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En undersökning om rapporteringen av Regeringskrisen 2014 

 
Abstract 

Gestaltningar handlar om hur man förstår, tolkar och skapar mening ur sina upplevda 

eller medierade erfarenheter. Med det är gestaltningsprocesser oundvikliga eftersom 

människan strävar efter att skapa mening i tillvaron. Varje gång vi kommunicerar med 

någon gestaltar vi verkligheten. Detta gör det intressant att undersöka hur medierna har 

valt att gestalta regeringskrisen och därmed påverkat vår uppfattning av den. 

Regeringskrisen inleddes den 2 december 2014 efter att Sverigedemokraterna avsåg att 

rösta för Alliansens budgetförslag. Detta skulle leda till att regeringens 

budgetproposition skulle fällas vilket är en unik situation i Sverige och har inte hänt i 

modern tid.1 Detta var den första regeringskrisen i Sverige efter regeringen Carlssons 

avgång 1990. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rapporteringen av 

regeringskrisen gestaltades. Detta med inriktning på regeringskrisen och dess centrala 

aktörer och aktörsgrupper. Vi har valt att utgå ifrån Sveriges två största morgon- 

respektive kvällstidningar nämligen Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter. Vår analys tar avstamp i ett kodschema med variabler och 

variabelvärden som är relevanta för vår undersökning. Artiklarna som vi analyserar 

finner vi genom dataprogrammet Retriever. Resultatet visar att mediernas bevakning av 

regeringskrisen var mestadels objektiv och antog en saklig gestaltning. Det fanns dock 

utrymme för diskussion och opinionsbildning. Undersökningen visade även att 

Sverigedemokraterna och dess aktörer var de som framställdes som mest negativ samt 

att rapporteringen av regeringskrisen var snarlika mellan de analyserade tidningarna.  

Nyckelord: Regeringskris, kodschema, politisk kommunikation, kriskommunikation 

allmänhet, politik, medierna.  

                                                
1 http://www.sydsvenskan.se/sverige/lofven-avgar-om-alliansbudget-vinner/ 
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1. Inledning 
 
I vår omgivning pågår det ständigt offentliga debatter och mediala diskussioner. Det flöde av 

information som råder idag är stort och livligt och vi befinner oss mitt i det, oftast utan att 

fundera över den information som vi tar till oss. Medierna bestämmer vad som publiceras och 

hur det framställs. På så sätt får medierna ett inflytande över våra uppfattningar om vår omvärld. 

Ett område där det mediala flödet är särskilt viktigt för våra uppfattningar är politiken och i 

synnerhet i anslutning till de allmänna valen. I de fall vi inte har förstahandserfarenheter är våra 

uppfattningar om politiken ofta beroende av mediernas rapporteringar av den. 

Ett exempel på detta är regeringskrisen som uppstod efter valet 2014. 

Det började med att Socialdemokraterna vann riksdagsvalet och Sverigedemokraterna blev det 

tredje största partiet i riksdagen och behöll, samt förstärkte, sin vågmästarroll.2 Samtliga övriga 

partier gav löften om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Efter valet bildade Stefan 

Löfven en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Inför sin första 

budgetproposition tackade Centern och Folkpartiet nej till samarbetsinviter och därefter lade 

Alliansen och Sverigedemokraterna fram sina motförslag. Sverigedemokraterna meddelade att 

partiet avsåg att rösta för Alliansens budgetförslag och därmed uppstod det en regeringskris i 

Sverige. Detta var den första regeringskrisen i Sverige efter den socialdemokratiska 

regeringskrisen år 1990. Både upprördheten och engagemanget har varit stort och regeringskrisen 

gav upphov till en livlig politisk debatt, inte minst i medierna. 

Vi har valt att skriva en uppsats om mediernas bevakning av regeringskrisen 2014.  

Vi är intresserade av att undersöka vad för typ av bilder som kom till uttryck i medierna och vad 

man valde framställa samt på vilket sätt det gjordes. 

 

2. Problemområde 
 
2.1 Politisk kommunikation 
 
Att politik och kommunikation hänger samman är ingen nyhet och förenklat kan man säga att 

politisk kommunikation handlar om hur politik kommuniceras. Det råder dock en stor enlighet 

om att politisk kommunikation handlar om mer än så. Det finns flera viktiga aspekter att ta upp 
                                                
2 http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/ 
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och dit hör till exempel hur allmänheten kommunicerar sina åsikter till medier och makthavare, 

politiska aktörers användning av olika public relations strategier och taktiker samt hur medierna 

rapporterar om och gestaltar politik.3  

Dessa aktörsgrupper ingår alltid i olika sammanhang och inte minst i olika organisationer och 

institutioner som i sin tur både begränsar och möjliggör handlingar och ageranden. Om man till 

exempel arbetar som journalist förväntas man värdera och presentera nyheter på ett sätt som 

stämmer överens med de redaktionella riktlinjer som finns. Det är i den politiska 

kommunikationen som politiska aktörer, medieaktörer och allmänheten möts, där opinioner 

formas och där olika bilder av verkligheten skapas.4 Vår studie syftar till att undersöka vad och 

hur medierna har valt att rapportera om regeringskrisen, vilket i sin tur påverkar allmänhetens 

bild av den. Enligt den svenska medieforskaren Jesper Strömbeck (2014:33) kan dessa tre 

aktörsgrupper samspela och därmed påverka allmänhetens bild av en situation. Strömbeck 

refererar till en forskning gjord av Oscarsson och Holmberg (2013) som visar att allmänheten 

ofta tycker att politiken innehåller för mycket konflikter och partikäbbel. Strömbeck menar att 

bilden av hur mycket konflikter det är i politiken hämtas från medierna. I detta exempel spelar 

medierna en dubbel roll: mediernas nyhetsvärdering uppmuntrar partier och politiker till att 

kritisera och attackera varandra. Mediernas bild av verkligheten påverkar i sin tur hur 

allmänheten sedan uppfattar politiken. Allmänheten kommer dock inte få veta hur mycket 

konflikter inom politiken det faktiskt är bortom mediernas fokus.5 Bilden som allmänheten tar 

mest del av är en bild som förankrar sig i gestaltning av politik som spel och strategi istället för 

en gestaltning som förankrar sig i politik som sak. Inom politisk kommunikation är dessa 

gestaltningar de mest förekommande när politik gestaltas i medierna. Spel- och 

strategigestaltningen gör att politikens fokus vänds från sakliga problem, som förslag på hur man 

ska lösa problemet och förbättra samhället, till att den snarare handlar om vinnare och förlorare i 

kampen om makt. De politiska aktörerna ses alltså istället som strategiska aktörer vars handlingar 

ämnar till att försöka nå framgång i kampen om röster och makt snarare än att drivas av en vilja 

att förbättra samhället.6 

                                                
3 Strömbäck, Jesper (2014). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 2. Uppl. Lund: 
Studentlitteratur s.176 
4 Ibid s.39 
5 Ibid s.33 
6 Ibid s.174 
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Enligt Strömbeck varierar gestaltningarna av politik beroende på nyhetsmedier. Morgontidningar 

gestaltar politiken rent generellt som sak medan kvällstidningarna gestaltar politik som 

spelstrategi eller skandal.7  

 

2.2 Kris kommunikation 
 
Information och budskap om kriser kommer till oss genom olika medier som morgontidningar 

och kvällstidningar. Det ökade antalet medier gör att vi aldrig kunnat få kunskap och kännedom 

om så pass många kriser som vi får idag och rapporterna om kriser kommer till oss snabbare och 

effektivare än någonsin. 

Kommunikation är grundläggande för alla aspekter av kriser och i alla faser i en kris. 

Det finns en mängd definitioner av vad en kris innebär men sammanfattningsvis kan en kris 

kännetecknas av att de är mycket synliga, kräver omedelbar uppmärksamhet, rymmer oväntade 

händelser, kräver någon form av agerande och är utanför en organisations fullständiga kontroll.8 

Denna punktlista kan appliceras på regeringskrisen enligt följande. 

Den andra december meddelade Sverigedemokraterna att de skulle agera efter följande: 

“Agera för att försöka fälla varje regering som väljer att föra en politik som ger en ökad 
invandring och ge Miljöpartiet ett avgörande inflytande över svensk migrationspolitik”.9 

 
Därmed tog Sverigedemokraterna beslutet att stödja Alliansens budgetförslag. Statsministern 

Stefan Löfven tillkallade ett krismöte med företrädare från allianspartierna som i sin tur var 

ovilliga att omförhandla budgeten. Vid budgetomröstningen föll regeringens förslag och därför 

kommer Alliansens budget att gälla för år 2015. Stefan Löfven meddelade att han inte tänkte 

fortsätta regera om Alliansens budget vann. I en presskonferens som hölls den tredje december 

konstaterade statsministern att han, den 29 december, skulle utlysa ett extra val som skulle hållas 

den 22 mars 2015.10 Under en presskonferens den 27 december 2014 meddelade ledarna för 

regeringspartierna och oppositionspartierna i Alliansen att en överenskommelse hade skett och 

att extra valet var nu avlyst. Denna överenskommelse kom idag att kallas för 

Decemberöverenskommelse. Därmed var regeringskrisen över. 

                                                
7 Ibid s.176 
8 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Lars-Åke (2009). Kriskommunikation. 1. Uppl. Malmö. Liber s.11 
9 http:www.svd.senyheterinrikesalliansen-rostar-pa-sin-budget_4157851.svd 
10 http:www.expressen.senyheterstefan-lofven-utlyser-nyval-i-mars-2015 
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De politiska ledarna har en viktig roll när det kommer till den samhällsinriktade 

kriskommunikationen. De ska ha en förmåga att fatta beslut, skapa förståelse genom att ange vad 

krisen handlar om och slutligen kunna avsluta en kris.11  

I krislägen är mediernas roll kanske viktigare än i normala fall då det handlar om att belysa 

problematiska händelser. Medierna intar dock sällan en kritisk hållning till ansvariga 

organisationer förutsatt att de inte upptäcker tydliga felaktiga handlingar.12 Medierna kan alltså 

på sätt och vis påverka utvecklingen samt hanteringen av händelser beroende på hur man väljer 

att belysa kriser. 

 

3. Problemformulering  
 
Med politisk kommunikation som område undersöker vi hur samspelet mellan de tre 

aktörsgrupperna har sett ut. Med även kriskommunikation som område riktar vi in oss på 

regeringskrisen. Dessa två områden gör det intressant att studera bilden, eller bilderna, av 

regeringskrisen i morgon- respektive kvällstidningarna. 

Studien syftar till att undersöka följande: 

Hur gestaltades regeringskrisen i Sveriges största morgon- och kvällstidningar? 

I synnerhet studerar vi hur rapporteringen såg ut med avseende på gestaltningen av 

regeringskrisen och framställningen av de centrala aktörerna. Vi kommer även att undersöka hur 

den journalistiska formen och stilen har sett ut i morgon- respektive kvällstidningarna.  

Mediernas rapportering om politik, inte minst i en krissituation, är ett ämne som intresserar oss 

och med en kvantitativ innehållsanalys vill vi studera vad pressen rapporterade om under 

regeringskrisen. Vi förhåller oss objektiva i denna undersökning och fokuserar på frågan hur 

regeringskrisen samt dess centrala aktörer och aktörsgrupper gestaltades.  

