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Abstract 
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“A Red-green mess? 

Framing the Red-green cooperation” 

 

Due to the Alliance victory in the election of 2006, the Red-green cooperation became an 

official coalition in late 2008. Statistics Sweden concluded in 2009 that the main reasons 

behind the Alliance victory were their ability to be portrayed in the media as a unanimous 

coalition and in a positive manner, and in addition they managed to make their perception of 

reality cohere with the media. Hence, it is most relevant for the Red-green coalition to be 

portrayed on similar conditions; as unanimous, in positive terms and make their perception of 

reality cohere with the media. The purpose of this essay to describe how the Red-green 

cooperation is framed in media. 

 

The theoretical framework consists of the agenda-setting theory (saying that the issues media 

choose to highlight become important to the receivers) and framing (saying that media also 

affect the way the receivers think and feel about issues). According to Robert M. Entman, 

framing involves selection and salience, by defining problems, diagnosing causes, making 

moral judgments and suggesting remedies.  

 

The method used in this essay is a qualitative literature study. It is carried out as a 

comparative study between the daily newspapers Aftonbladet, Dagens Nyheter and Svenska 

Dagbladet, using Entmans framing model to measure the articles. The materials used in this 

essay are articles in the newspapers mentioned above, during April 30
th

 to May 5
th

 2010.   

 

The analysis shows a clear difference in framing between Aftonbladet and the two other 

newspapers. In general, Aftonbladet frames the Red-green cooperation in a positive manner, 

focusing on unanimity and proving good coherence with their perception of reality. Dagens 

Nyheter and Svenska Dagbladet tend to frame the Red-green cooperation in much more 

negative terms. They also fail to show coherence regarding perception of reality and generally 

focus on disputes rather than cooperation.  
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1. Inledning 

Den 19:e september 2010 är det riksdagsval i Sverige. Den borgerliga Alliansen, bestående av 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har haft makten sedan fyra år 

tillbaka, och idag är deras huvudmotståndare de Rödgröna; en koalition mellan 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. När de borgerliga partierna blev 

Alliansen 2006 blev det starten för den blockpolitik som idag är ett faktum. Det var i början 

av december 2008 som vänsterpartierna meddelade att även de bildat en koalition inför valet 

2010, som fick namnet de Rödgröna. På newsmill.se publicerade de en artikel rubricerad 

”Jobbkrisen fick oss att gå ihop om regeringssamarbete”.
1
 

Faktorerna som avgjorde Alliansens seger 2006 är många och omdiskuterade. Statistiska 

Centralbyrån släppte i början av 2009 Demokratisk rapport 9 skriven av Henrik Oscarsson 

och Sören Holmberg; ”Därför vann Alliansen – en sammanfattning av några resultat från 

valundersökningen 2006”.
2
 De konstaterar ett antal faktorer som bidrog till Alliansens vinst, 

varav Alliansens förmåga att kommunicera sin politik var avgörande. Författarna undersökte 

hur väl väljarna kände till de olika partiernas valfrågor. Resultatet visade på en tydlig 

uppfattning om Moderaternas valfrågor, samt att Socialdemokraterna hade en mycket otydlig 

profil i jämförelse med tidigare val. Moderaterna lyckades alltså sprida sitt budskap bland 

väljarna, något som Socialdemokraterna misslyckades med. Dessutom hade Moderaterna 

profilerat sig starkt genom fokus på jobbfrågan, och fick därmed ett avgörande övertag 

gentemot Socialdemokraterna. Denna faktor konstateras som en av de viktigaste i att förklara 

Alliansens vinst. 

På väljarnas dagordning 2006 låg sysselsättning högst upp (i jämförelse med valet 2002 där 

sysselsättningen låg på plats nio i dagordningen).
3
 Detta stämmer väl överens med mediernas 

dagordning 2006, där sysselsättningen fick störst medialt utrymme.
4
 

Utifrån detta kan det fastställas att Moderaterna, som starkt associerades med 

sysselsättningsfrågan, gynnades av mediernas dagordning då den bidrog till att göra 

sysselsättningen till den viktigaste frågan för väljarna i valet 2006. På samma sätt blev 

Socialdemokraterna missgynnade då de inte profilerat sin valkampanj kring sysselsättningen. 

                                                 
1
 Eriksson, P. Ohly, L. Sahlin, M. Wetterstrand, M. “Jobbkrisen fick oss att gå ihop om regeringssamarbete” 

2008 
2
 SCB, Demokratistatistik rapport 9, ”Därför vann Alliansen” 2009 

3
 SCB, Demokratistatistik rapport 9, ”Därför vann Alliansen” 2009:19-20, 22-23 

4
 Shehata, A. i ”Väljarna, partierna och medierna” 2009:263 
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SCB:s rapport konstaterar att Socialdemokraterna tappade den starkaste profilfrågan till 

Moderaterna, vilket bidrog starkt till deras förlust 2006.  

Ytterligare forskning har visat att inför valet 2006 gestaltade medierna, till en övervägande 

majoritet, Alliansen som helt eniga. Samarbetspartierna (då ännu inte en officiell koalition) 

gestaltades till en övervägande majoritet som helt oeniga. Detta gynnade Alliansen, då 

samarbetspartierna i jämförelse framstod som splittrade i om hur de skulle samarbeta, på 

vilket sätt och i vilken utsträckning. Alliansen lyckades alltså påverka medierna till att 

gestalta verkligheten på ett för dem fördelaktigt sätt; som en enad allians.
5
 

Massmedieforskningen har genom teorier som dagordningsteorin och gestaltningsteorin 

konstaterat att media har ett starkt inflytande över sina mottagares verklighetsuppfattningar 

samt sällan är helt neutrala i sin rapportering. 

Efter knappa 1,5 år sedan de Rödgrönas officiella grundande och med ett förestående 

riksdagsval, är det nu läge att granska rapporteringen av de Rödgröna i media. Med sitt 

relativt nya intåg på den politiska arenan som en officiell koalition har forskningen om den 

mediala rapporteringen om de Rödgröna som allians varit försummad. Vikten av att synas i 

media, att tydliggöra sin profil inför valet och att gestaltas på ett fördelaktigt och positivt sätt 

är stor. Inför valet 2006 misslyckades de med detta, vilket bidrog till ett regeringsskifte. Nu 

går de Rödgröna till val med en enad front, och hur de gestaltas i media ska beskrivas. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur de Rödgröna gestaltas i media; i fråga om 

enighet, värdering och verklighetsbeskrivning. Dessutom ska uppsatsen beskriva eventuella 

skillnader i de olika tidningarnas gestaltningar. Forskningsfrågorna lyder: 

 Gestaltas de Rödgröna som övervägande eniga eller oeniga? 

 Gestaltas de Rödgröna på ett övervägande positivt eller negativt sätt?  

 Överensstämmer de Rödgrönas verklighetsbild med den bild som tidningarna 

presenterar? 

 Är Aftonbladet, som en oberoende socialdemokratisk tidning, bättre på att gestalta de 

Rödgröna på ett enat, positivt och överensstämmande sätt, än Dagens Nyheter som en 

oberoende liberal tidning och Svenska Dagbladet som en oberoende moderat tidning? 

                                                 
5
 Strömbäck, J. i ”Väljarna, partierna och medierna” 2009:140-141 
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1.2 Definitioner  

1.2.1 Gestaltning 

Att gestalta innebär, med Robert M. Entmans ord, att: 

/…/ välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i 

en kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, orsakstolkning, 

moralisk utvärdering och/eller rekommendation till hantering främjas (för det ämne som 

beskrivs).
6
 

Att gestalta är alltså en fråga om urval och betoning. 

1.2.2 Enighet 

I denna uppsats innebär enighet det Rödgröna samarbetet som företeelse. Vid tolkning av 

graden av enighet inom de Rödgröna ligger fokus på huruvida de presenteras i termer om t.ex. 

interna konflikter, splittring, om de är oense i sakfrågor, om de har svårt att komma överens, 

om ett parti går sin egen väg och på så sätt bryter de gemensamma ståndpunkterna. Allt detta 

innebär en bild av de Rödgröna som oeniga. Om de presenteras i termer om t.ex. samarbete, 

gemenskap, enhetlig linje, gemensamma ståndpunkter, överenskommelse, kan en bild av de 

Rödgröna som eniga konstateras. Om de presenteras utan något uttryckt fokus på något av de 

ovan nämnda eller är gränsfall i stil med fokus på en intern konflikt men som detta till trots 

framhäver fortsatt stabilt samarbete, får en noggrann övervägning göras med kontexten i 

åtanke.  

1.2.3 Värdering 

I denna uppsats innebär värdering positiv eller negativ. Att avgöra värdering i ett material är 

ofrånkomligen en fråga om tolkning. Huruvida en artikel antar en positiv eller negativ 

ställning gentemot en specifik nyhet är sällan uppenbart. Underförstådda meningar i en text 

upptäcks lättast genom nyanser i språkbruket. Exempel på detta är hur källans trovärdighet 

påverkas av ordval som t.ex. ”hävdar”, ”påstår”, ”uppger” istället för ”berättar”, ”förklarar”, 

”meddelar”.
7
 I denna uppsats kommer värderingen konstateras genom att betrakta språket på 

ett liknande sätt. Ett utspel låter mer negativt än ett uttalande, att någon drabbas låter värre än 

att någon påverkas, en konflikt är mer negativt än en diskussion. Dessutom kommer 

materialet bedömas utifrån om fokus ligger på t.ex. problemet snarare möjligheten, på 

förlorarna eller vinnarna, på den som drabbas eller den som gynnas, på misstagen eller 

lösningarna, på konkreta handlingar eller tomt prat. 

                                                 
6
 McCombs, M. ”Makten över dagordningen” 2006:118 

7
 Bergström, G. Boréus, K. ”Textens mening och makt” 2009:286 
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1.2.4 Verklighetsbild 

Verklighetsbild innebär i denna uppsats en uppfattning om vad som i Sverige 2010 är 

problemen, orsakerna till problemen och vad som är lösningarna, samt på vem, vad eller vilka 

ansvaret ligger.
8
 

1.3 Teorianknytning 

Att media har makten att påverka den allmänna opinionen är idag ett vedertaget påstående. 

Detta har dock inte alltid varit fallet. Forskningen kring de moderna 1900-tals massmedierna 

har genom århundradet präglats av olika bud kring medias makt och effekt. I början av 1900-

talet konstaterade medier som allmäktiga, för att sedan motbevisas som maktlösa och slutligen 

fastställas som mäktiga.  

Uppfattningen om de allsmäktiga medierna rådde från början av 1900-talet till ungefär slutet 

av 1940-talet. Den empiriska grunden för denna uppfattning var undermålig, och byggde 

främst på åsikter snarare än vetenskaplig bevisning. ”The magic bullet theory”, eller ”the 

hypordemic needle theory” som den också kallas, är ett exempel på den rådande teorin under 

denna period. Kontentan i teorin var att det avsedda budskapet hade samma effekt på alla 

mottagare, och den förändrade beteende eller åsikt med en omedelbar effekt. Enligt denna 

teori gav ett våldsamt medieinnehåll en våldsam publik. Alla budskap som medierna sände 

uppfattades alltså till 100 % och accepterades mer eller mindre som absoluta sanningar.  

När den empiriska forskningen tog fart i slutet av 40-talet motbevisades antagandena om 

mediernas allsmäktiga effekter. Dels konstaterades att medierna inte hade samma effekt på 

alla mottagare, men främst fastslogs att mottagarnas egenskaper var avgörande för vilken 

effekt ett budskap skulle ha på mottagaren. Dessutom upptäcktes flera olika sorters effekter 

utöver den om omedelbar förändring hos mottagaren. Aktiverings- och förstärkningseffekter 

innebar att medier kunde väcka åsikter hos mottagare som var latenta, och förstärka åsikter 

som mottagaren redan hyste. Under denna period uppmättes allstå inte de effekter man 

förväntat sig från de allsmäktiga mediernas period, och därav etablerades en uppfattning om 

medier som maktlösa.  

Denna period varade i knappa 20 år, för att i början av 70-talet ersättas av uppfattningen om 

de mäktiga medierna. En avgörande faktor för denna uppfattning var televisionens ökade 

betydelse. Dessutom återupptogs delar av forskningen från den föregående perioden, och 

denna gång uteslöts inte de uppvisade effekterna som oväsentliga på grund av bristfälliga 

                                                 
8
 Shehata, A. i ”Väljarna, partierna och medierna” 2009:39 
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resultat gentemot den första perioden. Fokus förflyttades från kortsiktiga attitydförändringar 

hos mottagaren till långsiktiga effekter på både mikro- och makronivå. Mediernas effekt på 

samhället i stort samt de kognitiva processer som påverkar åsiktsbildandet hos individen, 

präglade denna period och präglar den än idag. En av de mest betydelsefulla teorierna från 

denna tid formulerades 1972 av Maxwell McCombs och Donald Shaw i en artikel med 

rubriken ”The agenda-setting function of mass media”.
9
 

1.3.1 Dagordningsteorin (Agenda-Setting) 

Det inflytande som dagordningsteorin fick i början av 70-talet är aktuellt än idag. Fram tills 

idag har över 400 empiriska undersökningar gjorts, vilket bekräftar teorins fortsatta 

giltighet.
10

 Upphovsmännen till teorin är Maxwell McCombs och Donald Shaw som 

presenterade teorin för första gången 1972 i en vetenskaplig tidsskrift. Upprinnelsen till det 

som skulle komma att kallas dagordningsteorin var Chapel Hill-studien. 

Den genomfördes vid 1968-års presidentval i USA. Efter ett slumpmässigt urval av 

ambivalenta väljare i Chapel Hill genomfördes intervjuer med dessa. För att kunna etablera en 

skiss över allmänhetens dagordning, fick de intervjuade nämna de frågor som de ansåg 

viktigast inför valet. Dessa frågor rangordnades sedan utifrån hur många procent av de 

intervjuade som nämnt de olika frågorna. De intervjuade fick även återge sina nyhetskällor, 

som var en blandning av två TV-kanaler, fem lokala och nationella tidningar och två 

tidsskrifter. Samtliga av dessa nyhetskällor genomgick sedan en innehållsanalys. Resultatet 

var tydligt; väljarnas prioriteringar var i exakt överensstämmelse med prioriteringarna gjorda i 

de föregående veckornas nyhetsrapportering.
11

 Efter denna relativt småskaliga undersökning 

har hundratals liknande undersökningar genomförts, alla med likalydande slutsatser. 

Sammanfattningsvis innebär dagordningsteorin att massmedierna har makt över vad 

människor uppfattar som viktiga frågor och vilka frågor de har åsikter om i en valkampanj. En 

högt prioriterad fråga i medierna blir en högt prioriterad fråga även för publiken. För politiska 

aktörer är detta av högsta relevans. Om ett parti eller en annan politisk aktör vill påverka 

väljarnas beteende, gäller det att påverka mediernas dagordning; de måste alltså verka för att 

just deras profilfrågor ska höras i valdebatten.
12

  

                                                 
9
 Strömbäck, J. i ”Makten över dagordningen” 2006:7-10 

10
 McCombs, M. ”Makten över dagordningen” 2006:18 

11
 McCombs, M. ”Makten över dagordningen” 2006:27-28 

12
 Shehata, A. i ”Väljarna, partierna och medierna” 2009:258 
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1.3.2 Gestaltningsteorin (Framing)  

Denna teori är en vidareutveckling av dagordningsteorin. Som redan konstaterat ovan menar 

dagordningsteorin att medierna påverkar vad vi tycker är viktigt. Gestaltningsteorin menar att 

medierna även påverkar hur vi tycker om något. Teorin handlar alltså om hur ett ämne 

inramas, gestaltas eller presenteras. Här är speciellt språket viktigt. Entman (1991) ger ett 

tydligt exempel på hur en amerikansk tidning gestaltade två liknande flygkatastrofer 1983 och 

1988. Den ena var ett Koreanskt flyg (KAL 007) som sköts ner av ett Sovjetiskt plan, och den 

andra var ett Iranskt flyg (Iran Air 655) som sköts ner av ett amerikanskt skepp.
13

 

 

Gestaltning innebär i mångt och mycket om urval och att accentuera. Entman (1993) uttryckte 

vidare att gestaltning innebär att: 

/…/ välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i 

en kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, orsakstolkning, 

moralisk utvärdering och/eller rekommendation till hantering främjas (för det ämne som 

beskrivs).
14

 

Gestaltningsteorin är central för att förklara hur medier producerar verklighetsbilder. I en 

valrörelse är det av yttersta betydelse för partier att forma verklighetsbilden som den 

offentliga debatten utgår från. De vill att mediernas och därmed väljarnas verklighetsbild 

stämmer överens med deras egen. Utifrån detta perspektiv är det inte bara relevant för ett 

parti att göra sina profilfrågor hörda i media, det är dessutom viktigt att medierna gestaltar 

dessa frågor på ett positivt och fördelaktigt sätt som stämmer överens med partiets 

verklighetsbeskrivning.
15

 

 

 

                                                 
13

 McQuail, D. ”Mass Communication Theory” 2005:379 
14

 McCombs, M. ”Makten över dagordningen” 2006:118 
15

 Shehata, A. i ”Väljarna, partierna och medierna” 2009:31-32 

 KAL 007 Iran Air 655 

Motiv Avsiktligt Ett misstag 

Tonläge Känslosamt/mänskligt Neutralt/tekniskt 

Karaktärisering  En attack En tragedi 
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1.4 Metod, material och avgränsning 

1.4.1 Metodiskt tillvägagångssätt 

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna intar denna uppsats en jämförande ansats 

och tillämpar en kvalitativ textanalys som metodiskt tillvägagångssätt.
16

 Materialet som 

används är tidningsartiklar ur tre olika tidningar under en begränsad tidsperiod.  

