommentatorn representerar när han eller hon gör 
sina analyser. Kommentaren presenteras i anslutning till nyhets-
rapporteringen och inte på ledar- eller debattsidorna, vilket gör 
dess politiska hemvist oklar. Också gränsdragningen mellan vad 
som är en politisk nyhet och en politisk kommentar kan bli otyd-
lig när de presenteras sida vid sida. Men som Leth påpekat har 
gränserna varit oklara förr. Den politiske kommentatorn har gått 
hand i hand med nyhetsjournalisten och ibland också varit en och 
samma person.51 
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I spionhistorien blev kommentatorerna i mångt och mycket 
språkrör för åsikterna hos sin publik. De skulle tolka händelsen 
samtidigt som de skulle ställa de frågor och komma med den kri-
tik som de kunde förmoda att publiken också hade. Det blev en 
balansakt mellan å ena sidan att utifrån den faktiska händelsen 
göra en analys och å andra sidan att spekulera kring vad som ännu 
inte skett och de åsikter som händelsen kunde tänkas ha gett upp-
hov till.

I takt med de förändringar som dagens medier håller på att 
genomgå förändras förutsättningarna för medieinnehållet och 
för dem som är med och producerar medieinnehållet. Inte minst 
påverkas de politiska kommentatorerna i våra medier av utveck-
lingen. En knäckfråga i sammanhanget är därför vilket utrymme 
och vilken roll som de kommer att ha i framtida val.

Såsom det såg ut tidigare kunde publiken hitta dem på ett be-
stämt ställe där de mer eller mindre oemotsagda kunde föra fram 
sina tankar och åsikter. Numera har situationen förändrats. Ett 
exempel är hur FRA-frågan kom att debatteras flitigt utanför de 
traditionella medierna våren och sommaren 2008. Bloggosfären 
blev ett begrepp 2008 och det är en plats där också oberoende 
politiska kommentatorer kan delta och påverka. I framtiden kom-
mer med stor sannolikhet nättidningar och bloggande att få stor 
betydelse för utvecklingen av den politiska journalistiken och för 
de politiska kommentatorernas roll. 

Ett exempel på nya roller för de politiska kommentatorerna är 
Aftonbladets politiske kommentator Lena Mellin som under 2008 
fått en annan profil. Hon har numera ett eget avgränsat utrymme 
för sina kommentarer, exempelvis på lördagar när hon på en egen 
helsida går igenom veckans politiska händelser. I lördagsnumret 
(18 oktober) med den sammanfattande analysen av superveckan 
var det till och med Lena Mellins namn som var huvudrubriken 
på den helsida som hon hade till sitt förfogande. Under den, i 
betydligt mindre bokstäver, fanns artikelns rubrik. 

Mellin fanns också med på sidan i en stor bildbyline som kon-
kurrerade med bilden på Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. 
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Hennes stil när hon skrev om de bägge partiledarna var personlig, 
nästan kåserande i tonen. Sahlin beskrevs som en »förmanande 
förälder« som borde »ha lagt pekpinnen på hatthyllan«, medan 
Reinfeldt framstod som en »internationell statsman« i sitt sätt att 
hantera finanskrisen.52

Det gick också att kommunicera med Mellin och reagera di-
rekt på det hon skrev via hennes mejl – på sidan fanns hennes 
mejladress. Liknande förhållanden finner man hos andra kom-
mentatorer och inte minst ledarskribenter som anammat den nya 
teknikens möjligheter och skaffat sig en egen blogg. Det öppnar 
för direkta samtal med publiken. Den politiska kommentatorns 
roll har på så vis blivit mer mångfasetterad och komplicerad. Han 
eller hon kommer att bli tvungen att hålla sig informerad genom 
flera vägar och ta hänsyn till hur en publik reagerar för att kunna 
kommentera en politisk händelse.

Den politiska kommentatorn får också en annan status, vilket 
exemplet med Mellin visar, och som det redan i valet 2006 fanns 
tydliga tecken på. Med ett större och tydligare utrymme, där en 
egen profil byggs upp och presenteras, förvandlas den politiska 
kommentatorn till en betydelsefull person som publiken bjuds in 
att samtala med. Samtidigt får kommentatorn enastående möj-
ligheter att själv delta i opinionsskapandet och iscensättandet av 
åsiktsprocesser i samhället. Hur det påverkar vilka politiska hän-
delser och debatter som kommer att synas i medierna och deras 
genomslag opinionsmässigt återstår att se i valet 2010.
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8. Den dynamiska valrörelsen 
– kampanjeffekter inför valet 20061

Jesper Strömbäck

Har valrörelser någon verklig betydelse? Frågan kan tyckas en-
kel men är svårare att besvara än man skulle kunna tro. Å ena 
sidan satsar politiska partier världen över miljarder kronor på 
att professionalisera sina kampanjer, påverka väljarna och vinna 
val. I länder som USA har det vuxit fram en enorm marknad för 
kampanjkonsulter, annonskonsulter, mediekonsulter och andra 
som hjälper kandidaterna med kampanjstrategi och att genom-
föra valkampanjerna.2 Dyrast är valkampanjerna i USA, där 2008 
års presidentval kostade 2,4 miljarder dollar.3 Världen över satsar 
medierna också stora resurser på och ger mycket utrymme åt be-
vakningen av nationella valrörelser.4 

Två paradoxer
Samtidigt hävdar många forskare att valrörelser endast har små ef-
fekter på valutgången, eller att det är oklart hur stora effekter som 
valrörelser har.5 Detta illustrerar en första paradox: varför skulle 
politiska partier och kandidater världen över satsa stora resur ser 
på att bedriva valkampanjer om de inte spelar särskilt stor roll?

En förklaring till paradoxen att många forskare ställer sig skep-
tiska till effekten av valrörelser samtidigt som partier satsar enor-
ma resurser på dem skulle emellertid kunna vara att »kampanjef-
fekter« definieras alltför snävt av många forskare. Ända sedan den 
klassiska People’s Choice-undersökningen av Paul Lazarsfeld med 
kollegor på 1940-talet har det funnits en stark tendens att enbart 
se omvändning som den enda kampanjeffekt som räknas. 



226

Väljarna, partierna och medierna

Med omvändning avses att valkampanjen får någon att byta 
från ett parti eller en kandidat till en annan. Samtidigt identi-
fierade People’s Choice-undersökningen två andra effekter av val-
kampanjerna, närmare bestämt aktivering och förstärkning. Upp-
fattningen att omvändning är den enda effekt som räknas lever 
ändå kvar och låg dessutom bakom framväxten av synsättet att 
medierna endast har begränsade effekter eller att de är maktlösa.6 

Under de senaste decennierna har medieforskningen emeller-
tid visat att medierna kan ha stora effekter. Uppfattningen om 
de maktlösa medierna har successivt ersatts av uppfattningen om 
de mäktiga medierna.7 Den förändringen skedde dock inte förrän 
forskningen omdefinierade vad som räknas som effekter. När för-
ändringar av människors beteenden ansågs vara de enda effekter 
som räknas uppfattades medierna som maktlösa. När forskningen 
började definiera mediernas påverkan av människors tankar, verk-
lighetsuppfattningar och åsikter som medieeffekter började medi-
erna ses som mäktiga. 

I det sammanhanget spelade dagordningsteorin en viktig roll.8 
Vad forskningen kring mediernas dagordningsmakt entydigt har 
visat är att medierna kan utöva stor makt över vilka frågor män-
niskor tycker är viktiga frågor. De kanske inte påverkar vilka 
åsikter människor har, men däremot vad de har åsikter om. Fort-
satt forskning har därutöver visat att det finns en lång rad andra 
medieeffekter, och det råder i dag inget tvivel om att medierna 
kan utöva avsevärd makt över bland annat vilka frågor människor 
tycker är viktiga,9 vilka frågor människor utgår från när de bedö-
mer politiska ledare10 och över hur människor uppfattar verklighe-
ten.11 Medierna är inte allsmäktiga, men de är mäktiga.12

Givet det faktum att medierna är den viktigaste källan till in-
formation om politik och samhälle, både mellan och under val-
rörelser, ställer det oss inför en andra paradox: varför anses val-
kampanjer endast ha små effekter när medieforskningen visar att 
medierna kan ha och ofta har stora effekter?

En möjlig förklaring kan vara bristen på kommunikation och 
samarbete mellan statsvetare som forskar kring kampanjeffekter 
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och medieforskare som studerar medieeffekter. En andra förkla-
ring kan återigen vara att kampanjeffekter definieras alltför snävt 
och som om de enbart handlar om förändringar av människors 
beteenden. Statsvetenskapens fokusering på väljarbeteenden kan 
i sin tur delvis förklaras av vad som kan kallas the strategic game-
mindset, det vill säga tendensen att se kampanjer och val som om 
det enbart eller huvudsakligen handlar om vinnare och förlorare. 
Det tankesättet är vanligt inte bara bland politiker, utan också 
bland journalister och forskare som intresserar sig för kampanjef-
fekter.13 Tendensen att fokusera på vinnare och förlorare kan emel-
lertid leda till att andra former av kampanjeffekter negligeras.

En tredje förklaring till att många anser att kampanjer endast 
har begränsade effekter kan vara att forskningen på området starkt 
präglas av den amerikanska situationen. Även om det finns vik-
tiga undantag handlar huvuddelen av forskningen om kampanj-
effekter om USA och amerikanska kampanjer.14 I just det sam-
manhanget har alternativa modeller för att förklara valutgången 
visat sig vara lika eller mer framgångsrika än de modeller som 
fokuserar på kampanjeffekter. 

På den individuella nivån har en första modell exempelvis visat 
att politiska predispositioner som partiidentifikation samt person-
liga karaktäristiska som socioekonomisk bakgrund har stor bety-
delse för hur människor röstar.15 En andra modell för att förklara 
valutgången betraktar val i huvudsak som folkomröstningar om 
den sittande regeringens sätt att hantera makten.16 

På den aggregerade nivån har forskning visat att det redan sex 
månader före valdagen går att förutsäga valutgången med en hög 
grad av precision, genom att utgå från faktorer som bland annat 
handlar om den sittande presidentens popularitet och ekonomins 
ställning.17 Om det redan sex månader före ett val går att förut-
säga valutgången, nog måste det betyda att valkampanjerna inte 
har särskilt stor betydelse?

Samtidigt finns det flera studier som visar att även amerikans-
ka valkampanjer kan ha betydande effekter.18 Vad som därutöver 
är viktigt att komma ihåg är att USA inte är ett särskilt bra fall 
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att utgå från om man vill bedöma storleken på kampanjeffekter. 
Det hänger i sin tur samman med att det amerikanska systemet 
är unikt med dess federala, presidentiella och kandidatcentrerade 
system, att det där endast finns två relativt jämnstarka partier och 
med tanke på att USA tillämpar majoritetsval och inte proportio-
nella val. 

Forskningen kring kampanjeffekter behöver med andra ord ut-
ökas till att omfatta länder som har parlamentariska system, pro-
portionella val, flerpartisystem och som är particentrerade snarare 
än kandidatcentrerade.19 Ett viktigt skäl till det är att relativt små 
kampanjeffekter kan få betydligt större konsekvenser i ett land 
som tillämpar proportionella val och där det finns sex eller sju 
partier (exempelvis Sverige) än i ett land som tillämpar majori-
tetsval och bara har två partier (exempelvis USA). 

En fjärde anledning till att många uppfattar kampanjeffekter 
som begränsade är att de flesta valundersökningar inte är utforma-
de för att studera kampanjeffekter.20 De flesta valundersökningar 
bygger på enkätundersökningar som genomförs i samband med 
eller strax efter valdagen. Sådana undersökningar är utmärkta om 
man är intresserad av valutgången men otillräckliga om man vill 
fånga dynamiken under en valrörelse. För att kunna mäta föränd-
ringar över tid och fånga kampanjeffekter behöver man ha till-
gång till panelstudier där samma personer tillfrågas vid flera olika 
tillfällen.21 Sådana undersökningar är dock relativt ovanliga.

Vad detta illustrerar är att valundersökningar och valrörelseun-
dersökningar inte är samma sak.22 Samtidigt som det finns gott om 
valundersökningar i olika länder råder det brist på valrörelseunder-
sökningar designade för att fånga dynamiken under en valrörelse.

I samband med valrörelsen 2006 genomförde Demokratiinsti-
tutet emellertid en panelundersökning där samma personer in-
tervjuades vid tre olika tillfällen under valrörelsen. Den under-
sökningen gör det möjligt att studera förändringar av människors 
åsikter och uppfattningar under en valrörelse. Mot den bakgrun-
den är syftet med det här kapitlet att studera kampanjeffekter un-
der den svenska valrörelsen 2006. 
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Aktivering, förstärkning och mobilisering 
Betydelsen av People’s Choice-undersökningen för forskningen 
kring kampanj- och medieeffekter kan knappast överskattas. Det 
var den första empiriska undersökningen av valkampanjer och 
mediernas roll i dessa och den gav upphov till paradigmet om 
de maktlösa medierna. En förklaring till detta var att undersök-
ningen visade att endast 8 procent av väljarna bytte parti under 
valrörelsen.23 Författarna till studien drog utifrån det slutsatsen 
att »Den första slutsats som kan dras är att vissa blev omvända av 
kampanjpropagandan, men också att de var verkligt få«.24

Som redan nämnts är omvändning emellertid inte den enda 
kampanjeffekt som finns och Lazarsfeld och hans kollegor iden-
tifierade också två andra kampanjeffekter. Den första kallar de 
aktivering. Alla människor bär på politiska värderingar och åsik-
ter (predispositioner). I vardagen kanske man inte tänker på dem, 
men de finns där likafullt. Med aktivering avses att människor på 
grund av exponering för valkampanjerna eller mediernas bevak-
ning av dem blir mer medvetna om sina värderingar och åsikter.25 
Exponering för kampanjerna och mediebevakningen leder enligt 
det resonemanget till ökat politiskt intresse och ökat politiskt in-
tresse leder till ökad exponering. 

Samtidigt leder selektiv exponering, selektiv perception och 
selektivt minne till att människor tenderar att i första hand ex-
ponera sig för information som stämmer överens med de egna 
åsikterna och värderingarna.26 Baserat på de tidigare existerande 
åsikterna och värderingarna växer beslutet hur man ska rösta suc-
cessivt fram: 

Till sist har latenta tankegångar och känslor aktiverats och männi-
skor har inhämtat tillräckliga skäl från kampanjen för att kunna 
fatta ett beslut. Det latenta har blivit manifest; osäkerheten försvin-
ner; väljaren är redo att lägga sin röst.27
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Den andra formen av effekt kallar Lazarsfeld med kollegor för 
förstärkning. Med det avses att exponering för medierna eller 
valkampanjerna förstärker de värderingar, åsikter och intentio-
ner som medborgarna redan bär på. Om en förstärkningseffekt 
uppstår kan den naturligt nog inte mätas genom en förändring i 
beteende eller åsikt. Att ingen förändring uppstår betyder därför 
inte att effekter saknas – även om de är osynliga i undersökningar 
baserade på enkäter insamlade vid ett och samma tillfälle.

En slutsats som kan dras av detta är följande: Omvändning 
är inte detsamma som kampanjeffekter och kampanjeffekter är 
inte begränsade till omvändning.28 Tvärtom bör alla förändringar 
av människors åsikter, värderingar och intentioner som inträffar 
under en valrörelse och som ett resultat av exponering för val-
kampanjerna eller mediernas bevakning av dem betraktas som 
kampanjeffekter – oavsett vilken betydelse förändringarna har för 
hur människor röstar. Att partierna bedriver valkampanjer med 
det främsta syftet att vinna röster är en sak, att likställa kampanj-
effekter med förändringar av hur människor röstar är en annan. 

Här finns det skäl att göra en distinktion mellan valkampan-
jer och valrörelser. Valkampanjer handlar om organiserade försök 
att informera och påverka människor och hur de röstar. Valrörel-
ser handlar om tidsperioder där den politiska kommunikationen 
mellan politiska aktörer, medieaktörer och medborgare är särskilt 
intensiv och synlig. Både valkampanjer och valrörelser leder till 
avsedda likaväl som oavsedda effekter. 

För valkampanjer är det naturligt att fokusera på de avsedda ef-
fekterna – lyckas man övertyga människor och vinna deras röster? 
Ur ett demokratiskt perspektiv kan de oavsedda effekterna emel-
lertid vara av lika stor eller större betydelse. Om valrörelserna bi-
drar till att öka människors politiska intresse är det positivt ur ett 
demokratiskt perspektiv, oavsett om det påverkar hur människor 
röstar. Om valrörelserna bidrar till att öka människors konsum-
tion av nyheter om politik och samhälle eller till en mer livaktig 
politisk debatt är det också positivt ur ett demokratiskt perspektiv, 
oavsett hur det påverkar hur människor röstar. Den här typen av 
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mobiliseringseffekter är inte mindre viktiga bara därför att de inte 
nödvändigtvis påverkar hur människor röstar.

Den här diskussionen leder fram till en viktig slutsats: Den 
centrala frågan är inte om det finns några kampanjeffekter eller 
om valrörelser har någon betydelse. Den centrala frågan är när, 
hur och under vilka förhållanden som kampanjeffekter uppstår, 
hur stora olika kampanjeffekter är och från vilka perspektiv de har 
betydelse.29 

Hypoteser och forskningsfrågor
Som tidigare nämndes är syftet med det här kapitlet att stu-
dera kampanjeffekter under den svenska valrörelsen 2006. Med 
kampanjeffekter avses inte bara förändringar av hur människor 
tänker rösta, utan också mobiliseringseffekter och förändringar 
av medborgarnas dagordning och hur säkra människor känner 
sig på att de har valt rätt parti. Det senare skulle kunna kallas 
kristalliseringseffekter.

En första form av mobiliseringseffekt som ska undersökas 
handlar om människors politiska intresse. Om valrörelser har be-
tydelse och mobiliserar människor politiskt bör det visa sig ge-
nom ett ökande politiskt intresse under valrörelsen 2006. Tidigare 
forskning har också visat att människors intresse för politik är 
större under valår än under icke-valår, vilket gör det naturligt att 
förvänta sig ett ökande politiskt intresse under valrörelsen 2006.30

En andra form av mobiliseringseffekt som ska undersökas 
handlar om människors nyhetskonsumtion. Att medierna utgör 
den främsta källan till information om politik och samhälle är ett 
välkänt faktum. Om valrörelser mobiliserar människor politiskt 
bör det därför visa sig genom ökad nyhetskonsumtion, särskilt 
med tanke på att det normalt sett finns ett samband mellan poli-
tiskt intresse och nyhetskonsumtion.31 

Samma logik gör det rimligt att förvänta sig att människors 
diskussioner om politik ökade under valrörelsen 2006 – en tredje 
form av mobiliseringseffekt som ska undersökas här. En fjärde mo-
biliseringseffekt som ska undersökas handlar om hur viktig män-
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niskor upplever valutgången. Om valrörelser mobiliserar männi-
skor politiskt bör de rimligen uppleva valutgången som viktigare, 
ju längre valrörelsen pågår. Den första hypotes som ska prövas är 
därför följande:

H1: Under valrörelsen ökade det politiska intresset, konsumtionen av ny-
heter samt diskussionerna om politik, samtidigt som allt fler uppfattade 
valutgången som viktig.

Under valrörelser är politiska partier och kandidater mycket syn-
ligare och mer aktiva i offentligheten än annars. Denna ökade 
synlighet kan förväntas påverka hur människor uppfattar politi-
ker. I det svenska sammanhanget gäller det särskilt partiledarna 
eftersom de ofta får symbolisera partierna och eftersom medierna 
fokuserar särskilt mycket på partiledarna.32 

Teoretiskt skulle det kunna leda till en förstärkningseffekt i 
den meningen att valrörelsen leder till att människor ser mer po-
sitivt på partiledaren för det parti som de sympatiserar med och 
mer negativt på partiledarna för övriga partier. Det skulle också 
kunna leda till en mobiliseringseffekt i den meningen att valrö-
relsen leder till att människor uppfattar alla eller de flesta parti-
ledare mer positivt. Partiledarnas och partiernas ökade synlighet 
skulle också kunna leda till en kombination av förstärknings- och 
mobiliseringseffekter. 

När det gäller den svenska valrörelsen 2006 finns det dock skäl 
att anta att två partiledare avviker från det övergripande mönstret, 
närmare bestämt Göran Persson och Lars Leijonborg. Båda blev 
hårt kritiserade och fick mycket negativ publicitet, inte minst Lars 
Leijonborg efter att dataintrångsskandalen bröt ut.33 Oavsett detta 
är den övergripande hypotesen att en mobiliseringseffekt bidrog 
till att partiledarna under valrörelsen 2006 successivt uppfattades 
alltmer positivt av väljarna.

H2: Under valrörelsen uppfattades partiledarna successivt alltmer posi-
tivt av väljarna. 
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Valrörelser handlar inte bara om politiska partier och kandidater, 
de handlar också om kampen över dagordningen. Forskningen 
kring dagordningsteorin visar tydligt att det finns ett samband 
mellan de frågor som medierna uppmärksammar och de frågor 
som människor tycker är viktiga.34 Samtidigt hävdar teorin om 
sakägarskap (issue ownership) att olika partier äger olika frågor i 
den meningen att de förknippas med och har större förtroende 
när det gäller vissa politiska frågor än andra.35 Ur partiernas per-
spektiv är det därför centralt att valrörelserna handlar om de frå-
gor som de äger. 

Forskning har också visat att det finns ett samband mellan 
vilka frågor som står på dagordningen och vilka frågor som män-
niskor utgår från när de bedömer de politiska alternativen – så 
kallad priming.36 Om valrörelsen handlar om arbetslösheten är det 
därför sannolikt att människor utgår från partiernas politik när 
det gäller arbetslösheten när de bedömer partierna och bestämmer 
hur de ska rösta. Omvänt är sannolikheten liten att människor ska 
utgå från partiernas försvarspolitik om den frågan inte är framträ-
dande på dagordningen. 

Samtidigt visar dagordningsforskningen att människors upp-
fattningar om vad som är de viktigaste frågorna ofta är instabila. 
Vad människor uppfattar som de viktigaste frågorna beror inte i 
första hand på hur verkligheten ser ut utan lika mycket eller mer 
på vilka frågor som medierna lyfter fram, vilka frågor som parti-
erna driver och vilket behov av orientering som människor har.37 

Med tanke på detta kan det förväntas att människors uppfatt-
ningar om vad som är de viktigaste frågorna förändras under en 
valrörelse. Det kan också förväntas att antalet frågor som minst 
tio procent av allmänheten anser vara viktigast krymper under en 
valrörelse. Skälet är att allmänhetens dagordning i regel inte inne-
håller mer än fem till sju frågor och att kampen om dagordningen 
rimligen avgörs successivt under en valrörelse.38 Detta leder fram 
till den tredje hypotesen:
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H3: Under valrörelsen förändrades allmänhetens dagordning till att 
innehålla färre frågor som allmänheten ansåg vara de viktigaste.

De två första hypoteserna handlar om mobiliseringseffekter med-
an den tredje hypotesen handlar om en kristalliseringseffekt. Med 
kristalliseringseffekt avses att valkampanjerna och mediernas be-
vakning av dem leder till ökad säkerhet, tydlighet eller enighet, 
på antingen individuell eller aggregerad nivå. Det kan exempelvis, 
som i den tredje hypotesen, handla om vilka frågor allmänheten 
anser vara de viktigaste. En annan kristalliseringseffekt skulle 
kunna vara att människor blir alltmer säkra på vilket parti de tän-
ker rösta på under valrörelsens gång. 

Som valundersökningarna visat har väljarrörligheten ökat dra-
matiskt under de senaste decennierna och allt fler bestämmer sig 
allt senare för vilket parti de ska rösta på. Mellan 1968 och 2006 
ökade andelen svenska väljare som under valrörelsen bestämmer 
vilket parti de ska rösta på från 23 till 58 procent. Samtidigt ökade 
andelen väljare som byter parti mellan två valrörelser från 13,7 
procent 1968 till 37,1 procent 2006, medan andelen väljare som 
byter parti under valrörelserna ökade från 8,4 procent 1968 till 20,1 
procent 2006. Samtidigt sjönk andelen väljare som starkt identi-
fierar sig med något parti till rekordlåga 15 procent, ned från 39 
procent i samband med 1968 års val.39 När valdagen närmar sig 
måste väljarna dock fatta sitt beslut utifrån den information de 
inhämtat och de tankar, intryck och känslor som har väckts under 
valrörelsens gång. Det leder till den fjärde hypotesen:

H4: Under valrörelsen blev väljarna alltmer säkra på vilket parti de 
tänkte rösta på.

Den fråga som oftast sysselsätter politiker och journalister är dock 
inte frågan om olika mobiliserings- och kristalliseringseffekter. 
Det är vilka som är vinnare och förlorare i kampen om männi-
skors röster. Oftast undersöks det genom att jämföra hur många 
som säger att de tänker rösta på olika partier i olika opinions-
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undersökningar där olika personer deltar. Sådana undersökningar 
mäter väljarrörlighet på den aggregerade nivån. Jämfört med den 
typen av undersökningar är fördelen med panelundersökningar 
att man intervjuar samma personer vid flera tillfällen. Därmed 
kan man studera väljarrörligheten på den individuella nivån. Ge-
nom panelundersökningar kan man även studera skillnader mel-
lan dem som vid valrörelsens början visste vilket parti de tänkte 
rösta på och dem som var osäkra. Mot den bakgrunden ska föl-
jande forskningsfrågor också undersökas:

F1: Vilka partier vann respektive förlorade väljare under valrörelsen 
2006?
F2: Vilka partier vann respektive förlorade i kampen om de osäkra väl-
jarna under valrörelsen 2006?

Metod och data
För att pröva hypoteserna och besvara forskningsfrågorna ovan 
kommer jag att använda mig av den panelundersökning som ge-
nomfördes av Demokratiinstitutet i samarbete med IFS AB under 
valrörelsen 2006. Avsikten med panelundersökningen var att ge-
nomföra en första omgång intervjuer före inledningen av valrö-
relsen, en andra omgång under valrörelsen och en tredje omgång 
direkt efter valdagen. Den första omgången intervjuer genomför-
des därför mellan den 7 och 18 augusti, den andra mellan den 
28 augusti och 15 september och den tredje mellan den 18 och 27 
september. Intervjuerna genomfördes så att de som intervjuades 
tidigt i den första omgången intervjuades tidigt också i den andra 
och tredje omgången medan de som intervjuades sent i den förs-
ta omgången intervjuades sent i den andra och tredje omgången. 
För varje enskild intervjuperson gick det cirka tre veckor mellan 
intervjuomgångarna.

Samtliga intervjuer genomfördes av IFS AB genom telefonin-
tervjuer med ett representativt urval medborgare. Varje intervju-
person kontaktades upp till sex gånger innan han eller hon ersat-
tes av en annan intervjuperson. Den första omgången intervjuer 
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inkluderade 2 161 intervjupersoner, den andra omgången 1 158 in-
tervjupersoner och den sista omgången 1 007 intervjupersoner. 
1 007 personer deltog med andra ord i samtliga intervjuomgångar 
och den fortsatta analysen kommer att baseras på deras svar. 

Av dessa 1 007 intervjupersoner var 57 procent män och 43 pro-
cent kvinnor. Även om män, högutbildade och äldre var något 
överrepresenterade speglar det slutliga urvalet befolkningen täm-
ligen väl demografiskt sett.40 Samtidigt bör det nämnas att de som 
är politiskt intresserade är något överrepresenterade i det slutliga 
urvalet.41

Mobiliseringseffekter 
En av de slutsatser som drogs tidigare var att den centrala frågan 
inte är om det finns några kampanjeffekter. Den centrala frågan är 
när, hur och under vilka förhållanden som kampanjeffekter uppstår, 
hur stora olika kampanjeffekter är och från vilka perspektiv de har 
betydelse. I de kommande avsnitten ska jag därför undersöka om 
2006 års valrörelse (när) i ett land med många partier, propor-
tionella val, hög väljarrörlighet och sjunkande partiidentifikation 
(under vilka förhållanden) hade mobiliseringseffekter och kristal-
liseringseffekter samt påverkade hur väljarna uppfattade partile-
darna och hur de tänkte rösta (hur).

Den första hypotesen förutspådde att valrörelsen 2006 mobi-
liserade människor politiskt, manifesterat i form av ökat politiskt 
intresse, ökad nyhetskonsumtion, ökad frekvens av politiska dis-
kussioner och en ökning av andelen som ansåg att valutgången 
var viktig. För att undersöka om hypotesen stämmer fick intervju-
personerna svara på ett antal frågor om sitt politiska intresse, sin 
nyhetskonsumtion med mera. 