Vi använder oss av databasen Retriever för att få tillgång till artiklar på webben. I Retriever 

publiceras tidningen i sin helhet och som vi kan se görs inga urval. Vi använder oss av sökordet 

”Regeringskris*”. Genom att trunkera sökordet får vi fram artiklar som innehåller ordet 

”Regeringskris” samt med olika ändelser och avledningar av det. Vi studerar artiklar där 

regeringskris är det huvudsakliga ämnet. Detta gör vi genom att söka efter rubriker och ingresser 

                                                
11 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Lars-Åke (2009) s.17 
12 Ibid s. 67 
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som innehåller olika varianter av ordet regeringskris då rubriker och ingresser vanligtvis 

förmedlar det huvudsakliga innehållet i journalistiska texter. 

Vi undersöker inte hela populationen utan vi har valt att göra ett strategiskt urval där vi avgränsar 

oss till artiklar från två morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt två 

kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen. Vi avgränsar oss till dessa tidningar då det är 

Sveriges största morgon- och kvällstidningar och har därmed störst räckvidd. 

Vi har valt att fokusera hur medierna gestaltade regeringskrisen under perioden andra december 

till 27 december 2014. Vi har valt att titta på alla artiklar i tidningar som i rubrik och/eller ingress 

refererar till “regeringskrisen”. 

 

4. Tillvägagångssätt 
 

Vi började vår analys genom att avgränsa oss på databasen Retriever. 

Vi valde alternativet ”utökad sökning” för att sedan söka på ordet ”Regeringskris*”. Som vi 

nämnde tidigare valde vi tidsperioden andra december till 27 december. Vi valde alternativet 

svenskt tryckt press och valde att söka artiklar där ”Regeringskris*” nämns i rubrik och ingress. 

Därefter valde vi två av Sveriges största morgon- respektive kvällstidningar. Vi sorterade 

artiklarna efter ”äldsta först” i Retriever. Vi började koda efter ett kodschema som lämpar sig för 

att besvara våra frågeställningar. 

Av totalt 122 artiklar var det 57 artiklar som var relevanta för vår undersökning. 

Fördelningen av antal artiklar var följande: 

Dagen Nyheter - 18 

Svenska Dagbladet - 9 

Aftonbladet -  17 

Expressen -  13 

När vi kodat klart sammanställde vi resultatet vi fick fram i form av figurer och tabeller. När man 

jämför tidningar med olika antal artiklar, frågor och svar är det mer relevant att göra jämförelser 

på en procentuell nivå då procentsatser blir mer rättvis när man jämför olika storlekar. 

5. Läsarguide 
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Nedan tar vi upp forskning som vi anser är relevant för vår studie. För att besvara vår 

frågeställning utgår vi från dagordningsteorin, teorier om nyhetsvärdering vid kriser samt 

gestaltningsmakt som presenteras i kapitel sju. Sedan följer en presentation av resultatet vi har 

kommit fram till samt vår analys av den. Efter det avslutas uppsatsen med en diskussion av 

resultatet med återkoppling till tidigare forskning och vår frågeställning. Vi ger även förslag på 

vidare forskning. Med denna uppsats bifogas även bilagor där vi förklarar använda variabler samt 

kodschemat som vår undersökning har utgått från. 

 

6. Forskning med relevans för vår studie 
 

Det expanderade nyhetssystemet har resulterat i ett ökat överskott av information och ett ökat 

underskott av uppmärksamhet.13 Medieprofessorn Kent Asp menar att medierna har en sorts 

makt som kan ses som en påverkanskraft. Asp förklarar att i kampen om mediernas 

uppmärksamhet och vidare publikens uppmärksamhet tvingas politiker att anpassa sig till 

medielogikens tankemönster och komponenter. Medielogik innefattar kriterier som måste 

uppfyllas för att en händelse blir en nyhet. Vissa händelser som har ett stort nyhetsvärde blir inte 

nyheter just för att det inte passar medielogiken. 

Fortsättningsvis listar Asp fyra komponenter som medielogiken består av: Mediedramaturgin, 

som syftar till de regler för hur man fångar in och vidhåller publikens uppmärksamhet. 

Medieformatet är huruvida vilket innehåll som passar för vilket format. Tv, radio, tidningar är 

exempel på olika plattformer och innehållet måste anpassas därefter. Mediernas arbetsrutiner 

vilket innebär anpassning av innehåll till redaktioners rutiner och mediernas arbetsmetoder vilket 

slutligen innebär mediernas arbetslogik.14  

Det är detta som Asp kom att kalla för politikens medialisering, det vill säga ett politiskt system 

som påverkas av och anpassar sig till de villkor medierna ställer. 

 

                                                
13 Strömbäck, Jesper (2004). Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt. 1. uppl. 
Stockholm: SNS förl. s.129 
14 Asp, K. (1990): ”Medialisering, medielogik, mediekrati” [Medialization, media logic, mediacracy] in 
NordicomInformation. No. 4. S.8-9 
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Strömbeck sammanfattar detta genom att nämna att den medialiserade politiken kan definieras 

som en politik vars urval, presentation, form, rytm, tempo och innehåll är anpassade efter strävan 

av att vinna stort massmedialt utrymme.15 

En nyhet behöver alltså passa in i mediets format och ramverk och för att den ska göra det 

använder journalister sig av berättartekniker. 

Strömbäck hänvisar till den norske sociologen Gudmund Hernes som menar att medierna har 

utvecklat berättartekniker vars syfte är att reducera information och fånga uppmärksamheten. 

Hernes teori har utvecklats och i dagsläget har flera berättartekniker lagts till vilket gör att det ser 

ut på följande vis: 

Tillspetsning, som syftar till att uttalanden och källor framstår på ett klart och tydligt sätt. 

Förenkling vilket innebär att komplexa nyheter förenklas. 

Polarisering som menar att det ska finnas en konflikt mellan olika parter. 

Intensifiering vilket innebär att nyheten dramatiseras. 

Konkretion syftar till att uppmärksamma det som är konkret snarare än det som är abstrakt. 

personifiering, det vill säga att man lyfter fram enskilda människor i nyheterna samt, 

stereotypisering vilket menar att för att underlätta den nya informationen som tas in så 

generaliseras och förenklas den genom att bilda stereotyper.16  

 

7. Teori 
 
Den moderna svenska demokratin är en medierad demokrati, där människor huvudsakligen får 

sin information om politik via massmedierna. 

 

Tabell 1 Människors källor till information 

 Egna 
erfarenheter  

Samtal med andra Via medierna Procent Antal 

Medborgare 8 14 78 100 1105 
Tabell 1 visar svaren på frågan som löd: ”Varifrån får Du huvudsakligen information om politik och politiska frågor?” 
Svaren är visade i procent. Källa: Demokratibarometern 2002. 

                                                
15 Strömbäck, Jesper (2004) s. 19 
16 Strömbäck, Jesper (2000). Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska 
makthavarna. Lund: Studentlitteratur s. 158-160 
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Enligt tabellen ovan utgör medierna den viktigaste källan till information om politik och 

samhälle för nästan alla människor. På så sätt kan nyhetsredaktionernas val av vad som ska 

uppmärksammas, och hur det ska uppmärksammas, få betydande konsekvenser för såväl 

allmänhetens verklighetsuppfattning som deras opinioner, riskbedömningar och slutligen 

beteenden.17 Nyhetsmedia bidrar alltså till att allmänheten blir medvetna om och förstår vad som 

har hänt i världen runt dem och även till att organisera våra upplevelser samt erfarenheter av vår 

verklighet och vad vi kommer att anse vara viktiga frågor. 

Dagordningsteorin är en av de mest inflytelserika teorierna inom områdena masskommunikation 

och medieeffekter.18 Poängen med dagordningsteorin är att de prioriteringar en fråga får förstärks 

eller försvagas beroende på massmediernas och allmänhetens uppmärksamhet.19 Inom 

dagordningsteorin kan man urskilja tre olika dagordningar: den politiska dagordningen, 

allmänhetens dagordning och mediernas dagordning.20 

I denna uppsats har vi valt att fokusera på mediernas dagordning då vi vill undersöka vilken bild 

av krisen medierna har valt att visa allmänheten. Oavsett inriktning består dagordningsteorin av 

två delar som kallas den första och den andra nivån. Den första nivån innebär att medierna 

påverkar vad allmänheten tänker på och har åsikter om. Det finns alltså ett orsakssamband mellan 

de frågor som får stor uppmärksamhet i medierna och de frågor som allmänheten anser vara 

viktiga.21 

Dagordningsteorins andra nivå handlar om hur vi tänker på de attribut som de uppmärksammade 

frågorna har. På den andra nivån hittar vi grundläggande begrepp som priming, vilket innebär 

sambandet mellan yttre stimuli och de bedömningar människor gör av någonting, samt framing, 

vilket är att formulera från vilken vinkel en situation ses.  

Sammanfattningsvis handlar den första nivån om vilka frågor vi tänker på medan den andra nivån 

av dagordningsteorin handlar om hur vi tänker på dem.  

I denna analys har vi valt att avgränsa oss till dagordningsteorins andra nivå det vill säga framing 

theory, även kallad gestaltningsteorin, för att undersöka hur framställningen av de olika 

riksdagspartierna samt regeringskrisen har sett ut.  
                                                
17 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper. (2010). Hot på agendan en analys av nyhetsförmedling om risker och kriser. 
Johanneshov: TPB s. 8 
18 McCombs, Maxwell (2006). Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen. 1. uppl. 
Stockholm: SNS förlag s.12 
19 Ibid s.62 
20 Strömbäck, Jesper (2014) s.100 
21 Ibid s.101 
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7.1 Nyhetsvärdering vid kriser 
 
Vad som blir nyheter är en viktig samhällsfråga då den medierade informationen är 

grundläggande för människors kunskaper och föreställningar. 

Det finns många olika förslag till definitioner på vad som kännetecknar en nyhet. Exempel på 

generella drag som återfinns i de flesta av definitioner är att nyheterna ska vara enkla, dramatiska 

och viktiga händelser som väcker känslor hos allmänheten, som utspelar sig i någon slags närhet, 

som nyligen har hänt och kommer att pågå under en lagom lång period, har negativa inslag och 

gärna ha elitpersoner som källor.22 

Nyheter om hot och risker innehåller de flesta av kriterierna för nyhetsvärdering och just därför 

är det nyheter om hot och risker, som sedan blir till kriser, de typiska nyheterna vi kan läsa om. 

Objektivt sagt så föreligger hot och risker i verkligheten medan kriser kan betraktas som sociala 

konstruktioner. Kriser existerar inte i sig utan är en värdering av att något är tillräckligt allvarligt 

eller hotfullt.23 Sammantaget kan medierna skapa en kris genom att uppmärksamma ett hot eller 

en risk. 