Den kvalitativa textanalysen har många fördelar. Den tillåter en djupgående tolkning av 

materialet, och kan på så vis avslöja språkliga nyanser och latenta budskap i en text som vid 

första anblick går oupptäckta. Valet av ett ord över ett annat synonymt kan påverka texten på 

ett sätt som ger den en helt annan ton. Även rubricering och formuleringar skulpterar texten 

på ett sätt som inte alltid är uppenbart. Att studera ordval på det här sättet kallas även att 

studera en texts lexikala aspekter.
17

  

Att göra en kvalitativ textanalys handlar i mångt och mycket om att ställa frågor till det valda 

textmaterialet. Svaren på dessa frågor utgör svaren på forskningsfrågorna. Denna metod 

handlar alltså inte om att sammanfatta textmaterialet; ”Det är du som berättar en historia med 

hjälp av texten, det är inte texten som berättar en historia för dig”.
18

 Frågorna som ställs 

utgör analysredskapet.  

1.4.1.1 Adam Shehata – verklighetsbilden 

De rödgrönas verklighetsbild av Sverige 2010 fastställs utifrån deras skuggbudget. Denna 

verklighetsbild ska sedan jämföras med den bild som medierna framställer, för att se hur väl 

de bägge bilderna överensstämmer. I skuggbudgeten presenteras de politikområden som de 

Rödgröna går till val med. Det bör påpekas att skuggbudgeten är 106 sidor lång och har 

därmed utsatts för grov sammanfattning. Sidorna i kapitel 2 ämnar erbjuda en skiss över hur 

de Rödgröna ser på Sveriges problem, vad problemen beror på och hur de ska lösas, utan att 

redogöra för skuggbudgeten på mikronivå. Om det uppstår frågetecken eller osäkerheter när 

det empiriska materialet ska jämföras med verklighetsbilden, finns skuggbudgeten att tillgå i 

sitt fulla format på de Rödgrönas hemsida. För att beskriva hur de Rödgrönas verklighetsbild 

ser ut kommer sex frågor att ställas till dessa politikområden i skuggbudgeten. Dessa frågor är 

                                                 
16

 Esiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. “Metodpraktikan” 2007:237 
17

 Bergström, G. Boréus, K. ”Textens mening och makt” 2009:264 
18

 Esiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. “Metodpraktikan” 2007:243 
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formulerade av Adam Shehata och användes vid hans undersökning av Alliansens respektive 

Socialdemokraternas valmanifest 2006, för att analysera deras verklighetsbilder av Sverige.
19

 

Problembild 

 Vad lyfts fram som problem? 

 Vilka nyckelbegrepp används för att lyfta fram problembilden? 

Orsaksbild 

 Vad lyfts fram som orsaker till det beskrivna problemet? 

 Tillskrivs orsaksansvar huvudsakligen den offentliga eller den privata sektorn? 

Lösningsbild 

 Vad lyfts fram som lösningar på det beskrivna problemet? 

 Tillskrivs lösningsansvar huvudsakligen den offentliga eller den privata sektorn? 

1.4.1.2 Entmans gestaltningsmodell 

En av de mest framstående forskarna inom gestaltningsteorin är Robert M. Entman. Han har 

skrivit några av de mest inflytelserika böckerna inom ämnet. I sin undersökning av medias 

gestaltning av amerikansk utrikespolitik använde han följande gestaltningsmodell
20

: 

Focus of frame (Gestaltningsfokus) 

Function of frame 

(Gestaltningsfunktion) 

Issues (frågor) Events (händelser) Political actors 

(individuals, groups, 

nations) 

(Politiska aktörer) 

Defining problematic 

effects / conditions 

(Problemdefinition) 

   

Identifying cause / 

agent 

(Orsakstolkning) 

   

Endorsing remedy 

(Rekommendation till 

hantering) 

   

Conveying moral 

judgement 

(Moralisk utvärdering) 

   

(Kursiv text: uppsatsförfattarens översättning.) 

                                                 
19

 Shehata, A. i ”Väljarna, partierna och medierna” 2009:39 
20

 Entman, M. R. ”Projections of power” 2004:24 
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Entman menar att en nyhetstext alltid utför minst två av de fyra gestaltningsfunktionerna vid 

rapportering av politiska frågor, händelser och aktörer. Entman menar vidare att de viktigaste 

gestaltningsfunktionerna är problemdefinitionen och rekommendation till hantering. Detta 

eftersom problemdefinitionen är en förutsättning för resten av gestaltningsfunktionerna, samt 

rekommendationen till hantering eftersom den främjar eller stjälper de politiska lösningarna i 

fråga.
21

  

Kategorierna i Entmans modell bör inte betraktas som ömsesidigt uteslutande. En nyhetstext 

kan innehålla samtliga gestaltnings- fokus och funktioner. Modellen är snarare relevant i sin 

förmåga att förklara själva gestaltningsprocessen; vilka faktorer som kan utläsas som 

avgörande för hur något eller någon gestaltas.
22

 För att återknyta till diskussionen om den 

kvalitativa textanalysen erbjuder Entmans gestaltningsmodell ett slags frågeschema. Den 

frågar texten: ”vem och/eller vad handlar artikeln om?” och har därmed preciserat artikelns 

fokus. Den går sedan vidare och frågar ”vad definieras som problemet?” för att sedan, om 

artikeln tillåter, fråga ”vad/vem beror problemet på” samt ”hur kan problemet lösas?” och ”är 

detta bra/dåligt, rätt/fel?”. Svaren på dessa frågor ger även svar på hur något/någon gestaltas.  

Då denna uppsats ämnar beskriva hur de Rödgröna gestaltas i media är Entmans modell ett 

relevant analysredskap. Genom att applicera modellen på tidningsartiklar om de Rödgröna 

och därmed ställa de ovan formulerade frågorna besvaras forskningsfrågorna. 

Huruvida de Rödgröna gestaltas som övervägande eniga eller oeniga fångas i den mån 

samarbetet förekommer i en eller flera av gestaltningsfunktionerna eller som ett eget 

gestaltningsfokus. I det förra rör det sig alltså om det Rödgröna samarbetet som en del i själva 

problemdefinitionen, som en orsak och/eller som en lösning, samt en eventuell moralisk 

utvärdering av samarbetet. I det andra rör det sig om det Rödgröna samarbetet som en 

händelse, fråga eller aktör i sig, varpå gestaltningsfunktionerna följer.  

Huruvida de Rödgröna gestaltas på ett övervägande positivt eller negativt sätt fångas enligt 

liknande preferenser. Här är gestaltningsfunktionen moralisk utvärdering vikig. Genom denna 

kategori kan ett explicit positivt eller negativt omdöme konstateras. Även utan ett sådant 

uttryckt omdöme kan dock positiva respektive negativa gestaltningar registreras genom de tre 

övriga gestaltningsfunktionerna.  

                                                 
21

 Entman, M. R. ”Projections of power” 2004:6 
22

 Entman, M. R. ”Projections of power” 2004:24 
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Överensstämmelsen mellan de Rödgrönas verklighetsbild och den media presenterar kan 

konstateras genom en jämförelse mellan de Rödgrönas verklighetsbild så som den finns 

uttryckt i skuggbudgeten (se kapitel 2) och de resultat Entmans modell producerar, i termer 

om problemdefinition, orsakstolkning och rekommendation till hantering. De Rödgrönas 

verklighetsbild har formulerats utifrån liknande punkter (se kapitel 1.4.3) och medias syn på 

vad som är problemet, orsaken och/eller lösningen (d.v.s. medias verklighetsbild) kan därför 

ställas mot de Rödgrönas.  

För att kunna besvara den fjärde forskningsfrågan görs en tydlig åtskillnad mellan vilken 

tidning vilken artikel kommer ifrån. På så sätt kan resultaten presenteras per dagstidning och 

man kan därmed jämföra de tre tidningarnas gestaltningar.  

I Entmans modell finns Frågor, Händelser och Politiska aktörer preciserade som 

gestaltningsfokus. Eftersom denna uppsats endast har med artiklar som uttryckligen berör de 

Rödgröna, kan samtliga artiklar i denna uppsats redan konstateras ha Politisk aktör som 

gestaltningsfokus. Detta betyder dock inte det att gestaltningsfokus alltid är Politisk aktör. 

Gestaltningsfokus kan fortfarande skifta inom den Rödgröna kontexten, mellan Frågor, 

Händelser och även Politisk aktörer. 

1.4.2 Material och avgränsning 

1.4.2.1 Dagstidningar som nyhetsmedier 

För att beskriva hur de Rödgröna gestaltas i media, har dagstidningar valts som representant. 

Nyhetsrapportering på TV, i radio, på internet och i övrig tidningspress har exkluderats. Valet 

av dagstidningar baseras på deras tillgänglighet i konkret tryckt version i Sveriges bibliotek. 

De dagliga tidningarna finns samlade under den period som ska undersökas. Att undersöka 

nyhetsrapporteringen i TV vore mycket intressant. Dess begränsade tid och utrymme per 

sändning kan på ett tydligt sätt visa vilka partipolitiska block och frågor som prioriteras i 

bästa sändningstid. Detta faller dock utanför syftet då det är gestaltningen av ett specifikt 

block som ska beskrivas. Dessutom kräver en undersökning av nyhetsrapportering i TV en 

daglig granskning, vilket blir ett problem då denna undersökning ämnar använda tidsmässigt 

förlegat material. Samma problem råder kring radio som nyhetsförmedlare.  

Idag är internet en väl använd källa till nyhetsuppdatering. Aftonbladets webbportal har en 

väldigt hög kapacitet och speciellt ungdomar använder det här mediet för att få nyheter. En 

undersökning av nyhetsrapporteringen på internet vore väldigt intressant samtidigt som det är 

ett relativt outforskat område. Problemet är dock att internet ständigt uppdateras. Sidorna 
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bevakas ständigt i syfte att lyfta upp nyheter som många människor klickar på. En sida som 

Aftonbladet kan alltså under en 24 timmarsperiod uppdateras väldigt många gånger. Här krävs 

därmed en specifik tidpunkt för mätningen, och därav återuppstår problemet med den dagliga 

granskningen gentemot den tidsmässigt precisa informationen som söks. Dagstidningarna som 

ska undersökas är Aftonbladet, Dagens Nyheter, och Svenska Dagbladet. 

Aftonbladet 

Detta är en rikstäckande kvällstidning med en utgivningsfrekvens på sju dagar i veckan. År 

2009 hade de har en upplaga på 358 600 per dag, vilket innebär att Aftonbladet är den största 

dagstidningen i Sverige.
23

 Tidningen är oberoende socialdemokratisk. Tidningen ägs till 91 % 

av Schibsted Sverige AB och de resterande 9 % ägs av LO. Trots den procentuellt lilla 

äganderätten har dock LO stor makt över tidningen. De har rätt att lägga veto mot vem som 

blir chefredaktör för ledar- debatt- och kultursidorna, samt att de garanterar att Aftonbladet 

förblir oberoende socialdemokratisk.
24

 

Valet av Aftonbladet som representant för den oberoende socialdemokratiska pressen är 

baserat på dels det faktum att den är störst i Sverige, men även på grund av dess rikstäckande 

egenskaper i kontrast till de andra oberoende socialdemokratiska dagstidningarna i Sverige 

som har en tydlig lokal prägel. Den näst största oberoende socialdemokratiska tidningen i 

Sverige är Norrländska Socialdemokraten, följt av Arbetarbladet.
25

 Båda dessa tidningar har 

en nyhetsrapportering som fokuserar på lokala politiska händelser och debatter. 

Rapporteringen av politik på den kommunala nivån är icke-relevant för denna undersökning 

då det är gestaltningen av de Rödgröna som ett regeringssamarbete inför riksdagsvalet 2010 

som ska undersökas, snarare än som ett samarbete på kommunala nivåer. Krasst uttryckt är 

det gestaltningen av de Rödgröna på en statlig nivå än för t.ex. Norrland specifikt, som ska 

mätas i tidningarna. Men anledning av detta passar Aftonbladet för denna studie.  

Kritiken att Aftonbladet i mångt och mycket är en nöjestidning är berättigad. Deras 

försäljning baseras till en klar majoritet av lösnummerförsäljning, varför skandaler och 

skvaller alltjämt tycks pryda omslag och prägla innehåll. Med detta i åtanke kan valet av 

Norrländska Socialdemokraten verka vettigare, då de har en mer seriös framtoning. Vad som 

dock inte bör ignoreras är att Aftonbladet har en stor roll som opinionsbildare med sin ledar- 

                                                 
23

 Tidningsstatistik AB ”Topplistor; dagspress; per utgivningsdag” 2009 
24

 Landsorganisationen i Sverige ”Schibsted Sverige blir huvudägare i Aftonbladet” 2009 
25

 Tidningsstatistik AB ”Topplistor; dagspress; per utgivningsdag” 2009 
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och debattsida. Dessutom är tidningen, trots sitt omfattande fokus på skandaler och skvaller, 

en nyhetsrapportör som saknar motstycke inom den oberoende socialdemokratiska pressen.  

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en rikstäckande morgontidning med en utgivningsfrekvens på sju dagar 

per vecka. De hade en upplaga på 316 200 per dag under 2009, vilket gör DN till Sveriges 

näst största tidning.
26

 Tidningen beskriver sig själv som oberoende liberal. Tidningen ägs av 

Bonnier AB.
27

 Valet av Dagens Nyheter som representant för den oberoende liberala pressen 

är baserat på dess stora, rikstäckande upplaga. Den är dessutom en seriös nyhetsrapportör med 

en välrenommerad debattsida som används frekvent av partier och politiker när de vill göra 

sig hörda. Att Dagens Nyheter är en storstadstidning, och mer specifikt en Stockholmstidning, 

är en rättvis bedömning. Ett flertal av deras nyheter är rena Stockholmsnyheter och visst 

material som förekommer i tidningen är riktat till Stockholmare, t.ex. På Stan. Då 

undersökningen ämnar beskriva gestaltningen av de Rödgröna är dock denna problematik 

irrelevant, eftersom deras politiska rapportering i slutändan behandlar den rikstäckande 

politiken. 

 Svenska Dagbladet  

Även denna tidning är en rikstäckande morgontidning med en utgivningsfrekvens på sju dagar 

per vecka. Upplagan var 196 900 per dag under 2009, vilket gör den till femte störst i 

Sverige.
28

 De benämner sig själva som oberoende moderat. Tidningen ägs av Schibsted 

Sverige AB.
29

 Valet av Svenska Dagbladet baseras på de ovan beskrivna kriterierna.  

Politisk färg framför storlek 

Som redan konstaterats är Svenska Dagbladet enbart femte störst i Sverige. Tredje plats 

innehas av Expressen och fjärde plats av Göteborgs-Posten. Anledningen att dessa tidningar 

valts bort i förmån för Svenska Dagbladet beror på tidningarnas politiska färg. Denna 

undersökning har valt den politiska dimensionen framför den storleksmässiga, då detta 

eventuellt kan visa på intressanta samband mellan tidningens politiska färg och hur väl de 

Rödgröna gestaltas, samt att denna dimension krävs för att forskningsfrågan i punkt fyra ska 

kunna besvaras. Både Expressen och Göteborgs-Posten betecknar sig själva som oberoende 

liberala, varav Dagens Nyheter valts framför dessa baserat på dess större upplaga. Denna 

undersökning har alltså en moderat, en liberal och en socialdemokratisk representant.  

