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Sammanfattning 
Denna uppsats uppmärksammar att Socialdemokraterna (S) har haft en lång nedåtgående 

trend i partiet och därmed förlorade valen både 2006 och 2010 till den borgerliga alliansen. 

Syftet med denna uppsats, är att undersöka och jämföra S egen bild av frågan om arbete och 

välfärd samt partiledaren Göran Persson (Persson), med den bild som framträder i media. I 

uppsatsen kommer teorin om politikens medialisering att användas för att visa på hur media 

kan ha påverkat väljaropinionen. Politikens medialisering innebär att politiska frågor i hög 

grad initieras av eller via medier och att medierna är med och sätter dagordningen. För 

undersökningen ska de två dagstidningarna Dagens Nyheter (DN) och Piteå- Tidningen (PT) 

tillsammans med S egna analyser utgöra en grund för att visa hur frågan om arbete och 

välfärd samt partiledaren Persson, gestaltades under valrörelsen 2006.  

Resultatet av undersökningen visar att det finns likheter i hur både media och S betraktade 

frågan om arbete och välfärd. Däremot fanns det en skillnad mellan media och S när det 

gällde partiledaren Perssons roll i valrörelsen 2006. S ansåg att media hade koncentrerat sig 

på personerna och deras skandaler för mycket, istället för att beskriva partiets sakfrågor. Att 

politiken är medialiserad visas tydligt med denna studie. Men under en valrörelse är 

mediernas betydelse extra stor genom att det politiska intresset ökar och därmed även intresset 

för medierapporteringen om politik och politiska frågor. Media har en stor makt att kunna 

påverka politiken med sin dagordning, information men även påverkas de politiska aktörerna 

eller politiska systemet av media. Politiken kan även styra medias innehåll. I denna studie har 

det visat sig att det finns ett ömsesidigt beroende mellan den mediala arenan och den politiska 

arenan. 
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1 Inledning 
”Socialdemokratin är inte ett parti som andra” (Internet 1, s.7). 

Socialdemokraterna (S) har varit Sveriges största parti under större delen av 1900-talet och en 

bit in på 2000-talet. Grundtanken enligt S eget partiprogram är att de vill forma ett samhälle 

som är grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika 

människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål (Internet 2). Två 

val i rad har S haft ett minskat väljarstöd och kom 2010 att göra sitt sämsta valresultat i 

modern tid. Valet 2010 var den andra valförlusten i rad till den borgerliga alliansen med 

partierna: Moderaterna (M) som största parti, Folkpartiet (FP) Centerpartiet (C) och 

Kristdemokraterna (KD). I valet 2006 kom S att tappa nästan fem procentenheter och 2010 

ytterligare fyra procentenheter mot föregående resultat. Valen 2006 och 2010 innebar att S i 

riksdagsvalet erhöll det lägsta väljarstödet sedan den allmänna och lika rösträtten infördes 

1919. Partiet har därmed genomgått en nedåtgående trend som har sträckt sig över åtminstone 

de senaste åtta åren (Internet 3, s.30).  

Den nedåtgående trenden började redan 2002 då den ökade arbetslösheten ledde till att S kom 

att sätta in åtgärder för att förändra situationen men då i ett försent skede, enligt partiets egen 

valanalys. Som S ser det har inte partiet lyckats väva ihop sin politik, organisation, 

kommunikation och ledarskap. På grund av detta menar S att de har uppfattats som spretiga i 

kommunikationen och ytliga i den politiska analysen i media (Internet 1, s.104). Det har enligt 

partiets egen valanalys varit svårt för väljarna att veta vilka partiets ståndpunkter var i för 

partiet viktiga frågor (Internet 3, s.39-41). Delförklaringarna till att S minskade sitt väljarstöd 

var finanskrisen, det rödgröna samarbetet, vårmotionen och ett misslyckat valmanifest.  

S har associerats som ett arbetarparti genom alla år men kampen om den titeln har blivit 

hårdare. Moderaterna har nu börjat kalla sig för det nya arbetarpartiet för att på så sätt kunna 

konkurrera om väljarstödet inom jobbpolitiken. En av huvudorsakerna till den svåra tiden för 

S har varit att de som parti inte har lyckats vidhålla arbetssysselsättningen som en paradgren 

och därmed har deras väljarstöd minskat (Internet 1, s.87). Massmedia anses av S ha varit en 

del i de dåliga valresultaten och i en undersökning av Kent Asp har det visat sig att partiet har 

haft ett massmedialt underläge gentemot alliansen (Internet 1, s.38).   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

S egen bild av orsakerna till valförlusten har beskrivits i deras egna valanalyser. Jag har valt 

att undersöka vilka skillnader eller likheter som finns mellan hur media har framställt S 

paradgren arbete och välfärd samt Persson med den bild som partiet har framställt i de egna 

valanalyserna, partiprogrammet och valmanifestet.   

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan hur media 

har framställt S paradgren arbete och välfärd samt Persson i jämförelse med S egen bild. 