Mediernas återkommande rapporteringar om samma hot och risker förlorar sitt intressevärde för 

allmänheten och blir ofta till undangömda notiser. Det är inte dramatiska händelser i sig som ger 

upphov till mediernas rapportering, utan för att det ska vara intressant för allmänheten måste 

nyheten bryta ett regelbundet mönster och även kännas ”ny”.24 

 

Tabell 2 Faktorer som påverkar nyhetsvärdet för upplevda risker 

Faktor Lågt nyhetsvärde Högt nyhetsvärde Mycket högt nyhetsvärde 

Situation Normal Avvikande Överraskande och avvikande 

Förlopp Lugnt Dramatisk Konfliktfyllt och dramatiskt 

Aktör Kollektiv Person(er) Person(er) med starka 
egenskaper 

Tabell 2 visar faktorer som inverkar på hur pass högt nyhetsvärde en situation, förlopp eller aktör kan ha. 

                                                
22 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2014). Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala 
medielandskapet. 11., helt omarb. uppl. Stockholm: Ekerlid s. 281 
23 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper. (2010) s. 14 
24 Ibid s.28 
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Enligt tabellen ovan har regeringskrisen ett mycket högt nyhetsvärde. Sveriges senaste 

regeringskris var en överraskande och avvikande situation. Vi kan även konstatera då det är 

politiker samt politiska partier som är centrala aktörer, faller även denna punkt under mycket högt 

nyhetsvärde enligt tabellen ovan. Att regeringskrisen 2014 var en dramatisk händelse kan vi anta 

redan nu men om den var konfliktfylld, samt hur pass dramatisk den var, är något vi undersöker i 

diskussionsdelen av uppsatsen. 

 

7.2 Gestaltningsteorin 
 
Gestaltningsteorin är en av de mest betydelsefulla teorierna när det kommer till mediernas 

effekter i den politiska kommunikationen. Gestaltningsteorin innehåller många olika 

beståndsdelar. En del av teorin handlar om hur medierna framställer olika händelser och fenomen 

och vidare hur det påverkar allmänhetens uppfattningar och perspektiv. 

Gestaltningsteorin kan också handla om hur medierna reproducerar och sprider olika maktcentra 

samt ideologier genom att framställa verkligenheten på ett visst sätt.25 

Man kan tro att nyhetsmedierna speglar den riktiga objektiva verkligheten men i själva verket är 

mediernas format begränsade vilket gör att all nyhetsförmedling präglas av olika val. 

Det kan handla om val som görs av exempelvis redaktionen eller journalister, som i sin tur gör 

val av ämne, berättarperspektiv, attribut och källor. 

Allt detta påverkar hur en händelse eller aktör gestaltas. De valen som sker följer de 

institutionaliserade rutiner inom en nyhetsproduktion och är inte alltid medvetna men ändå 

självklara.26 

Gestaltningsteorin bygger alltså sammantaget på två observationer. Den ena är att medierna inte 

beskriver verkligheten, medierna (re)konstruerar och gestaltar den. Den andra är att allmänhetens 

bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig utan nyheternas bilder av den.27 

Strömbeck (2014:18) hänvisar till en studie som handlar om mediernas betydelse för den 

politiska misstron.28 

I studien skiljde man på två gestaltningar av politik: sakfrågegestaltningar och spelgestaltningar. 

Sakfrågegestaltningar innebar bland annat sådant som handlade om politiska förslag och politiska 

                                                
25 Strömbäck, Jesper (2014) s.113 
26 Ibid s.114 
27 Ibid s.115  
28 Ibid s.18 
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kandidaters åsikter i sakfrågor. Politik som gestaltas som spel handlade bland annat om politiska 

strategier och vem som vinner och förlorar i kampen om den allmänna opinionen. Resultatet 

visade att exponeringen för journalistik som visade politiken som spel och strategi bidrog till 

sjunkande politiskt intresse och ökad misstro för politiker. Effekten var det motsatta för de som 

blev exponerade av journalistiska texter som fokuserade på sakgestaltning inom politiken.29  

Det är dock väldigt ovanligt att en person utsätts för exponering för just en typ av journalistiska 

texter då det råder en hel mängd olika typer av gestaltningar runt om oss. 

 

7.3 Gestaltningsmakt vid kriser  
 
Enligt medieforskaren Regina Lawrence finns det två typer av källor som kan avgöra inflytandet 

över medieinnehållet och därmed ge ett perspektiv av en händelse: officiella källor och 

inofficiella källor.30   

Med detta skapar Lawrence två modeller. Den första modellen kallar Lawrence för den officiella 

dominans-modellen av nyheter, där journalister förlitar sig på centrala officiella politiska aktörer 

för nyhetsmaterial. De officiella aktörerna kan vara personer som är företrädare eller 

talespersoner för olika myndigheter eller politiska organisationer.31 Lawrence kallar dessa aktörer 

för “authorized knowers” och menar att journalister ser dem som de mest pålitliga källorna av 

nyheter. De officiella aktörernas intresse i att rutinmässigt kommunicera utåt till publiken 

tillsammans med journalisternas intresse i att rutinmässigt producera nyheter, skapar ett samspel 

mellan medierna och de officiella aktörerna. På så sätt väljer journalister, utifrån sina källor, från 

vilket synsätt som allmänheten sedan får se världen.32 

Den andra modellen kallar Lawrence för den händelsedrivna modellen och menar att det är 

dramatiska händelser som ger upphov till händelsedrivna nyheter. Den händelsedrivna diskursen 

om offentliga frågor är ofta mer dynamiska och varierande. Denna modell bjuder på ett bredare 

utbud av röster från privatpersoner och perspektiv än institutionellt drivna nyheter som i den 

officiella dominans-modellen.33 De inofficiella aktörerna kommer sällan till tals men kan få ökat 

inflytande till mediernas innehåll under vissa omständigheter som vittne av någon ovanlig 
                                                
29 Ibid s.120 
30 Lawrence, Regina G. (2000). The politics of force [Elektronisk resurs] media and the construction of police 
brutality. Berkeley: University of California Press 
31 Strömbäck, Jesper (2014) s.148 
32 Lawrence, Regina G. (2000) s.5 
33 Ibid s.9 
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aktivitet eller på något sätt attackerar eller utmanar de officiella aktörerna.34 På så sätt kan de 

inofficiella aktörerna framföra alternativa gestaltningar och perspektiv av en händelse. 

Lawrence hävdar att dessa två modeller kompletterar varandra istället för att konkurrera med 

varandra. Hon menar att de officiella aktörerna har större inflytande över vardagsbevakning 

medan de inofficiella aktörernas inflytande ökar när händelser äger rum som de officiella 

aktörerna inte har någon kontroll över. 

En annan aspekt som också är relevant för sammanhanget är journalisternas tolkande kontra 

beskrivande rapporteringar. Beskrivande och objektiva rapporteringar kan räknas som viktiga 

journalistiska riktlinjer men Strömbeck och Salgado (2011) skriver att tolkande journalistik är en 

av de mest betydelsefulla förändringarna under de senaste decennierna. Även Weibull och Djerf-

Pierre (2008) instämmer och menar att tillkomsten av tolkande journalistik är den största 

förändringen i den politiska journalistiken. De fortsätter med att förklara fyra sammanflätande 

faktorer som kännetecknar tolkande journalistik: kritisk expertis, spekulation, opinionsbildning 

och metajournalistik.35 

Begreppet tolkande journalistik är viktigt eftersom det skulle innebära förändring bland annat i 

relationen mellan journalister och deras källor, samt de händelser som de täcker. 

Strömbeck och Salgado citerar Patterson som ger följande förklaring till tolkande journalistik: 

 

“The interpretive style empowers journalists by giving them more control over the 
news message. […] The descriptive style places the journalist in the role of an 
observer. The interpretive style requires the journalist to act also as an analyst. The 
journalist is thus positioned to give shape to the news in a way the descriptive style 
does not allow.” (Patterson, 2000:250)  

 

Med en tolkande journalistik har journalisten makten att tolka, och därmed gestalta en händelse 

på ett sådant sätt som en objektiv rapportering inte gör. 

Fortsättningsvis hävdar Strömbeck och Salgado att ökningen av tolkande journalistik har 

kopplats ihop med mediernas negativitet och cynism, samt ökat fokus på politik som ett 

strategiskt spel.36 

                                                
34 Ibid s.6 
35 https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/journalism-2012b.pdf  s.145-147 
36 https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/journalism-2012b.pdf  145-147 
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Sammanfattningsvis har vi i våra teoretiska utgångspunkter gått igenom nyhetsvärdering för att 

svara på vad som blir nyheter och gestaltningsteorin för att svara på hur nyheterna sedan 

framställs i medierna. 

Teorier inom nyhetsvärdering försöker identifiera kriterierna hos händelser som ger dem ett 

nyhetsvärde. Om en händelse uppfyller vissa kriterier är chansen att händelsen uppmärksammas 

av medierna större. Det är av intresse att undersöka hur tidningarna har valt att rapportera om 

regeringskrisen. Är rapporteringen objektiv eller tolkande? Detta är något vi kommer att 

undersöka utifrån de fyra faktorerna som kännetecknar tolkande journalistik som vi redovisade 

ovan. 

 

8. Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från innehållsanalysen av mediernas bevakning av 

Regeringskrisen 2014. Vi har delat upp kapitlet i tre huvudavsnitt: 

mediebevakningens omfattning (1) Journalistisk form och stil (2), källor (3), vinkling och 

förekomst av centrala aktörer (4). 

 

Figur 1 Mediebevakning av regeringskrisen 2014 

 
Figur 1 visar mediernas bevakning över den valda tidsperioden. Y-axeln visar de antal artiklar som vi har valt att studera 
medan x-axeln visar de datum som vår analys tar avstamp från.  
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I figur 1 ser vi hur bevakningen såg ut i de granskade tidningarna under perioden andra december 

till den 27 december.  

Vi ser att mediernas bevakning var som störst i början av december och avtar kraftigt i mitten 

och i slutet av analysperioden. 

Enligt figur 1 har allmänheten kontinuerligt fått tagit del av artiklar om regeringskrisen. Krisens 

sällsynthet kan vara en bidragande faktor för figurens höjdpunkt i början av analysperioden. 

Under analysperiodens gång sjunker rapporteringarna om regeringskrisen ner till endast en 

artikel. Då regeringskrisen är en högst ovanlig kris i Sverige antog vi att det skulle innebära en 

större nyhetsbevakning kring händelsen. En faktor som kan ha bidragit till den lågmälda 

nyhetsrapporteringen är konkurrerande nyhetshändelser under samma tidsperiod. 

 

Figur 2 Tolkande/Beskrivande 

 
Figur 2 visar vilket dominerande journalistiska förhållningssätt som tidningarna har haft under rapporteringen av 
regeringskrisen. Y-axeln visar den procentuella fördelningen medan x-axeln visar de tidningar som vi har valt att studera. 
Till höger av x-axeln har vi en sammanfattning av de dominerande förhållningssätten i morgon- respektive 
kvällstidningarna. Varje färg representerar ett förhållningssätt. 

Den journalistiska formen och stilen har visat sig varit övergripande beskrivande i 

rapporteringarna om regeringskrisen. I figur 2 kan vi se att morgon- och kvällstidningar håller en 

jämn nivå när det kommer till det dominerande journalistiska förhållningssättet där det 

beskrivande förhållningssättet ligger mellan 60-70 procent inom både morgon och 

kvällstidningarna. Enligt Patterson som citeras i teoriavsnittet innebär detta att journalisten intar 
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rollen som observatör i sin rapportering och på så sätt inte erhåller någon makt att gestalta 

händelsen. 