                                                 
26

 Ibid. 
27

 Hadenius, S. & Weibull, L. ”Massmedier” 2005: 124 
28

 Tidningsstatistik AB ”Topplistor; dagspress; per utgivningsdag” 2009 
29

 Hadenius, S. & Weibull, L. ”Massmedier” 2005: 125 
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1.4.2.2 Artiklar som analysenheter  

Tidsperioden som ska undersökas är 30 april till 5 maj 2010. Denna tidsperiod är baserad på 

de ”Rödgröna händelser” som skedde under dessa dagar; förstamajtalen och presentationen av 

skuggbudgeten 3 maj. Dessa händelser utgör intressanta jämförelsepunkter mellan de tre 

tidningarna. Den här typen av ”rumsliga jämförelser mellan olika idébärare” är relevant vid 

nivåskattning
30

, vilket denna uppsats genom forskningsfrågorna söker. Hur de olika 

tidningarna gestaltar samma händelser fångar på ett bra sätt gestaltningsteorins essens; att 

välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en 

kommunicerande text (Entman). Då uppsatsen tillämpar en kvalitativ textanalys som kräver 

noggrann närläsning och tolkning, vore ett större material olämpligt. Den begränsade tid som 

står till förfogande på C-nivå är ytterligare en förklaring till den blott 6 dagar långa 

mätperioden. Detta bör dock inte enbart ses med negativa ögon. En längre tidsperiod och 

därmed ett större material, kan betraktas som mer generaliserbart men kräver ett kvantitativt 

angreppssätt. En kvantitativ innehållsanalys är en god metod i fråga om att fånga det som 

finns explicit uttryckt i ett material. Däremot är den ett trubbigt instrument vid mätning av det 

outtalade; det som finns ”mellan raderna”.
31

 

De artiklar som är inkluderade i undersökningen är ledarna, både de osignerade och de 

signerade, debattartiklar, krönikor och inrikes nyhetsartiklar. Med debattartiklar avses de 

inlägg som uttryckligen förekommer under rubriken ”Debatt” eller ”Brännpunkt” (i Svenska 

Dagbladets fall). Insändare räknas inte som debattartiklar. De artiklar som exkluderats är 

utrikesnyheter, artiklar signerade en nyhetsbyrå och artiklar som är kortare än 10 rader.
32

 

Dessutom är det endast artiklar som förekommer i huvudtidningen som undersöks, vilket 

innebär att bilagor och kultur- sport- ekonomi- och söndagsdelar har uteslutits. Vidare är det 

enbart de artiklar som uttryckligen berör de Rödgröna som undersöks. Dock bör påpekas att 

även artiklar om partiledarna i de Rödgröna koalitionspartierna mäts. Detta eftersom de är 

representanter för de Rödgröna, varav Mona Sahlin blir statsminister i en eventuell Rödgrön 

regering. Dessutom inkluderas artiklar som huvudsakligen berör Alliansen men där fokus 

ligger på deras reaktioner och åsikter om de Rödgröna. 

 

                                                 
30

 Esiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. “Metodpraktikan” 2007:255 
31

 Denscombe, M. ”Forskningshandboken” 2009:308–309 
32

Strömbäck, J. i ”Väljarna, partierna och medierna” 2009:132 
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1.5 Disposition 

Först beskrivs de Rödgrönas verklighetsbild utifrån skuggbudgeten. Detta för att kunna utröna 

överensstämmelsen mellan den och tidningarnas bild, varpå det empiriska materialet i form av 

artiklar i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet presenteras. Artiklarna delas 

upp efter tidningstillhörighet samt dagsföljd, och de beskrivs utifrån Entmans 

gestaltningsmodell. Efter denna presentation av artiklarna vidtar analysen. Här ställs det 

empiriska materialet mot forskningsfrågorna för att beskriva vad det betyder. Vidare följer 

slutsatser, där forskningsfrågorna besvaras. Uppsatsen avrundas med avslutande diskussion 

där syfte, metod och resultat knyts samman, samt förslag till fortsatt forskning givs.  
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2. De Rödgrönas verklighetsbild 2010 

2.1 ”Fler jobb – inte minst för unga” 

Arbetslösheten konstateras som rekordhög; den högsta sedan 1998. De konstaterar även att 

100 000 personer blivit arbetslösa sedan 2006. Det senaste året har långtidsarbetslösheten 

fördubblats. Ungdomsarbetslösheten beskrivs även den som rekordhög, och tillhör Europas 

högsta. Dessutom framhävs att arbetslösheten har ökat mer i Sverige än i andra länder. 

Problembilden organiseras kring nyckelbegreppen rekordhög arbetslöshet. 

Orsakerna till denna rekordhöga arbetslöshet konstateras dels bero på finanskrisen, men 

främst ligger skulden hos regeringens misslyckade jobbpolitik. Regeringen bär ansvaret för att 

Sverige, i jämförelse med andra länder som även de drabbats av finanskrisen, halkat efter på 

arbetsmarknaden. Vid regeringsskiftet fanns ett stort statsfinansiellt överskott. Det beskrivs 

hur detta överskott användes till regeringens skattesänkningar. De rödgröna menar att 

överskottet förvaltades fel eftersom det kunde ha investerats för att stärka de långsiktiga 

förutsättningarna, och istället blev det ett misslyckande för jobben och ekonomin.  

Orsaksansvaret tillskrivs huvudsakligen det offentliga. 

Lösningen på den höga arbetslösheten omfattar flera åtgärder; investeringar i jobb, 

utbildningsplatser, praktik, kommunerna, bostadsbyggande, infrastruktur, klimatomställning, 

sänkt arbetsgivaravgift för småföretag och höjt tak och ersättning i a-kassan samt sänkt 

medlemsavgift. De Rödgröna vill se 100 000 nya jobb och utbildnings- och praktikplatser, 

och för att hjälpa småföretag vill se sänka arbetsgivaravgiften till ett värde av 6 miljarder. 

Detta för att småföretag ska ha råd att anställa fler personer. Kommunerna ska tilldelas 12 

miljarder fram till 2012. Detta ska generera fler jobb inom välfärden. De vill dessutom satsa 

på transportinfrastrukturen och bygga fler hyresrätter. Medlemskapet i a-kassan ska sänkas 

med 80 kr i månaden genom skattereduktion, och ersättningsnivån ska höjas till 80 %. 

Huvudansvaret för dessa problemlösningar ligger hos det offentliga. Den privata sektorn ska 

främst stimuleras genom sänkta arbetsgivaravgifter. 

2.2 ”Högre kvalitet i välfärden” 

Den offentliga sektorn, speciellt vård, skola och omsorg, präglas av minskat antal anställda. 

Kvaliteten inom den offentliga sektorn är undermålig, speciellt inom äldreomsorgen, 

sjukvården och skolan. Barnfattigdomen är rekordhög, med var sjunde barn under 

fattigdomsstrecket. Den svenska välfärden präglas av ojämställdhet mellan män och kvinnor. 

Det finns strukturer i samhället som hindrar kvinnor från arbete och makt. 
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Sjukförsäkringssystemet som det ser ut idag är otryggt och Sverige sköter sig dåligt i fråga om 

att ta hand om sina sjuka och utsatta. Bra och trygga bostäder till rimliga kostnader ska inte 

bara vara ett alternativ för de med goda ekonomiska förutsättningar. Bostaden är en social 

rättighet. Nyckelbegreppen i problembilden är otrygghet och försämring i välfärden. 

Orsakerna till den beskrivna otryggheten och försämringen i välfärden tillskrivs den 

borgerliga regeringen. De har hanterat frågan om statsbidraget på ett sådant sätt att de 

allvarligt försämrat möjligheterna att planera personalförsörjningen. Den borgerliga 

regeringen valde att ”inte tillföra en enda krona till välfärden i kommuner och landsting i 

vårpropositionen”, trots välfärdens stora behov. Den borgerliga regeringen har valt sänkta 

skatter för de med goda inkomster framför välfärden. De har även försämrat den tillfälliga 

föräldraförsäkringen på ett sätt som cementerar gamla könsroller. Den otrygga 

sjukförsäkringen är ett resultat av den borgerliga regeringens människosyn; människor måste 

jagas för att arbeta. Försämringen av sjukförsäkringen beror även på regeringens vilja att 

minska de statliga utgifterna och sänka skatterna. Orsaksansvaret ligger på den offentliga 

sektorn.  

Den huvudsakliga lösningen på den beskrivna problembilden är mer pengar till kommuner 

och landsting. Fram till 2012 ska de få 12 miljarder mer i förstärkning. Barnfattigdomen ska 

bekämpas med höjt underhållsstöd, höjt bostadsbidrag för ensamstående och höjt 

flerbarnstillägg. De Rödgröna vill uppnå jämlikhet genom att erbjuda heltidsanställningar, 

höja taket på den tillfälliga föräldraförsäkringen, erbjuda barnsomsorg på nätter, kvällar och 

helger, och de vill avskaffa jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag. Vad 

gäller sjukförsäkringen vill de avskaffa den bortre gränsen, där man utförsäkras efter 550 

dagar. Istället för utförsäkring vill de se rehabilitering och höja taket på sjukförsäkringen. De 

vill dessutom öppna s.k. MOA-kontor; Människor mot arbete, vilket innebär att de vill samla 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser i samma 

organisation på lokal nivå. År 2016 ska målet om 40 000 nya bostäder per år vara uppfyllt, 

och en majoritet av dessa bostäder ska vara hyresrätter. De vill dessutom rusta upp 

miljonprogramsområdena och höja bostadstillägget för pensionärer. Lösningsansvaret 

tillskrivs den offentliga sektorn.  
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2.3 ”Investera i grön omställning” 

Problembilden är inte tydligt uttryckt. De Rödgröna konstaterar att klimatproblemen är 

allvarliga och utgör en stor utmaning. De vill kunna lämna över ett Sverige till sina barn där 

klimatproblemen är lösta. 

Orsaksbilden präglas av konstaterandet att regeringen Reinfeldt missade chansen att investera 

i grön omställning, genom att ”lägga ner det framgångsrika klimatinvesteringsprogrammet”, 

ställa för låga krav och inte presentera ”en enda reform eller åtgärd som syftade till att minska 

utsläppen av växthusgaser” i sin första budgetproposition. Regeringen har dessutom 

”undergrävt” det internationella klimatarbetet och bidrog till att klimatmötet i Köpenhamn 

blev ett misslyckande. I regeringens finanspolitiska stimulanspaket var endast 1,6 % 

klimatinvesteringar. Regeringens politik har lett till ”fortsatt ökade utsläpp av växthusgaser 

och fortsatt stort energiberoende”, och sammanfattningsvis konstateras ”fyra förlorade år för 

miljön”.  Orsaksansvaret tillskrivs huvudsakligen det offentliga.  

Lösningen på klimatproblemen innefattar en stor satsning på järnväg och kollektivtrafik, och 

hållbar infrastruktur. Höghastighetsbanor ska byggas; Ostlänken och Göteborg-Borås. De vill 

energieffektivisera flerbostadshus och skollokaler, och de vill satsa på ett nytt 

klimatinvesteringsprogram. De vill även höja klimat- och miljöskatter, t.ex. koldioxidskatten. 

Lösningsansvaret tillskrivs huvudsakligen det offentliga.  

2.4 Skatterna 

”Investeringar i jobb och välfärd kräver skatter” konstateras och finansieringen av de 

Rödgrönas förändringar sker genom skatter. Välfärden måste prioriteras framför 

skattesänkningar. För låg- och medelinkomsttagare förblir skatten oförändrad, och för de 

förmögna höjs skatten. De vill sänka skatten för pensionärer.  

2.5 Sammanfattning 

Den röda tråden i de Rödgrönas skuggbudget är regeringens misslyckande. Det är ett tydligt 

fokus på de goda förutsättningar som den röda regeringen lämnade efter sig när Alliansen fick 

makten, och hur de undergrävde dessa goda förutsättningar. Regeringens skattesänkningar 

kan konstateras som den huvudsakliga orsaken till de problem som de Rödgröna anser att 

Sverige har idag. De Rödgrönas huvudlösningar är höjda skatter och mer pengar till 

kommunerna.  
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3. Gestaltningen i de tre tidningarna  

3.1. Aftonbladet 

Fredag 30 april 2010 

Ledarstick: ”Äntligen en utredning om a-kassan”  

Gestaltningsfokus: Händelse (utredning om trygghetsförsäkringarna) Fråga: a-kassan. 

Problemdefinition: ”A-kassan har förlorat en halv miljon medlemmar, socialbidragsberoendet 

ökar och kaoset med sjukförsäkringen har gett upphov till så många tragedier”. Nu ska en 

utredning om trygghetsförsäkringarna ”äntligen” tillsättas. Moralisk utvärdering: ”Det är hög 

tid”. Regeringen har väntat för länge i en viktig fråga. Det är ”utmärkt” att de Rödgröna 

meddelar att de omedelbart vill höja taket i a-kassan.  

Nyhet: ”Nu drar de rödgröna ifrån – har fördubblat försprånget på en månad”  

Gestaltningsfokus: Händelse (opinionsmätning av DN/Synovate). Problemdefinition: På en 

månad har de Rödgröna nästan fördubblat försprånget. Orsakstolkning: Miljöpartiet är den 

verkliga vinnaren med de bästa siffrorna på 14 år. KD och FP framstår som förlorare. 

Krönika: ”Wetterstrand, då ser alliansen rött”  

Gestaltningsfokus: Aktör (Maria Wetterstrand). Problemdefinition: Wetterstrand lyfts fram av 

de Rödgröna och Alliansen vill ”mosa” henne. Men de Rödgröna kan inte lyfta fram henne 

för mycket, och Alliansen måste möta Wetterstrand med ”finess”. Moderaterna kallar numera 

de Rödgröna för ”vänsterpartierna”. Orsakstolkning: Miljöpartiets stöd har fördubblats på ett 

halvår. Utan Wetterstrand ökar Alliansens vinstchans. Inom de Rödgröna får inte 

Wetterstrand synas för mycket eftersom Sahlin är statsministerkandidat och ledare för det 

största rödgröna partiet. Det är svårt för Alliansen ”att ge sig på en duktig kvinna, som hälften 

av väljarna har stort eller mycket stort förtroende för”. Moderaternas namnbyte på de 

Rödgröna är ett nytt försök ”att komma åt Wetterstrand”. Moralisk utvärdering: Reinfeldt 

klarade partiledardebatten mot Wetterstrand ”ganska bra”, men i en debatt Aktuellt, ”åkte 

finansminister Anders Borg på storstryk”.  
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Nyhet: ”A-kassan får tre miljarder”  

Gestaltningsfokus: Fråga (a-kassan). Problemdefinition: Arbetslösa blir vinnarna i de 

Rödgrönas budget. Taket i a-kassan höjs, avgiften sänks och nedtrappningen av a-kassan efter 

200 dagar ska slopas. Orsakstolkning: ”Dagens tak gör att få får ut 80 % a-kassa”. ”En 

genomsnittlig metallarbetare får ungefär halva sin lön i a-kassa och det skapar jätteproblem” 

säger Sven-Erik Österberg (S). Den idag höga medlemsavgiften i a-kassan ”slår hårt mot 

lågavlönade och deltidsarbetande” säger Josefine Brink (V).  

Söndag 2 maj 2010 

Ledare: ”Seglande Sahlin” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Sahlins och Jämtins förstamajtal). Problemdefinition: Under 

mandatperioden har de små barnen varit de stora förlorarna; ”en sjättedel av Stockholm barn 

växer upp i fattiga förhållanden”. ”Varje vecka vräks en barnfamilj någonstans i Stockholm”. 

Detta vill Socialdemokraterna sätta stopp för, genom att bygga hyresrätter ”istället för att sälja 

ut dem”. Sahlin menar att ”regeringen misslyckats med sin jobbpolitik och det kan de inte 

skylla på krisen”. Socialdemokraterna vill ”laga” a-kassan. Det är oklart vad Sahlin menar 

med den nya parollen ”Möjligheternas land”, men ”hon verkar mena allvar med att Sverige 

efter fyra år med Reinfeldt behöver förändring – inte fortsättning”. Moralisk utvärdering: ”Vi 

behöver verkligen en regering som inte ser sänkta skatter, ökade klyftor och att göra livet 

jobbigt för sjuka och arbetslösa som ett magiskt recept som kan lösa alla samhällsproblem”.  

Nyhet: ”Alla ska få höjd skatt”  

Gestaltningsfokus: Händelse (Sahlins förstamajtal) Fråga (de Rödgrönas vallöften). 