När det gäller politiskt intresse fick människor svara på frågan 
»Allmänt sett, hur intresserad är du av politik?« på en skala från 1 
(inte alls intresserad) till 5 (mycket intresserad). 

När det gäller hur ofta människor diskuterar politik fick de 
svara på frågan »Hur ofta pratar du i allmänhet om politik med 
vänner och familj?« på en skala från 1 (aldrig) till 5 (mycket ofta). 
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Frågan om nyhetskonsumtion undersöktes genom frågan »All-
mänt sett, i vilken utsträckning följer du nyhetsrapporteringen 
om politik?«. Återigen gick svarsalternativen från 1 (aldrig) till 5 
(mycket ofta). 

Frågan om valutgångens betydelse undersöktes med hjälp av 
frågan »Hur viktigt upplever du att resultatet av årets riksdagsval 
är?« på en skala från 1 (helt oviktigt) till 5 (mycket viktigt). För 
att undersöka förekomsten av effekter jämfördes medelvärdena (t-
test). Resultaten redovisas i tabell 8.1.

Tabell 8.1. Mobiliseringseffekter under valrörelsen 2006. Medelvärden.

Våg 1 Våg 2 Våg 3 Förändring mellan våg 1 och 3

Politiskt intresse 3,14 3,14 3,21 +0,07**

Frekvens politiska diskussioner 2,79 2,75 2,82 +0,03

Nyhetskonsumtion 3,23 3,28 3,40 +0,17***

Valutgångens betydelse 4,20 4,24 4,28 +0,08**

Anm.: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Resultaten visar att valrörelsen 2006 hade vissa mobiliseringsef-
fekter: Både det politiska intresset och nyhetskonsumtionen ökade 
under valrörelsen och i takt med att valrörelsen fortskred var det 
allt fler som upplevde valutgången som viktig. Effekterna är inte 
stora men statistiskt signifikanta. Däremot ökade inte frekvensen 
av politiska diskussioner nämnvärt. Den starkaste effekten gäl-
ler nyhetskonsumtionen, där medelvärdet ökade från 3,23 till 3,40 
mellan den första och sista omgången intervjuer. Den slutsats som 
kan dras av det är att den första hypotesen får stöd, om än inte när 
det gäller hur ofta människor diskuterar politik.

Undersökningen inkluderade också en fråga om hur många 
dagar den senaste veckan som intervjupersonerna hade följt ny-
heterna i ett antal medier, antingen i deras traditionella form eller 
på Internet. Den frågan gör det möjligt att studera förändringar 
av människors mediekonsumtion på en mer detaljerad nivå. Givet 
att människors mediekonsumtion är relativt stabil och följer vissa 
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mönster, särskilt när det gäller morgontidningar, kan det för-
väntas att eventuella mobiliseringseffekter är starkare för kvälls-
tidningar och etermedier än för morgontidningar.42 Resultaten i 
form av medelvärden (antal dagar under den senaste veckan) re-
dovisas i tabell 8.2.

Tabell 8.2. Förändringar av människors mediekonsumtion. Medelvärden.

Våg 1 Våg 2 Våg 3 Förändring mellan våg 1 och 3

Rapport 4,66 4,69 4,90 +0,24*

Aktuellt 4,06 3,97 4,05 -0,01

TV4 Nyheterna 3,75 3,68 3,77 +0,02

Dagens Eko 2,94 2,94 3,09 +0,15*

Dagens Nyheter 1,98 2,01 2,00 +0,02

Svenska Dagbladet 1,51 1,59 1,57 +0,06

Aftonbladet 2,77 2,88 2,94 +0,17***

Expressen 1,95 2,08 2,02 +0,07

Anm.: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Resultaten visar att konsumtionen av vissa medier ökade signifi-
kant medan den i andra fall var i princip oförändrad. De medier 
som vann mest på den ökade mediekonsumtionen mellan den 
förs ta och sista intervjuomgången var Rapport, Aftonbladet och 
Dagens Eko. Övriga förändringar är inte signifikanta. Det kan 
dock noteras att samtliga förändringar, med undantag för Aktu-
ellt där förändringen var i princip obefintlig, var positiva. 

Det kan också noteras att konsumtionen av de olika medierna 
varierade under valrörelsens gång. Ökningen är sällan linjär, vil-
ket antyder att mediekonsumtionen påverkas av vad som händer 
och hur relevanta eller intressanta människor upplever att nyhe-
terna är. Oavsett detta kvarstår den övergripande slutsatsen att 
den första hypotesen i stort får stöd, även om storleken på mobili-
seringseffekterna inte är särskilt imponerande.

Den andra hypotesen förutspådde att partiledarna skulle 
komma att uppfattas alltmer positivt av väljarna under valrörelsen 
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2006 – med viss reservation för Göran Persson och Lars Leijon-
borg, som båda utsattes för kritik och fick mycket negativ pub-
licitet. För att undersöka den hypotesen fick intervjupersonerna 
bedöma samtliga partiledare på en skala från 1 (mycket negativ) 
till 5 (mycket positiv). Den exakta frågeformuleringen var: »Vad 
är din allmänna uppfattning om följande partiledare?«. Intervju-
personerna kunde också välja att svara »vet ej«, men de svaren har 
exkluderats från den fortsatta analysen. Eftersom Miljöpartiet har 
två språkrör ingick båda i undersökningen. Resultaten i form av 
medelvärden redovisas i tabell 8.3.

Tabell 8.3. Förändringar av människors bedömningar av partiledarna under valrörelsen 2006. 

Medelvärden. 

Våg 1 Våg 2 Våg 3 Förändring mellan våg 1 och 3

Göran Hägglund (KD) 2,51 2,82 3,02 +0,51***

Lars Leijonborg (FP) 2,53 2,52 2,42 –0,09***

Lars Ohly (V) 2,03 2,24 2,40 +0,37***

Maud Olofsson (C) 2,53 2,67 2,93 +0,40***

Göran Persson (S) 2,78 2,91 2,63 –0,15***

Fredrik Reinfeldt (M) 3,17 3,24 3,52 +0,35***

Maria Wetterstrand (MP) 2,43 2,51 2,80 +0,37***

Peter Eriksson (MP) 2,22 2,31 2,47 +0,25***

Anm.: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. Antalet intervjupersoner var 853 – Göran Hägglund, 
955 – Lars Leijonborg, 952 – Lars Ohly, 958 – Maud Olofsson, 980 – Göran Persson, 967 – 
Fredrik Reinfeldt, 915 – Maria Wetterstrand och 889 – Peter Eriksson. 

Tabellen visar flera intressanta resultat. För det första är det up-
penbart att vissa partiledare – framför allt Fredrik Reinfeldt – 
uppfattades mycket mer positivt än andra. De partiledare som 
uppfattades mest negativt i den tredje omgången intervjuer var 
Lars Ohly (V) och Lars Leijonborg (FP). Även Peter Eriksson 
bedömdes förhållandevis negativt. 

Tar man hänsyn till partiernas storlek framstår dock bedöm-
ningen av Göran Persson (S) som särskilt negativ. På samma sätt 
framstår bedömningen av Göran Hägglund (KD) och Maud 
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Olofsson (C) som särskilt positiva om man tar hänsyn till storle-
ken på deras respektive partier. Den partiledare som uppfattades 
mest positivt var, utan tvekan, Fredrik Reinfeldt.

För det andra visar resultaten stöd för den andra hypotesen: 
under valrörelsens gång uppfattades samtliga partiledare utom 
Lars Leijonborg och Göran Persson alltmer positivt av de svenska 
väljarna. I samtliga fall är förändringarna mellan den första och 
sista intervjuomgången dessutom signifikanta. När partierna och 
deras ledare är mer aktiva och synliga i offentligheten påverkar det 
människor. Om det inte finns särskilda omständigheter påverkar 
det dessutom människor till att tycka bättre om partiledarna. Det 
tyder på att ökad synlighet i regel leder till ökad popularitet. Det 
gäller kanske framför allt dem som är nya partiledare eller ledare 
för mindre partier, eftersom de är mindre kända och synliga mel-
lan valrörelserna. Det kan förklara varför den största vinnaren var 
Göran Hägglund (+0,51), följd av Maud Olofsson (+0,40). 

Intressant nog visar valundersökningen att det bara fanns tre 
fall där partiledarna möjligen hade en självständig effekt på val-
utgången, eller för att citera Henrik Oscarsson och Sören Holm-
berg: »I valet 2006 var partiledareffekten signifikant för tre parti-
ledare – Göran Persson, Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund. 
Det är en bra nyhet för Reinfeldt som var klart populär, men en 
sämre nyhet för den impopuläre Persson.»43 I båda undersökning-
arna vann Reinfeldt framgång medan Persson mötte motgång. 

För att återgå till hypoteserna visar resultaten att valrörelsen 
2006 mobiliserade människor politiskt. Ur ett demokratiskt per-
spektiv är den mobiliseringen positiv. Förändringarna av det po-
litiska intresset, nyhetskonsumtionen och synen på partiledarna 
med mera påverkade möjligen inte valutgången men bör ses som 
kampanjeffekter, oavsett om effekterna var avsedda eller oavsedda 
och oavsett vilka partier som vann eller förlorade på dem. 

Kristalliseringseffekter
Kristalliseringseffekter handlar om förändringar som innebär 
ökad säkerhet, tydlighet eller enighet när det gäller exempelvis 
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vilka frågor som är de viktigaste eller vilket parti som är det bästa. 
Kristalliseringseffekter kan uppstå på både den aggregerade och 
individuella nivån. På den individuella nivån innebär de att laten-
ta åsikter och värderingar blir tydliga, vad Lazarsfeld och kollegor 
kallar aktivering.44 På den aggregerade nivån kan kristalliserings-
effekter innebära bland annat att den allmänna opinionen präglas 
av ökad enighet, exempelvis om vilka frågor som är de viktigaste.

Utifrån det förutspådde den tredje hypotesen att allmänhetens 
dagordning skulle förändras under valrörelsen 2006 till att inne-
hålla färre frågor som allmänheten ansåg vara viktigast. För att 
undersöka detta fick intervjupersonerna svara på frågan »Vilken 
tycker du är den viktigaste politiska frågan i Sverige just nu?«. 
Frågan var öppen men endast en fråga fick anges. Svaren kodades 
sedan utifrån en lista som innehöll drygt 20 frågor. 

För att pröva hypotesen redovisar tabell 8.4 vilka som var de 
fem viktigaste frågorna på allmänhetens dagordning i den första, 
andra och tredje intervjuvågen under valrörelsen. Rangordningen 
har gjorts utifrån vilka frågor som ansågs vara de viktigaste i bör-
jan av valrörelsen.

Tabell 8.4. Förändringar av allmänhetens dagordning under valrörelsen 2006 

– de fem viktigaste frågorna. Procent.

Våg 1 Våg 2 Våg 3 Förändring mellan våg 1 och 3

Arbetslösheten 34,5 43,0 53,6 +19,1***

Skatterna 11,5 8,9 6,4 –5,1***

Äldrevård 11,1 10,7 6,5 –4,6***

Sjukvård 10,8 9,3 8,5 –2,3***

Utbildning 8,0 6,7 4,5 –3,5***

Antal 885 905 880

Anm.: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. De som inte ville svara eller uppgav någon fråga som 
inte fanns med på listan har uteslutits från den fortsatta analysen. 

Resultaten visar att alla förändringar mellan den första och tredje 
intervjuomgången är statistiskt signifikanta. De visar också att 
antalet frågor som nämndes av åtminstone 10 procent av intervju-
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personerna sjönk från 4 i den första intervjuomgången till 2 i den 
andra och endast 1 i den sista intervjuomgången. Det kan ses som 
ett uttryck för en kristalliseringseffekt. 

Studerar man hur stor andel som uppgav någon av de 5 vikti-
gaste frågorna ökade den från 75,9 till 78,6 och 79,5 procent i inter-
vjuomgång ett, två respektive tre. Andelen som angav någon av de 
3 viktigaste frågorna ökade på samma sätt från 57,1 till 63 och 68,6 
procent i den första, andra respektive tredje intervjuomgången. Ju 
längre valrörelsen pågick, desto mer enig blev allmänheten om 
vad som var den eller de viktigaste politiska frågorna. Slutsatsen 
är därför att den tredje hypotesen får stöd. 

Den fråga som var allra viktigast var utan tvekan arbetslös-
hetsfrågan. I början av valrörelsen uppgav 34,5 procent att det var 
den viktigaste frågan, men i takt med att valrörelsen fortskred 
ökade andelen till 53,5 procent. Både ökningen med 19 procenten-
heter och andelen som ansåg att arbetslösheten var den viktigaste 
frågan är remarkabel. Det gynnade för övrigt Moderaterna och 
den borgerliga alliansen, enligt Oscarsson och Holmberg: »Sys-
selsättningsfrågan blev valets viktigaste fråga. Det blev negativt 
för Socialdemokraterna eftersom partiet inte längre – som alltid 
tidigare – uppfattades som bäst på sysselsättningsfrågor. Den po-
sitionen tog de nya Moderaterna över.«45

Den fjärde hypotesen handlar också om kristalliseringseffek-
ter, fast den här gången på den individuella nivån. Enligt den bör 
väljarna ha blivit alltmer säkra på vilket parti de tänkte rösta på 
under valrörelsens gång. För att undersöka detta fick intervjuper-
sonerna svara på frågan »När det gäller ditt val av parti, hur pass 
säker är du på hur du tänker rösta?«. Skalan sträckte sig från 1 
(inte alls säker) till 5 (mycket säker). Eftersom den sista intervju-
omgången genomfördes efter valdagen ställdes frågan bara i den 
första och den andra intervjuomgången. Om hypotesen stämmer 
ska medelvärdet öka under valrörelsens gång.

Resultaten visar att hypotesen får signifikant stöd. Mellan 
första och andra intervjuomgången ökade medelvärdet från 4,00 
till 4,24. Samtidigt sjönk andelen osäkra väljare från 13,0 till 10,9 
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procent under samma tidsperiod. Det tyder på att valrörelsen de 
facto hjälper människor att komma fram till vilket parti de ska 
rösta på och känna sig säkra i sitt röstbeslut. Ur ett demokratiskt 
perspektiv är det positivt – oavsett vilket eller vilka partier det 
gynnar eller missgynnar. 

Vinnare och förlorare
När valkampanjerna och valrörelsen var över och alla röster räk-
nade visade resultaten att väljarna ville se förändring. Socialde-
mokraterna gjorde sitt sämsta val sedan demokratins genombrott, 
och Moderaternas uppgång var den största någonsin för ett enskilt 
parti mellan två på varandra följande riksdagsval. Efter tolv år 
vid makten tvingades Socialdemokraterna träda tillbaka, medan 
de borgerliga partierna för fjärde gången vann regeringsmakten. 
För första gången bildade de en majoritetsregering. Strategin att 
satsa på att forma Allians för Sverige visade sig vara lyckosam.46 
Att den borgerliga alliansen vann trots att ekonomin var stark är 
särskilt anmärkningsvärt. Det har aldrig hänt tidigare i Sverige 
och normalt sett gynnar en stark ekonomi det parti som sitter vid 
makten.47 Det slutliga valresultatet och förändringen sedan riks-
dagsvalet 2002 redovisas i tabell 8.5.

Tabell 8.5. Riksdagsvalsresultaten 2006 och 2002. Procent.

2006 2002 Förändring

Vänsterpartiet 5,9 8,4 –2,5

Socialdemokraterna 35,0 39,8 –4,8

Miljöpartiet 5,2 4,6 +0,6

Centerpartiet 7,9 6,2 +1,7

Folkpartiet 7,5 13,4 –5,9

Kristdemokraterna 6,6 9,2 –2,6

Moderaterna 26,2 15,3 +10,9

Övriga partier 5,7 3,1 +2,6
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Att valet 2006 innebar stora förändringar är dock ingen nyhet. 
Den stora frågan är vad som hände under valrörelsen. Vilka par-
tier vann respektive förlorade röster under valrörelsen och vilka 
vann respektive förlorade i kampen om de osäkra väljarna? Tack 
vare panelundersökningen kan vi studera detta på individnivån. 
Vi vet hur våra 1 007 intervjupersoner uppgav att de tänkte rösta i 
början och under valrörelsen och vi vet vilka partier de uppgav att 
de slutligen röstade på. 

Låt oss börja med att studera vilka partier intervjupersonerna 
uppgav att de tänkte rösta på i den första och andra intervjuom-
gången, och vilket parti de uppgav att de röstade på när de inter-
vjuades för den tredje gången direkt efter valdagen. I den analysen 
kommer jag att fokusera enbart på dem som uppgav att de skulle 
eller hade röstat på något av partierna i riksdagen. Övriga svar 
lägger jag tills vidare åt sidan, även om jag ska återkomma till de 
osäkra väljarna. Frågan som ställdes var »Vilket parti tänker du 
rösta på i det kommande riksdagsvalet?« (första och andra inter-
vjuomgången) respektive »Vilket parti röstade du på i riksdagsva-
let?« (tredje intervjuomgången). Resultaten redovisas i tabell 8.6.

Tabell 8.6. Röstintentioner under valrörelsen och röstande i valet 2006. Procent.

Våg 1 Våg 2 Våg 3 Förändring mellan våg 1 och 3

Vänsterpartiet 6,3 6,5 7,5 +1,2

Socialdemokraterna 39,8 40,6 39,9 +0,1

Miljöpartiet 6,2 6,0 5,9 –0,3

Centerpartiet 6,3 6,8 7,2 +0,9

Folkpartiet 9,5 7,4 7,4 –2,1*

Kristdemokraterna 4,1 4,8 6,4 +2,4***

Moderaterna 27,7 27,9 25,8 –1,9

Anm.: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. Antalet svar var: våg 1 = 758, våg 2 = 796, 
våg 3 = 880. 

Resultaten visar att fyra partier vann medan tre partier förlorade 
röster under valrörelsen. De som vann röster under valrörelsens 
gång var Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
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Kristdemokraterna, medan Miljöpartiet, Folkpartiet och faktiskt 
även Moderaterna förlorade röster. Dock var endast två av föränd-
ringarna signifikanta och de visar att Folkpartiet förlorade medan 
Kristdemokraterna vann röster. Folkpartiet tappade röster mellan 
den första och den andra intervjuomgången, vilket kan tolkas som 
en effekt av dataintrångsskandalen.48 Kristdemokraterna vann 
röster mellan andra och tredje intervjuomgången.

Möjligen förvånar det att Moderaterna förlorade röster un-
der valrörelsen, med tanke på vilken valframgång de fick 2006. 
Den största vinsten skedde dock mellan valet 2002 och valet 2006. 
Framgång mellan valen är inte samma sak som framgång under 
valrörelsen. Vissa partier är bättre än andra på att valspurta och 
särskilda omständigheter kan leda till positiva eller negativa över-
raskningar för partierna under olika valrörelser. Resultaten an-
tyder också hur rörliga väljarna var under valrörelsen, vilket det 
finns skäl att återkomma till. 

I exempelvis Socialdemokraternas fall ökade röstandelen något 
mellan den första och den andra intervjuomgången, men mellan 
den andra och den sista intervjuomgången tappade de ungefär 
lika många röster som de tidigare hade vunnit. Vänsterpartiet låg 
i princip stilla mellan första och andra intervjuomgången, för att 
sedan gå framåt under valrörelsens absoluta slutfas. Det omvända 
mönstret gällde Moderaterna. Centerpartiet å sin sida ökade nå-
got mellan varje intervjuomgång.

Svaret på den första forskningsfrågan är i varje fall att de parti-
er som vann väljare under valrörelsen 2006 i första hand var Krist-
demokraterna, följt av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Samti-
digt förlorade i första hand Folkpartiet, följt av Moderaterna och 
Socialdemokraterna, röster under valrörelsen.

Den andra forskningsfrågan var vilka partier som vann re-
spektive förlorade i kampen om de osäkra väljarna. Det totala an-
talet personer som deltog i samtliga tre intervjuomgångar och som 
under den första intervjun uppgav att de var osäkra var 131. Om 
man utesluter dem som inte uppgav vilket parti de tänkte rösta 
på i den andra intervjuomgången minskar antalet till 120. Om 
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man därutöver utesluter dem som i den tredje intervjuomgången 
inte uppgav vilket parti de slutligen röstade på minskar antalet till 
114 personer. Det låga antalet svarspersoner gör att man bör vara 
mycket försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser. Sam-
tidigt möjliggör panelundersökningen en studie av hur dessa 114 
personer, osäkra vilket parti de skulle rösta på när de intervjuades 
första gången, rörde sig under valrörelsens gång.

I den första intervjun var 13 procent osäkra på vilket parti de 
tänkte rösta på. Hur förändrades deras röstintentioner mellan den 
första och den andra intervjuomgången? Fortsatte de vara osäkra 
eller fann de något parti att rösta på? Svaret återfinns i figur 8.1.

Resultaten visar att drygt 40 procent fortsatte att vara osäkra 
på vilket parti de tänkte rösta på. De cirka tre veckors valkam-
panjande som pågick mellan den första och andra omgången in-
tervjuer lyckades inte övertyga dessa väljare. De partier som var 
mest framgångsrika i kampen om de osäkra väljarna mellan den 
första och andra intervjuomgången var Socialdemokraterna och 
Moderaterna. 

Figur 8.1. Förändring av de osäkra väljarnas röstintentioner mellan våg 1 och 2. Procent.

Osäkra väljare våg 1: 13Kristdemokraterna 2,5 Andra svar/partier 5,9

Centerpartiet 5,8 Moderaterna 11,7 Folkpartiet 3,3Socialdemokraterna 
20

Miljöpartiet: 5,8 Vänsterpartiet 1,7Osäkra 43,3
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Tolkningen av resultaten förändras dock om man jämför hur 
stor andel av de osäkra väljarna som de olika partierna vann med 
partifördelningen bland samtliga väljare i samband med den andra 
omgången intervjuer. Om man utesluter de väljare som var fort-
satt osäkra vann Socialdemokraterna 35,3 procent, Centerpartiet 
10,3 procent, Folkpartiet 5,9 procent, Moderaterna 20,6 procent, 
Kristdemokraterna 4,4 procent, Vänsterpartiet 2,9 procent och 
Miljöpartiet 10,3 procent av de osäkra väljarna. 

De partier som fick en större andel röster bland de osäkra väl-
jarna än bland samtliga väljare i den andra vågen av intervjuer 
var Miljöpartiet och Centerpartiet. Både Socialdemokraterna och 
Moderaterna vann en mindre andel röster bland de osäkra väl-
jarna jämfört med samtliga väljare vid tidpunkten för den andra 
vågen av intervjuer. Ur det här perspektivet var Centerpartiet och 
Miljöpartiet vinnarna i kampen om de osäkra väljarna under den 
första delen av valrörelsen 2006.

Att lyckas vinna sympatier bland osäkra eller andra väljare är 
en sak, att behålla dem och verkligen vinna deras röster är en 
annan. Nästa steg i analysen är därför att studera hur de som var 

Osäkra väljare våg 1: 13Kristdemokraterna 8,8 Andra svar/partier 10,5

Centerpartiet 8,8 Moderaterna 18,4 Folkpartiet 7,0Socialdemokraterna 
32,5

Miljöpartiet: 7,9 Vänsterpartiet 6,1

Figur 8.2. Förändring av de osäkra väljarnas röstintentioner mellan våg 1 och 3. Procent.
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osäkra i den första omgången intervjuer uppgav att de faktiskt 
röstade. Resultaten redovisas i figur 8.2.

Av de osäkra väljarna i början av valrörelsen bestämde sig cirka 
10 procent slutligen för att inte rösta alls, rösta blankt eller rösta på 
något av de partier som inte kom in i riksdagen. Cirka 89 procent 
av de osäkra väljarna hittade därmed till slut något riksdagsparti 
att rösta på. 

Om man jämför hur många procent partierna fick totalt sett 
med hur många procent de vann bland de tidigare osäkra väljarna 
visar det sig att tre partier var mer framgångsrika än de andra. Så-
väl Miljöpartiet som Centerpartiet och Kristdemokraterna vann 
en större andel väljare bland de tidigare osäkra än de vann totalt 
sett. Ur det perspektivet var dessa partier de mest framgångsrika i 
kampen om just de osäkra väljarna.

Studerar man de osäkra väljarna närmare visar det sig emeller-
tid att medan 131 väljare var osäkra i den första intervjuomgången 
och 110 i den andra, var det bara 52 som var osäkra både den förs-
ta och den andra gången de intervjuades. Vad det betyder är att 
det inte nödvändigtvis var samma personer som var osäkra i den 
andra intervjuomgången som i den första. En del förblev osäkra 
genom hela valrörelsen, en del gick från att ha som avsikt att rösta 
på ett särskilt parti till att bli osäkra medan andra bestämde sig 
för vilket parti de skulle rösta på mellan den första och andra 
omgången intervjuer. 

En separat analys av de osäkra i den andra intervjuomgången 
visar att 34 procent röstade på Socialdemokraterna, 11,7 procent på 
Centerpartiet, 11,7 procent på Folkpartiet, 16 procent på Modera-
terna, 7,4 procent på Kristdemokraterna, 4,3 procent på Vänster-
partiet och 3,2 procent på Miljöpartiet. De övriga valde att rösta 
blankt, på något parti som inte kom in i riksdagen eller att inte 
rösta. 

Ur det perspektivet var Centerpartiet och Folkpartiet de främs-
ta vinnarna i kampen om de osäkra väljarna i slutet av valrörelsen, 
i den meningen att de båda vann en större andel röster bland de 
osäkra väljarna än totalt sett. Ur det perspektivet framstår samti-
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digt Moderaterna som förlorare i kampen om de osäkra väljarna 
under slutspurten.

Svaret på den andra forskningsfrågan – vilka partier som vann 
respektive förlorade i kampen om de osäkra väljarna – beror med 
andra ord på om analysen utgår från dem som var osäkra i början 
respektive i mitten av valrörelsen. Lika viktigt och intressant är 
samtidigt att analysen visar hur rörliga väljarna var under valrö-
relsen. De kategorier som brukar användas för att beskriva väl-
jarna – osäkra, moderater, socialdemokrater och så vidare – fram-
står ofta som självklara och tydliga, men under ytan pågår stora 
rörelser som blir tydliga först när man analyserar förändringarna 
på individnivån. Så länge man studerar den aggregerade nivån 
syns det inte om exempelvis 100 väljare byter från Centerpartiet 
till Miljöpartiet samtidigt som 100 andra väljare byter från Miljö-
partiet till Centerpartiet. Förändringarna tar ut varandra och ger 
en bild av stabilitet. Den bilden är dock skenbar.

Detta blir särskilt tydligt om man studerar andelen väljare som 
i den andra omgången intervjuer gav stöd åt samma partier som 
i den första omgången och som samtidigt röstade på det parti de 
sade att de tänkte rösta på i den första och andra omgången inter-
vjuer. Resultaten av en sådan analys redovisas i tabell 8.7.

Tabell 8.7. Andel väljare som fortsatte stödja samma parti under hela valrörelsen. Procent.

Våg 1 Våg 2 Våg 3 Förlust mellan våg 1 och 3 Antal

Vänsterpartiet 100 80,0 77,1 –22,9 45

Socialdemokraterna 100 94,8 91,8 –8,2 286

Miljöpartiet 100 84,4 70,2 –29,8 45

Centerpartiet 100 81,4 80,9 –19,1 43

Folkpartiet 100 74,2 62,0 –38,0 66

Kristdemokraterna 100 82,1 82,1 –27,9 28

Moderaterna 100 93,0 88,4 –11,6 199

Analysen visar tydligt att väljarrörligheten är betydande. Av alla 
som inledningsvis sade att de tänkte rösta på Kristdemokraterna 
var det exempelvis endast cirka 82 procent som slutligen gjorde 
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det. Med andra ord förlorade Kristdemokraterna cirka 28 procent 
av de röster som de »hade« i den första omgången intervjuer. På 
samma sätt förlorade Miljöpartiet närmare 30 procent av de röster 
som de »hade« i den första intervjuomgången. 