 

Figur 3 Om tolkande, på vilket sätt 

 
Figur 3 redovisar för vilka tolkande förhållningssätt sätt som artiklarna med en dominerande tolkande journalistik har 
förhållit sig till. Y-axeln visar den procentuella fördelningen medan x-axeln visar de tidningar som vi har valt att studera. 
Till höger av x-axeln har vi en sammanfattning av de tolkande förhållningssätten i morgon- respektive kvällstidningarna. 
Varje färg representerar ett förhållningssätt. 

När vi har kodat en artikel som tolkande har vi utgått från Weibull och Djerf-Pierre (2008) som 

förklarar att det finns fyra sammanflätande faktorer som kännetecknar tolkande journalistik. När 

vi undersökte artiklarna märkte vi att det gick att applicera alla faktorer (förutom metajournalistik 

som inte uppkom alls i vår undersökning och är därför inte heller med) i samma artikel. Vi valde 

dock det övergripande tolkningsalternativet i artikeln och utgick ifrån den. 

I vår undersökning hade cirka 30-40 procent av artiklarna ett tolkande förhållningssätt och 

faktorn som förekom mest i vår undersökning var spekulation. I de artiklar som har varit 

spekulerande har vi sett att journalisten bland annat vrider och vänder på situationen för att 

jämföra händelseförlopp och i andra fall ifrågasätter om någon aktörs handling var rätt eller fel 

och då anta en för- eller motposition i sitt berättande. En sådan spekulation kan i sin tur påverka 

läsaren i dess tyckande, tänkande och fortsättningsvis agerande. 

När vi tittar på figur 3 ser vi också att morgontidningarna skiljer sig markant från 

kvällstidningarna i frågan om spekulationen. I morgontidningarna är cirka 60-70 procent av 
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artiklarna spekulationer och resten förekom som kritisk expertis, samtidigt som kvällstidningarna 

hade färre spekulerade artiklar men betydligt fler artiklar med kritisk expertis. Artiklarna som har 

kodats som kritisk expertis har genomsyrats av ett vetande. Med detta kan journalisten även här 

väldigt trovärdigt forma vad läsaren sedan kommer att finna som sanning. 

Det var enbart kvällstidningarnas artiklar som kodades som opinionsbildning. I artiklarna som 

kodades som opinionsbildning märkte vi att journalisten försökt bilda en opinion hos läsaren 

genom att bland annat sätta två aktörsgruppen mot varandra och samtidigt i sitt berättande vara 

för den ena gruppen och mot den andra. Ett annat exempel är att berätta hur ”fel” den ena 

aktörsgruppen har och hur ”rätt” den andra aktörsgruppen har. Detta visar hur dessa faktorer 

sammanflätas för att känneteckna tolkande journalistik. Faktorerna talar sina egna språk i 

journalistens berättande men faktorernas resultat var detsamma, det vill säga att påverka läsaren 

åt ett håll. 

 

Figur 4 Sakgestaltning/spelgestaltning 

 
Figur 4 visar vilket dominerande journalistisk gestaltning som tidningarna har haft under rapporteringen av 
regeringskrisen. Y-axeln visar den procentuella fördelningen medan x-axeln visar de tidningar som vi har valt att studera. 
Till höger av x-axeln har vi en sammanfattning av de olika typerna av gestaltningarna i morgon- respektive 
kvällstidningarna. Varje färg representerar ett gestaltningsätt. 

I figur 4 kan vi se att alla tidningar har övergripande sakgestaltning i sina rapporteringar av 

regeringskrisen. Svenska Dagbladet och Expressen har minst spelgestaltning via den 

journalistiska texten i sina rapporteringar jämfört med Dagens Nyheter och Aftonbladet. Vi kan 
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däremot se att Svenska Dagbladet och Expressen har flest spelgestaltningar via citat i de 

studerade artiklarna. Vi ser dock att morgontidningarna och kvällstidningarna har en relativt 

jämn nivå mellan de olika gestaltningarna.  

 

Tabell 3 Relationen mellan gestaltning och förhållningssätt 

Relationen mellan gestaltning och förhållningssätt 

 Sakgestaltning Spelgestaltning 

Beskrivande 94 % 6 % 

Tolkande 35 % 65 % 
Tabell 3 visar hur gestaltningar har sett ut ifrån de två olika förhållningssätten. 

 
Enligt tabellen är artiklarna som har ett beskrivande förhållningssätt också de artiklar som oftast 

har en sakgestaltning. Sakgestaltning i artikeln innebär att journalisterna har i sina rapporteringar 

fokuserat på frågan vad, som exempelvis vad har hänt, vad någon har föreslagit eller sagt, vilket i 

sin tur kopplas naturligt ihop med det beskrivande förhållningssättet. 

Som nämnt tidigare hade Strömbeck efter sin studie kommit fram till att genom att gestalta 

politik som sak så ökar intresset och utifrån detta samt vårt resultat är regeringskrisen något som 

anses vara intressant för allmänheten.  

Strömbeck och Salgado hävdar att ökningen av tolkande journalistik har kopplats ihop med 

mediernas ökade fokus på politik som ett strategiskt spel. 

Detta är något som vi också kom fram till i vår undersökning. 

Enligt tabell 3 är spelgestaltning den dominerande gestaltningen inom tolkande journalistik. 

Spelgestaltning innebär att journalisten fokuserar på frågan hur i sin rapportering som 

exempelvis hur relationen mellan aktörerna ser ut eller hur politiken framställs i artikeln. 

En tredjedel av det journalistiska förhållningssättet har varit tolkande och är en betydande stor 

del som har varit med och gestaltat regeringskrisen. Med tolkande journalistisk ser det ut som att 

regeringskrisen inte har varit den typen av händelse som har sina självklara ”rätt och fel”, utan att 

detta snarare är en tolkningsfråga. Trots att krisen har varit dominerande objektiv och saklig finns 

det ett forum för diskussion och opinionsbildning. Detta hänger väl ihop med spelgestaltning som 

fokuserar på vinnare och förlorare samt kampen om den allmänna opinionen. 
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Under undersökningens gång märkte vi att medan den journalistiska texten är saklig i sitt 

berättande så nyttjar journalisten citat från politiska aktörer som medför dynamik till artikeln och 

utgör en spelgestaltning. Cirka 30 procent av artiklar med spelgestaltning har varit 

spelgestaltning via citat. Som nämnt tidigare är politiker och andra makthavare beroende av 

publicitet och uppmärksamhet vilket gör att politikerna måste anpassa sig till medielogiken samt 

de villkor medierna ställer.37 

I vårt fall har de politiska aktörerna medfört mediedramaturgin som Asp menar fångar publikens 

uppmärksamhet. De politiska aktörerna har med sina citat anammat en spelgestaltning som är 

fylld med konflikter och partikäbbel vilket är med och påverkar hur den journalistiska texten 

framställs. 

 

Figur 5 Källfördelning i valda tidningar 

 
Figur 5 redovisar för hur källfördelningen ser ut i dels källkategorierna och dels i de valda tidningarna. Y-axeln visar den 
procentuella fördelningen medan x-axeln visar de tidningar som vi har valt att studera. Till höger av x-axeln har vi en 
sammanfattning av källfördelningen i morgon- respektive kvällstidningarna. Varje färg representerar källkategorier och 
även källfördelningen. 

Vår undersökning utgick från två källkategorier: citat och andra källhänvisningar. 

I de analyserade artiklarna förekom det 40 stycken citat och 28 stycken andra källhänvisningar. 

Totalt förekommer 68 källor i olika former, vilket ger ett snitt på 1,2 källa/analysenhet.  

                                                
37 Hast, Lennart. Retorikmagasinet nr. 54/55. s.23 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Officiella- och inofficiella aktörer 

Källhänvisning 

Källhänvisning 

Citat 

Citat 



 

19 
 

I vår undersökning hade vi en källfördelning med två olika delar: officiella aktörer samt 

inofficiella aktörer. 

I figuren ovan kan vi se att det är den blåa färgen, vilket representerar källkategorin citat samt 

källfördelningen officiella aktörer, som är den dominerande källan i de analyserade artiklarna. 

Även den näst dominerande färgen representerar officiella aktörer, men då inom källkategorin 

källhänvisning. Den minst förekommande källan visade sig vara inofficiella aktörer i form av 

citat, vilket förekom endast en gång i en artikel av Dagens Nyheter. Vi kan även se att Dagens 

Nyheter är den enda tidningen som har haft alla former av källor i sina artiklar och vidare att 

Svenska Dagbladet är den enda tidningen som har använt sig av enbart officiella aktörer som 

källor i sina rapporteringar. 

Medier använder sig av källor bland annat för fakta och analyser. Det är därför intressant att se 

hur källorna fördelar sig mellan olika kategorier och om något särskild aktörsgrupp kommer till 

tals mer än andra aktörsgrupper och vilket kan påverka hur nyheterna skildras. 

Vår undersökning visar att en stor majoritet av källor som dök upp i de artiklar som vi 

analyserade kom från officiella aktörer kan därför inkluderas inom den officiella dominans-

modellen av nyheter. I vårt fall handlar det om partiledare och andra talespersoner för olika 

organisationer. 

Som nämnt tidigare menar Lawrence att hennes modeller snarare samarbetar än konkurrerar med 

varandra vilket även vi har kommit fram till i vår undersökning. 

Regeringskrisen är en situation där det bland annat är händelser som ger upphov till nya nyheter 

som exempelvis Stefan Löfvens uttal om nyval och diverse presskonferenser och debatter. 

I vår undersökning ser vi att de inofficiella aktörerna väldigt sällan kommer till tals trots att det 

även är en händelsedriven nyhet. De enda gångerna som de inofficiella aktörernas åsikter 

framkom i artiklarna var då via opinionsundersökningar, men som då gjordes av olika 

myndigheter vilket gör att det kodas som officiella aktörer. De officiella aktörerna utmanades 

aldrig av de inofficiella aktörerna men däremot utmanade de officiella aktörerna varandra i 

artiklarna genom att angripa varandra och ifrågasätta varandras ageranden. 

Utifrån detta ser vi att regeringskrisen är en typ av kris som de officiella aktörerna har kontroll 

över. Det är dem som hörs mest och privatpersoners åsikter är inte relevant då de inte kan 

påverka något. Detta ger en bild av regeringskrisen som ett auktoritärt ärende och avgör krisens 

karaktär. 
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Lawrence kallar de officiella aktörerna för ”authorized knowers” och menar att de är pålitliga 

källor. Tidigare nämnde vi att de citat som vi fann i artiklarna anammade en spelgestaltning, 

samtidigt som vi nu har sett att det är de officiella aktörerna som står bakom citaten. 

Spelgestaltning däremot, bidrar till misstro för politiker. De citat som yttrades var riktade till 

officiella aktörer emellan och speciellt när det kom till frågan om vem som bar ansvaret för 

regeringskrisen. Detta gav allmänheten en bild av regeringskrisen som något konfliktfyllt, vilket 

kan stämma överens med Oscarsons och Holmbergs forskning att allmänheten ofta tycker att 

politiken ofta innehåller många motsättningar och munhugg. Hur mycket konflikt det rör sig om 

kan diskuteras, i somliga fall kan samma citat användas vid olika tillfället ett flertal gånger. 