Problemdefinition: Om de rödgröna vinner valet höjs skatten för löntagarna med totalt sex 

miljarder kronor. Per person blir höjningen mellan 100 och 150 kronor i månaden. Dock får 

pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa sänkt skatt. De tar alltså tillbaka ca 60 % av 

regeringens senaste höjning av jobbskatteavdraget. Förtidspensionärer får inte sänkt skatt, och 

hamnar i en ”helt egen kategori” medans de i ”Reinfeldts Sverige” skattar ”lika mycket som 

sjuka och arbetslösa”. Orsakstolkning: Pensionärer betalar idag högre skatt än löntagare. ”De 

rödgrönas inbördes värdering av olika grupper är tills vidare densamma som regeringens”. 

Moralisk utvärdering: Stort gensvar från publiken. ”En entusiasm man får gå flera år tillbaka i 

tiden för att hitta motsvarigheten till”.  
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Underrubrik: ”Titta, så här samspelta är Sahlin och Ohly” 

Gestaltningsfokus: Fråga (enighet). Problemdefinition: Jämförelse mellan Sahlins och Ohlys 

uttalanden i olika sakfrågor; hur väl de är eniga. Enigheten betygsätts utifrån Utmärkt, Okej 

och Underkänt. Moralisk utvärdering: 2 stycken Utmärkt, 4 stycken Okej och 3 stycken 

Underkänt.  

Nyhet: ”Ohly utmanar: Det blir ingen s-uppgörelse”  

Gestaltningsfokus: Händelse (Ohlys förstamajtal). Problemdefinition: De Rödgröna är oeniga 

i flera centrala frågor. Orsakstolkning: ”Afghanistan, vinst i skolan och Förbifart Stockholm 

fortsätter att splittra”. S och V står långt ifrån varandra. Ohly ”betvivlar att det blir någon 

rödgrön överenskommelse alls före valet”. Sahlin menar att samtliga partier fått kompromissa 

men ”vill inte peka ut någon förlorare”. Moralisk utvärdering: ”Lars Ohly är oppositionens 

bråkstake”.  

Nyhet: ”Matchen om media”  

Gestaltningsfokus: Fråga (att synas i media). Problemdefinition: Veckan som gått har präglats 

av ”blixtinkallade presskonferenser, smutskastning och febriga dueller”. Orsakstolkning: 

Valrörelsen har dragit igång på allvar. Moralisk utvärdering: Alliansen ”drunknade totalt i den 

rödgröna utspelsfloden”.  

Debatt (av Tomas Tobé): ”När ska du avskaffa Rot, Sahlin?”  

Gestaltningsfokus: Fråga (Rot- och Rut-avdragen). Problemdefinition: De Rödgröna ”lyfter 

fram att avdraget ska utvidgas”. I sina riksdagsmotioner står det dock att ”rot-avdraget endast 

är en konjunkturåtgärd och väljer att blunda för att det gör svarta jobb vita”. Detta innebär att 

de Rödgröna avskaffar rot-avdraget under nästa mandatperiod. ”För de kan väl inte hävda att 

Sverige kommer att befinna sig i lågkonjunktur under ytterligare fyra år”? Ändå ”förnekar den 

sina intentioner i debatt efter debatt”. Moralisk utvärdering: ”Väljarna förtjänar att få ett 

tydligt besked”. Tobé ställer tre frågor till ”det rödgröna experimentet”: ”ska ni avskaffa rot-

avdraget, ja eller nej?” ”Inser ni inte att rot-avdraget, precis som rut-avdraget, gör svarta jobb 

vita och bidrar till att fler människor får en trygg anställning?” Trots att det visat sig att rot-

avdraget ”har en positiv samhällsekonomisk effekt, både för de som utför arbetet och för dem 

som använder avdragen”, ”är ni beredda att avskaffa det”?  
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Måndag 3 maj 2010 

Ledare: ”Viktiga beslut ska inte hastas fram”  

Gestaltningsfokus: Händelse (idag presenterar de Rödgröna sin skuggbudget). 

Problemdefinition: ”Regeringspartierna kommer – förstås – att framställa förslagen som 

oansvariga, ofinansierade och tillväxtfientliga”. De kommer dessutom ”anklaga” de Rödgröna 

för att vara oeniga. Orsakstolkning: De kommer att peka på utredningarna, och beskriva det 

”som ett sätt att begrava känsliga frågor eller skjuta upp obehagliga beslut. Motsatsen till 

handlingskraft”. Dock har alliansregeringen ”inte spillt tid” på utredningar, rapporter och 

remissrundor. ”Handling har varit regerandets lösen”, och nya beslut har fattats ”i hisnande 

tempo”. Resultatet ser vi idag i de ”dramatiska förändringarna i trygghetssystemet”; 

”förlorade medlemmar i a-kassan, stigande socialbidragskostnader, arbetsmarknadsåtgärder 

som inte fungerar och sjukskrivna som inte får besked”. Rekommendation till hantering: 

Oppositionen ”måste stå för att beslut ska vara ordentligt förberedda. I praktiken betyder det 

att de utreds och att olika samhällsintressen får komma till tals”. Moralisk utvärdering: ”Det 

enda ansvarsfulla sättet att hantera politisk makt”. ”Den rödgröna oppositionen har ingen 

anledning att ducka. Att lösningarna på viktiga frågor måste diskuteras är inte ett tecken på 

splittring. Det är att ta regeringsansvaret på allvar”.  

Nyhet: ”Så mycket höjer de skatterna” 

Gestaltningsfokus: Händelse (skuggbudgeten) Fråga (skatt på alkohol och tobak). 

Problemdefinition: De Rödgröna vill höja skatten på alkohol och tobak. Orsakstolkning: Det 

”kommer att dra in två miljarder årligen till statskassan”. 

Krönika: ”Det krävs mer, Mona”  

Gestaltningsfokus: Händelse (Skuggbudgeten) Fråga (skatterna). Problemdefinition: 

Skuggbudgeten är ”svartvit” i vilka som blir budgetens vinnare och förlorare. Orsakstolkning: 

En ensamstående pensionär som varken röker, dricker eller knappt kör bil blir budgetens 

vinnare. Ett barnlöst par med välbetalda jobb som bor i en herrgård med högt taxeringsvärde, 

kör långa sträckor i sina bensinslukande bilar och dricker och röker mycket, blir budgetens 

förlorare. Moralisk utvärdering: ”Problemet är att det är ytterst få människor som passar in på 

den beskrivningen”, och därmed är det också ytterst få människor som förväntas betala de 12 

miljarderna mer till kommunerna, bidragshöjningarna och skattesänkningarna för vissa. ”Vem 

ska betala”? 
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Nyhet: ”Borg om budgeten: Skattebomb” 

Gestaltningsfokus: händelse (skuggbudgeten) Aktör (Borg och Östros) Fråga (Skatterna). 

Problemdefinition: Borg kallar skuggbudgeten ”skattebomb” och ”skatteslägga”. 

Orsakstolkning: Borg ”siktade som väntat in sig på alla skattehöjningar i de Rödgrönas 

budget, som han menar drabbar alla”. ”Tydlig bidragslinje som gynnar de som inte arbetar, 

men som alla som jobbar kommer att förlora på” säger Borg. Moralisk utvärdering: ”Själv 

hade han inte så mycket att komma med, eftersom alliansen ännu inte gett så många nya 

vallöften”.  

Tisdag 4 maj 2010  

Ledare: ”Ta från de rika – ge till de fattiga”  

Gestaltningsfokus: Händelse (skuggbudgeten) . Problemdefinition: Förslagen i de Rödgrönas 

budget ”andas traditionell fördelningspolitik: ta från de rika och ge till de fattiga”.”Den 

rödgröna budgeten må kännas välbekant i långa stycken och borgerliga kritiker muttrar om 

återställare. Men då missar de poängerna med oppositionens budget”. ”Den borgerliga 

alliansen kastar sig fram till mikrofonerna och pratar om höjda skatter som går till bidrag”.  

Orsakstolkning: ”Den rödgröna budgeten skapar 100 000 nya jobb och utbildningsplatser”. 

Detta genom mer pengar till kommunerna samt en miljard till kvinnor som vill arbeta heltid, 

44 000 nya utbildningsplatser, utvidgat rot-avdrag och 100 miljarder till järnväg och 

kollektivtrafik. Moralisk utvärdering: ”Att satsa på kvinnor är att satsa på hela arbetskraften”, 

”skoltrötta ungdomar får en andra chans, som tillsammans med högskolan ger en ung, 

välutbildad arbetskraft”, genom rot-avdraget ”kan miljonprogrammen äntligen renoveras och 

miljöanpassas. Många små hyreslägenheter ska byggas, det är bra, särskilt för storstäderna”, 

och satsningen på järnvägen och kollektivtrafiken ”är en upprustning men också en stor 

klimatsatsning”. När den borgerliga alliansen pratar om höjda skatter som går till bidrag, 

”syftar de alltså på de som missar skatterabatten för att de inte är med i a-kassan”. ”Men alla 

borde faktiskt vara med i a-kassan”. ”Den är en försäkring som gör att folk vågar pröva nya 

jobb. Modiga, jämställda och välutbildade människor är en bra grund för den regering som 

vill lyfta Sverige till nästa nivå”.  

Nyhet: ”Väljar-slaget”   

Gestaltningsfokus: Händelse (TV-duell mellan Sahlin och Reinfeldt). Problemdefinition: 

”Reinfeldt och Sahlin rök ihop om skatterna”. ”Känsloladdade replikväxlingar”. 
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Orsakstolkning: Reinfeldts menar att vanligt folk ska betala bidragen för de som inte jobbar 

genom breda skattehöjningar. Sahlin replikerade: ”Där du ser sådana som inte jobbar, ser jag 

pensionärer som har jobbat och ska få skatten sänkt”.  

Nyhet: ”Vinnare och förlorare” 

Gestaltningsfokus: Händelse (skuggbudgeten) Fråga (vinnare och förlorare). 

Problemdefinition: ”Så ska Sahlin smyghöja a-kassan om de rödgröna vinner”. I praktiken blir 

det dyrare för många, trots löfte om billigare a-kassa. Orsakstolkning: Ingen ska betala mer än 

80 kr i a-kasseavgift. ”Men rabatten betalas med en skattehöjning – som i många fall slutar 

med att man får betala med än man gjorde innan”. ”Den som har en a-kasseavgift som är lägre 

än 230 kronor i månaden, eller inte är med i a-kassan alls, blir förlorare”. Sahlin menar att det 

blir ”mindre pengar, men fler arbetskamrater”. ”Vi vill inte säga upp lärare, som den här 

regeringen gjort”, säger Sahlin.  

Krönika: ”Inte mycket att hämta för storstadsborna” 

Gestaltningsfokus: Händelse (skuggbudgeten). Problemdefinition: ”Förlorarna på de 

rödgrönas påstådda korståg mot höginkomsttagarna är statistiska rariteter”. Det vet de 

rödgröna, men ”retorik är inte alltid samma sak som praktik”. ”De mer normala 

höginkomsttagarna – tjänstemän i storstäderna, om man ska hårdra det – tjänar däremot på de 

rödgrönas alternativ. I alla fall om de blir sjuka, förlorar jobbet eller är hemma med sjukt 

barn”. Orsakstolkning: ”Att de rödgröna försöker ge sken av att brandskatta den rika eliten är 

begripligt. Det är ett argument som går hem hos många”. Moralisk utvärdering: ”Mindre 

förståeligt är att de inte verkar ta stockholmarna på allvar”. Alliansen vann dem i förra valet. 

Ändå ”lockar de Rödgröna med slopade avdrag för hushållsnära tjänster, slopad 

jämställdhetsbonus, risk för höjt taxeringsvärde när grannen säljer dyrt och skatt på 

Essingeleden. Är det övertänkt”?  

Onsdag 5 maj 2010 

Ledare: ”De förlorar slaget om verkligheten”  

Gestaltningsfokus: Aktör (Alliansen) Händelse (skuggbudgeten). Problemdefinition: Reinfeldt 

och Borg ”ställs inför ett oppositionsförslag mot vilket de inte har några särskilt bärkraftiga 

och sakliga argument”. De anklagar därför de Rödgröna ”för att gömma undan sina 

skattehöjningar” och Borg ”slår på inflationstrumman”. ”Reinfeldt och Borg har svårt med 
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verklighetsbeskrivningen”. Orsakstolkning: ”Höjer Riksbanken ändå räntan görs det sannolikt 

oavsett färg på regeringen”, enligt vice Riksbankschefen. Moralisk utvärdering: Varför skulle 

Reinfeldt och Borg ”när allt kommer omkring, lyckas tyda oppositionens åtgärder på ett 

verklighetstroget sätt när de inte trovärdigt kan tolka effekterna av sin egen politik? Växande 

utanförskap, grovmaskigare trygghetssystem och osäkrare arbetsmarknad är vad det ’nya 

arbetarpartiet’ presterat”. ”Den bild de velat ge av det de skapat håller nu på att helt 

krackelera. Det vill mycket till om väljarna ska gå på den igen”. 

Nyhet: ”Alliansen har tuffat igång” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Alliansens valrörelse) Fråga: nio löften om vad de inte ska göra. 

Problemdefinition: Alliansen presenterade nio löften om vad de inte ska göra. ”Men vad vill 

de göra”? ”Tågresan gav inga svar”. ”Det kommer vi till i augusti” säger Reinfeldt. 

Orsakstolkning: Ett svar på de Rödgrönas skuggbudget.  

3.2 Dagens Nyheter 

Fredag 30 april 2010 

Ledarstick ”Bra tänka brett” 

Gestaltningsfokus: Fråga; Sjukförsäkringen. Händelse; regeringen tillsätter en parlamentarisk 

socialförsäkringsutredning. Problemdefinition; Ledarsticket menar att debatten om 

sjukförsäkringen präglas av en ”Socialdemokratisk rekordpopulism”. Orsakstolkning: De 

Rödgröna utlovar en obegränsad sjukskrivning, trots att Socialdemokraterna tidigare ville 

införa en bortre tidsgräns. Denna gräns kallas nu av oppositionen för stupstock. Moralisk 

utvärdering: De Rödgrönas stupstock framställer sina politiska motståndare som ”bödlar”. 

Obegränsad sjukskrivning existerar inte i något annat land. Utredningen och valet av Ulf 

Kristersson som ledare för utredningen är bra.  

Nyhet; ”Historisk spurt krävs av alliansen” 

Gestaltningsfokus: Händelse; DN/Synovates aprilmätning. Problemdefinition: Om Alliansen 

ska vinna i september krävs en ”historisk valspurt”. Orsakstolkning: De Rödgröna leder enligt 

DN/Synovates mätning, och inget block har någonsin ”lyckats vända ett så stort underläge i 

aprilmätningen före valet”.  
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Underrubrik: ”Rödgröna enades om höjt tak i a-kassan” 

Gestaltningsfokus: Händelse; Beslut om A-kassan har presenterats. Problemdefinition: A-

kassan ska höjas, och ett antal andra delar av de Rödgrönas regeringsplattform har kommit ut.  

Söndag 2 maj 2010 

Ledare; ”Inställd förnyelse” 

Gestaltningsfokus: Händelse; Mona Sahlins förstamajtal. Problemdefinition: Mona Sahlins 

förstamajtal lockar inte till sig nya väljare, och det riktades inte till ”de viktiga, rörliga 

medelklassväljarna”. Talet riktades snarare till partiets sympatisörer och medlemmar, genom 

”en tillbakablickande väg framåt” med ett ”traditionellt, socialdemokratiskt budskap”. Mona 

Sahlin talar som en ”gammeldags gråsosse”. Orsakstolkning: Koalitionsverksamheten 

”bygger på en insikt att det politiska landskapet har förändrats och att partiet inte längre kan 

agera som om det skulle kunna få en egen majoritet”. Enligt opinionsundersökningar drar de 

Rödgröna ifrån. Det konstateras dock bero på Miljöparitet. Ledaren menar att det inom 

Socialdemokraterna finns en ”utbredd misstro” mot Miljöpartiet. Partiet anses inte gå att lita 

på. Mona Sahlin ville alltså ”få sina partivänner att känna igen sitt gamla parti”. Moralisk 

utvärdering: Inom de Rödgröna tillåter Mona Sahlin kompromisser och låter de andra 

partierna göra sina hjärtefrågor hörda. Hon är ”bra på att lyssna”. Mona Sahlin har dock en 

”kvardröjande, bristande trovärdighet”. Vad vill hon själv, undrar Ledaren. 

Nyhet; ”Rött segertåg utan MP:s anhängare” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förstamajtal). 

Problemdefinition: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet talade som segrare trots att de inte 

har mer väljarstöd idag än de hade i valet 2006. Orsakstolkning: Det är Miljöpartiets nästan 

fördubblade opinionsstöd som möjliggjort de Rödgrönas ledning, och trots detta fanns de inte 

på plats. 