De partier som var bäst på att behålla sina väljare var Social-
demokraterna, följt av Moderaterna. Det parti som var absolut 
sämst på att behålla sina väljare var Folkpartiet, som förlorade 
nästan fyrtio procent av dem som i början av valrörelsen sade att 
de tänkte rösta på det partiet. Dataintrångsskandalen är troligen 
en viktig förklaring till detta, men allmänt sett kan svårigheterna 
att behålla väljarna inte förklaras av skandaler och särskilt uppse-
endeväckande händelser. Dels är Folkpartiet det parti som över-
lag har minst lojala sympatisörer, dels visar resultaten att framför 
allt Miljöpartiet och Kristdemokraterna också var förhållandevis 
dåliga på att behålla »sina« väljare – trots att de liksom de övriga 
partierna inte var inblandade i några större skandaler.49

Vad resultaten framför allt visar är att väljarrörligheten är om-
fattande och att valrörelser är dynamiska till sin natur. Under den 
skenbara stabilitet som ibland råder på ytan sker förändringar hela 
tiden. De förändringarna gör det tydligt att valrörelsen och val-
kampanjerna har en mycket stor betydelse, både för partierna och 
medierna och för demokratin och dess sätt att fungera. 

Sammanfattning och slutsatser
Spelar valrörelser och valkampanjer någon roll? Röstar människor 
ändå inte på de partier som de identifierar sig med eller efter hur 
stark ekonomin är eller hur den sittande regeringen har skött sig? 
Som det här kapitlet visat är svaret i det svenska fallet mycket 
tydligt: valrörelser har stor betydelse, inte enbart men också för 
hur människor röstar.

Valrörelsen 2006 bidrog till att öka människors politiska intres-
se, hur viktig de tyckte valutgången var och till att öka människors 
konsumtion av nyhetsmedier i allmänhet och nyheter om politik i 
synnerhet. Valrörelsen bidrog också till att öka partiledarnas po-
pularitet, med undantag för Göran Persson och Lars Leijonborg, 
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till att förtydliga allmänhetens dagordning och till att öka män-
niskors övertygelse om att de har bestämt sig för att rösta på »rätt« 
parti. Formulerat i termer av olika former av effekter bidrog valrö-
relsen till både mobiliseringseffekter och kristalliseringseffekter.

Valrörelsen bidrog även till omvändningseffekter, vilket visar 
att valkampanjerna har stor betydelse för de partier som kämpar 
om människors röster. De partier som framför allt tycks ha gyn-
nats av den informationsmiljö som formades av olika händelser 
och utspel under valrörelsen 2006 var Kristdemokraterna, Väns-
terpartiet och Centerpartiet. De partier som framför allt förlorade 
röster under valrörelsen var Folkpartiet och Moderaterna. Om de 
eller de andra partierna bedrivit valkampanjerna annorlunda och 
om dataintrångsskandalen inte avslöjats hade valresultatet kunnat 
bli ett annat. 

Att enbart fokusera på vilket stöd partierna fick i den första 
respektive sista omgången intervjuer riskerar dock att leda upp-
märksamheten bort från de kraftiga väljarflöden som gick mellan 
partierna, från partierna till gruppen osäkra samt från gruppen 
osäkra till de olika partierna. Resultaten visar att flera partier för-
lorade mer än 20 procent av de röster som de »hade« i den första 
omgången intervjuer. Även om de samtidigt lyckades vinna röster 
från andra partier visar detta tydligt att människor påverkas av 
valrörelsen och valkampanjer.

Valets utgång är inte avgjord på förhand; den avgörs under val-
rörelsen. På valdagen räknas varje röst och varje förändring sedan 
valrörelsens början har betydelse, oavsett om en del av föränd-
ringarna förblir dolda på grund av att de tar ut varandra.

Den övergripande slutsats som kan dras av detta är att val-
rörelser och valkampanjer har betydelse. De spelar roll, både ur 
ett demokratiskt perspektiv och när det gäller kampen om män-
niskors röster. I en tid när mer än hälften av väljarna först under 
valrörelsen bestämmer vilket parti de ska rösta på är det en när-
mast befängd tanke att valrörelser inte skulle ha några effekter. 
Den gamla frågan ifall valrörelser har någon betydelse bör därför 
förpassas till papperskorgen. 
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Den centrala frågan är inte om det finns några kampanjeffek-
ter. Den centrala frågan är när, hur och under vilka förhållanden 
som kampanjeffekter uppstår, hur stora olika kampanjeffekter är 
och från vilka perspektiv de har betydelse. 

Att kampanjeffekterna kan vara svåra att upptäcka med meto-
der som enbart fångar aggregerade förändringar bör därför inte 
tas som intäkt för att valrörelser och valkampanjer saknar effek-
ter. Tvärtom har de både avsedda och oavsedda effekter. Det kan 
gynna vissa partier och missgynna andra, men viktigast av allt är 
att de bidrar till att mobilisera människor politiskt. Därmed fyller 
de den funktion som de är tänkta att fylla i demokratin. Därmed 
och med hänsyn till övriga kampanjeffekter bör valrörelserna tas 
på allvar av såväl politiska aktörer som medieaktörer och medbor-
gare. Därmed behövs det fler valrörelseundersökningar vid sidan 
av de valundersökningar som redan genomförs i samband med 
varje val.
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5 Brady m.fl., 2006; Holbrook, 1996; Schmitt-Beck & Farrell, 2002. 
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8 McCombs & Shaw, 1972. 
9 McCombs, 2006. 
10 Iyengar & Kinder, 1987; Roskos-Ewoldsen m.fl., 2007. 
11 Iyengar & McGrady, 2007. 
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9. Mediernas dagordningsmakt 
– om medierna, väljarna och jobbfrågan

Adam Shehata

Frågan om mediernas makt över människors tankar och åsikter 
är lika gammal som massmedierna själva. Redan långt före tele-
visionens genomslag konstaterade den amerikanske journalisten 
Walter Lippmann att vår politiska omvärld oftast är både bortom 
räckhåll och bortom synhåll för de flesta människor.1 Få svenskar 
har med egna ögon sett exempelvis hur tvillingtornen på Man-
hattan rasade samman den 11 september 2001 eller hur människor 
drabbats av svält och förtryck i Zimbabwe. Ändå har de flesta 
svenskar bilder av och uppfattningar om detta inombords, bilder 
som i stor utsträckning förmedlats via våra massmedier. 

På samma sätt förhåller det sig i inrikespolitiken och i sam-
band med valrörelser. De bilder av de politiska partierna och av 
sakfrågorna som förmedlas av medierna utgör för många den 
dominerande källan för information om svensk politik. Frågan 
är om de bilder som medierna förmedlar också påverkar väljarna 
under valrörelsen.

I detta kapitel analyseras mediernas makt över publiken un-
der valrörelsen 2006. Framför allt handlar det om jobbfrågan som 
kom att dominera medierna under de sista fyra veckorna före 
valet.2 Utifrån tidigare effektforskning baserad på den så kallade 
dagordningsteorin formuleras ett antal hypoteser som prövas med 
hjälp av en panelundersökning genomförd av Demokratiinstitutet 
i samband med valrörelsen. 
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Makten över dagordningen

Den moderna effektforskningen har varit starkt påverkad av den 
så kallade dagordningsteorin (agenda setting theory) som formule-
rades i en artikel av medieforskarna Maxwell McCombs och Do-
nald Shaw i början av 1970-talet.3 I grunden var deras idé tämligen 
enkel: massmediernas makt ligger inte i att kunna påverka män-
niskors åsikter utan snarare vilka frågor de har åsikter om.4 När 
medierna ger stor uppmärksamhet åt ett samhällsproblem kom-
mer mediepubliken att betrakta detta som en viktig och angelä-
gen fråga. Frågor som därmed står högt på mediernas dagordning 
hamnar så småningom högt även på medborgarnas dagordning. 
Ett viktigt skäl till detta är att de flesta människor är beroende 
av medierna för information om sin omvärld. Dagordningsteorin 
har undersökts i flera länder och stödet för teorin är omfattande.5 
Fram till och med 2004 hade det genomförts uppskattningsvis 
400 studier av dagordningsteorin runt om i världen.6

I varje valrörelse pågår en ständig kamp om vilka frågor som 
ska lyftas fram och diskuteras. Både politiska aktörer och intres-
seorganisationer kämpar för att just deras profilfrågor ska upp-
märksammas i valdebatten. Dagordningskampen förs dessutom 
mellan politiska aktörer och journalister; dessa kan antas ha del-
vis olika syn på vilka frågor och problemformuleringar som är av 
störst värde att lyfta fram.7 

Orsaken är tämligen enkel. Om medierna har makt över vilka 
sakfrågor som väljarna anser vara viktiga, är medieagendan av 
stor betydelse för den aktör som vill påverka väljarnas beteende. 
I slutänden kan till synes opolitiska dagordningseffekter – opoli-
tiska i bemärkelsen att de inte direkt påverkar människors åsikter 

– få just politiska konsekvenser. Amerikansk forskning har näm-
ligen visat att medierna genom att uppmärksamma vissa frågor, 
ämnen eller problem kan påverka hur publiken gör bedömningar 
av politiska kandidater. Denna så kallade priming-effekt utgår 
från den traditionella dagordningsteorin. Statsvetarna Shanto Iy-
engar och Donald Kinder beskriver mediernas priming-makt på 
följande sätt: 
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Genom att uppmärksamma vissa frågor och undvika andra påverkar 
tv-nyheter de kriterier som regeringar, presidenter, politiska förslag 
och politiker bedöms utifrån.8 

Ju större medieuppmärksamhet kring en viss sakfråga, desto stör-
re är sannolikheten att denna fråga väger tyngre när medborgarna 
gör bedömningar av en sittande regering och den politiska oppo-
sitionen. Annorlunda uttryckt har medierna genom sin dagord-
ningsmakt möjlighet att påverka den måttstock väljarna använder 
för att bedöma politiska partier och kandidater.

Trots det omfattande stödet för dagordningsteorin är det möj-
ligt att de traditionella mediernas makt över väljarna har minskat 
under de senaste åren. I 2006 års rapport från SNS Demokratiråd 
konstateras exempelvis att massmediernas och journalisternas 
makt under valrörelser redan kulminerat: »Av allt att döma håller 
de journaliststyrda massmediernas epok på att avlösas av en ny 
fas«.9 

Denna uppfattning är vida spridd i litteraturen om mediernas 
politiska roll i dagens samhälle och har avgörande konsekvenser 
för mediernas potentiella dagordningsmakt. I en tid av snabba 
förändringar på mediemarknaden och i medborgarnas mediean-
vändning skapas nya maktrelationer mellan den politiska kom-
munikationens huvudaktörer politiker, journalister och väljare.10 

Medieforskaren Toshio Takeshita noterar att »massmediernas 
publik håller på att fragmenteras med allt färre människor bero-
ende av traditionella massmedier som markbundna tv-kanaler och 
dagstidningar«.11 

Den tid då de traditionella nyhetsmedierna blint kunde räkna 
med en trogen skara tittare och läsare är därmed förbi. I dag täv-
lar nyhetssändningar och morgontidningar om människors upp-
märksamhet på en betydligt tuffare mediemarknad än för några 
årtionden sedan.12 Två framstående politiska kommunikations-
forskare argumenterar exempelvis för att »massmediernas tradi-
tionella förmåga att skapa gemensamma erfarenheter, bidra till 
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en gemensam debatt och gemensamma agendor samt påverka den 
allmänna opinionen sannolikt kommer att minska«.13

Dagordningseffekter är möjligen mer sannolika i en valrörelse 
med få och dominerande nyhetsmedier. När fler människor expo-
neras för samma nyhetssändningar, morgon- och kvällstidningar 
har valbudskapen större möjlighet att få bred spridning, jämfört 
med ett samhälle där människors medievalsmöjligheter är betyd-
ligt mer omfattande.

En villkorad dagordningsmakt
Även om dagordningsteorin tillskriver medierna en relativt om-
fattande makt över människors verklighetsbilder är det knappast 
så att alla medborgare är lika mottagliga för mediernas påverkan. 
På en grundläggande nivå kan man notera att mediernas dagord-
ningsmakt alltid uppstår i ett samspel mellan medieinnehåll och 
publikegenskaper. En förutsättning för att medierna ska kunna 
påverka människors uppfattningar om verkligheten är att med-
borgarna tar del av deras innehåll – något som vi sett knappast 
är lika självklart i dag som under de dagar då dagordningsteorin 
utvecklades.

Tanken att medieeffekter uppstår i ett samspel mellan medie-
innehåll och egenskaper hos individen är kännetecknande för det 
rådande »effektparadigmet«.14 Publiken är knappast en homogen 
massa som likt robotar kan programmeras med vad än massme-
dierna rapporterar.15 Precis som Phillip Converse konstaterade för 
mer än 40 år sedan är kampanjeffekter ett resultat av både infor-
mationsflöden och den ackumulerade information som väljarna 
redan besitter.16 

Den amerikanske statsvetaren John Zallers opinionsbildnings-
teori tar hänsyn till just denna interaktion mellan informations-
flöden och medborgarnas individuella egenskaper.17 Zaller menar 
att människor med en måttlig politisk medvetenhet är mest mot-
tagliga för mediernas påverkan. Med politisk medvetenhet avser 
han en kombination av intresse, engagemang och politiska kun-
skaper. Eftersom personer med litet intresse och begränsade po-
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litiska kunskaper inte följer nyhetsrapporteringen i medierna är 
sannolikheten relativt liten att de ska påverkas av den. 

Medvetna medborgare med stort intresse och omfattande kun-
skaper om politik kommer inte heller att påverkas av mediebe-
vakningen, men av ett helt annat skäl. Politiskt medvetna med-
borgare har nämligen tillräckligt starka kognitiva resurser för att 
kunna motstå mediepåverkan. Även om de med stor sannolikhet 
tar del av nyhetsrapportering om politik och följer aktuella de-
batter i medierna har de alltså förmågan att hantera och sortera 
informationen på ett sätt som inte gör dem särskilt utsatta för på-
verkan. Kvar blir gruppen av halvmedvetna, halvintresserade och 
halvkunniga medborgare. De är tillräckligt politiskt engagerade 
för att nås av politisk kommunikation via medierna, men saknar 
kognitiva resurser för att stå emot mediepåverkan.

Denna kognitiva medieeffektsteori kan ställas mot en så kallad 
uppmärksamhetsteori, enligt vilken mediepåverkan är en direkt 
funktion av människors exponering för medierna.18 Enligt denna 
teori spelar kognitiva resurser och politisk medvetenhet en under-
ordnad roll i påverkansprocessen. I stället är mediernas inflytande 
över människors verklighetsuppfattning enbart relaterat till i vil-
ken utsträckning de tar del av medieinnehållet: ju mer tv-tittande, 
tidningsläsande eller radiolyssnande, desto större är sannolikhe-
ten att påverkas av rapporteringen.

Det empiriska stödet för både den kognitiva medieeffektsmo-
dellen och uppmärksamhetsmodellen är blandat. Exempelvis un-
dersökte Jian-Hua Zhu och William Boroson betydelsen av utbild-
ning och inkomst för människors mottaglighet för medieeffekter 
för en rad sakfrågor, utan att finna några skillnader relaterade till 
dessa egenskaper. De konstaterade att »olika publikgrupper är 
lika mottagliga för mediernas dagordningspåverkan i frågor som 
inflation, arbetslöshet och internationella problem, men samtidigt 
lika opåverkade när det gäller frågan om offentliga utgifter«.19 

Dagordningsteorins fader Maxwell McCombs kommer till en 
liknande slutsats när han sammanfattar forskningsläget: »Välut-
bildade personer har inte större tendens än lägre utbildade perso-
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ner att argumentera mot eller sätta upp psykologiska barriärer mot 
att godta mediernas dagordning.»20 

En studie av Shanto Iyengar och Donald Kinder fann däremot 
att både utbildning, partiidentifikation och politiskt engagemang 
spelade roll för mottagligheten av mediepåverkan.21 Deras resul-
tat gav stöd åt tanken att kognitiva resurser försvagar mediernas 
makt över människors tankar.

Den kognitiva modellen och uppmärksamhetsmodellen ställer 
intressanta frågor om mediernas makt på sin spets. Enligt den 
kognitiva modellen är vissa medborgare mer sannolika offer än 
andra, medan uppmärksamhetsmodellen förutspår medieeffek-
ter som en linjär funktion av mediekonsumtion. Vilken av dessa 
teorier som får stöd och stämmer bäst överens med opinionsbild-
ningsdynamiken i 2006 års svenska valrörelse ska bland annat 
analyseras i denna studie. Innan dess är det läge att titta närmare 
på vilka sakfrågor som det rapporterades mest om i medierna un-
der denna valrörelse.

På dagordningen
Samtliga partier tävlade om att lyfta fram sina profilfrågor under 
valrörelsen. Genom att få uppmärksamhet för de egna frågorna 
har de politiska aktörerna möjlighet att dirigera debatten på ett 
för dem fördelaktigt sätt. Medievalrörelsen kom till stor del att 
handla om sysselsättningen, enligt de omfattande innehållsanaly-
ser som genomfördes av Kent Asp. Arbetslösheten och frågan om 
jobbskapande stod högt på agendan i de flesta av de undersökta 
medierna. Asp konstaterar att »[s]ysselsättningen dominerade 
medievalrörelsen mycket starkt […] Det gällde särskilt nyhets-
programmen i radio och tv där 20 procent handlade om sysselsätt-
ningen.»22 Tabell 9.1 återger de tio mest uppmärksammade sak-
frågorna i elva nationella och regionala medier under valrörelsens 
sista fyra veckor.

Förutom sysselsättningen hörde skattefrågor, familj- och barn-
omsorgsfrågor samt vård- och äldreomsorg till de mest uppmärk-
sammade frågorna i medierna. Men de aggregerade siffrorna i 



26 3

Mediernas dagordningsmakt – om medierna, väljarna och jobbfrågan

tabellen kan dölja en del skillnader mellan olika medier. Ändå är 
det likheten mellan olika mediers prioritet av arbetslöshetsfrågan 
som är slående. I åtta av de elva analyserade medierna var sys-
selsättningen i topp, däribland Rapport, TV4 Nyheterna, Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen. Minst utrymme fick 
jobbfrågan i Aktuellt och Aftonbladet, vilka båda ägnade störst 
uppmärksamhet åt skattefrågor. Teoretiskt bör därför eventuella 
dagordningseffekter för sysselsättningsfrågan vara svagast vid 
konsumtion av dessa medier. 

Vilka frågor tyckte då väljarna var de viktigaste under valrörel-
sen 2006? I den panelundersökning som genomfördes av Demo-
kratiinstitutet i samband med valrörelsen fick intervjupersonerna 
uppge sina viktigaste frågor (undersökningens upplägg beskrivs 
närmare i kommande avsnitt). Medan den sista intervjuomgång-
en genomfördes direkt efter valet avslutades den första omgången 
den 18 augusti, vilket är precis innan Asps medieundersökning 

Tabell 9. 1. Sakfrågor på mediernas dagordning. Procent.

Samtliga medier Radio och tv Morgonpress Kvällspress

Sysselsättning 17 20 15 16

Skatter 12 12 11 17

Familj/barn 10 9 9 12

Vård/äldreomsorg 7 8 7 6

Miljöfrågor 7 8 6 7

Utbildning/forskning 6 4 9 5

Integrationsfrågor 6 4 8 4

Rättsfrågor 5 2 8 8

Ekonomi 5 7 5 2

Utrikes/internationellt 5 9 3 1

Övriga sakfrågor 20 17 19 22

100 100 100 100

Källa: Asp (2006). 
Anm.: De medier i form av nyhetssändningar i tv och radio samt dags- och kvällstidningar 
som ingick i studien var Rapport, Aktuellt, Ekot, TV4 Nyheterna, Svenska Dagbladet, Dagens 
Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Metro och TV3 Update.
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påbörjades. Med information om väljarpreferenser både före och 
efter medieundersökningen öppnas möjligheter att relatera för-
ändringar i medborgarnas sakfrågeprioriteringar till medierap-
porteringen. Tabell 9.2 visar väljarnas fem viktigaste frågor under 
valrörelsens början – cirka fem eller sex veckor före valdagen – 
samt de fem viktigaste frågorna veckan efter valet.

Tabell 9.2. Sakfrågor på väljarnas dagordning. Procent.

Väljarnas dagordning före valrörelsen Väljarnas dagordning efter valet

Arbetslöshet och jobb (30,4) Arbetslöshet och jobb (46,9)

Sjuk- och äldrevård (18,8) Sjuk- och äldrevård (13,1)

Skatter (11,1) Skatter (5,6)

Skola (6,5) Skola (4,0)

Barn och familj (3,8) Sveriges ekonomi (3,6)

Antal = 1 007 Antal = 1 007

Arbetslöshetsfrågan dominerar väljarnas dagordning både i val-
rörelsens inledning och efter valet. Under de första veckorna av 
augusti då den första intervjuomgången genomfördes ansåg drygt 
30 procent av medborgarna att arbetslösheten och jobben var den 
viktigaste politiska frågan i Sverige. Sex veckor senare hade denna 
siffra ökat med 17 procentenheter till 47 procent. Det är värt att no-
tera att det är samma urval av intervjupersoner som deltog i båda 
panelomgångarna, vilket gör förändringen högst remarkabel. 

Även i övrigt finns en grundläggande överensstämmelse mel-
lan mediedagordningen och väljarnas dagordning. Frågor med 
framträdande plats i medierna – såsom skatter, familjepolitik 
och barnomsorg samt sjuk- och äldrevård – återfinns också på 
väljarnas topp fem-lista. I återstoden av detta kapitel ska vi dock 
koncentrera oss på arbetslöshetsfrågan och den kraftiga ökning 
av andelen väljare som ansåg att denna fråga var viktigast under 
valrörelsen. Även om den preliminära analysen ger stöd för dag-
ordningsteorin på aggregerad nivå, möjliggör paneldatan en när-
studie av förändringar på individnivån. Kan dagordningsteorin 
förklara förändringar på individnivå?
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Hypoteser
Här kommer två övergripande hypoteser att prövas. Den första 
bygger direkt på dagordningsteorin som den ursprungligen for-
mulerades, det vill säga att sakfrågor som får stor uppmärksamhet 
i medierna kommer att betraktas som viktiga samhällsproblem 
av mediepubliken. Mot bakgrund av det stora utrymme som sys-
selsättningen fick i medierna under valrörelsen finns det skäl att 
tro att nyhetskonsumtion och nyhetsanvändning har en positiv ef-
fekt på sannolikheten att uppge arbetslösheten som den viktigaste 
politiska frågan i slutet av valrörelsen. Mer specifikt ska följande 
hypotes undersökas:

H1: Ökad nyhetskonsumtion leder till ökad sannolikhet att betrakta ar-
betslösheten som den viktigaste politiska frågan i Sverige efter valdagen.

Den andra övergripande hypotesen fokuserar på mediepublikens 
egenskaper och teorier om vilka grupper av medborgare som är 
mest mottagliga för mediepåverkan. Flera forskare har argumen-
terat för att kognitiva resurser och politiskt engagemang gör med-
borgare bättre rustade att motstå mediepåverkan. Både utvecklade 
kognitiva resurser och ett engagemang för politik gör nämligen 
att människor har större förmåga att bearbeta information genom 
att relatera dem till tidigare erfarenheter och kunskaper. Zaller 
hävdar exempelvis att politiskt medvetna personer har mer ge-
nomtänkta och välgrundade åsikter än politiskt mindre medvetna, 
vilket gör dem till ett svårare byte för mediepåverkan än personer 
med lägre medvetenhet. Därför finns det skäl att anta att eventu-
ella dagordningseffekter är starkare bland vissa grupper av väljare 
än andra, nämligen bland politiskt oengagerade medborgare och 
personer med låg utbildning. Därför kommer även följande två 
hypoteser att prövas.

H2a: Ökad nyhetskonsumtion har större effekt på sannolikheten att be-
trakta arbetslösheten som den viktigaste politiska frågan i Sverige efter 
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valdagen hos medborgare med svagt politiskt intresse än hos medborgare 
med starkt politiskt intresse.

H2b: Ökad nyhetskonsumtion har större effekt på sannolikheten att be-
trakta arbetslösheten som den viktigaste politiska frågan i Sverige efter 
valdagen hos medborgare med låg utbildning än hos medborgare med hög 
utbildning.

Relationen mellan utbildning och olika indikatorer på politiskt 
engagemang å ena sidan och mottaglighet för mediepåverkan å 
andra sidan kan ta sig olika uttryck beroende på hur forskaren 
specificerar sin teoretiska påverkansmodell. En observant läsare 
noterar exempelvis att hypotes 2a och 2b gör andra förutsägel-
ser om mediepåverkan än den Zallerska modell som diskutera-
des ovan. Så är emellertid inte fallet. Hypoteserna fokuserar på 
medieeffekter givet att väljarna tar del av nyhetsrapporteringen, 
medan Zallers modell även tar hänsyn till det faktum att män-
niskor med lägre politiskt intresse, sämre kunskaper och mindre 
engagemang inte exponerar sig för politisk kommunikation och 
därför inte påverkas av den.

För att pröva dessa hypoteser om mediernas dagordningsmakt 
används den panelundersökning som genomfördes av Demokra-
tiinstitutet i samband med valrörelsen 2006. Den presenteras i 
följande avsnitt.

Undersökningens design
De flesta dagordningsstudier har genomförts med aggregerade 
opinionsdata.23 Med paneldata liknande den som används i denna 
studie möjliggörs studier av förändringar på individnivå under 
valrörelsens gång. Demokratiinstitutets panelundersökning byg-
ger på ett slumpmässigt urval av svenska medborgare. Intervju-
personerna fick svara på frågor vid tre tillfällen under valrörelsens 
sista sex veckor. I samarbete med opinionsundersökningsföretaget 
IFS genomfördes telefonintervjuer med ett representativt urval av 
svenskar mellan 18 och 74 år. 
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I den första intervjuomgången, som genomfördes mellan den 8 
augusti och den 17 augusti, deltog 2 161 personer. Samma personer 
intervjuades också mellan den 18 augusti och den 15 september 
och slutligen i en sista omgång direkt efter valet, mellan den 18 
september och den 27 september. De personer som intervjuades 
tidigt i den första intervjuomgången intervjuades också tidigt i 
den andra och den tredje omgången. Cirka 47 procent – 1 007 per-
soner – av det ursprungliga urvalet deltog i samtliga tre intervju-
omgångar. Analyserna i denna studie kommer att baseras på dessa 
individer.

Paneldata har en rad styrkor jämfört med tvärsnittsdata för den 
som vill analysera kausala relationer.24 I stället för att vara bunden 
till information om sina analysenheter vid ett tillfälle finns i pa-
nelundersökningen information inhämtad vid flera tillfällen under 
valrörelsen. Det innebär att intervjupersonerna svarat på frågor 
om vad de anser vara den viktigaste politiska frågan för tillfället 
samt om sina medievanor vid olika tidpunkter i valkampanjen. 

Eftersom dagordningsteorins huvudargument är att män-
niskor påverkas av medierna snarare än att medierna påverkas 
av tittarnas, läsarnas eller lyssnarnas syn på vilka frågor som är 
viktigast, är dagordningsteorin i grund och botten en teori om 
orsaksrelationer. Tvärsnittsdata kan som bäst etablera ett sam-
band mellan mediekonsumtion och politiska uppfattningar men 
hjälper knappast längre i en empirisk analys av orsaksrelationen. 
Sådana slutledningar får i stället vila på en teoretisk argumenta-
tion som utesluter den konkurrerande förklaringen att publikens 
preferenser formar mediernas rapportering, vilket är långt ifrån 
en omöjlighet.25

Kausala slutledningar bygger på tre antaganden om relationen 
mellan två fenomen.26 För det första måste dessa två fenomen 
samvariera. För det andra får denna samvariation inte bero på 
någon gemensam yttre faktor, det vill säga vara ett skenbart sam-
band. Och för det tredje måste den tänkta orsaken inträffa före 
eller samtidigt med den tänkta effekten. Medan tvärsnittsdata 
kan påvisa samvariation och möjligen också verkliga samband – 
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även om sådana måste vila på teoretiska argument och kontroll för 
tredjevariabler – är det först med en longitudinell design som tids-
dimensionen kan byggas in i analysen. Den empiriska analysen i 
denna studie bygger på autoregressiv regressionsteknik, i vilken 
en så kallad laggad beroende variabel inkluderas som kontrollva-
riabel i analysen.27 

I praktiken innebär det följande. Vid varje intervjutillfälle fick 
svarspersonerna på en öppen fråga uppge vilken politisk fråga som 
de ansåg vara den viktigaste i Sverige. Intervjuaren noterade svaret 
och kategoriserade det i en lista på drygt 30 sakfrågor. För denna 
studies syften kodades svaren om till en dikotomi som urskiljer de 
svarspersoner som uppgav arbetslöshetsfrågan från alla övriga frå-
gor. Intervjupersonerna fick också uppge i vilken utsträckning de 
generellt följer nyhetsrapporteringen om politik samt hur många 
dagar under den föregående veckan som de tog del av ett antal 
nationella nyhetsmedier.28 Beroende variabel i samtliga regres-
sionsanalyser är sakfrågepreferens vid sista intervjutillfället, det 
vill säga direkt efter valet. 