 

Tabell 4 De centrala aktörergruppernas förekomst 

Aktörsgrupper Antal 
Ja 

Procent av totala antal artiklar 

Sverigedemokraterna/SD  49 82 % 

Alliansens/Borgerliga 48 80 % 

Socialdemokraterna/S  40 68 % 

Miljöpartiet/MP  38 63 % 

Moderaterna/M  27 45 % 

De Rödgröna/Samarbetsregeringen   25 44 % 

Vänsterpartiet/V  25 42 % 

Centerpartiet/C 21 36 % 

Folkpartiet/FP 17 28 % 

Kristdemokraterna/KD 14 23 % 

 
Tabell 5 De centrala aktörernas förekomst 

Aktörer Antal Procent av totala antal artiklar  

Stefan Löfven 48 80 % 

Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batra 25 42 % 
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Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson   20 33 % 

Annie Lööf  15 25 % 

Gustav Fridolin/Åsa Romson  15 25 % 

Jonas Sjöstedt  9 16 % 

 Jan Björklund  8 14 % 

Göran Hägglund  7 12 % 
Tabell 4 och 5 visar vilka aktörer/aktörsgrupper som förekom mest i flertal artiklar. I spalten till vänster har vi de namn 
som vi har sökt på i vår undersökning. Mittenspalten visar de antal artiklar som namnen förekom i och i högerspalten 
redovisar vi detta med procent. Innehållet i tabellerna är ordnade efter de centrala aktörernas/aktörsgruppernas 
förekomst. 

Vår undersökning utgick från centrala aktörsgrupper vilket var partierna i riksdagen samt det 

högra blocket vilket är Alliansen/Borgerliga och det röda blocket vilket är de 

Rödgröna/Samarbetsregeringen. Enligt tabell 4 är det Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna 

samt Alliansen/Borgerliga (som fortsättningsvis kommer att nämnas som Alliansen) de tre 

aktörsgrupper som förekom mest. Enligt tabell 5 är det Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batra, 

Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson och Stefan Löfven de aktörer som förekom mest. 

Slår vi ihop tabell 4 och 5 kan vi se att de tre aktörer och aktörsgrupper som förekom mest i 

flertal artiklar var Sverigedemokraterna med 82 procent och Stefan Löfven samt Alliansen med 

80 procent. Detta beror förmodligen på att dessa tre aktörer/aktörsgrupper har en central roll i 

regeringskrisen. 

En intressant aspekt av detta är att dessa tre aktörer/aktörsgrupper framställs då på olika sätt. 

Enligt tabell 5 personifieras Stefan Löfven istället för inkluderas i exempelvis de Rödgröna 

genom att förekomma med sitt namn. Ett exempel på detta är meningen “Exakt vad som hände 

på de där mötena mellan Stefan Löfven och Alliansen kan ingen veta som inte var där”,38 där 

man använder sig av Stefans Löfvens namn medan Alliansen förekommer istället som ett 

högerblock än som de partier som Alliansen består av. 

Sverigedemokraterna å andra sidan, förekommer mer som ett parti än via namnen Jimmie 

Åkesson/Mattias Karlsson. 

Tidigare i undersökningen nämnde vi personifiering som en av de berättartekniker journalister 

använder sig av för att fånga publikens uppmärksamhet. I vår analys kan vi applicera denna 

teknik på det faktum att Stefan Löfven har nämnts via namn och på så sätt personifierats. 
                                                
38 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bara-sd-tjanar-pa-ett-nyval_4163567.svd 
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Därigenom har hans roll och hans del av regeringskrisen konkretiserats, fått ett ansikte, från 

något abstrakt, vilket kan räknas in i berättartekniken konkretion. 

 

Figur 6 Vinkling av centrala aktörsgrupper 

 
 
Figur 7 Vinkling av centrala aktörer 

 
Figur 6 och 7 visar framställningen av centrala aktörer/aktörsgrupper genom balansmått i procent. Här användes ett 
balansmått där varje positivt vinklad analysenhet beräknas som +1 och varje negativt vinklad analysenhet som -1. Detta 
är sedan omräknat till procent av de totala artiklarna där aktören förekom. 
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Nästintill alla aktörersgrupper som vi har med i vår undersökning hamnar på den negativa sidan 

av skalan. Vi kan se att Sverigedemokraterna förekommer mest på den negativa sidan av figuren 

med cirka 42 procent. Därefter följer de Rödgröna/Samarbatsregeringen (som fortsättningsvis 

kommer att nämnas som de Rödgröna) med cirka 36 procent. Enligt figur 6 är aktörsgruppen 

Moderaterna det enda partiet som har en neutral vinkling. 

Enligt figur 7 hamnar den större delen av de undersökta aktörerna på den negativa sidan av 

skalan. Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson är aktörerna som toppar listan med cirka 33 procent. 

Därefter följer Stefan Löfven med 25 procent. Göran Hägglund är den enda aktören som vinklas 

neutralt medan Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batra är aktörerna som hamnar på den positiva 

sidan av skalan med cirka 13 procent. 

Regeringskrisen 2014 var knappast en politisk situation som gjorde det lätt för någon 

aktör/aktörsgrupp att utmärka sig positivt vilket vi tydligt kan se i figur 6 och 7 där mestadels av 

aktörer/aktörsgrupper hamnar på den negativa sidan av skalan. 

 

Tabell 6 De aktörer/aktörsgrupper som förekom mest negativt 

Aktörer/aktörsgrupper Negativ vinkling 

Sverigedemokraterna - 42 % 

De Rödgröna - 37 % 

Miljöpartiet - 35 % 

Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson - 32 % 

Stefan Löfven - 25 % 

Jonas Sjöstedt - 23 % 
Tabell 6 visar de tre aktörer samt de tre aktörsgrupper som förekom mest negativt i vår undersökning. 
Aktörerna/aktörsgrupperna är uppdelade efter den aktör/aktörsgrupp som har framställts mest negativt i procent. 
Innehållet i tabellerna är ordnade efter de aktörerna/aktörsgrupper negativa förekomst. 

Enligt tabell 6 ser vi att Sverigedemokraterna toppar listan av de aktörsgrupper samt aktörer som 

förekommer mest negativt i flertal artiklar. I samband med detta ser vi att Jimmie 

Åkesson/Mattias Karlsson är de aktörer som också förekommer mest negativt. Med den negativa 

vinklingen samt Sverigedemokraternas roll i regeringskrisen tolkar vi som detta som att 

Sverigedemokraterna, både som grupp och person, har skuldbelagts mest för krisens uppkomst. 
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En annan central fråga som dök upp i de kodade artiklarna var vem eller vilka som bar ansvaret 

över det faktum att Sverigedemokraterna ens hade förutsättningarna för att starta en 

regeringskris. 

Svaret på frågan skiftade i artiklarna mellan det röda- och det blåa blocken, både från 

journalisterna och från politiker själva.39 

Bortser man från Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson i tabell 6, ser vi att 

det är de Rödgröna blocket samt dess aktörer, antingen via namn eller parti, som fick mest 

negativ vinkling. Med detta och med tanken på ansvarsfrågan tolkar vi det som att det var främst 

de Rödgröna som kritiserades för att ha lagt en grund för Sverigedemokraterna att starta en kris. 

Ansvarsfrågan sträcker sig dock till det blåa blocket med. Medan de blåa partierna samt 

Alliansen klarar sig lindrigare undan än de rödgröna ser vi enligt figur 7 att Annie Lööf kommer 

strax efter Jonas Sjöstedt med cirka 22 procent av negativ vinkling. 

Med en närmare analys på Alliansens partier ser vi att i jämförelse med Folkpartiets låga 

väljarsiffror, kristdemokraterna som riksdagens minsta parti samt partiledarbytet inom 

Moderaterna, att Annie Lööfs Centerparti ha varit det starkaste parti inom det högra blocket 

under regeringskrisen. Vi tolkar det som att Annie Lööf fick konkretisera Alliansens ageranden 

genom att personifieras i artiklarna och vara det blåa blockets ansikte utåt under regeringskrisen. 

Detta kan vara en anledning till Annie Lööfs negativa vinkling då hon fick stå till svars 

Alliansens roll. De blåa partierna samt blocket har, trots detta, fått övergripande minst negativ 

vinkling i vår undersökning. 

Fortsättningsvis ser vi i figur 6 och 7 att det är Moderaterna samt dess partiledare som har 

hamnat längst ner i figuren och därmed fått minst negativ vinkling som parti och att aktörerna har 

fått en positiv vinkling. Detta då tidningarna valde att fokusera på partiledarbytet mellan Fredrik 

Reinfeldt och Anna Kinberg Batra under regeringskrisen istället för att ifrågasätta deras roll i 

krisen. 

 

9. Sammanfattning och slutdiskussion 
 

Sammanfattningsvis ser vi att morgontidningarna och kvällstidningarna har varit snarlika 

varandra när det kommer till den journalistiska formen och stilen samt den dominerande 
                                                
39 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/inte-mitt-fel 
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journalistiska gestaltningen. Likheten mellan morgon-respektive kvällstidningarna överraskade 

oss. Enligt Strömbeck har kvällstidningarna en tendens att gestalta politik som spelstrategi medan 

morgontidningarna fokuserar på politik som sak. Det var även det vi väntade oss i vår analys. En 

skillnad morgon- och kvällstidningarna emellan är dock att kvällstidningarnas artiklar omfattade 

en del opinionsbildning medan morgontidningarna endast fokuserade på kritisk expertis och 

spekulation i sina artiklar. 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur regeringskrisen och dess aktörer har 

gestaltats och enligt vår undersökning ser vi att rapporteringarna av regeringskrisen har till större 

delen varit beskrivande, saklig och objektiv. Journalisterna har fokuserat på vad som har hänt 

snarare än hur saker och ting hände. Trots detta fanns det rum och plats för tolkning vilket i sin 

tur kunde lyfta fram olika vinklingar av krisen för allmänheten att ta del av. 

Tidigare i uppsatsen tog vi upp att de politiska ledarna har en betydelsefull roll angående den 

samhällsinriktade kriskommunikationen. De ska ha en förmåga att fatta beslut, skapa förståelse 

genom att ange vad krisen handlar om och slutligen kunna avsluta en kris.40 

I vår undersökning kom vi fram till att de framträdande rösterna var främst från officiella aktörer 

vilket gestaltade krisen som en auktoritär händelse som endast kan lösas av politikerna själva. 

Man kan fråga sig vad de inofficiellas plats hade varit om de skulle vara med i artiklarna. Kanske 

skulle de kommentera olika partiers ageranden eller kommentera regeringskrisen ur en 

privatpersons perspektiv. Kanske gjorde dem det även i form av insändare eller dylikt, något som 

vi inte har med i vår undersökning. Skulle nyvalet som Löfven utlyste äga rum skulle säkerligen 

de inofficiellas röst höras mer och oftare då resultatet skulle ligga i de inofficiellas aktörers 

händer. 