Underrubrik; ”S-ledaren Mona Sahlin lovade sänkt skatt för pensionärer” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Mona Sahlins förstamajtal). Problemdefinition: Sahlin 

presenterade många löften som hon menar är finansierade, men hur de ska finansieras i 

detaljer ”vill hon ogärna gå in på”.  
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Nyhet: ”Tog ministerrollen”  

Gestaltningsfokus; Händelse (Lars Ohlys förstamajtal). Problemdefinition: Ohlys tal 

präglades av självförtroende inför den Rödgröna regeringen. Han ”talade stundtals som om 

hans parti redan satt i regeringen”. Orsakstolkning: Han har ”opinionsvindarna i ryggen”.  

Måndag 3 maj 2010 

Nyhet: ”Så blir kompromissen”  

Gestaltningsfokus: Händelse (Idag släpper de Rödgröna sin gemensamma ekonomiska 

vårmotion). Problemdefinition: Samtliga koalitionspartier får göra eftergifter. Trots 

överenskommelser i flera frågor ”kvarstår oenigheten kring flera centrala frågor”; Sveriges 

militära närvaro i Afghanistan, förbud eller inte mot vinster i privata skolor samt religiösa 

friskolor.  

Tisdag 4 maj 2010 

Ledare: ”En seger för Borg” 

Gestaltningsfokus: Händelse (igår presenterades de Rödgrönas skuggbudget), Fråga 

(jobbskatteavdraget). Problemdefinition: De Rödgröna partierna har i fyra år ”agiterat” mot 

jobbskatteavdraget. I de Rödgrönas skuggbudget har man dock ”accepterat praktiskt taget 

hela jobbskatteavdraget”. Budgeten är en ”anpassning till regeringens politik”. Detta är en 

”seger för de borgerliga”. De har på fyra år ”åstadkommit en historisk förändring av 

skattesystemet som tycks bli bestående även om de förlorar valet”. Det här är det bästa 

”kvittot på framgång”. De skattehöjningar som ska göras ”motsvarar en knapp procent av 

Sveriges BNP”. Sveriges löntagare ”slipper drabbas av skattechock”. ”Problemen med de 

Rödgrönas budget” är att den är ”storstadsfientlig” och ”av symbolisk karaktär”, och ”olustig” 

i sitt sätt att betrakta storstadsbor som ”rika” som man i ”klasskampens” syfte måste ”klämma 

åt”. Dessutom rör de sig bortåt från skattereformens princip ”om att ingen ska behöva betala 

mer än hälften av en inkomstökning i skatt”. Detta skickar ”en trist signal” till alla som 

”anstränger sig, skaffar en utbildning eller arbetar hårt som företagare”. De Rödgröna har 

även ”bristande idéer för jobb och entreprenörskap”, och är mer intresserad av att ”fördela 

bidrag än att stärka de välståndsbildande krafterna och få fart på jobben i privat sektor”. 

Konflikten i svensk politik står mellan ”arbetslinjen och bidragslinjen”. 
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Ledare signerad: ”Rödgrön budget: som om valet redan vore förlorat” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Reinfeldt och Borg kommenterar de Rödgrönas budget). 

Problemdefinition: Borg och Reinfeldt var ”sura, arga, defensiva”, som om de redan förlorat 

valet. Orsakstolkning: De Rödgröna var först med att presentera sina konkreta förslag, vilket 

tvingar Alliansen att bli ”reaktiv”. Alliansen har svårt att opponera på en politik som inte 

avviker nämnvärt från regeringens nuvarande och säkert kommande. Moralisk utvärdering: 

”Borg och Reinfeldt har tappat initiativet”, och de har nog haft ”roligare dagar”.  

Nyhet: ”Storstadsbor betalar rödgröna förslag” 

Gestaltningsfokus: Händelse (presentationen av de Rödgrönas skuggbudget) och Fråga 

(skatterna). Problemdefinition: Flera av de Rödgrönas förslag ska finansieras av 

storstadsborna. Thomas Östros hörs dock, och han menar att storstadsborna inte missgynnas. 

Orsakstolkning: ”De Rödgröna ser det som fördelningspolitiskt riktigt att de med högre 

inkomster ska betala högre skatt”. Moralisk utvärdering: Trots att det var väljare i storstäderna 

och framför allt tjänstemän som Socialdemokraterna förlorade förra valet, är få förslag riktade 

mot denna grupp, och det är snarare dem som får betala de Rödgrönas förslag.  

Underrubrik: ”Reinfeldt: oppositionen bedriver dubbelspel” 

Gestaltningsfokus: Aktör och Händelse (Reinfeldt om de Rödgrönas skuggbudget). 

Problemdefinition: Reinfeldt menar att De Rödgröna bedriver en ”ofarlighetsstrategi” och 

”gömmer undan sina skattehöjningar”. Tre miljoner vanliga löntagare kommer få höjd skatt, 

menar han. Skattehöjningarna kommer leda till ökad inflation. Orsakstolkning: 

”Vänsterpartierna” säger inte längre ”att det är fint att höja skatter”, men ”instinkten är kvar”. 

Moralisk utvärdering: Ur Reinfeldts synvinkel bedriver de Rödgröna ”dubbelspel” som lurar 

svenska folket.  

Krönika; ”Bara rika ska drabbas” 

Gestaltningsfokus: Händelse (de Rödgrönas skuggbudget) Fråga (skatterna). 

Problemdefinition: De Rödgröna behåller 90 procent av den borgerliga regeringens 

skattesänkningar, och deras huvudbudskap är att bara de ”rika ’drabbas’ av deras budget”. 

Orsakstolkning: Thomas Östros vill inte bära ansvaret för att förlora medelklassväljarna i 

Storstockholm, igen. Dock ”talade man inte om” att ”inkomstskatterna höjs för alla löntagare 

för att betala sänkt a-kasseavgift och sänkt skatt för arbetslösa och sjukskrivna”.  



28 

 

Onsdag 5 maj 2010 

Ledarstick; ”Konserverad konflikt” 

Gestaltningsfokus: Aktör (Maria Wetterstrand och Lars Ohly) Fråga (förmögenhetsskatten) 

Problemdefinition: Det är oklart vad Wetterstrand menar med ”en skatt på förmögna”. Hon 

var dock tydlig med att den gamla förmögenhetsskatten inte skulle återinföras. För Lars Ohly 

rör det sig dock om den förmögenhetsskatt Wetterstrand ”absolut inte vill ha tillbaka”. 

Moralisk utvärdering: ”Konflikten är inte löst – bara lagd på is till efter valet”.  

Nyhet; ”Nej, det går inte som tåget” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Alliansens första valturné) Fråga (de Rödgrönas skuggbudget). 

Problemdefinition: Alliansen måste visa skuggbudgetens ”allvarliga följder för inflation och 

sysselsättning”. De måste även ändra strategi och tidigarelägga presentationen av 

valmanifestet än under Almedalsveckan och i augusti. Orsakstolkning: Väljarreaktionerna på 

de Rödgrönas skuggbudget blev inte som regeringspartierna hade hoppats på; att väljarna 

skulle se bristerna. De Rödgröna har ”lagt sig nära regeringen på en rad områden och skjutit 

konfliktfrågor till utredningar eller folkomröstningar”. Rekommendation till hantering: ”De 

tre små borgerliga partierna är också i behov av att få en chans att profilera sig”.  

Nyhet: ”Alliansens nio nya vallöften” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Alliansens presentation av nio vallöften de inte tänker 

genomföra). Problemdefinition: Alliansen presenterade nio vallöften som de inte tänker 

genomföra, och alla var svar på de Rödgrönas politik. Reinfeldt framhäver att regeringen står 

för en arbetslinje och de Rödgröna för en bidragslinje. Jobben blir Alliansens huvudfråga. 

Orsakstolkning: De Rödgröna har under två veckor fått mycket uppmärksamhet, och nu var 

det dags för Alliansen att återta initiativet.  

Nyhet: ”Efter budgeten – nu kommer tvistefrågorna” 

Gestaltningsfokus: Fråga (de Rödgrönas tvistefrågor). Problemdefinition: ”Afghanistan är den 

enda frågan där de Rödgröna ansträngningarna att komma överens helt har brutit samman”. 

Ytterligare områden där de inte kommer överens är flyktingpolitiken, vinster i välfärden, 

religiösa friskolor och arbetsrätten. I Afghanistanfrågan säger Ohly att ”Vi har kommit 

överens om att vi inte är överens, och om att lägga frågan åt sidan tills vidare”. 
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Orsakstolkning: ”Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att förlänga insatsen ett 

år”, och ”Västerpartiet vill dra sig ur genast”. ”Vänsterpartiet vill förbjuda vårdföretag, 

friskolor och privata daghem att ta ut vinst. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är emot ett 

förbud”. Miljöpartiet ”värnar starkast” om religiösa friskolor och Vänsterpartiet vill förbjuda. 

Socialdemokraterna är för. Vänsterpartiet kräver att Lagen om Anställningsskydd skärps, men 

Miljöparitet vill inte förändra det.  

3.3 Svenska Dagbladet 

Söndag 2 maj 2010 

Ledarstick: ”Ett första maj med föraningar om en stärkt extremvänster” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förstamajtal). 

Problemdefinition: Inom vänstern syns en ”tendens till entifiering”. ”De djuprödaste Marx-

flaggorna står olika exilgrupper för, och snart sagt varje folkgrupp har nu en egen avdelning i 

V-tåget”. Till Sahlins tal i Sundbyberg kom det knappt 200 personer, med fler kom till Norra 

Bantorget, men inte så många man kan förvänta sig ett valår. ”Fredrik Reinfeldt kan sova 

lugnt”. Sahlin ”lovade avdragsgill a-kasseavgift, dock utan att kalla det just straffskatt på 

pensionärer”. Orsakstolkning: ”Etnifieringen” är ett ”partistrategiskt smart sätt att locka 

invandrargrupper”. Moralisk utvärdering: För valdeltagandet gör detta säkert gott, ”men vilka 

konsekvenserna blir för svensk utrikespolitik nät Lars Ohly ska blidka alla dessa benhårda 

kommunister kan man bara gissa”. Vad Mona Sahlin ”kan sätta emot” denna livfulla vänster 

är ”oklart”. 

Brännpunkt: ”Så ska jobben bli fler” av Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria 

Wetterstrand och Lars Ohly 

Nyhet: ”Svag Sahlin stärks av grön kraft” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förstamajtal). 

Problemdefinition: Sahlin beskrivs som en svag ledare som ”gick ensam” i den bemärkelsen 

att Miljöpartiet inte var med i tåget, trots att det är dem ”som ser ut att kunna föra henne till 

Rosenbad”. Det är dem ”som gör jobbet åt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet”. Utan 

Miljöpartiets opinionssiffror hade inte Sahlin kunnat tala med samma självförtroende. Både 

Sahlins och Ohlys tal präglades av ”löftesfyrverkeri”. Mona Sahlin lider av ett ”historiskt 

tillkortakommande”. Orsakstolkning: Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna har 

under denna mandatperiod lyckats öka sitt väljarstöd. De är båda i ”skriande behov av att 
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pumpa ut förslag som kan attrahera väljare”. Mona Sahlin ”har gjort betydligt sämre ifrån sig 

än vad Olof Palme och Ingvar Carlsson gjorde under sina år i opposition”, enligt Sifo-

mätningar. Dessutom har facket präglats av medlemsras. Moralisk utvärdering: ”En stukad 

svensk arbetarrörelse”. Det är en prestation om Sahlin blir regeringsbildare i höst. ”Sämjan 

har varit god under den senaste veckans presentationer av smakprov ur den rödgröna 

budgetmotionen”.  

Nyhet: ”Löften för miljarder från S och V” 

Gestaltningsfokus: Händelse (förstamajtalen) Frågor (budgetlöften). Problemdefinition: Listar 

de löften som framkom i talen. De förtidspensionerade får ingen sänkt skatt; ”Tyvärr inte” sa 

Lars Ohly. 

Måndag 3 maj 2010 

Ledarkolumn; ”Varför behandlas inte V som SD?” 

Gestaltningsfokus: Aktör (Vänsterpartiet). Problemdefinition: Ett parti är sin historia. Varför 

är det då värre med en regering med SD-stöd än med en som ”skänker tabuletter åt det gamla 

kommunistpartiet?”. Orsakstolkning: Vänsterpartiet ”tillhör den moderna tidens mest 

destruktiva, antidemokratiska rörelse och omfamnade den entusiastiskt till det inte längre var 

valstrategiskt möjligt. Några djupare tecken på att det har omvandlat sin själ finns inte, 

partiets hemsida sammanfattar sin historia från revolutionsåret 1917 med, ”Mycket har hänt 

på vägen”. ”Försvaret av diktaturen i Kuba är ett övertydligt exempel på att själva identiteten 

är sig lik”. Partiet definieras av ”en världsbild som uppmuntrat till masskonfiskering av privat 

egendom och tillåtit massmord på medborgare”. Vänsterpartiet ”fallerar anständighetstestet” i 

hur de ser på ”demokrati och mänskliga rättigheter”. ”Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

anpassar sin politik efter Vänsterpartiet”. Ledaren ställer sig frågan; ”Vad händer om V:s 

inflytande växer ytterligare?”. Den möjligheten ber S och MP väljarna att skapa. Moralisk 

utvärdering: Kommunismen är ”ett i bokstavlig mening livsfarligt hot. Det är tragiskt och 

potentiellt farligt att den insikten sålts för kortsiktiga maktanspråk”.  

Ledare: ”Nu ska de Rödgröna klämma åt grannen” 

Gestaltningsfokus: Fråga (skatter). Problemdefinition: Om de Rödgröna får bestämma blir det 

skattehöjningar. Miljöskatterna, främst bensinskatten, ska höjas och förmögenhetsskatten ska 

återinföras (även om MP kallar den ”skatt som riktar sig mot gruppen förmögna”). Även 
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inkomstskatterna ska höjas. Östros uttrycker att det inte finns utrymme att höja skatten för 

vanligt folk. ”De rika” ska betala mer. Hur definierar Östros vanligt folk? De med över 

40 000 kr i månaden är jurister, civilingenjörer och läkare; ”ganska vanliga yrken som 

dessutom kräver lång utbildning och studielån”. Moralisk utvärdering: ”Skärskådar man deras 

politik är det alltid den snäppet mer välbeställda grannen som ska klämmas åt”.  

Nyhet: ”Näringslivet misstror vallöften” 

Gestaltningsfokus: Aktörer (inom näringslivet) Fråga (skatterna). Problemdefinition: De 

Rödgrönas vårbudget ”faller inte i god jord hos näringslivets intresseorganisationer och 

regeringen”. Urban Bäcktröm, Maud Olofsson och Jan Carlzon är kritiska. Orsaksdefinition: 

Olofsson menar att budgeten är ”missvisande” då den ”lovar skattesänkningar för 6 miljarder 

men nämner inte att de tänker höja skatten med 30”. Dessutom menar hon att ”man riskerar 

räntehöjningar som driver upp inflationen”. Förmögenhetsskatten skulle vara en tillbakagång 

för tillväxten, menar Carlzon. Bäckström anser att budgeten är ”icke trovärdig 

näringslivspolitik”. Vidare säger han att ”förmögenhetsskatten skickar en allvarsam och 

bekymmersam signal till företagare i Sverige”.  

Tisdag 4 maj 2010 

Ledare: ”De höjer så mycket de vågar” 

Gestaltningsfokus: Händelse (presentationen av de Rödgrönas skuggbudget). 

Problemdefinition: För att bekämpa ungdomsarbetslösheten höjer de Rödgröna 

arbetsgivaravgiften för ungdomar med 10 miljarder per år. De Rödgröna vill höja skatten på 

tjänstemannalöner, ”hur främjar det viljan att göra en extra insats på arbetet”? Det offentliga 

”är motorn i samhället jobbskapande”, enligt vårmotionen. Höjda kommunbidrag, en halv 

miljard i bidrag till nya hyresrätter och extrasatsningar på statlig infrastruktur antas ge ”en 

väldig utväxling i form av ny sysselsättning”. Sänkningen av vissa arbetsgivaravgifter betyder 

ingenting i och med ”jättehöjningen av avgifter på de unga”. Trots att det ”finns en stark 

avsky mot jobbskatteavdrag bland de Rödgröna”, och att de ”hyser den märkliga övertygelsen 

att högre skatter och högre offentliga utgifter är kungsvägen till fler jobb”, har man nu ”helt 

plötsligt accepterat” hela jobbskatteavdraget. Detta är enligt deras synsätt en omöjlig väg till 

nya arbetstillfällen. Orsakstolkning: De Rödgröna ”tror och fruktar att de inte har svenska 

folkets stöd när det gäller hårdför högskattepolitik”. Dessutom får Alliansen det svårare att 

”skrämmas med Östros och V”, och får lita på nya, egna förslag. Moralisk utvärdering: De 
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Rödgröna tror inte på sin egen politik. De ”törs inte” höja skatterna mycket mer. Alliansen har 

”fått den finaste komplimang man som politiker kan få: Motståndarna håller god min i elakt 

spel och tuggar i sig det mesta av ens politik”. 