Genom att kontrollera för sakfrågepreferens vid första inter-
vjutillfället, det vill säga före valkampanjen, skattar regressions-
analyserna förändringar av sakfrågepreferens under valrörelsens 
gång samt i vilken utsträckning dessa förändringar är relaterade 
till nyhetskonsumtion. Den fråga som därmed kan besvaras är i 
vilken utsträckning nyhetskonsumtion påverkar sannolikheten att 
betrakta arbetslösheten som den viktigaste politiska frågan direkt 
efter valet, oavsett vilken fråga respondenterna ansåg vara den 
viktigaste i början av valrörelsen. Därutöver kontrolleras medieef-
fekterna även för politiskt intresse och utbildningsnivå.

Samtidigt är det viktigt att notera att paneldata inte är någon 
universallösning som knyter upp alla slutledningsknutar. Jämfört 
med undersökningar baserade på experiment saknas fullständig 
kontroll över hela påverkansprocessen från stimuli till attitydför-
ändringar. Men med paneldata står vi ändå betydligt bättre rus-
tade än med enbart tvärsnittsdata.
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Resultat
Dagordningsteorins utgångspunkt är att de frågor som får stort 
utrymme i medierna kommer att betraktas som viktiga samhälls-
problem bland medborgarna. Under valrörelsen dominerade jobb-
frågan flera av de nationella nyhetsmediernas valbevakning. Om 
dagordningsteorin stämmer är det rimligt att anta att människor 
som följde nyhetsrapporteringen ingående också påverkades av 
den och var mer benägna att uppge sysselsättning som den vikti-
gaste politiska frågan i Sverige i slutet av valrörelsen. 

Modell 1 i tabell 9.3 presenterar det första testet av denna teori 
med hjälp av en logistisk regression. Enkelt uttryckt skattar re-
gressionsmodellen effekten av att följa nyhetsrapporteringen om 
politik på benägenheten att uppge arbetslösheten som den vikti-
gaste politiska frågan efter valet, under kontroll för politiskt in-
tresse, utbildning samt om respondenterna även ansåg att arbets-
löshetsfrågan var viktigast i början av valkampanjen. 

Den positiva effekten av att följa bevakningen om politik indi-
kerar att ökad nyhetskonsumtion är relaterad till ökad sannolikhet 
att betrakta sysselsättningen som den viktigaste frågan i slutet av 
valrörelsen – oberoende av politiskt intresse, utbildningsnivå och 
om sysselsättning stod högst på dagordningen även i början av 
valkampanjen.

Resultatet stödjer alltså dagordningsteorin. Av tabellen fram-
går också att lägre intresse för politik är relaterat till minskad san-
nolikhet att uppge arbetslösheten som den viktigaste frågan. Den 
positiva effekten av sakfrågepreferens vid första intervjutillfället 
bör inte komma som någon överraskning. Personer som redan i 
början av valrörelsen tyckte att sysselsättning var den viktigaste 
frågan är mer benägna att också uppge denna fråga i slutet av val-
rörelsen än medborgare med andra frågor högst på sin dagordning 
när valkampanjen inleddes.

Modell 2 prövar hypoteserna att effekterna av nyhetskonsum-
tion beror på människors utbildning och politiska intresse. Den 
negativa interaktionseffekten mellan politiskt intresse och kon-
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Tabell 9.3. Effekter av mediekonsumtion på benägenheten att uppge arbetslösheten som den 

viktigaste politiska frågan efter valdagen. Logistisk regression.

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Exponering för nyheter om politik 1 942***

(0,526)

2,145**

(0,774)

3,101***

(0,771)

Politiskt intresse –1 426**

(0,513)

–1,429**

(0,513)

–0,080

(0,827)

Utbildning

Gymnasium –0,128

(0,188)

–0,087

(0,470)

–0,114

(0,189)

Högskola och universitet 0,088

(0,193)

0,351

(0,506)

0,101

(0,194)

Sakfrågepreferens (panelvåg 1) 2,159***

(0,169)

2,162***

(0,169)

2,148***

(0,169)

Gymnasium × Nyheter om politik –0,080

(0,813)

Högskola och universitet × Nyheter om politik –0,445

(0,821)

Politiskt intresse × Nyheter om politik –2,270*

(1,093)

Intercept –1,072***

(0,219)

–1,178

(0,378)

–1,659***

(0,363)

Log Likelihood –584 216 –584 014 –582 014

Pseudo R2 0,16 0,16 0,163

Antal 1 006 1 006 1 006

Anm.: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001. Skattningarna är ostandardiserade logitkoefficienter 
med standardfel inom parentes.
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sumtion av nyheter om politik i modell 3 indikerar att medieef-
fekten är starkare bland människor med lägre politiskt intresse 
och blir svagare när intresset för politik ökar. Däremot finns inget 
stöd för någon liknande utbildningsinteraktion.

För att illustrera de något svårtolkade effekterna i tabell 9.3 
visar figur 9.1 hur sannolikheten att uppge arbetslösheten som den 
viktigaste politiska frågan efter valet förändras med nyhetskon-
sumtion och intresse för politik. Eftersom de logistiska effekter 
som presenteras i tabell 9.3 inte enkelt kan översättas till effekter 
på sannolikheter är det viktigt att komma ihåg att effekten av 
exempelvis nyhetskonsumtion på sannolikheten att uppge sys-
selsättning som den viktigaste frågan alltid kommer att bero på 
värdet på de övriga variablerna i modellen.

Graf A visar hur sannolikheten att uppge arbetslösheten som 
den viktigaste frågan förändras när konsumtion av nyheter om 
politik ökar. De två linjerna skiljer personer som uppgav arbets-
löshetsfrågan i början av valkampanjen från dem som uppgav nå-
gon annan fråga. De som redan vid första intervjutillfället ansåg 
att sysselsättningen var den viktigaste frågan var betydligt mer 
benägna att nämna den igen i slutet av valkampanjen än de som 
vid första intervjutillfället uppgav en annan fråga. Men i båda 
grupperna leder ökad konsumtion av politisk nyhetsrapportering 
till en större sannolikhet att betrakta arbetslösheten som den 
viktigaste frågan i slutet av valkampanjen. Medierna bidrog med 
andra ord inte bara till en ökad sannolikhet att nyhetskonsumen-
terna förändrade sin syn på om arbetslösheten var den viktigaste 
politiska frågan utan också till att övertyga de som redan i början 
av valkampanjen betraktade denna fråga som den viktigaste.

Graf B illustrerar mediernas dagordningseffekter för med-
borgare med gymnasieutbildning samt starkt respektive svagt 
intresse för politik. De politiskt intresserade är mindre benägna 
att betrakta arbetslösheten som den viktigaste frågan än personer 
med svagare intresse för politik. Å andra sidan ökar sannolikhets-
skillnaderna mellan grupperna ju mer intensiv deras nyhetskon-
sumtion blir. Att skillnaderna ökar, indikerar att dagordningsef-
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Graf A

Figur 9. 1. Sannolikheten för att uppge arbetslösheten som den viktigaste frågan.
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Graf C

fekterna är starkare bland medborgare med svagare intresse för 
politik.

Graf C kombinerar information om tidigare sakfrågeprefe-
rens och politiskt intresse. Det framgår tydligt att medborgare 
med starkt politiskt intresse samt en annan fråga högst på dag-
ordningen i början av kampanjen är minst benägna att efter valet 
betrakta arbetslösheten som den viktigaste politiska frågan. De 
som är mest benägna att uppge arbetslösheten som den viktigaste 
politiska frågan efter valet är personer med svagt intresse för po-
litik som redan tidigare under valrörelsen ansåg denna fråga vara 
viktigast. Den kanske mest påtagliga dagordningseffekten finns 
bland medborgare med svagt intresse för politik som även hade 
någon annan fråga högst på dagordningen drygt sex veckor före 
valet.

Tabell 9.4 presenterar dagordningseffekter genom att använda 
ett annat mått på nyhetskonsumtion. Svarspersonerna fick uppge i 
vilken utsträckning de följde nyhetsrapporteringen i en uppsättning 
nationella medier under veckan som föregick varje intervjutillfälle. 
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Svaren från respektive intervjutillfälle har adderats för att skapa ett 
sammanfattande mått för nyhetskonsumtion under hela valrörel-
sen (se appendix för närmare beskrivning av variabelkodningar). 

Som framgår av tabellen är det framför allt nyhetssändning-
arna i SVT som producerar dagordningseffekter bland medbor-
garna. När någon följer nyhetssändningar i Rapport och Aktuellt 
ökar sannolikheten för att vederbörande betraktar arbetslösheten 
som den viktigaste politiska frågan i Sverige efter valet. Där emot 
leder varken TV4-tittande eller tidningsläsning till några dagord-
ningseffekter på individnivå. Expressen är undantaget som be-
kräftar den regeln. Samtidigt är det värt att notera att samtliga 
medieeffekter är positiva utom i fallet Aftonbladet där effekten är 
svagt negativ. 

Modell 4–10 presenterar effekterna för olika medier var för 
sig. Ett alternativ hade varit att analysera effekterna av respektive 
nyhetskanal i en och samma modell – vilket skulle ge den skat-
tade effekten av exempelvis att titta på Rapport under kontroll 
för all övrig mediekonsumtion. En sådan analys förändrar inte de 
övergripande resultaten i tabell 9.4 men det är inte helt självklart 
vilket av dessa två angreppssätt som är mest relevant. Att för-
söka isolera effekten av enskilda medier genom att föra in all övrig 
mediekonsumtion är både svårt och riskerar att leda till problem 
orsakade av stark korrelation mellan flera oberoende variabler 
(multikollinearitet).

Interaktionseffekter mellan nyhetskonsumtion och politiskt in-
tresse respektive utbildning har prövats för samtliga modeller i ta-
bell 9.3. Inga av dessa visade sig dock vara statistiskt signifikanta.

Figur 9.2 illustrerar på samma sätt som tidigare effekten av 
nyhetskonsumtion på sannolikheten att uppge sysselsättningen 
som den viktigaste politiska frågan efter valet, under kontroll för 
övriga variabler i tabell 9.4. Endast effekterna av att titta på Rap-
port och Aktuellt samt att läsa Expressen presenteras.

Även om frågan om effektstorlek knappast är enkel att besvara 
är det svårt att tolka dagordningseffekterna som annat än relativt 
svaga. För en person som exempelvis – rent hypotetiskt – skulle 
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Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9 Modell 10

Rapport 0,045***
(0,011)

Aktuellt 0,052***
(0,012)

TV4 0,020
(0,011)

DN 0,012
(0,011)

SvD 0,021
(0,015)

Aftonbladet –0,005
(0,010)

Expressen 0,029*
(0,012)

Politiskt 
intresse

–0,403
(0,326)

–0,373
(0,324)

0,090
(0,303)

0,083
(0,300)

0,071
(0,300)

0,143
(0,297)

0,088
(0,298)

Utbildning

Gymnasium 0,001
(0,194)

0,017
(0,120)

–0,139
(0,190)

–0,210
(0,188)

–0,202
(0,187)

–0,199
(0,188)

–0,210
(0,188)

Högskola 
eller  
universitet 

0,238

(0,200)

0,194

(0,324)

0,080

(0,198)

0,020

(0,195)

0,002

(0,196)

0,045

(0,193)

0,052

(0,193)

Sakfråge-
preferens 
(panelvåg 1)

2,170***

(0,171)

2,215***

(0,324)

2,137***

(0,169)

2,171***

(0,169)

2,158***

(0169)

2,168***

(0,169)

2,178***

(0,169)

Intercept –
–1,126***
(0,225)

–
–1,110***
(0,172)

–
–0,926***
(0,219)

–
–0,744***
(0,201)

–
–0,726***
(0,201)

–
–0,724***
(0,205)

–
–0,812***
(0,203)

Log 
Likelihood

–575 719 –569 028 –577 524 –
588 539

–
588 212

–
588 752

–
586 350

Pseudo R2 0,161 0,168 0,151 0,152 0,153 0,151 0,155

Antal 993 988 984 1 004 1 004 1 003 1 004

Anm.: * p< 0,05; ** p<0 ,01; *** p< 0,001. Skattningarna är ostandardiserade logitkoefficienter 
med standardfel inom parentes. 

Tabell 9.4. Effekter av mediekonsumtion på benägenheten att uppge arbetslösheten som den 

viktigaste politiska frågan efter valdagen. Logistisk regression.
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öka sitt tittande på Rapport från noll dagar till 21 dagar under 
valrörelsen ökar sannolikheten endast marginellt för att han eller 
hon ska betrakta arbetslösheten som den viktigaste frågan i slu-
tet av valrörelsen. Precis som tidigare är sannolikhetsskillnaderna 
stora mellan personer som redan i början av valrörelsen betraktade 
sysselsättningen som den viktigaste frågan och medborgare som 
hade någon annan sakfrågepreferens.

Figur 9.2. Sannolikheten för att uppge arbetslösheten som den viktigaste frågan.

Anm.: Samtliga tre grafer representerar respondenter med gymnasieutbildning. 
Politiskt intresse hålls konstant vid medelvärdet.
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medierna hade dagord-
ningsmakt under valrörelsen 2006. Medieeffekterna är tydligast 
när respondenterna tillfrågas om i vilken utsträckning de följer 
nyhetsrapporteringen om politik. När vi studerar effekterna av att 
ta del av enskilda medier är resultaten mer fragmentariska. Medan 
de flesta effekterna är positiva är endast tre statistiskt signifikanta. 
Orsakerna till detta återkommer vi till i slutdiskussionen. 

Resultaten visade också på visst stöd för teorier om att intresse 
och kognitiva resurser påverkar mottagligheten för medieeffekter. 
Människor med starkare intresse för politik visade sig vara mindre 
mottagliga för mediernas dagordning än personer med svagare in-
tresse. Samtidigt fanns inga sådana utbildningseffekter. Däremot 
hade varken politiskt intresse eller utbildning någon betydelse för 
mottagligheten när separata mediekonsumtionsmått användes.

Slutsatser och diskussion
Dagordningsteorin har under många år varit en solskenshistoria 
inom medieeffektforskningen. Från att tidigare ha betraktats som 
tämligen maktlösa bidrog dagordningsteorin till en omvärdering 
av synen på massmediernas makt under 1960- och 1970-talen. 
Även om medierna inte hade någon direkt avgörande makt över 
människors åsikter kunde nyhetsrapportering ändå ha betydelse 
för publikens verklighetsbilder.

Den förändrade synen på mediernas makt över människor – 
från allsmäktiga under tidigt 1900-tal till maktlösa från 1940-talet 
fram till de mäktiga massmediernas tid på 1960- och 1970-talen – 
hängde starkt samman med förändringar i det omgivande samhäl-
let. Dagordningsteorins och de mäktiga massmediernas era växte 
fram i en tid då televisionens utbredning var kraftig. Det nya me-
diets genomslag och det begränsade utbudet av mediekanaler gav 
förutsättningarna för de mäktiga massmediernas tidsålder: 

… televisionen breddade den politiska kommunikationens publik ge-
nom att tränga igenom en sektor av valmanskåren som tidigare varit 
svår att nå och mindre exponerad för budskap.29 
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Därutöver förändrades banden mellan medborgare och politiska 
partier till följd av minskad auktoritetstro och lojalitet samt ökad 
rörlighet bland väljare. Sammantaget skapade denna utveckling 
ett utrymme för mediepåverkan – ett utrymme vars storlek rimli-
gen varierar över tid. 

Därmed bygger idén om de mäktiga massmedierna på ett 
1970-talssamhälle och måste dessutom ses mot bakgrund av den 
begränsade makt som massmedierna tidigare ansågs ha. Eller 
med Lance Bennett och Shanto Iyengars ord: 

… övergången från den tidsperiod då medierna ansågs ha minimala 
effekter till perioden när de ansågs ha stora effekter utmärktes av en 
anmärkningsvärt låg medvetenhet om eller försök att följa de un-
derliggande sociala förändringar som rimligen hade stor betydelse 
för mediernas inflytande under 1980- och 1990-talen. Dit hör bland 
annat den gradvisa upplösningen av de grupptillhörigheter som in-
divider tidigare hade i det civila samhället och framväxten av det 
informationsöverflöd som allt fler medier gav upphov till.30

I dag är antalet mediekanaler betydligt större än under den tid 
då dagordningsteorin utvecklades. Traditionella tv-kanaler samt 
dags- och kvällstidningar når allt färre. När mediekonsumen-
ternas valmöjligheter ökar, ökar också möjligheten att välja bort 
nyheter om politik och samhälle.31 Det är bland annat mot den 
bakgrunden som flera medieforskare argumenterat för att medi-
ernas makt över publiken minskar, helt enkelt därför att färre ex-
poneras för deras innehåll. För den politiska opinionsbildningen 
har denna utveckling förstås konsekvenser. 

Den amerikanske statsvetaren Philip Converse – och senare 
John Zaller – har på ett elegant sätt argumenterat för att opi-
nionsförändringar på individnivå bygger på ett samspel mel-
lan informationsflöden och egenskaper hos medborgarna.32 En 
grundläggande förutsättning för påverkan i den Zallerska opini-
onsmodellen är att människor nås av de massmedierade politiska 
budskapen. Och i vilken utsträckning medborgare tar del av ny-
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hetsrapportering och politisk debatt beror delvis på deras intresse 
och engagemang för politik. Ju större intresse och engagemang 
desto större sannolikhet att människor följer med i den politiska 
nyhetsbevakningen. 

I det nya medielandskapet av ständigt ökat medieutbud och ut-
ökade valmöjligheter kan betydelsen av individuella faktorer som 
politisk medvetenhet komma att spela en allt större roll i opini-
onsbildningsprocessen, samtidigt som den grupp väljare som inte 
nås av någon politisk information troligen kommer att öka.

Resultatet från denna studie visar dels att de svenska medierna 
ännu har en dagordningsmakt, dels att medborgare med lägre in-
tresse för politik kan vara mer mottagliga för sådan mediepåver-
kan – vilket innebär att vi funnit ett visst empiriskt stöd för Zal-
lers opinionsmodell. I korthet går denna teori ut på att personer 
med lägre kognitiva resurser, intresse, kunskap och engagemang 
för politik – lägre politisk medvetenhet – är mest mottagliga för 
politisk påverkan givet att de exponeras för den. Den paneldesign 
som analyserna i denna undersökning bygger på fångar just san-
nolikheten att väljare förändrar sin sakfrågepreferens givet deras 
mediekonsumtion. 

De svenska medierna bidrog inte bara till ökad sannolikhet 
att nyhetskonsumenterna förändrade sin syn på om arbetslösheten 
var den viktigaste politiska frågan, utan också till att övertyga 
dem som redan i början av valkampanjen betraktade denna fråga 
som den viktigaste. Medan hypotes 1 alltså i stora drag fick stöd 
och hypotes 2a fick delvis stöd, fanns inget stöd för hypotes 2b. 
Dagordningseffekternas storlek visade sig inte i något fall bero på 
väljarnas utbildningsnivå.

I undersökningen användes två olika mått på mediekonsum-
tion – två mått som gav delvis olika resultat i analyserna. Å ena 
sidan tillfrågades svarspersonerna om i vilken utsträckning de 
följde nyhetsrapporteringen om politik. Å andra sidan nyttjades 
ett mått baserat på konsumtion av ett antal specifika nationella ny-
hetsmedier. Hur kommer det sig att resultaten varierade beroende 
på vilket mediekonsumtionsmått som användes? Frågan är inte 
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helt enkel att besvara. Forskning har visat att nyhetskonsumtions-
mått baserade på självskattningar dras med systematiska mätfel 
då människor tenderar att överskatta sin nyhetskonsumtion.33 

Liknande tendenser har framkommit också i svensk forsk-
ning.34 Varken det första eller andra måttet kan därför antas vara 
några perfekta avspeglingar av svarspersonernas medieanvänd-
ning och det kan inte helt uteslutas att mätproblem ligger bakom 
skillnader i resultat. 

En sambandsanalys mellan de olika nyhetskonsumtionsmåtten 
(se appendix) visar dock ett betydligt mer linjärt samband mellan 
den mer allmänt hållna frågan om konsumtion av politiska nyhe-
ter och Rapport- och Aktuellt-tittande å ena sidan och samtliga 
övriga nyhetsmedier å andra sidan. Sambandet mellan att följa 
nyhetsrapporteringen om politik och att titta på Rapport är 0,49 
medan sambandet mellan det förra måttet och att titta på Ak-
tuellt är 0,43 (Pearsons r). Övriga samband är betydligt svagare. 
Därmed är det sannolikt ingen tillfällighet att det är just konsum-
tion av politiska nyheter och nyhetssändningarna i public service 
som uppvisar de tydligaste dagordningseffekterna.

Valrörelsen 2006 dominerades i stor utsträckning av syssel-
sättning, jobb och arbetslöshet. Samtliga ledande nationella ny-
hetsmedier gav denna fråga omfattande utrymme. Resultatet av 
studien visar att detta har betydelse för opinionsbildningen. Ge-
nom att lyfta fram vissa frågor och ignorera andra har medierna 
makten att påverka vilka frågor medborgarna tycker är viktiga. 

Samtidigt är det intressant att notera att det framför allt var 
SVT:s nyhetssändningar som producerade statistiskt signifikanta 
dagordningseffekter. Tidningsläsning uppvisade dagordningsef-
fekter endast i ett fall. Resultatet är aningen oväntat givet att tidi-
gare forskning uppvisat att pressen haft en starkare dagordnings-
makt än televisionen.35 Pressens mer påtagliga dagordningsmakt 
förklaras ofta med att tidningsläsning kräver mer av nyhetskonsu-
menten än tv-tittande och att en läsare därmed bidrar mer aktivt 
till sin inlärning. 

En konkurrerande förklaring till skillnaderna mellan televisio-
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nens och tidningarnas dagordningsmakt fokuserar på nyhetskon-
sumentens roll. En nyhetssändning innehåller betydligt mindre 
information än en dagstidning och bygger dessutom på en linjär 
kommunikation där tittaren följer en sändning från början till 
slut. 

En tidning kan däremot läsas på en mängd olika sätt. Läsaren 
har större möjlighet att göra ett urval och kan därför också und-
vika artiklar han eller hon inte är intresserad av. Möjligen kan 
dessa skillnader mellan olika medietyper påverka deras respektive 
dagordningsmakt och göra televisionens nyhetssändningar mer 
inflytelserika än dagstidningar. I nuläget kan bara konstateras att 
det behövs mer forskning för att besvara denna fråga. 

Att medierna fortfarande har makten att påverka vilka frågor 
människor tycker är viktiga i samband med val har dock denna 
studie visat och i den bemärkelsen lär de ledande nyhetsmedierna 
kunna spela en central roll också i kommande riksdagsval. För de 
politiska partierna förblir medierna därför en viktig plattform för 
att nå och påverka väljarna.
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Appendix 
Variabelkodningar

Beroende variabel: sakfrågepreferens
Den beroende variabeln i undersökningen är sakfrågepreferens 
direkt efter valet – mer specifikt om arbetslösheten betraktas som 
den viktigaste politiska frågan eller inte. Svarspersonerna fick 
svara på den öppna frågan: »Vilken tycker du är den viktigaste 
politiska frågan i Sverige just nu?« Variabeln dikotomiserades för 
att skilja ut dem som uppgav arbetslöshet från dem som uppgav 
någon annan politisk fråga.

Mediekonsumtion

Respondenternas nyhetskonsumtion operationaliserades på två 
sätt. Det första måttet bygger på frågan: »Allmänt sett, i vilken 
utsträckning följer du nyhetsrapporteringen om politik?«, vil-
ken ställdes vid samtliga tre intervjutillfällen. Svarsalternativen 
sträckte sig från 1 = aldrig till 5 = mycket ofta. Svaren från de tre 
intervjutillfällena summerades (Cronbachs alpha = 0,86; genom-
snittlig korrelation = 0,68) och omkodades för att sträcka mellan 
0 och 1.

Det övriga nyhetskonsumtionsmåtten bygger på frågor om i 
vilken utsträckning svarspersonerna tog del av ett antal specifika 
nyhetsmedier under veckan som föregick intervjutillfället. Frågan 
löd: »Hur många dagar under den senaste veckan har du följt ny-
heterna i följande medier, antingen i traditionell form eller på nä-
tet?«. De medier som användes i denna undersökning var Rapport, 
Aktuellt, TV4 Nyheterna, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Aftonbladet och Expressen. 

Frågorna ställdes vid samtliga tre intervjutillfällen. Svaren 
summerades för varje enskilt medium till sju separata mediekon-
sumtionsmått med värden mellan noll dagar och 21 dagar. Både 
reliabilitetsmåtten (Cronbachs alpha = 0,83–0,94) och de genom-
snittliga korrelationerna (Pearsons r = 0,63–0,82) visar på en stark 
stabilitet i nyhetsanvändning över tid.
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Politiskt intresse

Intresse för politik har operationaliserats med frågan: »Allmänt 
sett, hur intresserad är du av politik?« Svarsalternativen sträckte 
sig mellan 1 = helt ointresserad till 5 = mycket intresserad. Pre-
cis som tidigare summerades svaren på denna fråga från samtliga 
tre panelsteg (Cronbachs alpha = 0,92; genomsnittlig korrelation 
= 0,79) och omkodades för att sträcka mellan 0 och 1. Därmed 
fångar måttet på politiskt intresse varje individs genomsnittliga 
intresse för politik under hela valrörelsen.

Utbildning

Svarspersonernas utbildningsnivå har operationaliserats med 
frågan: »Vilken högsta utbildning har du?« Svarsalternativen 
urskiljer personer med grundskoleutbildning eller motsvarande, 
gymnasieutbildning eller motsvarande samt personer med hög-
skole- eller universitetsutbildning. Frågan hanteras som en or-
dinalskalevariabel och analyseras genom två dummyvariabler i 
regressionsmodellerna.

Sambandsanalys mellan olika typer av medieanvändning

Tabell A nedan presenterar en korrelationsmatris av samband 
mellan olika typer av medieanvändning. Tabellens första kolumn 
visar det linjära sambandet mellan generell konsumtion av nyheter 
om politik och användningen av ett antal enskilda nyhetsmedier. 
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Noter
1 Lippmann, 1922, s. 8.
2 Asp, 2006. 
3 McCombs & Shaw, 1972. 
4 Ghanem, 1997; McCombs, 2004; Willnat, 1997. 
5 Benton & Frazier, 1976; Iyengar & Simon, 1994; McClure & Patterson, 1976; 

McCombs m.fl., 2000; McLeod m.fl., 1974; Schoenbach, 1991; Sheafer & Weimann, 
2005; Zhu & Boroson, 1997. 

6 McCombs, 2004. 
7 Esaiasson & Håkansson, 2002; Gandy, 1982; Nord & Strömbäck, 2003. 
8 Iyengar & Kinder, 1987, s. 63.
9 Petersson m.fl., 2006, s. 174.
10 Blumler & Gurevitch, 2005; Hallin, 2006; Stanyer, 2007. 
11 Takeshita, 2005.
12 Prior, 2007. 
13 Bennett & Entman, 2001, s. 16. 
14 Asp, 1986; McCombs, 2004. 
15 Hill, 1985; Johansson, 1998; Weaver, 1977, 1996. 
16 Converse, 1962. 
17 Zaller, 1992.
18 Asp, 1986; McCombs, 2004. 
19 Zhu & Boroson, 1997, s. 82. 
20 McCombs, 2004, s. 41. 
21 Iyengar & Kinder, 1987, s. 59. 
22 Asp, 2006, s. 30. 

Tabell A. Samband mellan olika typer av nyhetskonsumtion (Pearsons r).