Som fastställt tidigare är en kris en negativt präglad händelse och regeringskrisen är inget 

undantag. Det kan tänkas vara svårt att framställas i positiva dagar under krisens gång, vilket vi 

tydligt kan se genom vår undersökning där nästintill alla aktörer och aktörsgrupper framgick med 

en negativ vinkling i artiklarna. I början av uppsatsen skrev vi att medierna sällan intar en kritisk 

hållning om inte de upptäcker tydliga felaktiga handlingar.41 I vår studie kunde vi redovisa för en 

tydlig kritisk hållning främst gentemot Sverigedemokraterna under analysperioden. Både 

Sverigedemokraterna som parti samt dess partiledare Jimmie Åkesson och den vikarierande 

                                                
40 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larrson, Larsåke (2009) s.17 
41 Ibid s.67 
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partiledaren Mattias Karlsson var de aktörer och aktörsgrupper som fick mest negativ vinkling. 

Att medierna intog en kritisk hållning gentemot partiet gav en bild av att partiet hade handlat fel 

genom att fälla budgeten och därmed utlösa regeringskrisen. I början av uppsatsen nämnde vi att 

Sverigedemokraterna hade gått ut med att säga att de avsåg att fälla varje regering som väljer att 

föra en politik som ger stöd till ökad invandring samt ge Miljöpartiet ett avgörande inflytande 

över svensk migrationspolitik. Även om detta var en del av Sverigedemokraternas förklaring till 

att fälla regeringens budgetproposition, anser vi att de måste ha grundat sitt handlande på en 

bredare logik än så. I vår undersökning märkte vi dock att artiklarna inte valde att lyfta fram 

argumenten bakom Sverigedemokraternas ageranden. Istället målades det upp en bild av 

Sverigedemokraterna som ett parti som endast ville skapa oreda. Hade tidningarna däremot valt 

att lyfta fram argumenten och antagit ett tolkande förhållningssätt för att spekulera kring 

argumenten och deras handlande, hade bilden av Sverigedemokraterna kunnat målas upp 

annorlunda för allmänheten. Istället gestaltades Sverigedemokraterna som upprorsmakare. 

Det var dock inte enbart Sverigedemokraterna som fick en säregen gestaltning. 

Stefan Löfven framkom mestadels via namn än att istället inkluderas inom de Rödgröna eller 

inom partiet Socialdemokraterna. Med detta fick Stefan Löfven en gestaltning som den ensamma 

ledaren. Beroende på tidningens fokus framställdes Stefan Löfven som den starka eller som den 

svaga ensamma ledaren. Med tanke på Stefan Löfvens negativa vinkling kan vi anta att Löfven 

framställdes som mestadels svag och ensam vilket kan även urskiljas med rubrikexemplet ”Vem 

ska hjälpa Löfven att komma vidare?” 42 

Detta passar väl in på de tekniker som togs upp i denna uppsats. Genom att gestalta olika aktörer 

och aktörsgrupper konkretiseras deras ställning i regeringskrisen. Det är enklare att rapportera om 

och avbilda något konkret än abstrakta fenomen.43 Detta går vidare att koppla till 

berättartekniken stereotypisering. Genom att stereotypisera aktörerna/aktörsgrupperna skapas det 

en ordning inom informationsflödet. Stereotyper bygger på generaliseringar och skapar 

igenkänningseffekter och medför information i form av förutfattade meningar och associationer. 

Medan Sverigedemokraterna gestaltades som upprorsmakarna så gestaltades Stefan Löfven som 

den ensamma ledaren medan Alliansen i sin tur gestaltades som en stark sammansvetsad grupp. 

Vidare kan vi konstatera att de resterande berättarteknikerna passar väl in på regeringskrisen. 

                                                
42 http://www.dn.se/nyheter/sverige/vem-ska-hjalpa-lofven-att-komma-vidare/ 
43 Strömbäck, (2000) s.159 
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Regeringskrisen var en händelse där olika grupper ställdes mot varandra jämt och ständigt. 

Källorna var tydliga och medförde dramatik i de kodade artiklarna i form av citat. 

Under analysen la vi märke till att ansvarsfrågan för krisens grunder var väldigt centrala. 

I en intervju med Aktuellt berättar Stefan Löfven att då ingen av blocken fick majoritet fanns det 

två saker att göra: det ena är att samarbeta med Sverigedemokraterna och det andra är att 

samarbeta över blockgränserna. Samarbetet med Sverigedemokraterna var borträknat från båda 

håll och då var det endast samarbetet över blockgränserna som gällde. Stefan Löfven menar att 

han fick ett nej från det blå blocket och vände sig sedan till Vänsterpartiet. Det blå blocket 

däremot menade att Stefan Löfven samarbetade med Vänsterpartiet innan han sträckte ut sin hand 

till dem. Båda blocken beskyllde på så sätt varandra för att ha agerat oansvarigt. Genom att 

använda sig att de berättarteknikerna förenklades situationen och gjorde det lättare för 

allmänheten att ta in och förstå vad som skedde under regeringskrisens gång. 

 
9.1 Avslutningsvis 
 

Med berättarteknikerna som verktyg passar regeringskrisen inom medielogikens ramverk. 

Vi har även redovisat för hur regeringskrisen är en typ av händelse som anses ha en hög 

nyhetsvärdering i tider av kriser. Trots detta hade regeringskrisen inte en avsevärd hög 

medierapportering. Enligt figur 1 finns det de dagar då det endast är en artikel som har 

regeringskrisen som ämne. 

En faktor som kan ha påverkat mediernas utbud är att krisen ägde rum under decembermånad. 

Decembermånad är den tiden på året som är fylld av helgdagar och eventuella firande vilket kan 

vara med och påverka allmänhetens intresse. 

Inom politisk kommunikation tog vi upp de tre aktörsgrupperna, allmänheten, medierna och 

politiken, som fungerar som ett kommunikativt samspel. Medierna är beroende av allmänheten 

för bland annat kunna sälja annonser och få in prenumerationsintäkter och därmed påverkar 

allmänhetens mediekonsumtion mediernas utbud och nyhetsvärderingar, som kan ha legat i grund 

för mediernas utbud av rapporteringen om regeringskrisen. Allmänhetens fokus kan skifta från 

politik och dylikt till andra saker som kan verka mer viktig då. 

En annan faktor kan vara konkurrerande nyheter. Stora konflikter som konflikten i Ukraina och 

inbördeskriget i Syrien var händelser som pågick under regeringskrisens gång kan ha konkurrerat 

om mediernas fokus och därmed påverkat nyhetsbevakningen av regeringskrisen. 
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I vår undersökning har vi endast utgått från svenskt tryckt press från de två största morgon – 

respektive kvällstidningarna. Därför kan vårt resultat bero på att vårt kodschema inte innehåller 

de aspekter som skulle leda till att vi fick ett större utbud av rapporteringar. Det kan handla om 

TV-inslag som nyheter och debatter. De kodade tidningarna har även sina webb-tv kanaler där 

regeringskrisen kan ha kommit på tal. I vårt fall kan det vara att regeringskrisen är en typ av 

händelse som passar andra plattformar än svenskt tryckt press. 

 

9.2 Förslag till vidare forskning 
 

Med tanke på resultatet av medierapporteringen skulle det vara av intresse att undersöka huruvida 

rapporteringar delas upp i olika plattformar. Att det finns en skillnad på hur en händelse gestaltas 

utifrån vilken plattform de framställs i har vi konstaterat tidigare, det skulle dock vara intressant 

att undersökas till hur stor utsträckning skillnaden är och vidare varför skillnaden ser ut som den 

gör? 

Frågan om de officiella- samt inofficiella källors makt i den journalistiska texten är ett ämne med 

en bred forskningsgrund. I vår undersökning visade det sig att det var de officiella aktörerna som 

framträdde mest i de analyserade artiklarna. Som nämnt tidigare har vårt kodschema begränsade 

variabler när det kommer till artikeltyper. Det skulle därför vara intressant att undersöka vart de 

inofficiella aktörerna får komma till tals. Handlar det om andra mediala plattformar eller andra 

typer av artiklar? 

Avslutningsvis tycker vi att skillnaden mellan morgon- och kvällspress är en intressant fråga och 

därför är vi nyfikna på hur de har valt att gestalta andra händelser. 
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11. Bilagor 
 
11.1 Kodinstruktioner 
 

Journalistikens form och stil 

 

Dominerande journalistiskt förhållningssätt? 

Variabeln kan besvaras med antingen beskrivande förhållningssätt eller tolkande förhållningssätt 

samt svarsalternativet ej möjlig att avgöra. Vi granskar artikelns helhet där vi bedömer utifrån om 

journalisten i stort sett tolkar eller beskriver det som har hänt, det som händer eller det som ska 

hända. Vi räknar inte ord som “beskrivande” eller “tolkande” utan bedömer det journalistiska 

förhållningssättet. För att avgöra om artikeln är beskrivande utgår vi från att journalisten 

förklarar så objektivt som möjligt det som händer, har hänt eller ska hända och inte gör egna 

tolkningar i artikeln. För att avgöra om artikeln är tolkande tittar vi på de fyra faktorerna som vi 

redovisar nedan. Vid sidan av dessa alternativ finns alternativet Ej möjlig att besvara, en 

bedömning som görs om frågans svar ej kan avgöras. 

Om tolkande, på vilket sätt? 

Om variabeln ovan svaras med variabelvärdet tolkande, är det denna variabel som sedan granskar 

på vilket sätt som artikeln har ett tolkande journalistiskt förhållningssätt. Det är alltså dessa fyra 

faktorer som först avgör om artikeln är tolkande eller ej. Variabelvärdet kritisk expertis innebär 

att journalisten framställs som en trovärdig kritiker. Variabelvärdet spekulation innebär att 

journalisten spekulerar kring händelsen. Variabelvärdet opinionsbildning innebär att journalisten 

försöker bilda en opinion i artikeln. Variabelvärdet metajournalistik innebär att journalisten 

skriver, eller nämner artiklar skrivna av andra journalister. Dessa fyra faktorer påverkar på vilket 

sätt som artikelns tolkning verkar. 

 

Dominerande journalistisk gestaltning? 

Variabeln besvaras med antingen sakgestaltning, spelgestaltning eller ej möjlig att avgöra. 

Variabelvärdet spelgestaltning innebär att journalisten artikeln fokuserar på politik som spel, 

strategi, tar upp relationerna mellan de politiska aktörerna samt hur politiken framställs i artikeln. 
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I artikeln tittar vi efter viktiga ord som “vinnare”, “förlorare”, spel-, sport och krigsmetaforer.44 

Då regeringskrisens karaktär kan ses som en spelplan fokuserar vi på varje enskild artikels 

gestaltning utifrån “spelplanen”. Variabelvärdet sakgestalning är då journalisten fokuserar 

exempelvis på vad som har hänt, vad någon har föreslagit eller vad någon i artikeln har sagt, och 

då med fokus på politikens sakliga innehåll.  Kodningen syftar på att undersöka vilken 

dominerande journalistisk gestaltning som framställs i artikeln. Detta gör vi genom att avgöra 

vilken “röd tråd” det är som löper genom artikeln. Vid sidan av dessa alternativ finns alternativet 

Ej möjlig att besvara, en bedömning som görs om frågans svar ej kan avgöras. 

 

Källor 

 

Förekommer det citat i artikeln? 

 Variabeln avser att fråga om källor kommer till tals genom talstreck eller meningar inom 

citationstecken. Denna fråga ställs då journalister använder sig av källor, vilket är med och 

gestaltar artikeln. Detta gäller såväl politiska som andra källor. Variabeln kan besvaras med 

variabelvärdet ja om citat förekommer i artikeln, samt variabelvärdet nej om det inte förekommer 

någon form av citat i artikeln. 