Ledare signerad: ”De Rödgröna siktar skarpt på hängmattan” 

Gestaltningsfokus: Händelse (de Rödgrönas skuggbudget) Fråga: försvaret. 

Problemdefinition: Om de Rödgröna vinner valet blir det ”hängmattedoktrinen” som gäller. 

De vill varken satsa på det nationella försvaret eller insatser ”tillsammans med andra” ”långt 

borta”. Istället vill de sänka försvarsanslaget med 2 miljarder per år under 2011 och 2012. 

Orsakstolkning: ”Felanvändning av knappa resurser att Sverige agerar ledarnation i EU:s 

snabbinsatsstyrka”. De vill spara pengar. Socialdemokraterna har ”redan halvvägs hamnat på 

fel sida Ohly-linjen i fråga om Afghanistan”. Ökad ”Natofientlighet”. Moralisk utvärdering: 

Ett regeringsskifte innebär att FN åter blir den viktigaste internationella arenan, som 

”förrförr”, och gamla ”paradgrenar” som ”internationell nedrustning och ”befria Gaza” ska 

återupplivas, ”istället för att lägga ned mest kraft där det spelar roll för rikets säkerhet”. 

Replik av Tomas Tobé: ”Rödgröna spelar inte med öppna kort” 

Gestaltningsfokus: Händelse (de Rödgrönas skuggbudget) Fråga (jobb- och 

företagarpolitiken). Problemdefinition: De Rödgrönas budget är en ”ulv i fårakläder”. ”De 

spelar inte med öppna kort”. Orsakstolkning: De hävdar sänkt arbetsgivaravgift, utvidgat 

rotavdrag och ingen höjd skatt för vanliga människor. De vill egentligen höja 

arbetsgivaravgiften för unga, de vill avskaffa rotavdraget och ”skattehöjningarna för löntagare 

kommer sakta men säkert accelereras”. Moralisk utvärdering: ”Skattechock” mot landets 

arbetsgivare och ungdomar som får svårt att komma in på arbetsmarknaden. ”Ska det löna sig 

att arbeta eller att inte göra det”? ”Ska företag ges möjlighet att växa eller ska de drabbas av 

skattechock”? 

Nyhet: ”Rödgrön satsning på breda grupper” 

Gestaltningsfokus: Händelse (de Rödgrönas skuggbudget). Problemdefinition: ”Fyrverkeri” 

av förslag för att utjämna ekonomiska skillnader, men rent privatekonomiskt innebär 

budgeten inga stora skillnader för individen. ”För familjer i vanliga inkomstlägen blir det inte 

så stora skillnader med den rödgröna budgeten jämfört med den borgerliga regeringens”. 

Budgetens vinnare är pensionärer, barnfamiljer och arbetslösa, och förlorarna är de ”med 

högre inkomster som ska finansiera reformerna med höjda skatter”. Orsakstolkning: Vinnarna 
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får sänkta skatter och höjda bidrag. Förlorarna blir främst villaägare i Stockholm genom 

återinförd fastighetsskatt på hus med ett taxeringsvärde på över 4,5 miljoner. De Rödgröna 

menar att den rikaste procenten har ”gynnats mycket kraftigt” genom Alliansens 

skattesänkningar, och ”männen har gynnats på bekostnad av kvinnorna”. Dessa påståenden 

har regeringen bekräftat. ”Men de Rödgröna drar bara tillbaka 3,1 miljarder av de 

jobbskatteavdrag som regeringen gjort”. Reinfeldt och Borg är kritiska och ser 

skattehöjningarna som ett slag mot hushållen och pekar på ökad inflation.  

Krönika: ”Medelklassen får inte gå förlorad” 

Gestaltningsfokus: Händelse (skuggbudgeten). Problemdefinition: Ideologi är viktigare än 

plånbok när svenskarna röstar. Ändå ”vågar inte” de Rödgröna ”testa den teorin” och behåller 

så gott som hela jobbskatteavdraget. Orsaksdefinition: De vill inte riskera att förlora 

medelklassväljarna igen, vilket de gjorde i valet 2006. Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt 

”drabbar grupper där stödet för de Rödgröna partierna ändå antas vara svagt”. Moralisk 

utvärdering: ”Den avgörande frågan i valet 2010 att bli densamma som för fyra år sedan. 

Vilket av de två politiska blocken är bäst på att skapa nya jobb”? 

Nyhet: ”Vänstern rättar in sig i ledet” 

Gestaltningsfokus: Händelse (skuggbudgeten) Fråga (finansieringen). Problemdefinition: ”De 

Rödgröna hävdar att deras satsningar är finansierade ’krona för krona’”, och finansutskottets 

ordförande konstaterar att ”I allt väsentligt har de fått ihop plus och minus”. Vad som dock 

ifrågasätts är ”oppositionens satsningar på järnväg och kollektivtrafik, 100 miljarder mer än 

regeringen föreslår”. Vänsterpartiet har fått ”rätta in sig i ledet”. De har fått ge upp kravet på 

skrotat utgiftstak, full sysselsättning som prioritet när det gäller penningpolitiken och höjda 

skatter med 35 miljarder mer än S och MP. Orsakstolkning: Det handlar framförallt om 

”lånefinansiering”. Oppositionen säger dock att ”de ska låna upp de här pengarna”. Detta 

innebär att budgeten är underfinansierad, enligt Borg, och att det blir ett större underskott i de 

offentliga finanserna. De Rödgröna höjer ”bara” skatten med 3,1 miljarder, vilket ”innebär att 

de accepterar i stort sett hela jobbskatteavdraget på 70 miljarder”.  

Nyhet: ”Jobben blir en av de stora valfrågorna” 

Gestaltningsfokus: Händelse (skuggbudgeten) Fråga (jobben). Problemdefinition: De 

Rödgrönas skuggbudget satsar på jobben, och det blir just jobben som blir den stora 

valfrågan. Facken ”applåderar” de rödgrönas jobbpolitik, men ”får tummen ner” av 
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näringslivets organisationer. Orsaksdefinition: Om ”mixen av höjda skatter, ökade bidrag, 

förändrad arbetsmarknadspolitik och satsningar på bland annat infrastruktur” verkligen leder 

till 100 000 nya jobb och utbildningsplatser, ”är en öppen fråga”. Swedbanks chefekonom är 

kritisk, likt Företagarnas vd och Svenskt Näringslivs vd. ”De fackliga organisationerna 

spinner belåtet över förbättringarna i a-kassan”.  

Onsdag 5 maj 2010 

Ledare: ”Med de Rödgröna på släp” 

Gestaltningsfokus: Händelse (skuggbudgeten) Aktör (Alliansen). Problemdefinition: ”Den 

rödgröna skuggbudgeten från i måndags är i stort ett erkännande av att den borgerliga 

politiken har fungerat”. ”Genom att behålla centrala delar av regeringens politik ger man 

Alliansen rätt. Och den politik som har varit rätt under de senaste fyra åren är riktig också för 

de kommande”. Dock förekommer vissa förslag som kommer att påverka ekonomin negativt, 

som på några års sikt ”skulle göra betydande skada”. ”Men skuggbudgeten behåller samtidigt 

ändå nära 90 procent av Alliansregeringens skattesänkningar”. Orsakstolkning: ”Man vågar 

inte tro att väljarna ogillar borgerlig politik lika mycket som man själv gör. De Rödgröna 

lägger sig nära Alliansen för att oroa så få väljare som möjligt. Man vill höja skatterna mer, 

men man törs inte”. Denna taktik kan ses som ”en bekräftelse på att det finns gensvar för en 

borgerlig reformlinje som bygger på mer svängrum för den enskilde och mindre stat”. 

Rekommendation till hantering: ”Det vore bra för Sverige om vi kom vidare i den riktningen. 

Vägen till fler jobb går via bättre villkor för företagsamhet och arbete”. ”Nu behövs mer 

borgerlig politik, inte mindre”.  

Ledare signerad: ”De är inte riktigt klara än” 

Gestaltningsfokus: Händelse (skuggbudgeten) Fråga (kultursatsningar). Problemdefinition: De 

Rödgrönas skuggbudget innehöll ”inga särskilda kultursatsningar”. Inte heller 

biståndspolitiken syntes i budgeten. Moralisk utvärdering: ”Så några skattehöjningar till kan 

vi vänta oss. De Rödgröna är inte klara än”.  
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Nyhet: ”Alliansen har lagt i valväxeln” 

Gestaltningsfokus: Händelse (Alliansens tågturné). Problemdefinition: Alliansen har 

”rivstartat” valrörelsen. ”Tonläget mot den rödgröna oppositionen skärps”. Skuggbudgeten 

”tycks ha tänt stridslusten”, ”valstriden kan börja”. Orsakstolkning: De Rödgröna leder enligt 

den senaste mätningen på Valborg. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet dominerade 

förstamaj och skuggbudgeten kom i måndags.  
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4. Enighet, värdering och verklighetsbild 

4.1 Den Rödgröna enigheten 

Ett antal artiklar fokuserar uteslutande på enigheten mellan de Rödgröna partierna. Samtliga 

tidningar väljer att framhäva vilka frågor som partierna inte enats om. Huvuddragen kan 

sammanfattas i termer om Afghanistan, vinst i skolorna, Förbifart Stockholm, 

flyktingpolitiken, arbetsrätten, religiösa friskolor och förmögenhetsskatten. Dagens Nyheter 

påpekar dock att ”Afghanistan är den enda frågan där de Rödgröna ansträngningarna att 

komma överens helt har brutit samman”. Samtidigt som de framhäver Afghanistan som den 

enda fråga där enigheten helt brustit, är de också tydliga med att påpeka hur grav oenigheten 

är. 

Ett annat gemensamt drag tidningarna emellan är det tydliga fokuset på Vänsterpartiet och 

Lars Ohly som de Rödgrönas uppstickare. Samtidigt som de framhäver partiets motvilja till 

kompromiss, finns en tydlig bild av Vänsterpartiet som det parti som fått uppoffra mest inför 

den Rödgröna koalitionen. Dessutom utpekas Miljöpartiet som de Rödgrönas främsta vinnare 

i fråga om väljarförtroende och som det parti som kan leda till ett regeringsskifte. Vissa 

artiklar framhäver Miljöpartiet på ett sätt som för tankarna till maktspel. Socialdemokraterna 

och Vänsterpartiet har enligt opinionsmätningarna stått stilla sedan innan valet 2006, och det 

är Miljöpartiets förtjänst om de Rödgröna vinner valet. Att det är Miljöpartiet som styrt den 

gemensamma skuggbudgeten och att de två andra partierna därmed ska ha fått anpassa sig 

efter dem; framhävs som ett problem för framförallt Socialdemokraterna. Svenska Dagbladet 

konstaterar att Socialdemokraterna ”redan halvvägs hamnat på fel sida Ohly-linjen” i 

Försvarspolitiken och i Afghanistanfrågan. I detta fall har alltså Vänsterpartiet hållit i 

tyglarna. Dagens Nyheter spinner vidare på denna linje med åsikten att Mona Sahlin är ”bra 

på att lyssna” och ”låta de andra partierna göra sina hjärtefrågor hörda”. Men de undrar vad 

Sahlin själv vill. Vidare beskriver de Sahlins ”kvardröjande, bristande trovärdighet”. Utifrån 

detta kan utläsas en partiledare och eventuell framtida statsminister utan ledarkvalifikationer 

som inte lyckas uttrycka vad hon eller hennes parti vill. Aftonbladet pekar på Wetterstrand 

som nyckelgestalten i det Rödgröna samarbetet, men detta till trots får hon inte synas i lika 

stor utsträckning som Sahlin då hon leder det största partiet och är statsministerkandidat. 

Ändå konstateras vidare att Alliansen är ute efter att ”mosa” Wetterstrand. Bilden av Sahlin 

som ett hot kan alltså tolkas som svag. Detta kan stärka uppfattningen om en Rödgrön 

koalition där de Gröna stipulerar villkoren för samarbetet. Den Rödgröna skuggbudgeten har 
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skapats i ett opinionsläge där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycks stå stilla, och 

Miljöpartiet får kraftigt ökat väljarstöd. Den ”misstro” gentemot Miljöpartiet som Dagens 

Nyheter tillskriver de Socialdemokratiska väljarna, kan tolkas som nära kopplad till 

uppfattningen om ett Socialdemokraterna som sviker sina ideal i förmån för ett starkt 

Miljöparti. Svenska Dagbladet beskriver förstamajtalen som en ”föraning om en stärkt 

extremvänster” och de undrar vad Mona Sahlin ”kan sätta emot” denna extremvänster. 

Återigen återfinns bilden av en Sahlin som möter påfrestningar, denna gång från den yttersta 

vänstern, och återigen ifrågasätts huruvida hon klarar trycket.  

Trots de stundvis tydliga tecknen på oenighet understryks vid ett flertal tillfällen ett gott 

samarbete och kompromiss inför skuggbudgeten. Samtliga partier har fått kompromissa kring 

sina viktigaste frågor vilket visar på Rödgrön enighet. Svenska Dagbladet menar att 

Vänsterpartiet har fått ”rätta in sig i ledet”.  

Resultaten är alltså motsägelsefulla i huruvida kompromisserna kring skuggbudgeten är av 

godo eller ondo; om de är tecken på enighet och oenighet. Aftonbladet gör ett tydligt 

ställningstagande i denna fråga, i ledarartikeln den 3 maj. Den konstaterar att 

regeringspartierna kommer att vinkla diskussioner, utredningar och kompromisser som ett 

tecken på splittring och ”som ett sätt att begrava känsliga frågor eller skjuta upp obehagliga 

beslut. Motsatsen till handlingskraft”. Aftonbladet betraktar snarare detta som ”det enda 

ansvarsfulla sättet att hantera politisk makt”. De är alltså av åsikten att kompromiss är tecken 

på enighet och ”att ta regeringsansvaret på allvar” där ”olika samhällsintressen får komma till 

tals”.  

Ett annat återkommande tema i enighetsdiskussionen är förmögenhetsskatten där det enligt ett 

antal artiklar är oklart huruvida partierna är överens kring frågans innebörd. Dagens Nyheter 

beskriver Vänsterpartiet och Miljöpartiets skilda definitioner som en ”konserverad konflikt”. 

Vidare beskrivs hur frågan är ”lagd på is till efter valet”. Här syns ytterligare ett stående 

inslag i debatten om den Rödgröna enigheten. Att koalitionen väljer att skjuta upp frågor de 

inte är överens om tills efter valet skapar en tydlig bild om oenighet, som därmed dessutom 

kan antas följa med in i regeringsarbetet. Underförstått är alltså de Rödgrönas 

regeringsplattform instabil och fragil som vid ett regeringsskifte får konsekvenser även 

utanför Rosenbad. Även Svenska Dagbladet påpekar att kultursatsningar och biståndspolitik 

saknas i skuggbudgeten, vilket tyder på att de inte ”är klara än”. De Rödgröna har alltså 

mycket kvar att komma överens om.  
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Gestaltningen av den Rödgröna enigheten i Svenska Dagbladet är motsägelsefull på så vis att 

den understryker hur Vänsterpartiet ”rättar in sig i ledet” och påpekar samtliga partiers 

uppoffringar. Samtidigt framställer de en bild av en annalkande ”extremvänster” och en 

ledarartikel beskriver Vänsterpartiet som ”ett i bokstavlig mening livsfarligt hot” och anser 

vidare att ”det är tragiskt och potentiellt farligt att den insikten sålts för kortsiktiga 

maktanspråk”. Ledarskribenten uttrycker vidare sin oro att ”Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet anpassar sin politik efter Vänsterpartiet” och skribenten ställer sig frågan ”Vad 

händer om V:s inflytande växer ytterligare”? Huruvida Vänsterpartiet kan utgöra ett sådant 

livsfarligt hot i ljuset av en sådan uppenbar kuvning av den Vänsterpolitiska agendan, kan 

ifrågasättas.  

Detta kan ytterligare ställas i kontrast till de artiklar där de framhäver den borgerliga vinsten. 

Att den borgerliga politiken är här för att stanna, tycks uppenbart med skuggbudgetens tydliga 

anpassning till Alliansens politik.  Den potentiella fara som Vänsterpartiet utgör bör enligt 

denna logik vara obefintlig i ett politiskt klimat präglad av en så stark befäst borgerlig politik. 

Detta i kombination av det ovan beskrivna kuvade Vänsterpartiet, ger en tämligen 

dramatiserad bild av ett inbillat skräckscenario.  