Politiska 
nyheter

Rapport Aktuellt TV4 DN SvD Afton-
bladet

Expressen

Politiska 
nyheter

1,000

Rapport 0,493 1,000

Akuellt 0,431 0,698 1,000

TV4 0,201 0,262 0,329 1,000

DN 0,229 0,078 0,082 –0,115 1,000

SvD 0,249 0,096 0,086 0,005 0,169 1,000

Afton-
bladet

0,053 –0,004 0,005 0,143 –0,012 –0,013 1,000

Expres-
sen

0,086 0,035 0,054 0,160 0,048 0,068 0,283 1,000
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23 Wanta & Ghanem, 2007.
24 Bartels, 2006; Brady m.fl., 2006. 
25 Shoemaker & Reese, 1996. 
26 Menard, 2002, s. 15; Rosenberg, 1967.
27 Finkel, 1995, s. 6; Taris, 2000, s. 62; Teorell 2009. 
28 Se appendix för en komplett lista över samtliga variabler, exakta frågeformuleringar 

samt indexkonstruktioner och omkodningar.
29 Blumler & Kavanagh, 1999, s. 212. 
30 Bennett & Iyengar, 2008. 
31 Prior, 2007. 
32 Converse, 1962; Zaller, 1992.
33 Prior, 2005; Price & Zaller, 1993.
34 Oscarsson & Holmberg 2008, s. 74. 
35 McClure & Patterson, 1976; McCombs, 2004. 
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10. Persson mot Reinfeldt 
– om effekterna av tv-debatter 

Jesper Strömbäck

En gång i tiden beskrevs politiska debatter i tv som en revolution 
som förtjänade en framtid,1 men numera ordnas politiska debat-
ter i tv i en rad länder världen över.2 Revolutionen tycks sålunda 
vara över och ersatt av en ny regim där det är mer eller mindre 
självklart för politiska kandidater och partiledare att debattera i 
tv inför ett val. Intressant nog var Sverige ett av de länder där 
revolutionen inleddes: den första svenska tv-debatten hölls ett par 
veckor före den första, och mer kända, amerikanska tv-debatten 
mellan John F. Kennedy och Richard Nixon 1960.3 Sedan dess har 
de svenska partiledarna debatterat i tv inför varje val, vilket gör 
Sverige till det land som troligen har den längsta och samtidigt 
obrutna traditionen av att ordna politiska tv-debatter inför val. 

Politiska valdebatter i tv hör till de viktigaste kampanjhändel-
serna i de länder där de hålls. Normalt sett når de större publik 
än alla andra enskilda kampanjhändelser, både direkt genom att 
många tittar på dem och indirekt genom att medierna rapporterar 
om dem.4 Detsamma gäller Sverige, där inte minst den avslutande 
partiledardebatten anses ha stor betydelse. För att citera Henrik 
Oscarsson och Sören Holmberg: 

Den avslutande partiledardebatten i Sveriges television på fredags-
kvällen före valet är av tradition valrörelsens höjdpunkt. Vid sidan 
av Kalle Anka på julafton, melodifestivalen och högoktaniga sport-
evenemang som fotbolls-VM är partiledardebatten historiskt ett av 
de mest betittade programmen.5 
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Även om andelen tittare har sjunkit under de senaste decen-
nierna uppgav 57 procent att de såg hela eller delar av den avslu-
tande partiledardebatten 2006. Andra mätmetoder visar att an-
delen var lägre, men oavsett det utgör de politiska debatterna i tv 
viktiga kampanjhändelser i såväl Sverige som andra länder.6

Men vilken betydelse har egentligen de svenska politiska tv-
debatterna? Bidrar de till att förändra människors partisympatier 
och deras röster, eller bidrar de främst till att aktivera och mobili-
sera människors partisympatier? Och vilken betydelse har det ifall 
partiledarna attackerar och kritiserar varandra? Leder attacker till 
framgång eller bakslag?

Om detta vet vi i dag väldigt lite. Trots att Sverige har en lång 
tradition av politiska tv-debatter inför val finns det väldigt lite 
svensk forskning om deras effekter. Medan Peter Esaiasson och 
Nicklas Håkansson för några år sedan publicerade en omfattande 
och innehållsrik undersökning om tv-debatternas innehåll, sak-
nas det på det stora hela taget forskning om deras effekter.7 

Mot den bakgrunden är syftet med det här kapitlet tvådelat. 
Det första syftet är att studera effekterna av de politiska tv-debat-
terna inför valet 2006, det andra att studera hur vanlig och hur 
effektiv strategin att attackera och kritisera var i tv-duellen mellan 
Göran Persson och Fredrik Reinfeldt inför valet 2006. 

Kapitlet bygger på en experimentell panelundersökning som 
genomfördes av Demokratiinstitutet i samband med 2006 års val, 
där deltagarna fick se dels duellen mellan Persson och Reinfeldt i 
SVT den 10 september, dels den avslutande debatten med samt-
liga partiledare i SVT den 15 september. Detaljerna kommer att 
beskrivas närmare sedan, men i korthet fick deltagarna fylla i en-
käter före respektive efter varje debatt, samt efter valdagen. Det 
gör det möjligt att studera hur deltagarnas åsikter förändrades un-
der tiden de såg debatterna, mellan debatterna, samt mellan den 
avslutande partiledardebatten och valet. 

I samband med båda debatterna undersöktes även deltagarnas 
omedelbara reaktioner på vad de såg och hörde, genom användan-
det av så kallad RTR-teknologi.8 RTR står för real-time response 
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measurements och innebar att deltagarna hade var sin mentometer 
där de varje sekund, på en skala från 1 (negativ) till 7 (positiv), 
angav hur de reagerade på partiledarna och vad de sade. Det gör 
det möjligt att studera bland annat hur deltagarna reagerade på 
positiva respektive negativa uttalanden från partiledarna. 

Kapitlet består av två delar. Den första delen handlar om i vil-
ken utsträckning som människors röstintentioner påverkades un-
der den sista veckan före valet och som en följd av tv-debatterna.9 
Den andra delen handlar om innehållet i och effekterna av tv-
duellen mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt i SVT den 10 
september, och mer precist om hur vanliga och effektiva negativa 
uttalanden var i den debatten.10 

Forskning om effekter av tv-debatter 
Som på så många andra områden domineras forskningen kring 
effekter av att titta på tv-debatter av amerikansk forskning. Både 
där och i andra länder framgår tydligt att politiska tv-debatter 
har positiva effekter vad gäller människors kunskaper om parti-
erna och kandidaterna och vad de står för, och att de påverkar hur 
människor uppfattar de politiska partierna eller kandidaterna.11 
Forskningen visar också att tv-debatterna framför allt handlar om 
sakfrågor och innehållet i olika politiska förslag,12 till skillnad från 
nyhetsjournalistiken som ofta handlar om det politiska spelet och 
kampen om människors röster.13 Om en av de viktigaste funktio-
nerna för en valrörelse är att bidra till ökad kunskap och upplyst 
förståelse, då spelar de politiska tv-debatterna en viktig roll.14

Samtidigt som det råder stor enighet om att politiska tv-debat-
ter bidrar till människors kunskaper om politik är det oklart hur 
stor betydelse de har när det gäller människors partisympatier och 
hur de röstar. Å ena sidan kom författarna av en aktuell översikt 
av forskningen på området fram till slutsatsen att »mycket små 
förändringar av röstavsikterna som en följd av att titta på debatter 
har kunnat upptäckas«.15 Å andra sidan har andra studier kom-
mit fram till slutsatser som att »Debatterna hade substantiella och 
varaktiga effekter på hur folk röstar«.16 
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En förklaring till de motstridiga forskningsresultaten kan 
emellertid vara att de eventuella effekterna alltid är beroende av 
det aktuella sammanhanget. En viktig faktor är exempelvis hur 
stark partiidentifikationen är hos dem som tittar på debatterna. Ju 
starkare partiidentifikationen är, desto mindre är sannolikheten 
att människor byter parti som en konsekvens av att de tittar på 
politiska tv-debatter. 

I linje med detta har Steven Chaffee argumenterat för att det 
finns fyra förhållanden som bidrar till att öka sannolikheten att 
människor påverkas av att titta på tv-debatter.17 För det första 
handlar det om ifall någon av de politiska kandidaterna eller par-
tiledarna är relativt okänd före debatten, för det andra om hur 
många som är osäkra på vilket parti de ska rösta på; för det tredje 
om hur jämnt valet är samt för det fjärde hur stark respektive svag 
partiidentifikationen är. Förhållandevis okända debattörer, många 
osäkra väljare, jämn valkamp och svag partiidentifikation ökar 
sannolikheten för att människor påverkas av att titta på tv-debat-
ter och för att effekterna av tv-debatterna påverkar valutgången.

Sett ur det perspektivet är det svenska fallet intressant. Som 
redan nämnts i andra kapitel har partiidentifikationen sjunkit un-
der de senaste decennierna samtidigt som väljarrörligheten ökat 
och allt fler bestämmer sig allt senare för vilket parti de ska rösta 
på.18 Det talar för att människors mottaglighet för påverkan från 
tv-debatterna har ökat. Dessutom var valkampen 2006 jämn och 
valutgången osäker. Samtidigt är de svenska partiledarna och de 
svenska partiernas ståndpunkter välkända, vilket talar för att ut-
rymmet för påverkan från de politiska tv-debatterna är fortsatt 
begränsat. 

En andra förklaring till de motstridiga resultaten kan vara att 
forskningen på området framför allt har genomförts i USA, som 
endast har två partier. Det gör att avståndet mellan partierna är 
större än i länder som Sverige med mångpartisystem – inte minst 
med tanke på att amerikansk politik under de senaste decennierna 
har präglats av ökad polarisering och ökat avstånd mellan de båda 
partierna.19 Det minskar sannolikheten för att människor ska byta 
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parti som en konsekvens av att de tittar på politiska tv-debatter – 
men bara i länder som präglas av få partier, skarpa konfliktlinjer 
och ett tydligt avstånd mellan partierna. 

Ur det perspektivet är det förklarligt att forskning från olika 
länder och genomförd under olika omständigheter visar något 
olika resultat och att det inte råder någon enighet om hur mycket 
människors partisympatier eller röstintentioner påverkas av poli-
tiska tv-debatter. Utifrån detta är det samtidigt rimligt att anta 
att de svenska tv-debatterna är betydelsefulla och har effekter på 
människors partisympatier och röstintentioner. Det är den första 
hypotesen som ska prövas i det här kapitlet.

Däremot är det oklart om huruvida människor i allmänhet på-
verkas mest av tv-duellerna mellan de ledande statsministerkan-
didaterna eller av den avslutande partiledardebatten där samtliga 
partiledare deltar. Det enda vi vet är att båda i samband med 2006 
års val lockade många tittare. Enligt MMS – Mediemätningar i 
Skandinavien – såg 1 275 000 den avslutande partiledardebatten 
i SVT, medan 1 160 000 såg duellen mellan Göran Persson och 
Fredrik Reinfeldt i SVT.20 Å ena sidan lockade partiledardebat-
ten fler tittare än duellen, men å andra sidan hölls duellen före 
partiledardebatten. Det har betydelse eftersom forskning anty-
der att människor är mer påverkbara ju tidigare debatterna hålls.21 
Frågan om vilken av debatterna som hade störst effekter får därför 
betraktas som öppen. 

En viktig distinktion när det gäller effekter av tv-debatter är 
samtidigt mellan direkta och indirekta effekter. Effekterna behö-
ver inte alltid följa direkt av att människor tittar på politiska tv-
debatter; de kan också följa av att människor läser eller hör om 
debatterna via medierna eller diskuterar dem med vänner och be-
kanta. Med tanke på att medierna ofta rapporterar ganska mycket 
om tv-debatterna, åtminstone dagen efter att de har hållits, är det 
inte omöjligt att fler exponeras för reaktioner på tv-debatterna än 
för tv-debatterna som sådana. 

Faktum är också att forskning antyder att de indirekta effek-
terna kan vara mer omfattande än de direkta – inte minst när eller 
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om reaktionerna handlar om vem som vann respektive förlorade 
eller om att någon gjorde bort sig.22 Utifrån detta är en andra hy-
potes att människors röstintentioner förändras också mellan de 
båda tv-debatterna i SVT, medan en tredje hypotes är att dessa 
effekter (indirekta debatteffekter) är minst lika omfattande som 
effekterna av att titta på tv-debatterna (direkta debatteffekter).

Alla människor är dock inte lika mottagliga för påverkan, pre-
cis som när det gäller medieeffekter i allmänhet.23 Bland annat bör 
de som saknar partiidentifikation eller är osäkra vara mer mot-
tagliga än andra; dessutom kan det finnas skillnader som hänger 
samman med ålder, kön och utbildning. Utifrån det ska den här 
undersökningen också studera den sociala och politiska profilen 
hos dem som påverkades av de båda tv-debatterna i SVT. 

Metod och material
Som tidigare nämnts bygger den här studien på en experimentell 
panelundersökning som genomfördes i samband med 2006 års val. 
Fördelen med panelundersökningar är att samma individer tillfrå-
gas flera gånger, vilket gör det möjligt att studera förändringar på 
individnivån.24 Genom att kombinera panelundersökningen med 
experiment är det vidare möjligt att isolera effekten av att männi-
skor tar del av ett medieinnehåll, i det här fallet tv-duellen mellan 
Göran Persson och Fredrik Reinfeldt i SVT den 10 september och 
den avslutande partiledardebatten i SVT den 15 september 2006.25 
Även om den externa validiteten alltid kan ifrågasättas när det 
gäller experiment är det den bästa metoden för att isolera effekter, 
eftersom den gör det möjligt att kontrollera exakt vad deltagarna 
har exponerats för.26

Den experimentella panelundersökningen genomfördes av 
Demokratiinstitutet i Sundsvall. Deltagarna rekryterades genom 
artiklar i Sundsvalls Tidning, flygblad och affischer. Målet var att 
deltagarna skulle spegla befolkningen i stort vad gäller kön, ål-
der, utbildning och partitillhörighet – även om det skulle krävas 
mycket större urval för att uppnå full representativitet. På grund 
av att vi bara hade tillgång till 46 mentometrar fanns det ett tak 
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för antalet deltagare, och den här delstudien inkluderar endast 
dem som deltog i samtliga fem intervjuomgångar: före och efter 
tv-duellen mellan Persson och Reinfeldt, före och efter den avslu-
tande partiledardebatten samt efter valdagen. 

Totalt ingick 37 personer i undersökningsgruppen, medan 32 
personer ingick i en kontrollgrupp. Av deltagarna i undersök-
ningsgruppen var 30 procent män och 70 procent kvinnor. 51 pro-
cent hade endast gymnasieutbildning, medan 49 procent läste el-
ler hade läst på högskola eller universitet. 81 procent var yngre än 
40 år. 

Vad gäller partisympatier sympatiserade (avrundade siffror) 36 
procent med något av partierna i vänsterblocket (Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna eller Miljöpartiet), 35 procent med något av 
partierna i den borgerliga alliansen (Centerpartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna eller Moderaterna), medan 30 procent uppgav 
att de inte sympatiserade med något parti eller var osäkra. 

Om man jämför undersökningsgruppen med kontrollgruppen 
fanns det inga statistiska skillnader vad gäller ålder, utbildnings-
nivå, intresse för den pågående kampanjen eller partiidentifika-
tion. Däremot utmärktes undersökningsgruppen av att den inne-
höll signifikant fler kvinnor, högre allmänt politiskt intresse och 
högre sannolikhet att stödja något av partierna i den borgerliga 
alliansen, jämfört med kontrollgruppen.27

Deltagarna bjöds in till att se tv-debatterna i en lokal i närheten 
av Mittuniversitetet, och undersökningsgruppen såg dessa debatter 
på bioduk. Medan undersökningsgruppen såg tv-debatterna såg 
kontrollgruppen filmer som helt saknade politiskt innehåll. Direkt 
före och direkt efter respektive tv-debatt fick deltagarna i under-
sökningsgruppen fylla i enkäter med en lång rad frågor om politik, 
samhälle, medier och dem själva. Deltagarna i kontrollgruppen 
fick i princip samma enkäter före och efter de filmer som de såg. 

För att kunna studera förändringar upprepades de flesta frå-
gorna i enkäterna före respektive efter debatterna. Efter valet fick 
samtliga deltagare även en kort enkät som bland annat innehöll 
frågan om vilket parti de hade röstat på. 
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Den här designen gör det möjligt att studera förändringar på 
individnivån som en följd av att man sett tv-duellen mellan Rein-
feldt och Persson, vad som hänt mellan tv-duellen och den avslu-
tande partiledardebatten samt som en följd av att man sett den 
avslutande partiledardebatten den 15 september. På grund av att 
undersökningsgruppen endast omfattar 37 personer och att den 
inte utgör ett representativt urval är det osäkert hur långt resul-
taten kan generaliseras. Delvis vägs den svagheten dock upp av 
att undersökningsdeltagarna utgör en socialt och politiskt hete-
rogen grupp (till skillnad från många andra experiment), att ex-
perimentdesignen gör det möjligt att isolera effekterna av att ta 
del av debatterna och av att panelen gör det möjligt att studera 
effekterna på individnivån. 

Resultat
Totalt sett omfattar undersökningen fem panelsteg, och den be-
roende variabeln utgörs av svaret på frågan om vilket parti del-
tagarna tänkte rösta respektive slutligen röstade på. T1 syftar på 
svaren i den första enkäten som besvarades direkt före tv-duellen 
mellan Persson och Reinfeldt, T2 på svaren i den andra enkäten 
som besvarades direkt efter duellen mellan Persson och Reinfeldt, 
T3 på svaren i den tredje enkäten som besvarades direkt före den 
avslutande partiledardebatten, T4 på svaren i den fjärde enkäten 
som besvarades direkt efter den avslutande partiledardebatten och 
T5 på svaren i den enkät som besvarades veckan efter valet.

Den första hypotesen var att de svenska tv-debatterna har ef-
fekter på människors röstintentioner. Här är det dock viktigt att 
skilja mellan effekter på den aggregerade respektive individuella 
nivån. Effekter på den aggregerade nivån (nettoförändringar) 
handlar om förändringar i undersökningsgruppen som helhet, 
medan effekter på den individuella nivån (bruttoförändringar) 
handlar om förändringar hos enskilda individer. 

De första resultaten presenteras i tabell 10.1. Den visar de 
aggregerade förändringarna av människors röstintentioner mel-
lan de olika panelstegen. Som framgår av tabellen var relativt få 
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förändringar statistiskt signifikanta, vilket kan tolkas som att tv-
debatterna hade begränsade effekter. Några signifikanta effekter 
finns dock. 

Till att börja med ökade Socialdemokraternas stöd med åtta 
procentenheter mellan tidpunkten omedelbart före (T1) respektive 
omedelbart efter (T2) duellen mellan Persson och Reinfeldt. Det 
kan ses som en direkt debatteffekt. Vinsten var dock kortvarig. 
Mellan T2 direkt efter duellen och T3 direkt före partiledardebat-

Tabell 10.1. Nettoeffekter av att se tv-debatterna i SVT 2006. Procent. 

Skillnad mellan

T1 T2 T3 T4 T5 T1–
T2

T2–
T3

T3–
T4

T4–
T5

T1–
T5

Undersökningsgrupp

Socialdemokraterna 16 24 14 14 14 +8* –10** 0 0 –2

Moderaterna 22 19 22 22 30 –3 +3 0 +8* +8

Folkpartiet 11 8 11 16 11 –3 +3 +5 –5 0

Centerpartiet 16 14 16 16 16 –2 +2 0 0 0

Kristdemokraterna 5 5 3 0 0 0 –2 –3 0 –5

Vänsterpartiet 5 3 0 11 8 –2 –3 +11** –3 +3

Miljöpartiet 14 11 22 11 16 –3 +11** –11** +5 +2

Vänsterblocket 35 38 35 35 38 +3 –3 0 +3 +3

Högerblocket 54 46 51 54 57 –8 +5 +3 +3 +3

Kontrollgrupp

Socialdemokraterna 28 28 22 22 22 0 –6 0 0 –6

Moderaterna 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0

Folkpartiet 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0

Centerpartiet 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

Kristdemokraterna 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

Vänsterpartiet 3 3 3 3 6 0 0 0 +3 +3

Miljöpartiet 16 16 16 16 19 0 0 0 +3 +3

Vänsterblocket 47 47 41 41 47 0 –6 0 +6 0

Högerblocket 28 28 28 28 28 0 0 0 0 0

Anm.: Signifikansnivåer * p<0,1; ** p<0,05.



29 8

Väljarna, partierna och medierna

ten tappade Socialdemokraterna 10 procentenheter, samtidigt som 
Miljöpartiets stöd under samma tidsperiod ökade med 11 procent-
enheter. Båda dessa effekter kan ses som indirekta debatteffekter. 

Intressant i det sammanhanget är att opinionsmätningar ef-
ter duellen mellan Persson och Reinfeldt visade att folket ansåg 
att Reinfeldt hade vunnit.28 Det kan ha påverkat dem som inled-
ningsvis fick ökad sympati för Socialdemokraterna att ändra sig. 
När det gäller den avslutande partiledardebatten visar resultaten 
att Miljöpartiet förlorade och Vänsterpartiet vann 11 procent mel-
lan tidpunkten direkt före respektive direkt efter partiledardebat-
ten. Under tiden mellan direkt efter den avslutande partiledarde-
batten och veckan efter valdagen ökade endast ett parti sitt stöd 
signifikant, och det var Moderaterna.

På den aggregerade nivån tog de flesta förändringarna dock ut 
varandra. Om man jämför röstintentionerna vid T1 och T5 var inte 
någon förändring signifikant. Det kan tolkas som att debatterna 
på den aggregerade nivån inte hade någon effekt. Förändringarna 
på individnivån ska vi återkomma till. Innan dess bör det dock 
noteras att det inte skedde några signifikanta förändringar i kon-
trollgruppen, vilket är logiskt eftersom de inte tog del av debatter-
na. Det bör också noteras att båda blocken ökade sitt stöd mellan 
T1 och T5. Det visar att debatterna hjälpte osäkra väljare att hitta 
något parti att rösta på. 

Nettoförändringarna på den aggregerade nivån riskerar dock 
att underskatta den verkliga dynamiken och väljarrörligheten.29 
Nästa steg i analysen är därför att studera förändringarna på den 
individuella nivån, det vill säga bruttoförändringarna. Ett sätt att 
göra det är att undersöka korrelationen mellan röstintentioner-
na före respektive efter tv-duellen (T1–T2), efter tv-duellen och 
före partiledardebatten (T2–T3), före och efter partiledardebatten 
(T3–T4) samt efter partiledardebatten och efter valdagen (T4–T5). 
Om korrelationen är 1,00 var det ingen som påverkades till att 
ändra sina röstintentioner: lägre värden indikerar med andra ord 
förändringar av röstintentionerna. 

Frågan som ställdes var: »Vilket parti kommer du att rösta på 
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Tabell 10.2. Bruttoförändringar av att se tv-debatterna i SVT 2006.

T1–T2 T2–T3 T3–T4 T4–T5 T1–T5

Undersökningsgrupp

Socialdemokraterna 0,78 0,70 0,77 1,00 0,68

Moderaterna 0,92 0,92 1,00 0,81 0,66

Folkpartiet 0,85 0,53 0,79 0,79 0,44

Centerpartiet 0,68 0,68 0,60 0,80 0,40

Kristdemokraterna 1,00 0,70 – – –

Vänsterpartiet 0,70 – – 0,85 0,81

Miljöpartiet 0,88 0,66 0,66 0,79 0,90

Vänsterblocket 0,71 0,71 0,88 0,94 0,94

Högerblocket 0,74 0,79 0,95 0,95 0,84

Genomsnitt 0,81 0,71 0,81 0,87 0,71

Kontrollgrupp

Socialdemokraterna 1,00 0,85 1,00 0,63 0,68

Moderaterna 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Folkpartiet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Centerpartiet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kristdemokraterna 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vänsterpartiet 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70

Miljöpartiet 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90

Vänsterblocket 1,00 0,88 1,00 0,75 0,75

Högerblocket 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Genomsnitt 1,00 0,97 1,00 0,87 0,89

i riksdagsvalet?« (T1, T2, T3, T4) respektive: »Vilket parti röstade 
du på i riksdagsvalet?« (T5). Resultaten redovisas i tabell 10.2.

Resultaten visar att förändringar av människors röstintentio-
ner var mycket vanliga och att perfekt stabilitet hörde till undan-
tagen. Regeln var snarast att människors röstintentioner påver-
kades både direkt och indirekt av debatterna, det vill säga att de 
förändrades både under och mellan debatterna. Korrelationernas 
styrkor varierar, men de visar att bruttoeffekterna är mycket mer 
omfattande än nettoeffekterna.
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Studerar man hela perioden var röstintentionerna för Center-
partiet och Folkpartiet de mest instabila. Korrelationen mellan 
deras röststöd omedelbart före tv-duellen mellan Reinfeldt och 
Persson (T1) och efter valdagen (T5) var endast r = 0,40 och r = 
0,44. Omvänt var röstintentionerna för Miljöpartiet de mest sta-
bila (r = 0,90). 

Samtidigt som detta visar att många ändrade uppfattning om 
vilket parti de tänkte rösta på kan det noteras att de flesta bytte 
mellan partier inom vänster- respektive högerblocket. Det visar 
sig av den höga korrelationen mellan röststödet för vänster- re-
spektive högerblocket vid T1 och T5 (r = 0,94 respektive r = 0,84). 
Det stämmer för övrigt bra överens med resultaten från de svens-
ka val undersökningarna, som också visar att rörligheten inom 
blocken är större än mellan blocken.30

För att studera skillnaden mellan effekten av att människor 
tittade på duellen mellan Persson och Reinfeldt respektive den 
avslutande partiledardebatten kan den genomsnittliga korrelatio-
nen mellan T1–T2 respektive T3–T4 jämföras. I båda fallen var den 
genomsnittliga korrelationen = 0,81, vilket tyder på att de hade 
lika stora effekter. 

Det kan vidare jämföras med korrelationen mellan direkt efter 
duellen (T2) och före partiledardebatten (T3), vilken var = 0,71. 
Det indikerar att de indirekta debatteffekterna var starkare än 
de direkta kampanjeffekterna. Viktigt att notera är samtidigt att 
kontrollgruppens röstintentioner präglades av en hög stabilitet. 
De enda förändringar som skedde i den gruppen skedde mellan 
debatterna, när deltagarna i kontrollgruppen liksom alla andra ex-
ponerades för diskussioner och mediernas rapportering om debat-
terna. Samtidigt som det är logiskt understryker det att effekterna 
i undersökningsgruppen mellan T1–T2 och T3–T4 var effekter just 
av att man hade sett på tv-debatterna.

För att ge ytterligare stöd åt argumentet att tv-debatterna hade 
betydande effekter på individnivån kan man beräkna hur många 
gånger deltagarna i undersöknings- respektive kontrollgruppen 
ändrade sig när det gällde vilket parti de tänkte rösta på. Resul-
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Tabell 10.3. Frekvensen förändringar av röstintentionerna. Procent. 

Hela perioden Direkta debatteffekter Indirekta debatteffekter

Antal 
ändrade 
röstinten-
tioner

Undersök-
ningsgrupp

Kontroll-
grupp

Undersök-
ningsgrupp

Kontroll-
grupp

Undersök-
ningsgrupp

Kontroll-
grupp

0 51** 75 65*** 100 62 75

1 22 22 30 0 30 22

2 16 3 5 0 8 3

3 11 0 – – – –

4 0 0 – – – –

Genom-
snitt

0,86 0,28 0,41 0,00 0,46 0,28

Anm.: Signifikansnivåer ** p<0,1; *** p<0,05.

taten visar återigen på betydande instabilitet, vilket framgår av 
tabell 10.3.

Om man studerar hela undersökningsperioden var det bara 51 
procent av deltagarna i undersökningsgruppen som inte ändrade 
sig en enda gång när det gällde vilket parti de tänkte rösta på. 
22 procent ändrade sina röstintentioner en gång, 15 procent två 
gånger och 11 procent tre gånger. Jämfört med det präglades kon-
trollgruppen av betydligt högre stabilitet. 75 procent ändrade sig 
inte en enda gång, 22 procent en gång och endast 3 procent två 
gånger. 

I undersökningsgruppen var den genomsnittliga förändringen 
av röstintentionen under den sista veckan före valet 0,86, vilket 
kan jämföras med kontrollgruppen där den var 0,28. Det under-
stryker att rörligheten bland dem som tittade på tv-debatterna var 
mycket större än bland dem som inte gjorde det. 

En jämförelse av de direkta respektive indirekta debatteffek-
terna visar till att börja med, föga förvånande, att det inte uppstod 
några direkta debatteffekter hos kontrollgruppen. När det gäller 
de indirekta debatteffekterna uppstod de i båda grupperna, men 
de var starkare bland dem som såg tv-debatterna. Skillnaden är 
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dock relativt obetydlig: både de som såg respektive inte såg tv-
debatterna påverkades av de diskussioner som fördes eller medie-
bevakningen av debatterna.