 

Om ja, från vilken aktörsgrupp? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

aktörsgrupp det är som citeras. Det finns två typer av källor som kan avgöra inflytandet över 

medieinnehållet och därmed ge ett perspektiv av en händelse: officiella källor och inofficiella 

källor. Med variabelvärdet officiella källor avser vi pålitliga aktörer som företrädare eller 

talespersoner för olika myndigheter eller politiska organisationer samt politiska aktörer. Med 

variabelvärdet inofficiella källor innebär individer som kan framföra alternativa gestaltningar än 

de officiella källorna som exempelvis privatpersoner. 

 

Förekommer det spelgestaltning via citat? 

Variabeln ämnar att svara om de citat som framkommer i artikeln anammar en spelgestaltning. 

Detta gäller alltså inte journalistens ”röst” utan syftar till de aktörer som citeras i artikeln. 

                                                
44 Strömbäck, Jesper (2004) s.47 



 

33 
 

Spelgestaltning i denna fråga innebär samma sak som i variabeln Dominerande journalistisk 

gestaltning. Frågan kan besvaras med ja om det förekommer spelgestaltning via citat samt 

variabelvärdet nej om det inte förekommer spelgestaltning via citat. 

 

Förekommer andra former av källhänvisningar? 

Variabeln syftar till att undersöka om andra former av källor än citerade källor, förekommer i 

artikeln. Det kan handla om en hänvisning till rapporter eller andra typer av referenser. Här gäller 

det alltså individer och icke individer som legitima undersökningar av olika slag. Variabeln kan 

besvaras med variabelvärdet ja om det förkommer källhänvisningar i artikeln samt variabelvärdet 

nej om det inte förekommer källhänvisningar i artikeln. 

 

Om ja, till vilken aktörsgrupp? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

aktörsgrupp det är som citeras. Det finns två typer av källor som kan avgöra inflytandet över 

medieinnehållet och därmed ge ett perspektiv av en händelse: officiella källor och inofficiella 

källor. Med variabelvärdet officiella källor avser vi pålitliga aktörer eller undersökningar av olika 

myndigheter. Med variabelvärdet inofficiella källor innebär individer och referenser som kan 

framföra alternativa gestaltningar än de officiella källorna. 

 

Framställningen av centrala aktörer/aktörsgrupper 

 

Aktörer 

 

Förekommer Stefan Löfven i artikeln? 

 I vissa fall kan hot och risker erbjuda fall av centrala personer och då i synnerhet politiska 

präglade hot då den moderna politiken har personifierats. Därför syftar variabeln till att 

undersöka huruvida artikeln tar upp namnet Stefan Löfven. Variabeln kan besvaras med antingen 

variabelvärdet ja om artikeln nämner namnet Stefan Löfven, eller variabelvärdet nej om artikeln 

inte nämner namnet. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 
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Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Stefan Löfvens egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Stefan Löfven på ett visst sätt och det kan också vara en 

källa som säger något positivt eller negativt om Stefan Löfven. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Stefan Löfven på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Stefan Löfven har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort 

med avseende på Stefan Löfven. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av 

Stefan Löfven. 

 

Förekommer Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batra i artikeln? 

 I vissa fall kan hot och risker erbjuda fall av centrala personer och då i synnerhet politiska 

präglade hot då den moderna politiken har personifierats. Därför syftar variabeln till att 

undersöka huruvida artikeln tar upp namnet Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batra. Efter att 

Socialdemokraterna vann valet 2014 meddelade Fredrik Reinfeldt att han skulle avgå som 

partiledare för Moderaterna. I samband med detta övertog Anna Kinberg Batra, rollen som 

partiledare även om hon ännu inte var formellt vald till posten. Hon företrädde partiet under 

regeringskrisen hösten 2014. Den 10 januari 2015 valdes Anna Kinberg Batra enhälligt till 

partiledare för Moderaterna. Då det pågick ett partiledarskifte inom partiet Moderaterna under 

regeringskrisen har vi valt att ha med båda partiordföranden i kodschemat. Variabeln kan 

besvaras med antingen variabelvärdet ja om artikeln nämner namnet Fredrik Reinfeldt/Anna 

Kinberg Batra, eller variabelvärdet nej om artikeln inte nämner något utav namnen. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet Ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd ur Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batras egna 

perspektiv.  Det kan vara den journalistiska texten som framställer Fredrik Reinfeldt/Anna 

Kinberg Batra på ett visst sätt och det kan också vara en källa som säger något positivt eller 

negativt om Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batra. Variabeln kan besvaras med tre 
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variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batra på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln 

inte tar ställning utan konstaterar endast att Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batra har gjort något 

eller vad någon annan har sagt eller gjort med avseende på Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg 

Batra. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av Fredrik Reinfeldt/Anna 

Kinberg Batra. 

 

Förekommer Annie Lööf i artikeln? 

 I vissa fall kan hot och risker erbjuda fall av centrala personer och då i synnerhet politiska 

präglade hot då den moderna politiken har personifierats. Därför syftar variabeln till att 

undersöka huruvida artikeln tar upp namnet Annie Lööf. Variabeln kan besvaras med antingen 

variabelvärdet ja om artikeln nämner namnet Annie Lööf, eller variabelvärdet nej om artikeln 

inte nämner namnet. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Annie Lööfs egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Annie Lööf på ett visst sätt och det kan också vara en källa 

som säger något positivt eller negativt om Annie Lööf. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Annie Lööf på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Annie Lööf har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort med 

avseende på Annie Lööf. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av Annie 

Lööf. 

 

Förekommer Jan Björklund i artikeln? 

I vissa fall kan hot och risker erbjuda fall av centrala personer och då i synnerhet politiska 

präglade hot då den moderna politiken har personifierats. Därför syftar variabeln till att 

undersöka huruvida artikeln tar upp namnet Jan Björklund. Variabeln kan besvaras med antingen 
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variabelvärdet ja om artikeln nämner namnet Jan Björklund, eller variabelvärdet nej om artikeln 

inte nämner namnet. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Jan Björklunds egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Jan Björklund på ett visst sätt och det kan också vara en 

källa som säger något positivt eller negativt om Jan Björklund. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för Jan 

Björklund på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Jan Björklund har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort med 

avseende på Jan Björklund. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av Jan 

Björklund. 

 

Förekommer Göran Hägglund i artikeln? 

 I vissa fall kan hot och risker erbjuda fall av centrala personer och då i synnerhet politiska 

präglade hot då den moderna politiken har personifierats. Därför syftar variabeln till att 

undersöka huruvida artikeln tar upp namnet Göran Hägglund. Variabeln kan besvaras med 

antingen variabelvärdet ja om artikeln nämner namnet Göran Hägglund, eller variabelvärdet nej 

om artikeln inte nämner namnet. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Göran Hägglunds egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Göran Hägglund på ett visst sätt och det kan också vara en 

källa som säger något positivt eller negativt om Göran Hägglund. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Göran Hägglund på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Göran Hägglund har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort 
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med avseende på Göran Hägglund. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild 

av Göran Hägglund. 

 

Förekommer Jonas Sjöstedt i artikeln? 

 I vissa fall kan hot och risker erbjuda fall av centrala personer och då i synnerhet politiska 

präglade hot då den moderna politiken har personifierats. Därför syftar variabeln till att 

undersöka huruvida artikeln tar upp namnet Jonas Sjöstedt. Variabeln kan besvaras med antingen 

variabelvärdet ja om artikeln nämner namnet Jonas Sjöstedt, eller variabelvärdet nej om artikeln 

inte nämner namnet. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Jonas Sjöstedts egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Jonas Sjöstedt på ett visst sätt och det kan också vara en 

källa som säger något positivt eller negativt om Jonas Sjöstedt. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Jonas Sjöstedt på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Jonas Sjöstedt har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort 

med avseende på Jonas Sjöstedt. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av 

Jonas Sjöstedt. 

 

Förekommer Gustav Fridolin/Åsa Romson i artikeln? 

 I vissa fall kan hot och risker erbjuda fall av centrala personer och då i synnerhet politiska 

präglade hot då den moderna politiken har personifierats. Därför syftar variabeln till att 

undersöka huruvida artikeln tar upp namnet Gustav Fridolin/Åsa Romson. 

Då Miljöpartiet består av två partiledare har vi valt att ha med båda partiordföranden i 

kodschemat. Variabeln kan besvaras med antingen variabelvärdet ja om artikeln nämner namnet 

Gustav Fridolin/Åsa Romson, eller variabelvärdet nej om artikeln inte nämner något utav 

namnen. 

Om ja, med vilken vinkling? 
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Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd ur Gustav Fridolin/Åsa Romsons egna perspektiv.  Det 

kan vara den journalistiska texten som framställer Gustav Fridolin/Åsa Romson på ett visst sätt 

och det kan också vara en källa som säger något positivt eller negativt om 

Gustav Fridolin/Åsa Romson. Variabeln kan besvaras med tre variabelvärden. Variabelvärdet 

positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för Gustav Fridolin/Åsa Romson på 

olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan konstaterar endast att 

Gustav Fridolin/Åsa Romson har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort med 

avseende på Gustav Fridolin/Åsa Romson. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en 

dålig bild av Gustav Fridolin/Åsa Romson. 

 

Förekommer Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson i artikeln? 

I vissa fall kan hot och risker erbjuda fall av centrala personer och då i synnerhet politiska 

präglade hot då den moderna politiken har personifierats. Därför syftar variabeln till att 

undersöka huruvida artikeln tar upp namnet Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson. 

Efter valet 2014 sjukskrev partiledaren Jimmie Åkesson sig för utbrändhet på obestämd tid. 

Sverigedemokraternas Mattias Karlsson kom att bli vikarierande partiledare. Då detta pågick 

under regeringskrisen har vi valt att ha med båda partiordföranden i kodschemat. Variabeln kan 

besvaras med antingen variabelvärdet ja om artikeln nämner namnet Jimmie Åkesson/Mattias 

Karlsson, eller variabelvärdet nej om artikeln inte nämner något utav namnen. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd ur Jimmie Åkesson/Mattias Karlssons egna perspektiv.  

Det kan vara den journalistiska texten som framställer 

Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson på ett visst sätt och det kan också vara en källa som säger 

något positivt eller negativt om Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson. Variabeln kan besvaras med 

tre variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte 
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tar ställning utan konstaterar endast att Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson har gjort något eller 

vad någon annan har sagt eller gjort med avseende på Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson. 

Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av Jimmie Åkesson/Mattias 

Karlsson. 

 

Aktörsgrupper 

 

Förekommer de Rödgröna/Samarbetsregeringen i artikeln? 

De rödgröna var namnet på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets samarbete 

inför riksdagsvalet i Sverige 2010. Samarbetsregeringen däremot består av Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet.  Vi har dock valt att benämna dem under samma variabel då namnen är olika 

etablerade men syftar till det röda blocket. Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej 

och ska besvaras med ja när Rödgröna/Samarbetsregeringen omnämns i en artikel och nej om de 

Rödgröna/Samarbetsregeringen inte framkommer i artikeln. Detta för att undersöka hur artiklarna 

har fokuserat på Rödgröna/Samarbetsregeringen under regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd de Rödgröna/Samarbetsregeringens egna perspektiv.  