4.2 Värdering av de Rödgröna 

Det förekommer både explicita och implicita värderingar av de Rödgröna. Ett återkommande 

tema i framförallt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är bilden av de Rödgröna som 

fega. Här är det i synnerhet jobbskatteavdraget som ligger till grund för denna beskrivning. 

Svenska Dagbladet konstaterar att skuggbudgeten behåller 90 procent av Alliansens 

skattesänkningar, och Dagens Nyheter stämmer in. De Rödgröna lägger sig, enligt ett antal 

artiklar, nära Alliansen utav ett flertal orsaker. En orsak utpekas som de Rödgrönas rädsla att 

förlora medelklassväljarna i Stockholm. En annan är att de vill oroa så få väljare som möjligt, 

eftersom ”man inte vågar tro att väljarna ogillar borgerlig politik lika mycket som man själv 

gör”. Ytterligare en orsak urskiljs som att de Rödgröna ”inte vågar testa teorin” om att 

svenskar röstar efter ideologi snarare än plånbok. Vad om kan utläsas av dessa orsaker, är att 

de Rödgröna egentligen vill föra en starkare socialistisk politik men inte törs inför risken att 

förlora väljare. Det här beskrivs av Reinfeldt som ”dubbelspel”. Han hörs i Dagens Nyheter 

där han menar att de Rödgrönas ”ofarlighetsstrategi” ”lurar” svenska folket, eftersom 

”vänsterpartierna” fortfarande tycker ”att det är fint att höja skatter” men säger det inte högt. 

Men han menar att ”instinkten är kvar”. Hans kollega Tobias Tobé uttrycker liknande åsikter i 

Svenska Dagbladet där han beskriver budgeten som ”en ulv i fårakläder”. Det som uttrycks i 
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Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är alltså en rädsla för en dold Rödgrön agenda i en 

borgerlig förpackning. Det är en strategi för att locka tillbaka väljarna de förlorade till de 

borgerliga 2006, för att sedan låta de kommande fyra åren präglas av tillbakagång, eller som 

Dagens Nyheter beskrev Sahlins förstamajtal; ”en tillbakablickande väg framåt”.  

Utifrån den i föregående kapitel beskrivna regeringsnära Rödgröna politiken, framställer ett 

antal artiklar Alliansen som den Rödgröna budgetens vinnare. Dagens Nyheter beskriver en 

”seger för de borgerliga”, det bästa ”kvittot på framgång” och Svenska Dagbladet menar att 

Alliansen ”fått den finaste komplimang man som politiker kan få: Motståndarna håller god 

min i elakt spel och tuggar i sig det mesta av ens politik”, samt att ”den rödgröna 

skuggbudgeten från i måndags är i stort ett erkännande av att den borgerliga politiken har 

fungerat”. En vinnare förutsätter en förlorare, och här är det tydligt att de Rödgröna utgör den 

förloraren. De tvingas anpassa sig till en politik de inte tror på, för att vinna tillbaka väljare 

vars tro inte längre stämmer överens med deras egen.  

Ett annat tydligt gemensamt fokus tidningarna emellan är skuggbudgetens negativa effekter. 

Budgetens förlorare framhävs tydligt. Dagens Nyheter menar att den är ”storstadsfientlig” och 

”av symbolisk karaktär”, samt ”olustig” i sitt sätt att betrakta storstadsbor som ”rika” som 

man i ”klasskampens” syfte måste ”klämma åt”. Svenska Dagbladet menar att om man 

”skärskådar deras politik är det alltid den snäppet mer välbeställda grannen som ska klämmas 

åt”, eftersom de med över 40 000 kronor i månaden är människor med ”ganska vanliga yrken” 

som jurist, civilingenjör och läkare. Detta trots att Östros menar att de inte är vanligt folk som 

ska få höjd skatt, det är bara ”de rika” som drabbas. Att storstadsbor, varav Stockholmare 

framförallt, förväntas betala de Rödgrönas förslag är ett genomgående tema. Här är det främst 

den återinförda fastighetsskatten och den nya förmögenhetsskatten som ligger till grund för 

detta konstaterande. Svenska Dagbladet beskriver ett ”fyrverkeri” av förslag som ämnar 

utjämna ekonomiska skillnader, men att det för individen inte innebär stora förändringar i 

privatekonomin. Dagens Nyheter menar att få förslag är riktade till framförallt tjänstemän i 

storstäderna, trots att det var denna väljargrupp som Socialdemokraterna tappade i förra valet. 

Östros hörs och påpekar att storstadsbor inte missgynnas i budgeten. Vinnarna i budgeten 

konstateras i Svenska Dagbladet som arbetslösa, pensionärer och barnfamiljer, medan 

förlorarna är de ”med högre inkomster som ska finansiera reformerna med höjda skatter”. 

Detta tydliga fokus på förlorarna och den tillsynes snedvridna bilden av vem som definieras 

som rik i dagens Sverige, samt vem som förväntas betala detta ”fyrverkeri” av förslag, 

innebär en negativ gestaltning av de Rödgröna.  
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Denna negativa gestaltning syns även i Dagens Nyheters fokus på ”bidragslinjen” och att de 

Rödgröna på olika sätt döljer skuggbudgetens verkliga effekter. Dagens Nyheter menar att de 

Rödgröna har ”bristande idéer för jobb och entreprenörskap”, och är mer intresserade av att 

”fördela bidrag än att stärka de välståndsbildande krafterna och få fart på jobben i privat 

sektor”. Vidare menar de att huvudkonflikten i svensk politik står mellan ”bidragslinjen och 

arbetslinjen”. I en krönika konstateras vidare att de Rödgröna ”inte talade om” att 

”inkomstskatterna höjs för alla löntagare för att betala sänkt a-kasseavgift och sänkt skatt för 

arbetslösa och sjukskrivna”.  

Ett annat gemensamt drag tidningarna emellan är att de är väldigt skeptiska till de Rödgrönas 

sätt att skapa jobb på. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet genomsyras av en 

skepticism gentemot ”den märkliga övertygelsen att högre skatter och högre offentliga utgifter 

är kungsvägen till fler jobb”. Svenska Dagbladet spekulerar om ”mixen av höjda skatter, 

ökade bidrag, förändrad arbetsmarknadspolitik och satsningar på bland annat infrastruktur” 

verkligen leder till 100 000 nya jobb och utbildningsplatser. Dagens Nyheter menar att de 

Rödgröna rör sig bortåt från skattereformens princip ”om att ingen ska behöva betala mer än 

hälften av en inkomstökning i skatt”. De konstaterar vidare att detta skickar ”en trist signal” 

till alla som ”anstränger sig, skaffar en utbildning eller arbetar hårt som företagare”. Svenska 

Dagbladet stämmer in i denna beskrivning genom att ifrågasätta hur de Rödgröna ämnar 

bekämpa ungdomsarbetslösheten genom att höja arbetsgivaravgiften för ungdomar med 10 

miljarder per år. Dessutom undrar de hur viljan att göra en extra insats på arbetet främjas av 

höjda skatter på tjänstemannalöner. De menar även att sänkningen av vissa arbetsgivaravgifter 

inte betyder någonting i och med ”jättehöjningen av avgifter på de unga”. Tillsammans 

gestaltar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet de Rödgröna på ett negativt sätt, genom att 

framhäva hur de Rödgrönas politik innebär skattehöjningar och bidrag istället för jobb och 

mer pengar åt de som arbetar hårt och utbildar sig.  

Vidare hörs negativa kommentarer kring försvarspolitiken, sjukförsäkringen och avdragsgill 

a-kasseavgift. I Svenska Dagbladet menar en ledarskribent att om de Rödgröna vinner valet 

blir det ”hängmattedoktrinen” som gäller. Detta innebär att FN åter blir den viktigaste 

internationella arenan, som ”förrförr”, och gamla ”paradgrenar” som ”internationell 

nedrustning och ”befria Gaza” ska återupplivas, ”istället för att lägga ned mest kraft där det 

spelar roll för rikets säkerhet”. En annan ledarskribent beskriver hur Sahlin i sitt förstamajtal 

”lovade avdragsgill a-kasseavgift, dock utan att kalla det just straffskatt på pensionärer”. En 

ledarskribent i Dagens Nyheter menar att debatten kring sjukförsäkringen präglas av 
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”Socialdemokratisk rekordpopulism”. Detta genom att referera till tidsgränsen som 

”stupstocken” och därmed framställa Alliansen som ”bödlar”. Obegränsad sjukskrivning, 

menar skribenten, existerar inte i något annat land. Samtliga av dessa artiklar präglas av en 

negativ gestaltning.  

Som kontrast till Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets negativa gestaltning finns 

Aftonbladet som uppvisar en mer positiv gestaltning av de Rödgröna. I många artiklar antar 

de en åsikt som står i rak motsats till de två andra tidningarna. Speciellt i jobbfrågan syns en 

tydlig skillnad. Den ovan beskrivna skepticismen gentemot de Rödgrönas jobbpolitik, bemöts 

i en ledare i Aftonbladet med att de ”missar poängerna med oppositionens budget”. Den 

poängterar att budgeten skapar jobb eftersom ”att satsa på kvinnor är att satsa på hela 

arbetskraften”, ”skoltrötta ungdomar får en andra chans, som tillsammans med högskolan ger 

en ung, välutbildad arbetskraft”, genom rot-avdraget ”kan miljonprogrammen äntligen 

renoveras och miljöanpassas. Många små hyreslägenheter ska byggas, det är bra, särskilt för 

storstäderna”, och satsningen på järnvägen och kollektivtrafiken ”är en upprustning men 

också en stor klimatsatsning”. När den borgerliga alliansen pratar om höjda skatter som går 

till bidrag, ”syftar de alltså på de som missar skatterabatten för att de inte är med i a-kassan”. 

”Men alla borde faktiskt vara med i a-kassan”. ”Den är en försäkring som gör att folk vågar 

pröva nya jobb. Modiga, jämställda och välutbildade människor är en bra grund för den 

regering som vill lyfta Sverige till nästa nivå”. Det är en tydlig positiv gestaltning av de 

Rödgröna. Den negativa bilden av budgeten som regeringen vill påvisa beror på deras 

oförmåga att tolka den. Varför skulle Reinfeldt och Borg ”när allt kommer omkring, lyckas 

tyda oppositionens åtgärder på ett verklighetstroget sätt när de inte trovärdigt kan tolka 

effekterna av sin egen politik? Växande utanförskap, grovmaskigare trygghetssystem och 

osäkrare arbetsmarknad är vad det ’nya arbetarpartiet’ presterat”. ”Den bild de velat ge av det 

de skapat håller nu på att helt krackelera. Det vill mycket till om väljarna ska gå på den igen”. 

Det här tydliga försvaret av den Rödgröna budgeten och den negativa kritiken mot regeringen 

visar på en positiv gestaltning av de Rödgröna.  

Den i Dagens Nyheter beskrivna ”Socialdemokratiska rekordpopulismen” beskrivs på ett helt 

annat sätt i Aftonbladet. I ett ledarstick använder man dels termen ”trygghetsförsäkringarna” 

snarare än ”socialförsäkring”, men främst fokuserar man på att ”a-kassan har förlorat en halv 

miljon medlemmar, socialbidragsberoendet ökar och kaoset med sjukförsäkringen har gett 

upphov till så många tragedier”. Man uttrycker även att det är ”utmärkt” att de Rödgröna vill 

höja taket i a-kassan. Det här en positiv gestaltning av de Rödgröna. Vidare hörs positiva 
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röster inom de Rödgröna i en nyhetsartikel om den höjda a-kassan. Här ligger fokus på 

vinnarna, de arbetslösa, och hur deras situation kommer att förbättras genom de Rödgrönas 

budget.  

I en annan ledare gestaltas Sahlin och Jämtins förstamajtal på ett positivt sätt. Man menar att 

under mandatperioden har de små barnen varit de stora förlorarna; ”en sjättedel av Stockholm 

barn växer upp i fattiga förhållanden”. ”Varje vecka vräks en barnfamilj någonstans i 

Stockholm”. Detta vill Socialdemokraterna sätta stopp för, genom att bygga hyresrätter 

”istället för att sälja ut dem”. Ledare konstaterar slutligen att ”vi behöver verkligen en 

regering som inte ser sänkta skatter, ökade klyftor och att göra livet jobbigt för sjuka och 

arbetslösa som ett magiskt recept som kan lösa alla samhällsproblem”.  

Vad som dock bör påpekas är att det inte bara förekommer positiva gestaltningar av de 

Rödgröna i Aftonbladet. En krönika tar en kritisk ställning till budgeten, som beskrivs som 

”svartvit” i vem som vinner och vem som förlorar. De Rödgrönas bild av de rika som ska 

betala de 12 miljarderna mer till kommunerna, bidragshöjningarna och skattesänkningarna för 

vissa, omfattar ytterst få människor. Krönikan frågar sig slutligen ”vem ska betala”? En annan 

artikel med en negativ gestaltning uttrycker: ”Så ska Sahlin smyghöja a-kassan om de 

rödgröna vinner”.  

Dessutom stämmer de in i kritiken kring storstadsproblematiken. En krönika menar att ”de 

inte verkar ta stockholmarna på allvar”, trots att Alliansen vann över dem i förra valet. Detta 

eftersom de ”lockar med slopade avdrag för hushållsnära tjänster, slopad jämställdhetsbonus, 

risk för höjt taxeringsvärde när grannen säljer dyrt och skatt på Essingeleden”.  

4.3 De Rödgrönas verklighetsbild och mediernas 
Den tydligaste skillnaden mellan de Rödgrönas verklighetsbild och hur den gestaltas i 

tidningarna, är jobbfrågan. Här återfinns en god överensstämmelse mellan de Rödgrönas 

verklighetsbild och Aftonbladet, men en desto sämre sådan mellan de Rödgröna och Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet.  

Aftonbladet stämmer in till fullo i de Rödgrönas verklighetsbild av sysselsättningen, i fråga 

om problembild, orsaksansvar och problemlösningar. Som konstaterades i föregående kapitel 

är Aftonbladet positiva till de Rödgrönas sätt att generera 100 000 nya jobb- och 

utbildningsplatser. De Rödgrönas bild av regeringen som orsaksansvarig för den höga 
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arbetslösheten, stämmer överens med den bild som presenteras i ledaren ”De förlorar slaget 

om verkligheten”.  

Även Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets negativa gestaltning av de Rödgrönas 

jobbpolitik konstaterades i föregående kapitel. I motsats till Aftonbladet stämmer de inte in i 

de Rödgrönas verklighetsbild, varken i problembild, orsaksansvar och problemlösningar.  

A-kassan är ett återkommande tema i rapporteringen av de Rödgröna i samtliga tre tidningar. I 

de Rödgrönas verklighetsbild är a-kassan en viktig del i jobbpolitiken, och de vill sänka 

kostnaden för medlemskap och höja taket samt ersättningen i a-kassan. I Aftonbladet uttrycks 

i ett ledarstick att det är ”utmärkt” att de Rödgröna vill höja taket i a-kassan. Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet stämmer inte in i denna verklighetsbild. De ser snarare en 

”bidragslinje” där de Rödgröna och Aftonbladet ser en ”arbetslinje”.  

Välfärden är en annan fråga där Aftonbladet stämmer överens med de Rödgrönas 

verklighetsbild. De Rödgröna beskriver barnfattigdomen som rekordhög, med var sjunde barn 

under fattigdomsstrecket. Vidare anser dem att bra och trygga bostäder till rimliga kostnader 

ska inte bara vara ett alternativ för de med goda ekonomiska förutsättningar. Bostaden är en 

social rättighet. Ledaren ”Seglande Sahlin” konstaterar att under mandatperioden har de små 

barnen varit de stora förlorarna; ”en sjättedel av Stockholm barn växer upp i fattiga 

förhållanden”. ”Varje vecka vräks en barnfamilj någonstans i Stockholm”. Detta vill 

Socialdemokraterna sätta stopp för, genom att bygga hyresrätter ”istället för att sälja ut dem”. 

Ledaren sammanfattar slutligen att ”vi behöver verkligen en regering som inte ser sänkta 

skatter, ökade klyftor och att göra livet jobbigt för sjuka och arbetslösa som ett magiskt recept 

som kan lösa alla samhällsproblem”. Varken i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet 

återfinns en liknande diskussion kring välfärden.  
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5. Slutsatser 
Utifrån resultaten och analysen kan forskningsfrågorna besvaras. 

 Gestaltas de Rödgröna som övervägande eniga eller oeniga? 