Men vilka faktorer har betydelse för i vilken utsträckning som 
man påverkades av att titta på tv-debatterna? För att undersöka 
detta har jag genomfört en regressionsanalys. Den beroende va-
riabeln är antalet gånger deltagarna i undersökningsgruppen änd-
rade sina röstintentioner, medan de oberoende variablerna utgörs 
av kön, ålder, utbildning, kampanjintresse, styrkan på partiidenti-
fikationen, medieanvändning och hur ofta man diskuterar politik. 
Resultaten redovisas i tabell 10.4.

Tabell 10.4. Faktorer som ger direkta och indirekta debatteffekter. Ostandardiserade 

regressionskoefficienter.

Direkta debatteffekter Indirekta debatteffekter

Oberoende variabler B                           (S.E.) B                               (S.E.)

Kön 0,19                      (0,24) –0,09                         (0,26)

Ålder –0,01                      (0,01) 0,00                          (0,02)

Utbildning 0,45**                  (0,19) 0,23                          (0,21)

Kampanjintresse –0,19*                    (0,11) –0,18                          (0,12)

Partiidentifikationens styrka –0,10*                   (0,05) –0,12*                        (0,06)

Medieanvändning 0,05                     (0,08) 0,02                          (0,09)

Interpersonella 
politiska diskussioner

0,11                     (0,09) –0,16                          (0,10)

R2 0,37 0,35

Anm.: Signifikansnivåer * p<0,1; ** p<0,05.

Resultaten visar att något olika faktorer bidrar till direkta respek-
tive indirekta debatteffekter. Vad gäller de direkta debatteffekterna 
var tre faktorer signifikanta. För det första ändrade personer med 
hög utbildningsnivå sina röstintentioner oftare än de med lägre 
utbildningsnivå. Exakt vad det beror på är svårt att veta, men en 
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förklaring kan vara att högutbildade har förmåga att processa mer 
information än lägre utbildade: ju mer information man tar in, 
desto större är sannolikheten att man påverkas av informationen. 

För det andra hade kampanjintresse ett negativt samband med 
förändrade röstintentioner. Det kan förklaras av att de som har ett 
större kampanjintresse är mer övertygade om vilket parti de ska 
rösta på, medan de som har ett lägre kampanjintresse är mindre 
övertygade och därför mer öppna för påverkan.31 

Detta hänger samman med den tredje signifikanta effekten: de 
som hade en stark partiidentifikation ändrade sina röstintentioner 
mindre ofta än de som var oberoende eller osäkra. Det stämmer 
bra överens med tidigare forskning, som visar att tv-debatter har 
större effekter på oberoende eller osäkra väljare.32 Däremot hade 
kön, ålder, medieanvändning och hur ofta man hade politiska dis-
kussioner med vänner och bekanta ingen signifikant effekt. 

Vad gäller de indirekta debatteffekterna hade bara en faktor 
signifikant effekt, och det var partiidentifikationen. På samma 
sätt som när det gäller de direkta debatteffekterna var sambandet 
mellan stark partiidentifikation och förändrade röstintentioner 
negativt. 

Betydelsefulla tv-debatter
Så här långt har resultaten visat att de svenska politiska tv-debat-
ter som sändes i SVT inför valet 2006 hade betydelse. Även om 
förändringarna på den aggregerade nivån tenderade att ta ut var-
andra hade debatterna klara effekter på individnivån. Det är sär-
skilt anmärkningsvärt med tanke på att undersökningen handlar 
om tv-debatternas effekter på människors röstintentioner, något 
som rimligen är svårare att påverka än människors perceptioner 
eller kunskapsnivåer. 

Utifrån detta kan man konstatera att partierna och partile-
darna gör rätt i att ta debatterna på allvar. Även om det inte går 
att säga att debatterna avgjorde valet 2006 hade de betydelse, och 
om någon av partiledarna i dessa debatter gjort bort sig ordentligt 
hade effekterna kunnat bli långtgående. 
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Eller för att blicka mot framtiden: att delta i politiska tv-
 debatter innebär alltid ett risktagande. Ju svagare partiidentifika-
tionen är och ju högre väljarrörligheten är, desto mer påverkbara 
är människor och desto större riskerna och de potentiella vinster-
na av att delta i politiska tv-debatter. För den som lyckas bra med 
att nå ut till och övertyga väljarna om de egna argumenten finns 
mycket att vinna, men för den som lyckas dåligt finns mycket att 
förlora. Tv-debatterna bidrar inte bara till att aktivera och mo-
bilisera människors redan existerande partisympatier. De bidrar 
också till att förändra dem.

Detta gör frågan om vilken strategi som ska tillämpas i tv-
debatterna högaktuell, vilket leder till det här kapitlets andra del: 
att studera hur vanlig och hur effektiv strategin att attackera och 
kritisera var i tv-duellen mellan Persson och Reinfeldt inför valet 
2006. 

Att attackera eller inte – det är frågan
I den amerikanska forskningen har frågan om förekomsten och 
effekterna av negativt kampanjande (negative campaigning) varit 
föremål för en mängd undersökningar.33 Oftast handlar undersök-
ningarna om den politiska tv-reklamen, som till skillnad från i Sve-
rige har en mycket stor betydelse i amerikanska valkampanjer.34 

Det övergripande resultatet är att negativt kampanjande har 
blivit allt vanligare under de senaste decennierna,35 och att nutida 
amerikanska kampanjer »karaktäriseras av negativitet. Sannolik-
heten att människor antingen avsiktligt eller oavsiktligt ska expo-
neras för negativa budskap har aldrig varit större.«36 Åtminstone 
bland politiska konsulter är övertygelsen stor att politiska kandi-
dater tjänar på att attackera sina motståndare, och att det är en mer 
framgångsrik strategi än att fokusera på positiva budskap. Enligt 
det synsättet bör politiska kandidater »Satsa på negativa budskap 
tidigt, ofta, och ända fram till valdagen om det är nödvändigt«.37

Sett ur ett psykologiskt perspektiv finns det åtminstone tre ar-
gument som talar för att negativa politiska budskap är effektiva. 
För det första, negativ information väcker ofta mer uppmärksam-
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het än positiv information.38 Den främsta orsaken till det är att 
negativ information väcker vad psykologer kallar fly eller fäkta 
(flight or fight)-mekanismen. Att någonting går bra eller är po-
sitivt är trevligt, men det ställer oftast inga särskilda krav på oss 
och våra handlingar. Att någonting går dåligt eller är farligt kan 
däremot innebära negativa konsekvenser, vilket ställer krav på oss 
att vi förhåller oss till den negativa informationen. 

För det andra tenderar människor att vilja undvika risker, och 
för många väger information om sannolikheten för förluster tyng-
re än information om möjliga vinster.39 Det leder också till att vi 
är mer mottagliga för information som handlar om möjliga risker 
eller hot. 

För det tredje, eftersom negativ information fångar männi-
skors uppmärksamhet och väcker fly eller fäkta-mekanismen ten-
derar vi att komma ihåg information som vi tar emot efter att ha 
exponerats för negativ information bättre än information vi tar 
emot före exponeringen för negativ information.40

Trots detta och trots övertygelsen hos många att negativa bud-
skap är effektivare än positiva budskap har forskningen producerat 
motstridiga resultat. Det finns forskning som visar att negativa 
budskap är effektivare än positiva budskap, men också att graden 
av negativitet inte är avgörande för hur effektiva politiska budskap 
är.41 Efter att ha gått igenom tiotals studier på området kom en 
aktuell översikt fram till slutsatsen: »Det finns inget genomgå-
ende stöd i forskningslitteraturen för att negativt kampanjande 
’fungerar’ när det gäller att uppnå de effekter på hur människor 
röstar som de som står för attackerna eftersträvar.«42

Det finns många möjliga förklaringar till att forskningen inte 
har nått enighet i frågan, bland annat att olika definitioner och 
mätmetoder har använts. Viktigt i det här sammanhanget är sam-
tidigt att effektiviteten av olika retoriska strategier aldrig kan ses 
fristående från de sammanhang som de retoriska strategierna till-
l ämpas i. Det kan mycket väl vara så att vissa negativa budskap är 
effektivare än andra och effektivare än positiva budskap, beroende 
på egenskaper hos budskapen som sådana, vilka det är som för 
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fram dem, vilka de riktas mot, vad de handlar om och andra kon-
textuella faktorer. 

Samtidigt bidrar samma typ av omständigheter till att vissa 
positiva budskap är effektivare än andra och effektivare än nega-
tiva budskap. Både budskapens innehåll, sändare, mottagare och 
sammanhang har med all sannolikhet stor betydelse, oavsett om 
de är negativa eller positiva.

I det perspektivet är det centralt att komma ihåg att det inte är 
säkert att den forskning som genomförts i USA kring effektivite-
ten av negativa budskap är giltig i Sverige, bland annat därför att 
den politiska kulturen skiljer sig åt.43 Vad den amerikanska forsk-
ningen än visar är det därför viktigt att undersöka hur effektiva 
negativa respektive positiva politiska budskap är i Sverige.

När det gäller hur vanliga negativa uttalanden är i just poli-
tiska tv-debatter visar forskningen att de är vanliga i länder som 
USA, Israel, Sydkorea och Sverige. En jämförelse av amerikanska 
respektive israeliska politiska tv-debatter visade exempelvis att 
drygt vart tredje uttalande var negativt, och att det inte fanns 
någon signifikant skillnad mellan hur vanliga de var i de båda 
länderna. I USA utgjordes 35 procent av uttalandena av attacker, 
medan motsvarande andel i Israel var 38 procent.44 En annan un-
dersökning med samma metod kom fram till att andelen negativa 
uttalanden i sydkoreanska tv-debatter var 37 procent.45 

För svensk del har den mest omfattande undersökningen ge-
nomförts av Esaiasson och Håkansson, och den täcker hela perio-
den mellan 1956 och 1994. Enligt deras resultat karaktäriserades 
cirka en tredjedel av utsagorna i partiledardebatterna av negativa 
värderingar av andra aktörer.46 Någon ökning över tid gick dock 
inte att upptäcka. 

Vanligast var de negativa utsagorna under perioderna 1956–
1960 och 1976–1985, då de utgjorde 39 procent. Åren 1966–1970 
samt 1994 utgjorde de negativa utsagorna 32 procent. Deras un-
dersökning ger dock inget svar på hur effektiva de negativa ut-
talandena var, det vill säga om de var mer effektiva än de positiva 
uttalandena. Inte heller finns det någon annan undersökning som 
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ger svar på frågan om hur effektiva negativa uttalanden i svenska 
tv-debatter är.

För att undersöka detta och relaterade frågor ska den andra 
delen av det här kapitlet fokusera på den tv-duell som hölls mel-
lan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt i SVT den 10 september. 
Den första fråga som ska undersökas är hur vanliga negativa ut-
talanden var. Den andra frågan som ska undersökas är vad som 
karaktäriserade de positiva respektive negativa uttalandena: var 
de implicit eller explicit negativa respektive positiva, vilka riktade 
sig budskapen mot, och handlade de om sakfrågor, partiledarnas 
karaktärer, regeringsförmågan eller annat? 

Givet den tidigare forskningen från Sverige och andra länder 
är den övergripande hypotesen att majoriteten av såväl positiva 
som negativa uttalanden handlade om sakfrågor eller förhållan-
den i verkligheten med relevans för politikens sakinnehåll.47 Ex-
empelvis visar undersökningarna av Esaiasson och Håkansson att 
minst 90 procent av partiledardebatterna mellan 1956 och 1994 
handlade om politikens sakinnehåll eller ideologier.48

När det gäller hur effektiva de negativa respektive positiva ut-
talandena var är det svårt att formulera någon specifik hypotes, 
både därför att det saknas svensk forskning och därför att den 
internationella forskningen rymmer motstridiga resultat. I den 
delen av undersökningen är den öppna frågan därför: hur effek-
tiva var negativa uttalanden när det gäller hur de värderades av 
publiken?

Metod och material
Till stor del bygger den här delstudien på samma experimentella 
panelundersökning som användes i kapitlets första del. Fokus 
i den här delen ligger dock enbart på tv-duellen mellan Göran 
Persson och Fredrik Reinfeldt i SVT den 10 september. Totalt del-
tog 46 undersökningsdeltagare i det experiment som genomfördes 
i samband med den tv-duellen. 35 procent var män och 65 pro-
cent kvinnor. 59 procent hade endast gymnasieutbildning, medan 
övriga 41 procent gick eller hade avslutat någon utbildning på 
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högskole- eller universitetsnivå. 78 procent var yngre än 40 år. 43 
procent sympatiserade med något av partierna i vänsterblocket, 35 
procent med något av partierna i den borgerliga alliansen, medan 
22 procent uppgav att de inte sympatiserade med något parti eller 
att de var osäkra. 

För att undersöka publikens reaktioner användes så kallad 
RTR-teknologi.49 Enkelt uttryckt innebär den att var och en av 
undersökningsdeltagarna har var sin mentometer (se figur 10.1), 
där de varje sekund kan ange hur de reagerar på partiledarna och 
deras uttalanden. Skalan går från 1 till 7, där 1 innebär att de rea-
gerar mycket negativt på en person som talar och 7 att de reagerar 
mycket positivt. 4 är det neutrala läget, som ska användas om de 
vare sig reagerar positivt eller negativt eller när programledarna 
har ordet. 

Figur 10.1. Mentometern som användes i RTR-experimentet. 

Just nu är mitt intryck av debatten:

Partiledaren 
som pratar 

är bra

Partiledaren 
som pratar 
är dålig

Neutral

4

5

62

3

1 7

Publikens reaktioner mättes varje sekund under debattens gång, 
och med hjälp av de enkäter som undersökningsdeltagarna besva-
rade direkt före debatten gick det att koppla deltagarnas omedel-
bara reaktioner till deras politiska tillhörigheter och åsikter. Det 
gör det möjligt att analysera hur stor betydelse som partiidentifi-
kationen hade för deltagarnas reaktion på vad Persson och Rein-
feldt sade under debatten. 

För att undersöka hur vanliga och effektiva positiva respektive 
negativa uttalanden var genomfördes en innehållsanalys av debat-
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ten. Analysenheten utgjordes av uttalanden, vilka definierades av 
talare, ämne, fokus och riktning på uttalandena. Om talare, ämne, 
fokus eller riktning förändrades innebar det ett nytt uttalande, det 
vill säga en ny analysenhet. Alla uttalanden och yttranden var 
emellertid inte meningsfulla, eftersom en del av dem var ofull-
ständiga. En distinktion gjordes därför mellan funktionella och 
icke-funktionella uttalanden, där icke-funktionella uttalanden 
utgjordes av antingen ofullständiga uttalanden, uttalanden som 
inte gick att tolka eller uttalanden av journalister. De icke-funk-
tionella uttalandena ströks sedan från den fortsatta analysen.

Totalt sett innehöll tv-duellen mellan Persson och Reinfeldt 
256 uttalanden som låg till grund för den fortsatta innehållsana-
lysen. Till att börja med kodades de utifrån om de var explicit 
värderande, implicit värderande eller neutrala. Ett uttalande be-
dömdes som explicit värderande om det innehöll värderande ord 
som exempelvis bra, dålig, underskott eller problem. Ett uttalan-
de bedömdes som implicit värderande om en positiv eller negativ 
association eller riktning var möjlig att urskilja, även om den inte 
uttrycktes explicit. Uttalanden som var neutrala och saknade vär-
dering ströks från den fortsatta analysen, vilket minskade antalet 
analysenheter till 250.

Riktningen på uttalandena undersöktes med hjälp av fyra ka-
tegorier. Ett uttalande kodades som positivt om det fokuserade på 
positiva aspekter av olika förslag, aktörer eller företeelser i verk-
ligheten eller på bra saker som hade åstadkommits. Ett uttalande 
kodades som negativt om det attackerade eller kritiserade politis-
ka motståndare eller om det fokuserade på problem eller negativa 
aspekter av olika förslag, aktörer eller företeelser i verkligheten. 
Ett uttalande kodades som jämförande om det direkt jämförde 
idéer, förslag eller prestationer, medan det kodades som försvar 
om talaren uteslutande försvarade sina egna eller det egna partiets 
idéer, förslag eller prestationer.

En tredje variabel handlade om uttalandenas fokus, det vill 
säga vem eller vilka uttalandena huvudsakligen fokuserade på. 
Den variabeln hade fyra värden: det egna politiska blocket (den egna 
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personen, det egna partiet eller [partiledare för] andra partier i 
samma block), motståndarens politiska block (den andre partileda-
ren, partier i det andra blocket, partiledarna för partier i det andra 
blocket), annat (exempelvis förhållanden i verkligheten, såsom 
hur stort problem arbetslösheten egentligen var) och oklart (när 
inget tydligt fokus kunde urskiljas). 

En ytterligare variabel handlade om uttalandenas tema och 
hade tre värden: sakfrågor (politiska idéer, förslag eller förhållan-
den), karaktär (kompetens, integritet, ledarskapsförmåga) och re-
geringsförmåga (förmåga att leda koalitioner eller samarbeta med 
andra för att regera effektivt).

För att testa tillförlitligheten av innehållsanalysen genomför-
des ett interkodartest där tio procent av uttalandena kodades av 
två personer oberoende av varandra. För de variabler som kommer 
att användas här var interkodarreliabiliteten som lägst 0,83 och 
som högst 1,00, vilket indikerar att kodningen var tillförlitlig.

För att kunna undersöka hur effektiva de positiva respektive 
negativa uttalandena var krävs det att resultaten från innehålls-
analysen – partiledarnas uttalanden – kopplas samman med pub-
liken och dess reaktioner. För att göra detta skapades en databas 
där undersökningsdeltagarna delades in i tre grupper utifrån sina 
partisympatier: vänster, höger och osäkra/oberoende. Därefter be-
räknades det genomsnittliga RTR-värdet för var och en av dessa 
grupper vid början respektive slutet av varje uttalande. 

Den beroende variabeln utgörs av publikens omedelbara re-
aktioner på uttalandena, mätt som skillnaden i det genomsnitt-
liga RTR-värdet vid början respektive slutet av varje uttalande för 
respektive grupp undersökningsdeltagare. Positiva värden betyder 
att deltagarna ger ett bättre betyg till talaren vid slutet av ett ut-
talande jämfört med vid början, medan negativa värden betyder 
att deltagarna ger ett sämre betyg till talaren vid slutet av ett ut-
talande jämfört med vid början.50 Eftersom deltagarnas reaktioner 
troligen präglas av deras partitillhörighet kommer resultaten att 
presenteras utifrån vem som var talare och vilket block undersök-
ningsdeltagarna sympatiserade med.
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Resultat 
Den första frågan som ska undersökas handlar om hur vanliga 
negativa uttalanden var i tv-duellen mellan Persson och Reinfeldt. 
Baserat på tidigare forskning kring svenska partiledardebatter kan 
det förväntas att cirka en tredjedel av Perssons och Reinfeldts ut-
talanden var negativa.51 Resultaten redovisas i tabell 10.5, som även 
visar den genomsnittliga längden på debattörernas uttalanden och 
hur många uttalanden som respektive debattör gjorde i duellen.

Tabell 10.5. Retoriska strategier i duellen mellan Persson och Reinfeldt 2006. Procent. 

Persson Reinfeldt Totalt

Genomsnittlig längd (sekunder) 10,5 10,4 10,4

Negativa uttalanden 45,2 46,0 45,6

Positiva uttalanden 34,9 35,5 35,2

Jämförande uttalanden 7,9 11,3 9,6

Försvar 11,9 7,3 9,6

Antal 126 124 250

Resultaten visar till att börja med att duellen var mycket rättvis, 
sett till antalet uttalanden från Persson respektive Reinfeldt, och 
att genomsnittslängden på deras uttalanden var nästan identisk. 
Resultaten visar också att det inte finns några signifikanta skill-
nader när det gäller i vilken utsträckning som Perssons respek-
tive Reinfeldts uttalanden var negativa, positiva, jämförande eller 
försvarande. 

Intressant nog var både Perssons och Reinfeldts uttalanden 
oftare negativa än positiva: cirka 45 procent av deras uttalanden 
var negativa medan cirka 35 procent var positiva. Övriga var jäm-
förande eller försvarande. Jämfört med tidigare forskning kring 
svenska partiledardebatter tycks duellen mellan Persson och 
Reinfeldt ha varit mer negativ i tonen och värderingen, även om 
olika undersökningsmetoder gör att man bör vara försiktig med 
direkta jämförelser.
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För att fördjupa analysen ska vi härnäst undersöka vad som 
karaktäriserade de olika uttalandena: var de implicit eller explicit 
värderande, vilka riktade de sig mot och vilka teman hade de? 
Resultaten redovisas i tabell 10.6.

Persson Reinfeldt Total

Negativa uttalanden 

Explicit negativa 68,4 71,9 70,2

Implicit negativa 31,6 28,1 29,8

Negativa kontra motståndarblocket 71,9 64,9 68,4

Negativa kontra egna blocket 7,0 5,3 6,1

Negativa kontra andra/annat 21,1 29,8 25,4

De negativa uttalandenas tema

Sakfrågor 80,7 68,4 74,6

Karaktär 14,0 14,0 14,0

Regeringsförmåga 0,0 7,0 3,5

Annat 5,3 10,5 7,9

Positiva uttalanden

Explicit positiva 59,1* 34,1 46,6

Implicit positiva 40,9 65,9 43,4

Positiva kontra motståndarblocket 2,3* 6,8 4,5

Positiva kontra egna blocket 79,5 90,9 85,2

Positiva kontra andra/annat 18,2 2,3 10,2

De positiva uttalandenas tema

Sakfrågor 93,2 79,5 86,4

Karaktär 4,5 4,5 4,5

Regeringsförmåga 0,0 13,6 6,8

Annat 2,3 2,3 2,3

Antal 126 124 250

Anm.: Signifikansnivå * p<0,05. 

Tabell 10.6. Aspekter av uttalandena i duellen mellan Persson och Reinfeldt 2006. Procent.
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Till att börja med visar resultaten att en övervägande majoritet 
av både Perssons och Reinfeldts uttalanden handlade om poli-
tikens sakfrågor, inklusive förhållanden i verkligheten med rele-
vans för politikens innehåll. Det gäller både negativa och positiva 
uttalanden, även om en större andel av de positiva uttalandena 
handlade om sakfrågor jämfört med de negativa uttalandena. I 
båda fallen fokuserade Persson mer på sakfrågor än vad Reinfeldt 
gjorde, som samtidigt fokuserade mer på regeringsfrågan än vad 
Persson gjorde. 

Det är en reflektion av att 2006 var första gången som de bor-
gerliga partierna gick till val som en samlad allians, vilket Rein-
feldt betonade och ställde i kontrast mot de tre partierna till väns-
ter och deras oförmåga att samarbeta. Argumentet om borgerlig 
splittring vändes 2006 till att handla om borgerlig allians mot 
vänstersplittring, vilket tydligt framgick av SVT-duellen. Persson 
försökte undvika regeringsfrågan, medan Reinfeldt lyfte fram den 
både i sina positiva och negativa uttalanden. 

En annan skillnad handlade om när Persson och Reinfeldt dis-
kuterade »annat«, vilket i praktiken var deras olika beskrivningar 
av verkligheten. Medan Persson försökte måla verkligheten i ljusa 
färger – vilket framkommer av att cirka 18 procent av de positiva 
uttalandena handlade om »annat« – försökte Reinfeldt måla verk-
ligheten i mörka färger – vilket framgår av att cirka 30 procent av 
hans negativa uttalanden handlade om »annat«.

Överlag är dock likheterna mellan Perssons och Reinfeldts 
uttalanden tydligare än skillnaderna. Visserligen var Perssons 
positiva uttalanden explicit i stället för implicit positiva i en sig-
nifikant större utsträckning än Reinfeldts positiva uttalanden, 
men de var explicit respektive implicit negativa i ungefär samma 
utsträckning. 

Nog för att det fanns många skillnader mellan Perssons och 
Reinfeldts retoriska stilar, men skillnaderna vad gäller uttalan-
denas grad av negativitet, fokus och tema var ändå begränsade 

–  åtminstone när det gäller det verbala innehållet på den aggrege-
rade nivån. De främsta skillnaderna bortsett från politikens inne-
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håll handlade om att Persson försökte måla verkligheten i ljusa 
och Reinfeldt i mörka färger, och att Reinfeldt betonade reger-
ingsfrågan medan Persson försökte undvika den. 

Effekten av retoriska strategier
Den kanske mest intressanta frågan handlar dock om effekterna 
av de olika retoriska strategierna. Resulterade negativa uttalanden 
i ökat eller minskat stöd, och hur reagerade olika delar av publi-
ken? Spelade det någon roll ifall det var Persson eller Reinfeldt 
som stod för de negativa uttalandena?

För att undersöka detta har jag beräknat effekten av negativa så-
väl som positiva, jämförande och försvarande uttalanden för Pers-
son respektive Reinfeldt, med kontroll för om undersökningsdelta-
garna sympatiserade med något av partierna till vänster, till höger 
alternativt var osäkra/oberoende. Den beroende variabeln är för-
ändringen av deltagarnas omedelbara reaktioner på debattörernas 
uttalanden i respektive grupp (vänster, höger, oberoende/osäkra), 
mätt utifrån skillnaden i medelvärden vid början respektive slutet 
av varje uttalande. De första resultaten redovisas i tabell 10.7.

Resultaten visar att duellen hade en polariserande effekt. När 
Persson talade reagerade de som stod till vänster politiskt sett po-
sitivt, oavsett om Perssons uttalanden var negativa, positiva, jäm-

Tabell 10.7. Effekten av retoriska strategier i duellen mellan Persson och Reinfeldt 2006. 

Persson Reinfeldt

Vänster Höger Osäkra Antal Vänster Höger Osäkra Antal

Negativa 
uttalanden

+0,28 –0,36 –0,06* 57 –0,18 +0,51 +0,23 57

Positiva 
uttalanden

+0,40 –0,07 +0,24 44 –0,25 +0,38 –0,02 44

Jämförande 
uttalanden

+0,43 –0,24 –0,17 10 –0,32 +0,28 +0,08 14

Försvarande 
uttalanden

+0,26 –0,38 –0,03 15 –0,45 +0,37 –0,10 9

Anm.: Signifikansnivå * p<0,05. 
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förande eller försvarande. Omvänt reagerade de som stod till hö-
ger politiskt sett genomgående negativt på Perssons uttalanden. 
På samma sätt reagerade de som stod till vänster negativt när 
Reinfeldt talade, medan de som stod till höger reagerade positivt 
– oavsett om uttalandena var negativa, positiva, jämförande eller 
försvarande. 

En av de viktigaste effekterna av SVT-duellen var att både 
Persson och Reinfeldt mobiliserade dem som redan sympatiserade 
med något parti till vänster respektive höger. Samtidigt kan det 
noteras att när Reinfeldt gick till attack resulterade det i mer po-
sitiva reaktioner hos borgerliga sympatisörer (+0,51), jämfört med 
när Persson gick till attack hos vänstersympatisörer (+0,28). 

Samtidigt blev motreaktionen när Reinfeldt gick till attack 
svagare bland vänstersympatisörer (–0,18) än den blev hos höger-
sympatisörer när Persson gick till attack (–0,36). Reinfeldt tycks 
således ha tjänat mer på sina negativa uttalanden än vad Persson 
gjorde på sina negativa uttalanden. Något liknande tydligt möns-
ter finns inte när det gäller debattörernas positiva, jämförande el-
ler försvarande uttalanden.

Mest intressanta är dock reaktionerna bland dem som inte 
sympatiserade med något parti alls eller var osäkra. När Persson 
uttalade sig negativt reagerade de osäkra negativt, men när Rein-
feldt uttalade sig negativt reagerade de positivt. De osäkra reage-
rade positivt också när Reinfeldt uttalade sig jämförande (+0,08), 
men negativt när Persson uttalade sig jämförande (–0,17). Det 
enda tillfälle när Persson lyckades väcka mer positiva reaktioner 
hos de osäkra än vad Reinfeldt gjorde var när de uttalade sig posi-
tivt (+0,24 för Persson jämfört med –0,02 för Reinfeldt).

Överlag tyder de här resultaten på att negativitet var en mer 
framgångsrik strategi när den tillämpades av Reinfeldt än av Pers-
son. Jämförande och kontrasterande uttalanden väckte också mer 
positiva reaktioner bland de för valet så viktiga oberoende väljarna 
när de kom från Reinfeldt än när de kom från Persson.