Det kan vara den journalistiska texten som framställer de Rödgröna/Samarbetsregeringen på ett 

visst sätt och det kan också vara en källa som säger något positivt eller negativt om de 

Rödgröna/Samarbetsregeringen. Variabeln kan besvaras med tre variabelvärden. Variabelvärdet 

positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för Rödgröna/Samarbetsregeringen på 

olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan konstaterar endast att 

de Rödgröna/Samarbetsregeringen har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort med 

avseende på de Rödgröna/Samarbetsregeringen. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger 

en dålig bild av de Rödgröna/Samarbetsregeringen. 

 

Förekommer Alliansen/Borgerliga i artikeln? 
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Alliansen/Borgerliga består av partierna Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna. Programsamarbetet mellan partierna kallas för Alliansen och inleddes inför 

riksdagsvalet 2006. Ett annat etablerat benämningsnamns som syftar till denna sammanslutning 

av partier är Borgerliga. Vi har dock valt att benämna dem under samma variabel då båda 

namnen syftar till det blå blocket. Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej och ska 

besvaras med ja när Alliansen/Borgerliga omnämns i en artikel och nej om Alliansen/Borgerliga 

inte framkommer i artikeln. Detta för att undersöka hur artiklarna har fokuserat på 

Alliansen/Borgerliga under regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Alliansens/Borgerligas egna perspektiv.  Det kan vara 

den journalistiska texten som framställer Alliansen/Borgerliga på ett visst sätt och det kan också 

vara en källa som säger något positivt eller negativt om Alliansen/Borgerliga. Variabeln kan 

besvaras med tre variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att 

det går bra för Alliansen/Borgerliga på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte 

tar ställning utan konstaterar endast att Alliansen/Borgerliga har gjort något eller vad någon 

annan har sagt eller gjort med avseende på Alliansen/Borgerliga. Variabelvärdet negativ innebär 

artiklar som ger en dålig bild av Alliansen/Borgerliga. 

 

Förekommer Socialdemokraterna/S i artikeln? 

Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej och ska besvaras med ja när 

Socialdemokraterna omnämns i en artikel och nej om Socialdemokraterna inte framkommer i 

artikeln. Detta för att undersöka hur artiklarna har fokuserat på Socialdemokraterna under 

regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Socialdemokraternas egna perspektiv.  Det kan vara den 
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journalistiska texten som framställer Socialdemokraterna på ett visst sätt och det kan också vara 

en källa som säger något positivt eller negativt om Socialdemokraterna. Variabeln kan besvaras 

med tre variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra 

för Socialdemokraterna på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning 

utan konstaterar endast att Socialdemokraterna har gjort något eller vad någon annan har sagt 

eller gjort med avseende på Socialdemokraterna. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger 

en dålig bild av Socialdemokraterna. 

 

Förekommer Moderaterna/M i artikeln? 

Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej och ska besvaras med ja när Moderaterna 

omnämns i en artikel och nej om Moderaterna inte framkommer i artikeln. Detta för att 

undersöka hur artiklarna har fokuserat på Moderaterna under regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Moderaternas egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Moderaterna på ett visst sätt och det kan också vara en källa 

som säger något positivt eller negativt om Moderaterna. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Moderaterna på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Moderaterna har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort med 

avseende på Moderaterna. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av 

Moderaterna. 

 

Förekommer Centerpartiet/C i artikeln? 

Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej och ska besvaras med ja när Centerpartiet 

omnämns i en artikel och nej om Centerpartiet inte framkommer i artikeln. 

Detta för att undersöka om artiklarna har fokuserat på Centerpartiet under regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 
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Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Centerpartiets egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Centerpartiet på ett visst sätt och det kan också vara en källa 

som säger något positivt eller negativt om Centerpartiet. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Centerpartiet på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Centerpartiet har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort med 

avseende på Centerpartiet. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av 

Centerpartiet. 

 

Förekommer Folkpartiet/FP i artikeln? 

Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej och ska besvaras med ja när Folkpartiet 

omnämns i en artikel och nej om Folkpartiet inte framkommer i artikeln. Detta för att undersöka 

om artiklarna har fokuserat på Folkpartiet under regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Folkpartiets egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Folkpartiet på ett visst sätt och det kan också vara en källa 

som säger något positivt eller negativt om Folkpartiet. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Folkpartiet på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Folkpartiet har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort med 

avseende på Folkpartiet. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av 

Folkpartiet. 

 

Förekommer Kristdemokraterna/KD i artikeln? 

Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej och ska besvaras med ja när 

Kristdemokraterna omnämns i en artikel och nej om Kristdemokraterna inte framkommer i 
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artikeln. Detta för att undersöka om artiklarna har fokuserat på Kristdemokraterna under 

regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Kristdemokraternas egna perspektiv. Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Kristdemokraterna på ett visst sätt och det kan också vara en 

källa som säger något positivt eller negativt om Kristdemokraterna. Variabeln kan besvaras med 

tre variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Kristdemokraterna på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Kristdemokraterna har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort 

med avseende på Kristdemokraterna. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig 

bild av Kristdemokraterna. 

 

Förekommer Vänsterpartiet/V i artikeln? 

Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej och ska besvaras med ja när 

Vänsterpartiet omnämns i en artikel och nej om Vänsterpartiet inte framkommer i artikeln. Detta 

för att undersöka om artiklarna har fokuserat på Vänsterpartiet under regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Vänsterpartiets egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Vänsterpartiet på ett visst sätt och det kan också vara en 

källa som säger något positivt eller negativt om Vänsterpartiet. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Vänsterpartiet på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Vänsterpartiet har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort med 

avseende på Vänsterpartiet. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av 

Vänsterpartiet. 
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Förekommer Miljöpartiet/MP i artikeln? 

Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej och ska besvaras med ja när Miljöpartiet 

omnämns i en artikel och nej om Miljöpartiet inte framkommer i artikeln. Detta för att undersöka 

om artiklarna har fokuserat på Miljöpartiet under regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Miljöpartiets egna perspektiv.  Det kan vara den 

journalistiska texten som framställer Miljöpartiet på ett visst sätt och det kan också vara en källa 

som säger något positivt eller negativt om Miljöpartiet. Variabeln kan besvaras med tre 

variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att det går bra för 

Miljöpartiet på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte tar ställning utan 

konstaterar endast att Miljöpartiet har gjort något eller vad någon annan har sagt eller gjort med 

avseende på Miljöpartiet. Variabelvärdet negativ innebär artiklar som ger en dålig bild av 

Miljöpartiet. 

 

Förekommer Sverigedemokraterna/SD i artikeln? 

Variabeln kan besvaras med variabelvärden ja eller nej och ska besvaras med ja när 

Sverigedemokraterna omnämns i en artikel och nej om Sverigedemokraterna inte framkommer i 

artikeln. Detta för att undersöka om artiklarna har fokuserat på Sverigedemokraterna under 

regeringskrisen 2014. 

 

Om ja, med vilken vinkling? 

Om variabeln ovan besvaras med variabelvärdet ja, är detta variabeln som sedan frågar vilken 

vinkling som går att applicera. Variabeln syftar till den journalistiska framställningen och om 

framställningen kan anses vara önskvärd Sverigedemokraternas egna perspektiv.  Det kan vara 

den journalistiska texten som framställer Sverigedemokraterna på ett visst sätt och det kan också 

vara en källa som säger något positivt eller negativt om Sverigedemokraterna. Variabeln kan 

besvaras med tre variabelvärden. Variabelvärdet positivt innebär artiklar som ger en bild av att 

det går bra för Sverigedemokraterna på olika vis. Variabelvärdet neutral innebär om artikeln inte 
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tar ställning utan konstaterar endast att Sverigedemokraterna har gjort något eller vad någon 

annan har sagt eller gjort med avseende på Sverigedemokraterna. Variabelvärdet negativ innebär 

artiklar som ger en dålig bild av Sverigedemokraterna. 
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11.2 Kodschema  
 

Urval av dagstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 

Tidsperiod: Från och med den 2 december till och med den 27 december 2014. 

Urval innehållsmässigt: Nyhetsjournalistiskt bearbetade tryckta artiklar och som i rubrik 

och/eller ingress refererar till ”regeringskrisen”. 

Undersökningsenhet: Hela artiklar. 

  

Bakgrundvariabler 

 

1. Medium 

1. Aftonbladet 

2. Expressen 

3. Dagens Nyheter 

4. Svenska Dagbladet 

 

2. Publiceringsdatum 

_________________ 

 

3. Journalistisk genre 

1. Nyhetsartikel 

2. Notis 

3. Kulturartikel 

4. Reportage 

5. Politikspecial 

6. Debatt 

7. Ledare 

8. General 

 

 Gestaltningen av regeringskrisen 
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Journalistikens form och stil 

 

4. Dominerande journalistiskt förhållningssätt? 

1. Beskrivande 

2. Tolkande 

3. Ej möjlig att avgöra 

 

5. Om tolkande, på vilket sätt? 

1. Kritisk expertis 

2. Spekulation 

3. Opinionsbildning  

4. Metajournalistik 

 

6. Dominerande journalistisk gestaltning? 

1. Sakgestaltning 

2. Spelgestaltning 

3. Ej möjlig att avgöra 

 

Källor 

 

7. Förekommer det citat i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

8. Om ja, från vilken aktörsgrupp? 

1. Officiella aktörer 

2. Inofficiella aktörer 

 

9. Förekommer det spelgestaltning via citat? 

1. Ja 

2. Nej 
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10. Förekommer andra former av källhänvisningar? 

1. Ja 

2. Nej 

 

11. Om ja, till vilken aktörsgrupp? 

1. Officiella aktörer 

2. Inofficiella aktörer  

 

Framställningen av centrala aktörer/aktörsgrupper 

 

Aktörer 

 

12. Förekommer Stefan Löfven i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

13. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

14. Förekommer Fredrik Reinfeldt/Anna Kinberg Batra i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

15. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 
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16. Förekommer Annie Lööf i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

17. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

18. Förekommer Jan Björklund i artikeln?  

1. Ja 

2. Nej 

 

19. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

20. Förekommer Göran Hägglund i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

21. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

22. Förekommer Jonas Sjöstedt i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 
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23. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

24. Förekommer Gustav Fridolin/Åsa Romson i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

25. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

26. Förekommer Jimmie Åkesson/Mattias Karlsson i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

27. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

Aktörsgrupper 

 

28. Förekommer Alliansen i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

29. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 
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2. Neutral 

3. Negativ 

 

30. Förekommer Socialdemokraterna/S i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

31. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

  

32. Förekommer Moderaterna/M i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

  

33. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

34. Förekommer Centerpartiet/C i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

35. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

36. Förekommer Folkpartiet/FP i artikeln? 
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1. Ja 

2. Nej 

 

37. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

38. Förekommer Kristdemokraterna/KD i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

39. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

40. Förekommer Vänsterpartiet/V i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

41. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

42. Förekommer Miljöpartiet/MP i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

43. Om ja, med vilken vinkling? 
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1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 

44. Förekommer Sverigedemokraterna/SD i artikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

45. Om ja, med vilken vinkling? 

1. Positiv 

2. Neutral 

3. Negativ 

 