Genom att fokusera på framförallt tvistefrågor som Afghanistan, Förbifart Stockholm och 

förmögenhetsskatten, samt framhäva meningsskiljaktigheterna kring flyktingpolitiken, 

arbetsrätten, religiösa friskolor och vinst i skolorna; gestaltas de Rödgröna som oeniga. 

Detta kombinerat med bilden av Sahlins oförmåga att ta ledarrollen med ett besvärligt 

Vänsterparti och ett starkt Miljöparti, förstärker gestaltningen av de Rödgröna som oeniga. 

Uppskjutna beslut, förslag om folkomröstning och avsaknaden av ett antal politikområden i 

skuggbudgeten skapar en uppfattning om brist på kompromiss som inte kommer lösas förrän 

efter ett vunnet val. Att de Rödgröna inte är klara med vilken politik de tänker föra är 

ytterligare en gestaltning av oenighet.  

Detta kan ställas mot de facto kompromisser inför skuggbudgeten och de eftergifter varje parti 

fått göra. De Rödgröna har med skuggbudgeten uppvisat både samarbetsvilja och 

samarbetsförmåga, och är alltså eniga inom ett flertal viktiga politikområden och sakfrågor.  

Trots detta framhävs dock i regel snarare än i undantag hur de Rödgröna präglas av både 

interna oenigheter mellan partierna och oenighet kring politikområden och sakfrågor. Därför 

kan slutsatsen dras att de Rödgröna gestaltas som övervägande oeniga. 

 Gestaltas de Rödgröna på ett övervägande positivt eller negativt sätt? 

Först och främst bör påpekas att den ovan konstaterade oenigheten är en negativ gestaltning i 

sig. Detta eftersom en oenig koalition går stick i stäv med sitt syfte.  

I huvudsak står Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för den negativa gestaltningen, och 

Aftonbladet för den positiva. Genom att framställa de Rödgröna som fega och framhäva 

skuggbudgeten som en vinst för Alliansen, samt att fokusera på budgetens negativa effekter; 

blir en negativ gestaltning av de Rödgröna uppenbar.  

Vidare bidrar uttryck som ”bidragslinjen”, ”storstadsfientlighet” och ”den märkliga 

övertygelsen att högre skatter och högre offentliga utgifter är kungsvägen till fler jobb” 

ytterligare till den negativa gestaltningen. Just de Rödgrönas jobbpolitik, deras definition av 

vad som konstituerar de ”rika” och vilka effekter deras politik har på storstadsbor, är områden 
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som utsätts för hård kritik och negativa omdömen. Aftonbladet kontrar dock med att de 

”missar poängerna med oppositionens budget”. Generellt gestaltar Aftonbladet de Rödgröna 

på ett positivt sätt. Dock förekommer negativa omdömen i själva nyhetsrapporteringen, men 

på ledarsidan gestaltas de Rödgröna genomgående positivt.  

Trots ett antal positiva ledare i Aftonbladet präglas rapporteringen och debatten om de 

Rödgröna av negativ gestaltning. Slutsatsen blir därav att de Rödgröna gestaltas på ett 

övervägande negativt sätt. 

 Överensstämmer de Rödgrönas verklighetsbild med den bild som medierna 

presenterar? 

Aftonbladet uppvisar en god överensstämmelse med de Rödgrönas verklighetsbild. 

Gestaltningen av jobbpolitiken, a-kassan och välfärden stämmer överens i problembild, 

orsaksansvar och problemlösningar.  

I motsats till detta uppvisar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet en desto sämre 

överensstämmelse med de Rödgrönas verklighetsbild. Deras gestaltning av jobbpolitiken och 

a-kassan präglas inte av den Rödgröna uppfattningen om vad som konstituerar en 

”arbetslinje”, utan framhäver snarare detta som en ”bidragslinje”.  

Vad som dock konstaterades i slutsatsen innan var att Aftonbladets gestaltning av de 

Rödgröna inte enbart var positiv. Analysen visar t.ex. att de intar en skeptisk ställning till vem 

som förväntas betala skattesänkningarna för vissa, bidragshöjningar och de 12 miljarderna 

mer till kommunerna och dessutom spekulerar de i om de Rödgröna är fel ute när de försöker 

”locka” storstadsbor ”med slopade avdrag för hushållsnära tjänster, slopad 

jämställdhetsbonus, risk för höjt taxeringsvärde när grannen säljer dyrt och skatt på 

Essingeleden”. De Rödgrönas verklighetsbild överensstämmer alltså inte här med 

Aftonbladets.  

Detta resulterar i slutsatsen att, trots Aftonbladets generellt goda överensstämmelse, de 

Rödgrönas verklighetsbild inte överensstämmer med den bild som medierna presenterar. 

 Är Aftonbladet, som en oberoende socialdemokratisk tidning, bättre på att gestalta de 

Rödgröna på ett enat, positivt och överensstämmande sätt, än Dagens Nyheter som en 

oberoende liberal tidning och Svenska Dagbladet som en oberoende moderat tidning? 
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Ja, det går tydligt att se hur Aftonbladet gestaltar de Rödgröna på ett mer enat, positivt och 

överensstämmande sätt än Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Framförallt ledarsidorna 

bidrar starkt till denna gestaltning där Aftonbladet är genomgående positiva, medan Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet snarare är genomgående negativa. 

Syftet var att beskriva hur de Rödgröna gestaltas i media. Genom att jämföra artiklar i 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under en begränsad tidsperiod, med en 

kvalitativ textanalys som metod och Robert M. Entmans modell som analysredskap, har 

forskningsfrågorna kunnat besvaras. De Rödgröna gestaltas som oeniga och på ett negativt 

sätt som dessutom inte överensstämmer med deras verklighetsbild. Aftonbladet är bättre än 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på att gestalta de Rödgröna på ett enat, positivt och 

överensstämmande sätt. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet uppvisar en 

genomgående negativ gestaltning av de Rödgröna, med en bristande överensstämmelse med 

de Rödgrönas verklighetsbild och fokus på oenighet.  
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6. Avslutande diskussion 
Den analys som gjorts och de slutsatser som dragits är till syvende och sist ett resultat av en 

tolkning. Intersubjektiviteten kan därmed ifrågasättas. Att mäta ett svårfångat uttryck som 

gestaltning är en utmaning som kräver precisering och konkretisering. Därför har metoden 

och analysredskapet redogjorts grundligt för att tydliggöra vad som har mäts i materialet. 

Huruvida denna uppsats kunnat identifiera renodlade operationella indikatorer på gestaltning i 

termer om enighet eller oenighet, positiva eller negativa värderingar, överensstämmelse 

mellan de Rödgrönas verklighetsbild och den bild medierna presenterar; görs en reservation 

för. Samtidigt bör det påpekas att själva poängen med en kvalitativ textanalys just är att finna 

det outtalade, det som inte återfinns i renodlade tecken. Tolkning är därmed ett oundvikligt 

inslag i en uppsats som denna. 

Robert M. Entmans modell har varit ett mycket passande analysredskap för denna uppsats. 

Den har genom just precisering och konkretisering lyckats fånga det svårfångade på ett tydligt 

och pedagogiskt sätt. Gestaltningsfunktionerna erbjuder teoretisk förankrade operationella 

indikatorer på gestaltning. Gestaltningsfunktionen ”Rekommendation till hantering” har dock 

visat sig mindre frekvent än Entman själv hävdade. Denna funktion förekom endast ett par 

gånger i det använda materialet. Detta är en brist eftersom Entman menade att denna funktion 

var, tillsammans med ”Problemdefinition”, den viktigaste i gestaltningsprocessen.  

Ett bortfall i materialet påträffades vid mätningen av Svenska Dagbladet; tidningen från den 

30 april saknades i bägge besökta bibliotek. Detta är ett slumpmässigt fel som därmed 

påverkar uppsatsens reliabilitet. Bortfallet är dock relativt litet om man ser till antalet artiklar 

som mäts i vardera tidning; 20 st. i Aftonbladet, 17 st. i Dagens Nyheter och 17 st. i Svenska 

Dagbladet. Urvalet är därav inte skadligt skevt, trots bortfallet av en tidning.  

Huruvida slutsatserna i denna uppsats kan generaliseras till en större kontext kan ifrågasättas. 

Om ett mer omfattande material, både tidsmässigt och fler dagstidningar, hade tillämpats 

finns möjligheten att slutsatserna sett annorlunda ut. Dock tycks ledarsidorna i de använda 

tidningarna visa på en tydlig trend i sin gestaltning. Hade ett större tidsmässigt material från 

dessa tidningar använts tycks det alltså troligt att de skulle peka i samma riktning.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
En liknande studie av teve- radio- och internetnyheter skulle bidra till en mer allomfattande 

studie av gestaltningen i media, då denna uppsats exklusivt valde dagstidningar som medial 

representant. Dessutom skulle en gestaltningsstudie av både de Rödgröna och Alliansen under 

veckorna innan valet den 19 september vara mycket intressant då dessa veckor är 

högintensiva kampanjmässigt sett.  

I ett vidare perspektiv vore en studie av politisk kommunikation via bloggar och sociala 

medier mycket intressant då det är ett relativt outforskat område som dessutom röner allt mer 

uppmärksamhet. De traditionella medierna har till stor del ersatts av dessa nya medier som de 

främsta informationskanalerna. Detta är framförallt sant för den yngre generationen.  

Ett annat intressant perspektiv inom dagordnings- och gestaltningsteorin är hur de politiska 

aktörerna aktivt arbetar för att påverka mediernas dagordning och gestaltning. Att snarare 

studera de politiska aktörernas arbete att påverka medierna än det färdiga resultatet i form av 

artiklar är ett passande förslag till fortsatt forskning, då det är processen som föregår själva 

rapporteringen och därmed gestaltningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Källor 
 

Tryckta källor 
Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.) (2005) ”Textens mening och makt” Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Denscombe, Martyn (2009) ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna” Lund: Studentlitteratur AB. 

Entman M. Robert (2004)”Projections of Power: framing news, public opinion, and U.S. 

foreign policy” Chicago: The University of Chicago Press 

Esiasson, Peter: Gilljam, Mikael: Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2007) 

”Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad” Stockholm: 

Norstedts Juridik AB. 

Hadenius, Stig och Weibull, Lennart (2005) ”Massmedier – En bok om press, radio och TV” 

Stockholm: Albert Bonniers Förlag 

McCombs, Maxwell (2006) ”Makten över dagordningen” Stockholm: SNS Förlag 

McQuail, Denis (2005) ”McQuail’s Mass Communication Theory” London: SAGE 

Publications 

Nord, Lars och Strömbäck, Jesper (red.) (2009) ”Väljarna, partierna och medierna – En 

studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006” Stockholm: SNS Förlag 

Aftonbladet: 

Aftonbladet ”Äntligen en utredning om a-kassan” 2010-04-30 

Andreasson, Kennet ”De förlorar slaget om verkligheten” 2010-05-05 

Franchell, Eva ”Ta från de rika – ge till de fattiga” 2010-05-04 

Kerpner, Joachim och Marmorstein, Elisabeth ”Matchen om media”2010-05-02 

Kielos, Katrine ”Seglande Sahlin” 2010-05-02 

Löfgren, Emma ”Väljar-slaget” 2010-05-04 

Melén, Johanna och Buskas, Eva ”A-kassan får tre miljarder” 2010-04-30 

Melén, Johanna ”Alliansen har tuffat igång” 2010-05-05 

Melén, Johanna och Buskas, Eva ”Ohly utmanar: det blir ingen S-uppgörelse” 2010-05-02 

Melén, Johanna: Löfgren, Emma: Kerpner, Joachim: Marmorstein, Elisabeth och Buskas, Eva 

”Vinnare och förlorare” 2010-05-04 

Mellin, Lena ”Wetterstrand – då ser alliansen rött” 2010-04-30 

Mellin, Lena ”Titta, så här samspelta är Sahlin och Ohly” 2010-05-02 

Mellin, Lena ”Alla ska få höjd skatt” 2010-05-02 



50 

 

Mellin, Lena ”Det krävs mer, Mona” 2010-05-03 

Mellin, Lena ”Inte mycket att hämta för storstadsborna” 2010-05-04 

Nises, Erik ”Nu drar de Rödgröna ifrån – har fördubblat försprånget på en månad”         

2010-04-30 

Nises, Erik och Danielsson, Kerstin ”Så mycket höjer de skatterna” 2010-05-03 

Nilsson, Kerstin ”Borg om budgeten: skattebomb” 2010-05-03 

Persson, Ingvar ”Viktiga beslut ska inte hastas fram” 2010-05-03 

Tobé, Thomas ”När ska du avskaffa Rot, Sahlin?” 2010-05-02 

Dagens Nyheter: 

Brors, Henrik ”Historisk spurt krävs av Alliansen” 2010-04-30 

Brors, Henrik ”Rött segertåg utan MP:s anhängare” 2010-05-02 

Brors, Henrik ”Bara rika ska drabbas” 2010-05-04 

Brors, Henrik ”Nej, det går inte som tåget” 2010-05-05 

Dagens Nyheter ”Inställd förnyelse” 2010-05-02 

Dagens Nyheter ”En seger för Borg” 2010-05-04 

Kjöller, Hanne ”Bra tänkta brett” 2010-04-30 

Kjöller, Hanne ”Rödgrön budget: Som om valet redan vore förlorat” 2010-05-04 

Larsson J. Mats och Olsson, Hans ”Storstadsbor betalar rödgröna förslag” 2010-05-04 

Olsson, Hans ”Rödgröna enades om höjt tak i a-kassan” 2010-04-30 

Olsson, Hans ”S-ledaren Mona Sahlin lovade sänkt skatt för pensionärer” 2010-05-02  

Olsson, Hans ”Alliansens nio nya vallöften” 2010-05-05 

Stenberg, Ewa ”Tog ministerrollen” 2010-05-02 

Stenberg, Ewa ”Så blir kompromissen” 2010-05-03 

Stenberg, Ewa ”Reinfeldt: Oppositionen bedriver dubbelspel” 2010-05-04 

Stenberg, Ewa ”Efter budgeten – nu kommer tvistefrågorna” 2010-05-05 

Åman, Johannes ”Konserverad konflikt” 2010-05-05 

 

 

 

 



51 

 

Svenska Dagbladet 

Arvidsson, Claes ”De rödgröna siktar skarpt på hängmattan” 2010-05-04 

Axelsson, Cecilia ”Jobben blir en av de stora valfrågorna” 2010-05-04 

Brandel, Tobias ”Rödgrön satsning på breda grupper” 2010-05-04 

Eriksson, Göran ”Svag Sahlin stärks av grön kraft” 2010-05-02 

Eriksson, Göran ”Löften för miljarder av S och V” 2010-05-02 

Eriksson, Maria ”Nu ska de Rödgröna klämma åt grannen” 2010-05-03 

Eriksson, Göran ”Medelklassen får inte gå förlorad” 2010-05-04 

Gudmunsson, Per ”Ett första maj med föraningar om en stärkt extremvänster” 2010-05-02 

Holmström, Mikael ”Alliansen har lagt i valväxeln” 2010-05-05 

Levin, David och Hennel, Lena ”Vänstern rättar in sig i ledet” 2010-05-04 

Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och Lars Ohly ”Så ska jobben bli fler” 

2010-05-02 

Poirier Martinsson, Roland ”Varför behandlas inte V som SD?” 2010-05-03 

Rayman, Sanna ”De är inte riktigt klara än” 2010-05-05 

Svenska Dagbladet ”De höjer så mycket de vågar” 2010-05-04 

Svenska Dagbladet ”Med de Rödgröna på släp” 2010-05-05 

Tobé, Tomas ”De rödgröna spelar inte med öppna kort” 2010-05-04 

Wallin, Per ”Näringslivet misstror vallöften” 2010-05-03 

Elektroniska källor 
Landsorganisationen i Sverige (2009) ”Schibsted Sverige blir huvudägare i Aftonbladet” 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/657B81ADAE0A7F16C12575D60027D924 

Besökt 2010-05-05 

Newsmill (2008) ”Jobbkrisen fick oss att gå ihop om regeringssamarbete” 

http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/07/jobbkrisen-fick-oss-att-ga-ihop                     

Besökt 2010-05-03 

SCB, Demokratisk Rapport 9 (2009) ”Därför vann Alliansen” 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0106_2006A01_BR_ME09BR0901.pdf   

Besökt 2010-05-03 

Tidningsstatistik AB (2010) ”Mediefakta: Topplistor: Dagspress: Per utgivningsdag: 2009” 

http://www.ts.se/Mediefakta/Topplistor.aspx Besökt 2010-05-05 

 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/657B81ADAE0A7F16C12575D60027D924
http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/07/jobbkrisen-fick-oss-att-ga-ihop
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0106_2006A01_BR_ME09BR0901.pdf
http://www.ts.se/Mediefakta/Topplistor.aspx