Samtidigt kan det vara fallet att vissa negativa retoriska stra-
tegier var mer framgångsrika än andra, exempelvis att det hade 
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betydelse om uttalandena var implicit eller explicit negativa och 
vilka de riktade sig mot. För att testa det har jag kört en rad biva-
riata analyser (t-test, ANOVA). Resultaten redovisas i tabell 10.8.

 Tabell 10.8. Effekten av negativa retoriska strategier i duellen mellan Persson 

och Reinfeldt 2006. 

Persson Reinfeldt

Vänster Höger Obero-
ende

Antal Vänster Höger Obero-
ende

Antal

Negativa, 
totalt

+0,28 –0,36 –0,06 57 –0,18 +0,51 +0,23 57

Explicita +0,28 –0,33 +0,01 39 –0,20 +0,59 +0,27 41

Implicita +0,28 –0,45 –0,21 18 –0,11 +0,30 +0,12 16

Motståndar-
blocket

+0,16* –0,37 –0,05 41 –0,20 +0,38 +0,13 37

Egna blocket +0,22 –0,44 –0,51 4 –0,51 +0,81 +0,23 3

Andra/annat +0,69 –0,32 +0,07 12 –0,05 +0,73 +0,44 17

Motståndaren 
nämnd

+0,15 –0,69 –0,10 10 –0,26 +0,52 +0,08 16

Motståndaren 
ej nämnd

+0,17 –0,27 –0,04 31 –0,16 +0,27 +0,17 21

Anm.: Signifikansnivå * p<0,05. 

I stort upprepas de tidigare resultaten: när Persson uttalade sig 
reagerade de som stod till vänster politiskt sett positivt och de 
till höger negativt, och när Reinfeldt uttalade sig reagerade de 
som stod till höger positivt medan de som stod till vänster reage-
rade negativt. Både Persson och Reinfeldt mobiliserade dem som 
redan var anhängare till något av partierna i vänster- respektive 
högerblocket. 

Återigen visar resultaten också att Reinfeldt var mer fram-
gångsrik än Persson när det gällde de oberoende eller osäkra väl-
jarna. I den gruppen reagerade undersökningsdeltagarna i prin-
cip aldrig positivt, oavsett vilken negativ retorisk strategi Persson 
tillämpade. Omvänt reagerade de genomgående positivt, oavsett 
vilken negativ retorisk strategi som Reinfeldt tillämpade. Mest 
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positivt reagerade de osäkra väljarna när Reinfeldts negativa ut-
talanden fokuserade på verkligheten som sådan och problem som 
måste åtgärdas (andra/annat). Det kan tolkas som ett uttryck för 
att Reinfeldt lyckades förmedla en bild av problemen som framför 
allt oberoende och osäkra väljare accepterade och kände igen sig i. 

Vad detta visar är att frågan om hur effektivt det är att attacke-
ra motståndarna inte kan ses fristående från vare sig publiken eller 
debattörerna. Medan Persson förlorade i den viktiga gruppen av 
oberoende och osäkra väljare när han gick till attack, vann Rein-
feldt i samma grupp. Att gå till attack kan vara en framgångsrik 
strategi, men den kan också leda till bakslag. Om positiva, ne-
gativa, jämförande eller försvarande uttalanden är mest effektiva 
beror samtidigt i stor utsträckning på vilka man vänder sig till. 

På en generell nivå finns det ingenting i de här resultaten som 
stödjer tanken att negativa uttalanden i sig skulle vara mer effek-
tiva än positiva uttalanden. De kan vara det, men de kan också 
vara kontraproduktiva. I slutänden beror det inte minst på om den 
övergripande strategin går ut på att mobilisera de egna anhäng-
arna eller omvända oberoende och osäkra väljare.

Till sist beror givetvis alla former av uttalanden på deras spe-
cifika innehåll och hur de formuleras. Alla negativa uttalanden är 
inte likvärdiga, lika lite som alla positiva uttalanden är det. Det 
säger sig egentligen självt, men kan ändå vara värt att stryka un-
der. En närmare analys av när Persson respektive Reinfeldt väckte 
mest positiva och negativa reaktioner bland undersökningsdelta-
garna visar följaktligen att det ibland handlade om positiva och 
ibland om negativa uttalanden. Reinfeldt hade fler uttalanden 
som ledde till riktigt positiva reaktioner än vad Persson hade, men 
en del av dem var positiva medan andra var negativa.52

Diskussion och slutsatser
Syftet med det här kapitlet var att undersöka effekterna av de po-
litiska tv-debatterna inför valet 2006 samt hur vanlig och effektiv 
strategin att attackera och kritisera motståndarna var i tv-duellen 
mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Precis som i andra 
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sammanhang är det en utmaning att försöka isolera effekter, ef-
tersom all mediekonsumtion sker i ett sammanhang och eftersom 
det är svårt att skilja orsak från verkan. 

Det bästa sättet att studera medieeffekter och förändringar 
på individnivån är genom experiment och panelundersökningar, 
men nackdelen med dem är att det alltid är svårt att veta hur ge-
neraliserbara resultaten är. Det gäller även den undersökning som 
redovisats i det här kapitlet. Den experimentella paneldesignen 
är både undersökningens styrka (eftersom den gör det möjligt 
att isolera effekter och studera förändringar på individnivån) och 
svaghet (eftersom urvalet är begränsat och inte representativt).

I varje fall visar undersökningen att tv-debatterna inför riks-
dagsvalet 2006 hade effekter. De syns inte alltid på den aggrege-
rade nivån, men på individnivån visar resultaten att röstintentio-
nerna hos många förändrades som en konsekvens av att de tittade 
på tv-debatterna – och mellan debatterna. I den delen visar resul-
taten också på en omfattande rörlighet. Exempelvis var det en-
dast cirka hälften av undersökningsdeltagarna som inte ändrade 
röstintention en enda gång. Övriga ändrade sig mellan en och tre 
gånger, vilket understryker den dynamiska karaktären i moderna 
valrörelser. 

Resultaten visar också att duellen mellan Persson och Reinfeldt 
i SVT en vecka före valet i stor utsträckning präglades av negativa 
uttalanden, det vill säga uttalanden som kritiserade och attacke-
rade motståndaren eller kritiserade förhållanden i verkligheten 
med relevans för politikens sakinnehåll. Negativa uttalanden var 
ungefär lika vanliga oavsett om det var Persson eller Reinfeldt 
som talade, och båda fokuserade i huvudsak på sakfrågor, förhål-
landen i verkligheten med relevans för politikens sakinnehåll, el-
ler regeringsfrågan. Direkta angrepp på motståndarens person var 
förhållandevis ovanliga, vilket ur ett demokratiskt perspektiv kan 
ses som positivt.

I det sammanhanget bör det tilläggas att negativa uttalanden 
i sig inte behöver vara något som förtjänar kritik. Det är i stor ut-
sträckning genom kritik och konflikter som politikens skillnader 
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tydliggörs.53 Sett ur det perspektivet är den avgörande frågan inte 
om debatterna präglas av negativa eller positiva uttalanden utan 
om de är sakliga och relevanta eller inte. 

Oavsett detta kan det konstateras att det inte fanns någon stor 
skillnad när det gäller hur effektiva de negativa, positiva, jämfö-
rande eller försvarande uttalandena var. Generellt sett kan resul-
taten av den här undersökningen inte användas för att hävda att 
negativa uttalanden är vare sig mer eller mindre effektiva än po-
sitiva uttalanden. I stället beror det på talaren, vilka talaren vän-
der sig till, uttalandenas innehåll och det aktuella sammanhanget. 
Det visar sig bland annat av att reaktionerna på de negativa ut-
talandena var olika bland vänstersympatisörer, högersympatisörer 
och osäkra. 

Det visar sig också genom att Reinfeldt genom sina negativa 
uttalanden väckte mer positiva reaktioner bland de för valut-
gången så centrala osäkra och oberoende väljarna än vad Persson 
gjorde när Persson attackerade och kritiserade. Negativitet var en 
mer framgångsrik strategi för Reinfeldt än för Persson. Om det 
berodde på talaren eller innehållet i de negativa uttalandena är 
osäkert, men sannolikt handlar det om en kombination.

Hur som helst förtjänar de politiska tv-debatterna att tas på 
allvar av såväl partier som medier och väljare. De bidrar till att 
öka människors kunskaper om vad partierna står för, de påverkar 
hur väljarna ser på partierna och vilka de tänker rösta på, och 
de kan påverka valutgången. Det gäller särskilt i tider med svag 
partiidentifikation, stor väljarrörlighet och sena röstbeslut – för-
hållanden som präglar och sannolikt kommer att fortsätta prägla 
svenska valrörelser under överskådlig framtid.

Noter
1 Salant, 1962. 
2 Coleman, 2000; McKinney & Carlin, 2004. 
3 Esaiasson & Håkansson, 2002. 
4 Coleman, 2000; Kraus, 2000; McKinney & Carlin, 2004. 
5 Oscarsson & Holmberg, 2008, s. 74. 
6 A.a.; Petersson m.fl., 2006; McKinney & Carlin, 2004. 
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11. Valrörelsen 2010 – den första nya, 
den sista gamla eller en i raden av nygamla?

Lars Nord

Under den senaste valrörelsen 2006 frågade sig många om inte 
ändå Internet var på väg att helt förändra villkoren för den poli-
tiska opinionsbildningen i Sverige. På våren 2006 uppstod en het 
debatt om falsk information och ryktesspridning på nätet, både 
efter att en socialdemokratisk partiordförande spridit felaktiga 
uppgifter om Moderatledaren Fredrik Reinfeldts privatekonomi 
och efter osanna påståenden om förre statssekreteraren Lars Da-
nielssons privatliv. 

Men debatten om Internets roll i politiken kulminerade förstås 
i samband med avslöjandet av att folkpartistiska valarbetare ille-
galt tagit sig in i Socialdemokraternas intranät i valrörelsens slut-
skede (se kapitel 7). Flera ledande valarbetare i Folkpartiet, med 
partisekreteraren Johan Jakobsson i spetsen, tvingades avgå strax 
före valet.

Spekulationerna om Internets roll och betydelse för den mo-
derna valrörelsen rörde sig emellertid på flera plan. Dels utifrån ett 
kampanjmässigt perspektiv där nätets roll som förfinat verktyg för 
partiernas kommunikation i valrörelsen stod i centrum, dels ut-
ifrån ett mer opinionsmässigt perspektiv där Internet framför allt 
sågs som en ny företeelse som kunde påverka valutgången genom 
att nya väljargrupper mobiliserades och nya sakfrågor belystes. 

Det första perspektivet fokuserade på möjligheten att effek-
tivisera kampanjarbetet, rikta in budskapet mot bestämda mål-
grupper och förbättra dialogen med väljarna. Det andra perspek-
tivet handlade mer om potentialen att attrahera mindre politiskt 
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intresserade genom bloggar och videoklipp på nätet, i stället för 
att försöka nå dessa grupper genom till exempel massutskick av 
broschyrer och anordnande av torgmöten.

Diskussionen om Internets roll i valrörelsen 2006 kom dock 
– på båda dessa plan – att till en del formas av de gamla mot-
sättningar mellan överdriven optimism och pessimism som så 
ofta präglat debatten om nätet och demokratin.1 Sant är att de 
svenska politiska partierna och enskilda kandidater i valrörelsen 
2006 sällan fullt ut utnyttjade de möjligheter till interaktiv dialog 
som nätet ger, och det är föga realistiskt att tro att Internet här 
skulle ha haft en unik förmåga att göra människor som var poli-
tiskt ointresserade off-line till storkonsumenter av politiskt orien-
terade webbsajter. Samtidigt är det korrekt att konstatera att den 
svenska valrörelsen 2006 bjöd på mer utvecklad politisk kommu-
nikation på Internet än någonsin tidigare och fler än någonsin tog 
del av denna kommunikation.2 Någon demokratisk revolution kan 
knappast Internet beskrivas som i den svenska valrörelsen 2006, 
däremot som ett fenomen som gradvis får allt större betydelse för 
politiska kommunikationsmönster och relationerna mellan poli-
tiska aktörer, medier och väljare. 

Politik 2.0. Politik 2.0! Politik 2.0?
Frågan om Internets politiska roll tog sig nu kanske aldrig på all-
var in i den traditionella partipolitiska valrörelsen om de konkur-
rerande regeringsalternativen, men den fick stor uppmärksamhet 
i medierna, både i det allmänna nyhetsflödet kring valrörelsens 
viktigaste händelser, och genom de politiska kommentatorerna 
som analyserade denna händelseutveckling. Ibland förekom tvär-
säkra påståenden om de nya mediernas avgörande roll. »Bloggar-
na kommer att avgöra valet 2006« förkunnades till exempel i en 
rubrik i Aftonbladet våren 2006. 

Helt klart var bloggarna – av lätt insedda skäl – viktigare än 
under någon annan svensk valrörelse, men fortfarande var deras 
betydelse ringa jämfört med andra medier som de svenska väl-
jarna tog del av i valrörelsen. Valåret 2006 var det också ungefär 
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tio procent av svenska folket som läste bloggar i allmänhet minst 
en gång i månaden.3 I denna grupp kan vidare antas att de som 
läste bloggar med särskilt politiskt innehåll utgjorde en mindre 
del.4 Sannolikt fick bloggarna sin uppmärksamhet i den svenska 
valrörelsedebatten till stor del därför att de var ett nytt mediefe-
nomen som framför allt uppmärksammades av de redan politiskt 
intresserade, och inte så mycket för att de egentligen ansågs ha 
någon avgörande opinionsmässig betydelse för valutgången.

Möjligen är det också en genomgående trend vid studier av 
förändringar i politisk kommunikation att helt nya företeelser i 
en valrörelse överskattas på kort sikt och underskattas på lång sikt 
(jfr kapitel 1). Historien är rik på sådana exempel. Televisionens 
genombrott i svensk politik inför valet 1960 kom således inte att 
innebära att politikers personlighet och utstrålning blev mycket 
viktigare än den politik deras partier står för. Däremot är det i dag 
svårt att tänka sig en svensk valrörelse där inte televisionens ut-
frågningar av partiledarna står i centrum för debatten och övriga 
mediers uppmärksamhet. Televisionen kom här inte så mycket att 
genomsyra politikens innehåll och demokratins kvalitet, men te-
levisionens genombrott kom att förändra formerna och villkoren 
för den politiska kommunikationen för alltid. Det finns anled-
ning att anta att Internet, åtminstone på medellång sikt, kommer 
att spela samma roll när det gäller framtida valrörelser i Sverige.

Internets betydelse kommer sannolikt att öka för varje val-
rörelse som kommer. I den senaste svenska valrörelsen 2006 var 
också den allra snabbaste växande formen av direktkommunika-
tion mellan väljare och partier den som ägde rum på partiernas 
webbsajter. Mellan valrörelsen 1998 och 2006 ökade andelen besö-
kare på partiernas sajter från åtta till 14 procent av de tillfrågade.5 
Det finns därför all anledning för de politiska partierna att för-
söka utveckla sina sajter ytterligare i syfte att få ännu fler besökare 
och skapa ökade kontaktytor med potentiella sympatisörer och 
väljargrupper.

Utvecklingen av svenska partiers kampanjarbete och satsning 
på nya – och så kallade sociala – medier inför valet 2010 kommer 
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förstås också att hämta inspiration från det senaste amerikanska 
presidentvalet hösten 2008. Amerikanska valrörelser lockar alltid 
en uppsjö av svenska valarbetare, kampanjexperter och lobbyister, 
men aldrig tidigare har denna skara varit så stor som den var 2008. 
Det vore därför märkligt om inte flera enskilda företeelser i denna 
valrörelse kom att sätta sin prägel på svensk politisk kommunika-
tion i framtiden. Influenser märktes redan i Europaparlaments-
valet 2009. Samtidigt förtjänar att påpekas att de stora skillnader 
som finns mellan amerikanska och svenska politiska system och 
mediesystem gör det föga sannolikt att alla kampanjmetoder som 
visar sig framgångsrika i en amerikansk kontext skulle vara lika 
effektiva i en svensk valrörelse.6

Barack Obamas segerval 2008 kom i internationella medier ge-
nomgående att kallas för det första riktiga Internetvalet någonsin.7 
Det förefaller vara en rimlig beskrivning med tanke på att web-
ben var ett mycket effektivt sätt för Obamas kampanj att samla 
in pengar, och med tanke på de miljontals besök som gjordes på 
nätet för att se klipp från hans valkampanj på YouTube, eller för att 
ge honom sitt stöd på Facebook. Redan när det amerikanska pri-
märvalet började i januari 2008 disponerade Obama 36 miljoner 
dollar i insamlade medel, varav 28 miljoner samlats in via nätet. I 
slutet av februari 2008 hade över en miljon amerikanska medbor-
gare valt att ge bidrag till Obama på nätet.8 

Obama var inte den första amerikanske presidentkandidat 
som var effektiv att utnyttja webben, men han är avgjort den mest 
framgångsrike hittills, både när det gäller ekonomiska bidrag och 
i fråga om att mobilisera väljarstöd. Den framgångsrika kampan-
jen på nätet kom också att vidareutvecklas av den nye presidenten 
som uppmanade alla som stött honom i arbetet med förändring i 
politiken att fortsätta detta förändringsarbete på lokal nivå i den 
nya, digitalt orkestrerade, kampanjen »Organizing for America«.9 
Demokraten Howard Deans kampanj 2004 får annars ses som 
det första medvetna utnyttjandet av Internet i amerikansk politik. 
Dean lyckades då aktivera grupper av tidigare politiskt passiva 
medborgare, och fick många att lämna ekonomiska bidrag till 
hans kampanj och följa hans »Blog for America«.10
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Även om amerikanska valrörelser kan betraktas som än mer 
moderna och teknologiskt avancerade än svenska, så kan det inte 
fördunkla det faktum att också amerikanska valrörelser mer präg-
las av stegvisa förändringar än paradigmskiften när det gäller den 
politiska kommunikationens villkor och uttrycksformer. Det fak-
tum att ett partikonvent i dag besöks av fler politiska bloggare än 
politiska journalister behöver således inte innebära att traditio-
nella medieformer spelat ut sin roll. Omständigheten att en presi-
dentkandidat har överlägset flest vänner på Facebook i valrörelsen 
behöver inte komma att avspeglas i antalet röster på valdagen.

En närmare granskning av den senaste amerikanska valrörel-
sen bekräftar också tesen att en del av det gamla mönstret finns 
kvar – och spelar fortsatt stor roll – vid sidan av det nya. Det är 
värt att notera att de mesta kampanjmedlen fortfarande 2008 sat-
sades på »gammaldags« medieformat och klassisk partikommuni-
kation som tv-reklam och Obamas halvtimmeslånga infomercial 
i tv. Dessutom kan konstateras att mycket stora delar av det ofta 
uppmärksammade politiska innehållet på Internet utgjordes av 
återbrukade tv-inslag från till exempel The Daily Show eller Fox 
News.11 Intressantare än att diskutera en övergång från gamla till 
nya medieformer är därför förmodligen att analysera hur gamla 
och nya medier fungerar sida vid sida och förstärker – eller even-
tuellt försvagar – varandra. Intressant är också vad detta samspel 
mellan olika medier betyder för påverkan på väljarna.12

Ett belysande exempel på detta dynamiska samspel mellan 
olika medier var Obamas installation som president den 20 ja-
nuari 2009. Händelsen följdes i direktsändning i televisionen av 
uppskattningsvis 100 miljoner amerikaner. Men uppföljning och 
kommentarer kring händelsen ägde till stor del rum i nya medier. 
Genom ett samarbete mellan nyhetssajten cnn.com och Facebook 
kunde videoklipp laddas ned och spridas på Facebook. cnn.com 
hade efter installationen 136 miljoner sidvisningar, och 21,3 miljo-
ner videoklipp streamades kring denna händelse.13

När det gäller den övergripande organisationen av Obamas 
kampanj har den annars beskrivits som föga innovativ och gräs-
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rotsorienterad, utan snarare som en verksamhet baserad på en 
mycket traditionell, starkt centraliserad kampanjledning där alla 
strategiskt avgörande beslut fattades i en begränsad krets av en 
handfull mycket erfarna politiska rådgivare till presidentkandi-
daten.14 Dessa amerikanska erfarenheter visar snarast att en till 
synes mycket modern och innovativ valkampanj med »gräsrots-
profil« mycket väl kan genomföras i kombination med betydligt 
mer traditionella strukturella upplägg av en kampanjorganisation, 
och bibehållen stark ställning för en kampanjledning med exklu-
siv kompetens och expertis.

Frågan om hur sådana gamla och nya trender i politisk kom-
munikation samspelar och formar framtidens svenska valrörelser 
är också central för detta avslutande kapitel i denna bok. Närmast 
diskuteras detta parallellt med de resultat som tidigare redovisats 
i de olika studierna av den svenska valrörelsen 2006. Utifrån dessa 
resultat analyseras sedan partiers, mediers och väljares möjliga 
förhållningssätt till varandra i framtida svenska valrörelser, och 
hur dessa förhållningssätt kan antas påverkas av både gamla och 
nya politiska kommunikationsmönster.

Tre trender i valrörelsen 2006
När det gäller den moderna valrörelsen i Sverige kan tre utmär-
kande processer och trender noteras när det gäller den politiska 
kommunikationen. Det gäller de politiska partiernas alltmer pro-
fessionella kampanjtekniker, den politiska debattens allt starkare 
medialisering och valrörelsens ökande betydelse för väljarnas 
verklighetsuppfattningar, värderingar och valbeslut. Dessa tren-
der har också alla särskilt uppmärksammats från olika utgångs-
punkter i den här bokens tidigare delar. Sammantaget säger de 
sannolikt en hel del om hur framtida valrörelser i vårt land kom-
mer att utvecklas, även om det också hör till valrörelsens innebo-
ende logik att nya fenomen och samband då och då uppstår, och 
vars genomslagskraft aldrig kan förutsägas i förväg.
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• Partiernas professionalisering

En första slutsats som kan dras när det gäller de politiska parti-
ernas kommunikation är att professionalisering av valkampanjer 
inte är ett amerikanskt fenomen. Den äger i betydande utsträck-
ning rum också i particentrerade demokratier som Sverige.15 Sam-
tidigt är det värt att notera att professionaliseringen ännu inte 
kan betraktas som ett generellt och heltäckande fenomen. Pro-
fessionalisering är också en fortgående process, och inte ett visst 
förutbestämt stadium. Nya tekniker tillkommer ständigt till följd 
av inte minst informationsteknologins utveckling. Detta innebär 
självklart en utmaning också för den systematiska forskningen 
kring de politiska partiernas agerande i den moderna valrörelsen 
eftersom analysobjektet förändras kontinuerligt. 

De svenska partierna skiljer sig också åt i graden av profes-
sionalisering, med de största partierna – Socialdemokraterna och 
Moderaterna – som de klart mest professionaliserade i samband 
med valrörelser. Dessa partier har i störst utsträckning både den 
ekonomi och den professionella kompetens som krävs för att ef-
fektivt utnyttja nya kampanjtekniker och metoder. De har råd att 
göra egna opinionsundersökningar och ha kvalificerade medarbe-
tare för att analysera dessa undersökningar. Allt medan de mindre 
partierna får tillämpa professionella kampanjmetoder i den grad 
ekonomi och personella resurser tillåter.

Ett hinder för en framgångsrik professionalisering av kampanj-
arbetet är också svenska nationella särdrag och en politisk kultur 
som till stora delar ställer sig främmande till centralstyrda kam-
panjer och en framträdande för roll för moderna kampanjmeto-
der.16 Det har aldrig stått särskilt högt i kurs i Sverige att vara ett 
professionellt parti. Det har snarare ställts i motsats till att vara en 
folkligt förankrad, demokratisk och idéburen organisation. Dessa 
förhållanden skapar ibland spänningar inom de politiska partier 
som splittras mellan försöken att vinna val med okonventionella 
medel och samtidigt hålla ihop partier kring klassiska mål.17

En något mindre uppmärksammad del av professionella kam-
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panjer handlar om i vilken utsträckning partierna framgångsrikt 
lyckas lansera perspektiv på den samhälleliga utvecklingen som 
påverkar både mediernas gestaltningar och människors uppfatt-
ningar. Den politiska part som får genomslag för sina verklighets-
beskrivningar och uppfattas som mer intressant än motståndaren 
kan skaffa sig ett rejält försprång i en valrörelse som till stor del 
handlar om att mobilisera de väljare som inte har bestämt sig för 
hur de slutligt kommer att rösta. 

Skicklighet i att bygga upp politiska verklighetsbilder kan så-
ledes få stor betydelse. Allianspartiernas beskrivning av svensk 
ekonomi och arbetsmarknad i valmanifesten fick till exempel stor 
genomslagskraft i valrörelsen 2006, trots att deras bild av läget 
konkurrerade med Socialdemokraternas helt annorlunda verk-
lighetsbild. En viktig slutsats av detta förhållande är därför att 
medierna inte självklart och statiskt speglar konflikter och kon-
kurrerande perspektiv mellan landets politiska eliter som tidigare 
internationell forskning framhållit.18 Tvärtom visar erfarenheter-
na från den svenska valrörelsen 2006, att det därutöver förefal-
ler spela en roll på vilket sätt dessa motstridiga politiska budskap 
presenteras inför medierna, och indirekt för väljarna.

När det gäller de politiska partiernas fortsatta professionali-
sering är det mest troliga scenariot att nya metoder och indivi-
dualiserade tekniker successivt ersätter massmobiliserande inslag. 
Teknikutvecklingen går snabbt och erfarenheter från val i andra 
länder sprids snabbt till svenska kampanjplanerare. Försök att 
»involvera« människor i partiernas kampanjarbete på nätet kom-
mer att utvecklas snabbt och olika metoder att väcka engagemang 
hos potentiella grupper utöver traditionellt medlemskap kommer 
att slå igenom. Målgruppsanpassning och riktade budskap till väl 
definierade väljargrupper är förmodligen också en del av den fort-
satta professionaliseringen av valkampanjen.

Samtidigt tyder ingenting på att de hittillsvarande asymme-
trierna och målkonflikterna kommer att försvinna omedelbart. 
Inom överskådlig tid kommer de politiska partierna att ha täm-
ligen olikartade förutsättningar att tillgodogöra sig professionella 
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förhållningssätt gentemot medier och väljare. De kommer också 
att möta varierande motstånd från den egna partiorganisationen 
när det gäller acceptansen för moderna och internt mindre för-
ankrade kampanjmetoder och strategiska förhållningssätt till den 
politiska kommunikationens viktigaste medaktörer. 

• Politikens medialisering

I det moderna mediesamhället sker en mycket stor del av den po-
litiska kommunikationen via massmedierna. De direkta kontakt-
ytorna mellan väljare och valda är inte oviktiga, men har successivt 
minskat i betydelse. Allt färre svenskar engagerar sig i politiskt 
arbete eller blir medlemmar av ett politiskt parti. Samtidigt ex-
panderar mediesystemet kontinuerligt. Medieutbudet ökar, och 
även om inte alla dessa nya medier uppmärksammar politik och 
samhällsfrågor, finns närmast obegränsade möjligheter för den 
som är intresserad av att följa den offentliga debatten via medi-
erna. Givetvis är det då också relevant att diskutera på vilket sätt 
de viktigaste medierna väljer att skildra politiken i en valrörelse 
för den stora publik som följer dessa medier.

Generellt visar också systematiska innehållsanalyser av de 
största nationella medierna i valrörelsen på några grundläggande 
mönster. Övergripande kan konstateras att valbevakningen i me-
dierna i stor utsträckning präglas av en medielogik snarare än av 
en politisk logik. En konsekvens av detta förhållande är att po-
litiken relativt ofta gestaltas som spel i stället för att utgå från 
sakpolitiken. Vidare innebär detta att opinionsmätningar får stort 
utrymme, att journalistiska tolkningar av det politiska skeendet är 
vanligt förekommande och att politiker själva får komma alltmer 
sällan till tals i medierna. Så kallade soundbites, rena politikerut-
talanden, ges mindre och mindre utrymme medan ett journalis-
tiskt tolkningsföreträde allt oftare gör sig gällande. Det gäller till 
en del den vanliga nyhetsjournalistiken, men kanske i synnerhet 
i mer kommenterande journalistiska format som nyhetsanalyser 
och journalister som intervjuar varandra i etermedierna.

Den tolkande politiska journalistiken har blivit allt vanligare 
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i den svenska valrörelsen.19 Gränsen mellan nyheter och kom-
mentarer blir samtidigt allt mindre tydlig. I den kommenterande 
journalistiken i valrörelsen koras snabbt och entydigt vinnare och 
förlorare i den pågående valkampen. Samtidigt blir de politiska 
kommentatorerna i medierna en slags moderna berättare som ser 
som sin uppgift att försöka förklara och utvärdera det politiska 
händelseförloppet i ett alltmer komplext samhälle. Detta motiv 
existerar dock parallellt med mer kommersiella avvägningar. Till 
stor del handlar den kommenterande journalistiken också om att 
till varje pris hålla berättelsen levande för publiken tills dess att 
andra, nya berättelser pockar på uppmärksamhet och förutsätts 
locka publikens intresse i högre grad.

Dessa mediebilder av den politiska verkligheten spelar sanno-
likt en betydande roll för den politiska kommunikationens vill-
kor. Det får sannolikt konsekvenser för det offentliga samtalet när 
medierna väljer att gestalta politiken på de här beskrivna sätten. 
Dessa gestaltningar bidrar rimligen till ett större avstånd mellan 
väljare och valda, liksom till att avståndet ökar mellan verklighe-
ten och väljarnas bild av denna verklighet. Inför framtida valrörel-
ser står den politiska journalistiken därför inför stora utmaningar, 
inte minst när det gäller att försöka hitta en bättre balans mellan 
medielogikens krav på dramatisering och tillspetsning och den 
politiska logikens krav på saklig och relevant förmedling av infor-
mation och opinioner.

Politikens medialisering är dock, liksom partiernas profes-
sionalisering, inget entydigt och universellt fenomen i svenska 
valrörelser. I de lokala valrörelserna visar innehållsanalyser från 
den senaste valrörelsen att de lokala medierna i påfallande hög 
grad kan beskrivas som passivt speglande och pliktrapporterande. 
Medielogiken har här inte slagit igenom i samma utsträckning 
som på riksplanet. I stället finns på den lokala nivån en risk för 
att en närmast fantasilös och rutinartad lokal politisk journali stik 
snarare missar möjligheten att mobilisera väljarna kring lokala 
politiska frågor. Till en del är detta sannolikt ett fenomen som 
kan förklaras av Sveriges unika valsystem där nationella och lo-



337

Valrörelsen 2010 – den första nya, den sista gamla eller en i raden av nygamla?

kala val genomförs på samma dag, och där de lokala valrörelserna 
då riskerar att hamna i medieskugga.

En avgörande fråga för den politiska journalistiken i framtiden 
är hur de i dag starka nationella massmedierna dagspress, radio 
och tv förmår möta de utmaningar som medieutvecklingen med-
för. Dessa utmaningar kan skönjas på flera olika plan, både när 
det gäller effekterna på mediekonsumtionen av det ökade utbudet 
av medier och när det gäller de nya mediernas förhållningssätt till 
sin publik.

Det kraftigt ökade medieutbudet innebär nu knappast någon to-
tal fragmentering av medieanvändningen med en totalt uppsplitt-
rad publik. Ett mer realistiskt scenario för framtiden är snarare att 
några publikt starkare medier behåller eller lyckas erövra en stark 
ställning, men att samtidigt allt fler nischmedier når mindre pu-
blikgrupper och i alla fall framgångsrikt konkurrerar i dessa seg-
ment. Det får rimligen till följd att allt färre följer den traditionella 
politiska rapporteringen i de traditionella massmedierna. Denna 
politiska journalistik står då inför valet att populariseras och dra-
matiseras ytterligare i syfte att nå fler människor eller att fördjupas 
och vända sig till en begränsad skara politiskt intresserade.

Allt handlar dock inte om antalet existerande medier, utan ock-
så om hur dessa medier förhåller sig till sin publik. Medier som ta-
lar till sin publik om politik har förmodligen svårt att konkurrera 
med medier som talar med sin publik om politik. Det moderna 
medielandskapet utmärks alltmer av publikdialog och publikgene-
rerat innehåll som fungerar parallellt och i samspel med det egen-
producerade journalistiska materialet. Det är särskilt tydligt på 
Internet, och här kan konstateras att det fortfarande är de traditio-
nella nyhetsmedierna som är de mest framgångsrika. Samtidigt är 
det så här långt en öppen fråga huruvida denna politiska journa-
listik med ökad direktkontakt med publiken kommer att utvecklas. 
Det är fullt möjligt att tillspetsningar och dramatisering tilltar om 
det antas locka en större publik. Samtidigt kan fler synpunkter 
från allmänheten öka både bredden och djupet i debatten och ge 
den politiska journalistiken en annan roll än den har i dag. 
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• Valrörelsens betydelse för valutgången

Valrörelsen kan teoretiskt variera mellan att vara helt betydelselös 
eller helt avgörande. I det första fallet går tankarna till ett val där 
i princip alla väljare på förhand bestämt hur de ska rösta, det kan 
vara av ideologisk övertygelse, ha att göra med social klass, kön 
eller ålder eller för att de helt enkelt stöder en viss politik. I det 
andra fallet handlar det i stället om att alla väljare går in i valrö-
relsen med en osäkerhet om hur de ska rösta och där politiska för-
handsinställningar spelar en helt underordnad roll. Allt som sägs 
och görs under valrörelsen har då stor betydelse för hur väljarna 
slutligen kommer att rösta.

Dessa två exempel är naturligtvis typfall som i praktiken inte 
existerar i någon demokratisk stat. Överallt förekommer i stället 
valrörelser där vissa väljare har bestämt sig långt i förväg, med-
an andra väljare bestämmer sig mycket sent, strax före eller till 
och med på valdagen. En del väljare har mycket fasta ideologiska 
övertygelser som avgör partivalet, medan andra tar intryck av val-
rörelsens händelser och står och väger mellan olika partier. Den 
intressanta frågan är därför hur dessa relationer mellan olika väl-
jarkategorier ser ut och i vilken utsträckning – och på vilket sätt 

– den politiska kommunikationen i valrörelser har betydelse för 
väljarnas uppfattningar och verklighetsbilder. 

De studier som redovisats i den här boken visar att den svenska 
valrörelsen har betydelse för hur intresserade människor är av po-
litik, hur ofta de talar om politik med andra och hur de röstar 
på valdagen. Valrörelsens effekter på väljarna är inte alltid lätta 
att kartlägga, men klart är att valrörelsen mobiliserar väljarna på 
olika sätt och att detta gynnar vissa parter och missgynnar andra. 
Vilka partier som kommer att gynnas och missgynnas är dock 
knappast möjligt att förutse.

Även tv-debatterna i valrörelsen 2006 hade tydliga effekter. De 
bidrog till att öka människors kunskaper om partiernas stånd-
punkter, och bidrog till beslut om hur de skulle rösta på valdagen. 
Utgången av tv-debatterna har därför sannolikt betydelse också i 
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kommande valrörelser, i synnerhet om väljarnas politiska predis-
positioner också fortsättningsvis förblir relativt svaga.

De svenska medierna har fortfarande också en dagordningsef-
fekt. I synnerhet medborgare med lägre grad av politiska kunska-
per och politiskt intresse tenderar att påverkas av medierna. Fo-
kuseringen i medierna på jobben hade betydelse för den politiska 
opinionsbildningen. Därmed lär kommande valrörelser visa att 
det är viktigt för partierna att få genomslag för sina verklighets-
bilder och att kunna påverka väljarnas politiska dagordning.

Då den svenska valrörelsen kännetecknas av ett ökat antal rör-
liga väljare som i begränsad utsträckning identifierar sig med ett 
visst politiskt parti, tyder det mesta på att kommande valrörel-
ser kommer att vara mycket betydelsefulla för väljarnas val. Den 
bild av politiken som medierna förmedlar i nyheter, kommentarer 
och debatter är viktig för vad väljarna uppfattar som valrörelsens 
viktigaste frågor och hur man kopplar dessa frågor till vissa par-
tier och politiker. Mediebilder kan bidra till att mobilisera vissa 
väljargrupper och öka kunskaperna om politiken. Mediernas be-
tydelse i dessa avseenden kan därför antas påverka de sätt på vilka 
de politiska partierna planerar sin kommunikation i valrörelsen.

Den snabbt föränderliga medieutvecklingen kan dock antas 
påverka dessa förhållanden till viss del. I ett ökat medieutbud med 
fler valmöjligheter för publiken får rimligen inte enskilda medier 
samma opinionsmässiga betydelse som tidigare. Snarare kom-
mer väljarna att möta många olika verklighetsbilder av politiken 
i ett stort antal medier. Det innebär inte att påverkan behöver bli 
mind re, men det gör att effekterna av denna påverkan blir svårare 
att generellt förutsäga.20

Slutsatsen av dessa studier av partiprofessionalisering, me-
dialisering och valrörelsepåverkan är därför att de tre trenderna 
kommer att bestå, men att relationerna mellan politiska aktörer, 
medier och väljare förändras till följd av samhälls- och medieut-
vecklingen. Den politiska kommunikationen är en dynamisk pro-
cess där de olika aktörernas villkor förändras och därmed i hög 
grad också relationerna dem emellan.
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Spelet om väljarna
Det är uppenbart för de flesta som studerar de politiska partiernas 
utveckling att de genomgår en långvarig kris vad gäller stödet från 
medlemmar och väljare. Ett stadigt sjunkande medlemsantal gör 
att ungefär 95 procent av svenska folket i dag inte är medlemmar 
i ett politiskt parti. På sikt innebär partiernas stora svårigheter 
att rekrytera medlemmar och förtroendevalda en legitimitetskris 
för den representativa demokratin. Det samma kan sägas om det 
långsiktigt sjunkande valdeltagandet och det vacklande förtroen-
det för partier och politiker hos allmänheten.21

Samtidigt kan noteras att de svenska politiska partierna som 
professionella organisationer knappast någonsin har stått starkare 
än de gör i dag. De är ekonomiskt starka tacka vare partistödssy-
stemet, och de personer som är rekryterade till nyckelpositioner i 
partiet har särskilda professionella kompetenser som i vilka andra 
organisationer och företag som helst. I relationen till väljare och 
medlemmar må partierna ha avsevärda problem, men som effek-
tiva organisationer med potential att mobilisera i valrörelsen kan 
det likväl betyda att partierna är starka.22

Den kanske viktigaste förändringen i partiernas förhållnings-
sätt till väljarna är emellertid benägenheten att i ett tidigt stadium 
av valrörelsen försöka analysera väljarnas behov och önskemål och 
presentera en politik som är baserad på att tillfredsställa dessa 
behov. Ett sådant genomslag för politiskt marknadsföringstän-
kande ska inte främst ses som ett uttryck för att det kommit in fler 
kampanjexperter i partierna eller för att valrörelser av någon slags 
naturlag blir alltmer globala och likartade. Snarare ligger en avgö-
rande förklaring till paradigmskiftet i partiernas tilltagande stra-
tegiska förståelse av hur väljarmarknaden ser ut och vilka krav den 
ställer på utformningen av partiets politik för att nå framgång.23

Detta behöver nu inte innebära att partierna blir helt styrda 
av opinionsklimatet när de formulerar sin politik. Snarare finns 
övertygande empiriska data som visar att politiken fortfarande i 
hög grad formas utifrån partiernas övertygelser och idéer, men 
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att formerna för att kommunicera denna värdegrundade politik i 
väsentligt högre grad än tidigare inspireras av gestaltningar och 
formuleringar som antas ha ett opinionsmässigt stöd. Samtidigt 
är det så att de flesta politiska partier, både i Sverige och i andra 
flerpartisystem, fortfarande är att betrakta som mer sälj- än mark-
nadsorienterade i sitt förhållningssätt till väljarna. Det ska dock 
tilläggas att fenomenet kampanjfilosofier måste betraktas som ett 
av de mer svårundersökta begreppen när det gäller politisk kom-
munikation i valrörelser.24

Professionaliseringen av det politiska kampanjarbetet fortsät-
ter dock. En fortsatt centralstyrning över kampanjen är också 
viktig för att ha kontroll över vem som uttalar sig om vad i vilket 
sammanhang. Kampanjbudgetarna blir alltmer påkostade i de na-
tionella valen, och de partier som har möjlighet använder dessa 
resurser till egna opinionsundersökningar av tvärsnittstyp eller 
paneler, och kompletterar dessa med kvalitativa intervjuer med 
väljare eller grupper av väljare. Databaserade tekniker för väljar-
segmentering och riktade kampanjinsatser utvecklas på samma 
sätt. En systematisk kartläggning av politiska motståndare och en 
väl genomarbetad mediestrategi för att få de egna politiska kam-
panjinsatserna nyhetsvärda hör också till den professionella kom-
munikativa arsenalen.

Partiernas strategier för att få inflytande över nyhetsagendan 
i valrörelsen lär fortsätta att utvecklas, men något tappa i bety-
delse eftersom det i framtiden finns fler direkta kommunikations-
kanaler till väljarna vars innehåll inte filtreras av medierna. Det 
gäller framför allt kampanjsajter på Internet, där det i vart fall 
finns en stor potential när det gäller att skapa direktdialog med 
väljarna och involvera dem i valkampanjen på olika sätt. Det är 
föga sannolikt att dessa direktkanaler på kort sikt kommer att bli 
mer betydelsefulla än de viktigaste svenska nyhetsmedierna (och 
inte minst nyhetssajterna), men på längre sikt är det inte självklart 
att mediestrategierna och »förpackandet« av politiska nyheter blir 
lika centrala kampanjelement för de svenska politiska partierna. 
Det skymtar i alla händelser en utveckling på detta område där 
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partimakten successivt ökar på mediemaktens bekostnad. I detta 
scenario får Internetbaserade kampanjer allt större betydelse för 
att mobilisera väljare. Internet kommer då knappast längre att 
bara vara ett komplementmedium som framför allt stödjer kom-
munikativa insatser i traditionella massmedier.

Barack Obamas beramade valkampanj 2008 kommer att sätta 
en del spår i den svenska valrörelsen 2010, och det gäller kanske 
framför allt Internets roll i mobiliseringen av viktiga väljargrup-
per. Ett exempel är att Moderaternas webbsajt sedan en tid har 
en särskild »kampanjmotor« där väljarna kan utforma sina egna 
kampanjer. En kungstanke är att på olika sätt involvera och akti-
vera väljaren i det praktiska kampanjarbetet och få bort karaktä-
ren av att »tala till« väljarna. Obamas fortsätta utveckling av Vita 
husets hemsida omedelbart efter hans tillträde som president visar 
att webben kan vara ett verkningsfullt strategisk-kommunikativt 
verktyg även när valrörelsen är över och när det gäller att möjlig-
göra en dialog om den politik som genomförs. I den senaste svens-
ka EU-valkampanjen 2009 satsade alla partier på att utveckla sina 
kampanjmetoder på webben.

En första kärnfråga när det gäller den framtida politiska kom-
munikationen på Internet är i vilken utsträckning partierna för-
mår styra det egna budskapet när det sprids vidare i sociala medier 
som Facebook och YouTube. Det viktiga för partierna handlar här 
i stor utsträckning om att kombinera eget material på nätet med 
bloggar och klipp, göra den egna webbsajten intressant för be-
sökare och något människor talar om. Renodlade politiska par-
tisajter lär locka lika få besökare i framtiden som de gör i dag, 
men framgångsrika strategier för att kombinera användningen av 
partisajter, nyhetssajter och sociala medier kan få stor betydelse 
för framtida valrörelser, i synnerhet i ett land med så omfattande 
Internetanvändning som Sverige.

En andra kärnfråga gäller huruvida den amerikanska Internet-
mobiliseringen kan antas fungera på ett liknande sätt i en svensk 
valrörelse. Internet må vara synnerligen väl utvecklat i vårt land, 
men det politiska systemet har helt andra traditioner. I Sverige 
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finns inte samma starka inslag av personcentrerade kampanjer, 
privata insamlingar av kampanjmedel är mindre intressanta och 
de konkurrerande partierna har fortfarande en starkare förankring 
i olika sociala grupper. De svenska partierna är – ännu – i mindre 
utsträckning än de amerikanska att betrakta som valpartier. Den 
amerikanska kampanjmodellen kan därför sällan framgångsrikt 
kopieras rakt av i länder med andra politiska system.25

Erfarenheter från det senaste brittiska parlamentsvalet 2005 
visade också att de brittiska partierna inte använde sina webbsaj-
ter för att nå breda väljargrupper, utan framför allt för att sprida 
information till nyckelgrupper som journalister, aktivister och 
supportrar. På samma sätt befanns de politiska bloggarna spela 
en väsentligt mindre roll jämfört med de senaste amerikanska 
valrörelserna.26

Dessa iakttagelser stämmer väl överens med de svenska studier 
som har gjorts så här långt, vilka visar att det framför allt är de 
redan kunniga och intresserade som besöker partiernas webbsajter 
i valrörelsen. Med drygt 80 procent av de svenska hushållen upp-
kopplade finns inte längre några tekniska hinder för att utveckla 
dialogen på nätet, men ändå är det en blygsam andel av svens-
karna som besöker partiernas hemsidor och andelen besökare på 
kandidaters webbsajter är ännu lägre.27

Under valåret 2006 var det 17 procent av svenskarna som sade 
sig ha besökt ett politiskt partis webbsajt under den senaste 12-må-
nadersperioden. Väsentligt färre, tre procent, uppgav att de under 
samma tid besökt en sajt kopplad till en särskild politiker. Vidare 
analys visade här att de politiska besökarnas skara i stort sam-
manföll med de mest frekventa Internetanvändarna, det vill säga 
de unga och de välutbildade och i ännu högre utsträckning med 
graden av politiskt intresse.28

En mer fullständig analys av hur den totala trafiken och be-
söken på Internet ser ut bekräftar också att de politiska sajterna 
utgör en försvinnande liten del av den totala användningen. En 
amerikansk studie gjord i mars 2007 visade till exempel att bara 
0,12 procent av de amerikanska nätanvändarna då besökte en po-
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litisk sajt på nätet.29 Även om denna siffra sannolikt är väsentligt 
större under ett valår, är det viktigt att komma ihåg att det ändå 
bara är en försvinnande liten del av Internetanvändningen som 
omfattar politiskt material. I huvudsak är därför Internet fram-
för allt föremål för icke-politisk användning. Dess demokratiska 
potential är förvisso imponerande, men står än så länge inte i pro-
portion till den politiska praktiken.

Kampen om publiken
Tidigare har konstaterats att mängden valprogram och inslag om 
valet slog rekord i svensk television i valrörelsen 2006, medan de 
ledande tidningarna och radion visade valet något mindre upp-
märksamhet än tidigare.30 Samtidigt gör det allt större tv-utbudet 
att publiken för enskilda program, som SVT:s avslutande parti-
ledardebatt, har minskat avsevärt under de senaste decennierna. 
Trenden är densamma för nyhets- och samhällsjournalistiken i 
tv i stort: det blir mer nyheter och samhällsprogram, men deras 
andel av det totala utbudet sjunker samtidigt.31

De traditionella massmediernas roll i framtida valrörelser är 
därför svår att generalisera kring. Detta framför allt därför att 
medievärlden blir alltmer uppsplittrad och de inbördes skillna-
derna mellan olika medier ökar, inte minst vad gäller deras syn på 
medierollen vad avser samhällsinformation och opinionsbildning. 
Innebär det ökade utbudet av mer underhållningsorienterade me-
dier att de kvarvarande informationsorienterade medierna anpas-
sas i denna riktning? Eller renodlar de senare sin traditionella roll 
i det nya medielandskapet? Innebär den medieteknologiska kon-
vergensen också en innehållsmässig konvergens?

En högst trolig utveckling är att nyhetsmediernas nyckelroll 
i valrörelser kommer att utmanas, om än inte vara utrotningsho-
tad. Partiernas ökade benägenhet att utnyttja direkta kommuni-
kationskanaler kan komma att verka i denna riktning, men det 
gör också den ökade mediekonkurrensen om publiken, där klas-
sisk politisk journalistik kan antas få svårare att göra sig gällande. 
Det ökade medieutbudet och den ständiga publiceringen gör det 
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också allt svårare att vara ensam om exklusiva politiska nyheter. 
För medierna handlar därför inflytandet över framtidens valrö-
relser i stor utsträckning om huruvida den förlorade makten över 
innehållet och den politiska dagordningen kan omvandlas till ett 
privilegium att i stället styra debatten genom att vidmakthålla 
makten över formen, uttolkningen och inramningen. Vilka poli-
tiska nyheter som publiceras råder fortfarande i stor utsträckning 
de politiska aktörerna över. Hur dessa nyheter sedan presenteras 
och gestaltas råder dock framför allt medierna över. Mediernas 
makt över väljarnas uppfattningar är därför fortsatt stor.32

Samtidigt är det viktigt att konstatera att medierna inte läng-
re bara är en passivt gestaltande redigeringsmakt utan också en 
aktivt, tolkande maktspelare i valrörelsen. Journalisterna på de 
ledande nyhetsmedierna nöjer sig inte längre med att bara sätta 
ramarna för debatten, utan de strävar i hög grad också efter att 
skapa den genom att lyfta fram vissa sakfrågor, problemperspektiv 
eller personer och välja bort andra. Ett av de tydligaste tecknen på 
förändringen av den svenska politiska journalistiken är därför det 
ökade inslaget av tolkningar. Det gäller både medier där sådana 
inte tidigare förekom bland nyheter, och medier där de förekom-
mer helt oreflekterat.33 Den danske medieforskaren Stig Hjarvard 
har i en studie talat om en nypolitisering av medierna, där en 
fortsatt professionalisering i traditionella medier förekommer pa-
rallellt med en mer subjektiv, om än ej partipolitisk, journalistik i 
nyare medier som gratistidningar och kommersiella etermedier.34

Makten över tanken
Även om höger–vänsterdimensionen inte förlorat sin relativa bety-
delse för att förklara hur svenskarna röstar, så har klassröstningen 
försvagats och väljarna har generellt blivit alltmer oförutsägbara 
och otrogna gentemot befintliga politiska ideologier och partier. 
Det innebär nu inte att sociologiska förklaringsfaktorer helt er-
satts av nya fenomen som partiledarpopularitet eller utgången av 
tv-debatter. Snarare består ett intryck av de svenska väljarna som 
tämligen svala i sitt engagemang. Färre än i de flesta länder är 
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aktiva i valrörelsen. Samtidigt finns tecken på en ökad politisk 
ojämlikhet där vissa medborgargrupper, inte minst i storstadsom-
rådenas mest socialt resurssvaga förortsområden, helt står utanför 
valrörelsens politiska kommunikation.35

När förtroendet för politiker och partier är svagt kan vad som 
uppfattas som oberoende källor för information bli viktiga för 
osäkra väljargrupper. Det gynnar till exempel alla de så kallade 
valkompasser som tillhandahålls av nyhetsmedierna i valrörelsen 
och ger råd om hur man bör rösta efter en jämförelse mellan egna 
åsikter och de politiska partiernas uppfattningar. Sådana sajter 
kan antas locka både redan politiskt intresserade och mindre en-
gagerade väljare, och trots att deras pålitlighet kan ifrågasättas 
uppfattas de samtidigt som mer objektiva än partiernas egen-
producerade budskap. Ett exempel på denna trend med politisk 
»konsumentupplysning« är sajten www.whoshouldyouvotefor.com, 
som rapporterade ett stort antal besökare i månader före det se-
naste brittiska parlamentsvalet 2005.36

En generation amerikaner uppväxta under 1970- och 1980-ta-
len följde framför allt 2008 års presidentvalskampanj på nätet och 
på YouTube. En yngre generation svenskar kommer förmodligen 
att nås av politiken framför allt via de sociala medierna 2010, och 
det gäller också en grupp väljare som annars inte nåtts av ett poli-
tiskt innehåll i medieutbud eller partiinformation.

Medan de flesta bedömare är eniga om att Internet ger nya 
möjligheter till att organisera det politiska arbetet och mobilise-
ra anhängare, går åsikterna isär när det gäller hur betydelsefullt 
detta egentligen är opinionsmässigt. En vanlig uppfattning är att 
Internet inverkar olika på olika befolkningsgrupper: de nätan-
vändare som redan är politiskt intresserade från början ökar sina 
politiska kunskaper, medan de nätanvändare som är ointresserade 
från början snarare blir mer apatiska inför politiken och vänder sig 
bort från politiska sajter på nätet.37

Det finns också skäl att vara att vara sunt skeptisk inför Inter-
nets demokratiska funktioner. På samma sätt som den obegrän-
sade tillgången till det fria digitala ordet måste betraktas som ett 
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demokratiskt tillskott, kan frågan ställas hur många som lyssnar 
till detta nya, fria ord. Helt klart innebär den mycket starka kon-
centrationen av nätanvändningen till ett begränsat antal populära 
sajter och sökmotorer att det i praktiken finns stora ojämlikheter 
inbyggda i systemet. Dessa underlättar knappast formandet av en 
digital offentlighet som inte bara innebär lika möjlighet att göra 
sig hörd, utan också lika möjlighet att höras.38 I den meningen är 
Internet möjligen lika begränsande som traditionella massmedier 
alltid har varit: yttrandefriheten har varit lika för alla, men mest 
betydelsefull för den som haft råd med en egen tidning eller en 
egen tv-kanal. Ingenting nytt under mediesolen således.

2010 blir som 2006, nästan…
Den som försöker fånga utvecklingen av den moderna valrörel-
sen i samtida demokratier möts av flera utmaningar. Till en del 
handlar dessa om att jämföra och värdera olika parallella proces-
ser med varierande innehåll: dels trender som förefaller vara rätt 
stabila över tid alldeles oavsett samhälls- och medieutvecklingen 
(anpassning), dels tecken på ett avgörande trendbrott vad gäller 
den politiska kommunikationens villkor (förnyelse).

Den som hävdar att det mesta i valrörelsen trots allt är sig likt 
tenderar att tolka de tydliga förändringarna i den politiska kul-
turen och medielandskapet som krusningar på ytan. De alltmer 
lättrörliga väljarna förefaller i det stora hela gå och rösta i ungefär 
samma utsträckning som förut och lägga sina röster på ungefär 
samma partier. De nya kontaktytor som skapas mellan partier och 
väljare begagnas, som så många gånger förr, framför allt av de 
redan politiskt och socialt resursstarka befolkningsgrupperna. En 
uppsjö av nya medier har heller inte förändrat mediestrukturen i 
grunden: de flesta medier som var starka off-line är hyggligt starka 
on-line, de medieägare som dominerade marknaden förr gör det 
i än större utsträckning i dag, och de publikt starkaste medierna 
är alla välkända aktörer sedan tidigare. Politisk kommunikation 
är mot denna bakgrund en föränderlig process, men strukturellt 
mest business as usual.
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Den som i stället letar efter avgörande grundläggande föränd-
ringar kan välja att uppmärksamma att partierna aldrig förr haft 
så goda möjligheter att kommunicera med väljare direkt och in-
volvera dem i de egna kampanjerna, att rekordmånga nu följer val-
rörelsen på Internet och att helt nya medieformer utanför de tra-
ditionella massmedierna förefaller att ha en potential att påverka 
människors uppfattningar om politik och samhällsfrågor. Det går 
rykten om »bloggbävningar«. Talet om homogena väljare förefal-
ler också föråldrat. Sättet att närma sig medier och partier verkar 
i stället bli alltmer individuellt. Den kollektiva opinionsbildning-
ens grundteser utmanas därför av ett alltmer fragmenterat med-
borgerligt beteende vad avser mediekonsumtion i allmänhet, och 
informationsinhämtning kring politik och samhälle i synnerhet. 
Det blir allt svårare att generalisera kring samband och effekter 
vad avser den politiska kommunikationen i valrörelsen.39

Det går självfallet att vinna stöd för båda dessa perspektiv. Det 
är inte troligt att alla traditionella politiska kommunikations-
mönster förändras i ett slag, och ersätts med helt nya relationer 
mellan partier, medier och väljare. Men det är inte heller särskilt 
sannolikt att alla etablerade förhållningssätt står opåverkade av 
den snabba samhälls- och medieutveckling som moderna demo-
kratier i dag upplever. Mycket talar därför för att de närmast kom-
mande valrörelserna i vårt land kommer att präglas av att gamla 
strukturer och nya processer existerar parallellt och att detta får 
olika betydelse för olika grupper av väljare; vad gäller till exempel 
ålder, utbildning, klass, medievanor och politiskt intresse. 

Den svenska valrörelsen 2010 kommer säkerligen, i likhet med 
de senaste svenska valrörelserna, att präglas av en offentlig debatt 
om huruvida vi nu upplever den sista gamla eller den första nya 
valrörelsen. Och ett tag till lär som vanligt det föga upphetsande 
akademiska svaret vara att vi först och främst upplever en i raden 
av nygamla valrörelser. 
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