 Finns skillnader mellan hur media har framställt sakfrågan om arbete och välfärd 

jämfört med Socialdemokraternas egen bild? 

 Vilken framtoning fick Persson i media samt hur överensstämmer den med S syn på 

partiledaren? 

 Hur har S beskrivit medias framställning av sakfrågan om arbete och välfärd samt 

Persson i sina egna analyser till varför valet förlorades 2006? 

1.3 Metod och material 
Det teoretiska materialet som använts för denna studie består dels av litteratur om medias 

makt och politikens medialisering. Den litteratur som har använts är boken Den medialiserade 

demokratin av Jesper Strömbäck, Medierna och demokratin av Lars Nord och Jesper 

Strömbäck, Väljarna Partierna och Medierna av Lars Nord och Jesper Strömbäck, Mäktiga 

Massmedier av Kent Asp, Den televiserande politiken av Göran Eriksson, Mäktiga medier, 

mager demokrati av Jesper Bengtsson, Rapporter och uppsatser av Jarl Backman och 

Metodpraktikan av Peter Esaisson. Studien om S och media blir teorikonsumerande och har 

sitt fokus på fallet.  Den empiriska analysen består av rapporterna Valanalys 2010, Valanalys 

2006 och Omstart för Socialdemokratin av den socialdemokratiska kriskommissionen samt 

dagstidningarna DN och PT. 

I uppsatsen vill jag sätta fallet i fokus och inte teorin vilket leder till att den blir 

teorikonsumerande. Det innebär att det inte är lika viktigt att resultaten av studien även 

stämmer överens i andra sammanhang. Därmed kommer teorin om politikens medialisering 

användas för att ge en förståelse för hur media kan påverka politiken och i detta fall S 

väljarstöd. 

När en studie ska utföras kan flera olika metoder användas. För denna studie valde jag den 

kvalitativa innehållsanalysen istället för den kvantitativa innehållsanalysen. Den kvantitativa 
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metoden utgår från att undersökningen baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter om så 

pass många analysenheter att den informationen meningsfullt kan analyseras med siffror 

(Esaisson 2007:223). Kvalitativa innehållsanalysen utgår däremot från det centrala som 

forskaren är ute efter och ger utrymme för tolkning. Därmed blir den kvalitativa metoden mer 

lämplig för uppsatsens syfte. 

Den kvalitativa innehållsanalysen används i uppsatsen för att ta fram det väsentliga innehållet 

i det material som kommer att användas genom en noggrann läsning av textens delar, helhet 

och kontext. Genom denna metod ges forskaren ett större utrymme för flera olika tolkningar, 

det vill säga att texterna analyseras utifrån dess kontext samt från författarens position. Denna 

metod ger en möjlighet för forskaren att plocka ut de delar som uppfattas vara viktiga samt att 

finna sådant som inte klart framkommer i texten.  Med en kvalitativ innehållsanalys läggs 

fokus på att identifiera likheter och skillnader i texten för att kunna beskriva variationer 

(Esaisson 2007:37). 

Den empiriska analysen baseras även på vad två politiker på olika nivåer i det politiska 

systemet anser om hur media behandlat S paradgren arbete och välfärd samt partiledaren 

Persson. Två besöksintervjuer kommer att genomföras, dels med kommunpolitikern Helena 

Stenberg (S) som är vice ordförande i kommunstyrelsen i Piteå, dels Katarina Köhler (S) som 

är riksdagsledamot för Västerbotten. Intervjuerna genomförs för att jag anser att de tillför 

ytterligare en synvinkel på hur S har sett på sin paradgren arbete och välfärd samt Persson 

under valrörelsen 2006.  Jag använder mig av semistrukturerade intervjuer för att den som 

intervjuas har större frihet att utforma svaren på sitt sätt (Internet 4, s.12). I urvalsprocessen 

inför intervjuerna valde jag att göra ett strategiskt urval. När strategiska urval ska utföras 

strävas det efter så stor bredd som är möjligt i undersökningen för att få förståelse för 

skeenden och problem och därför valdes en kommunpolitiker och en riksdagsledamot.  

Materialet som analyseras kommer från nätversionen av DN (DN.se) och PT (pitea-

tidningen.se) samt S egna analyser. Jag valde en blå och röd tidning för att det ska ge en större 

bredd för hur S politik framfördes i media och därmed en nationell-, DN, och en lokal tidning, 

PT. DN anses tillhöra den blå sidan och PT den röda sidan. Att inte välja en 

kvällspresstidning beror på att dagspressen kan antas vara mer fokuserad på politik snarare än 

sensation. Studien ska visa på skillnaderna och likheterna mellan hur media har framställt S 

politik och hur S beskrev den i valanalyserna. DN valdes för att det är Sveriges största 

rikstäckande morgontidning och har ungefär 1.4 miljoner besökare per vecka (Internet 5). Ett 
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skäl till att PT valdes var att sökfunktionen på tidningens hemsida bedömdes vara bättre än 

andra konkurrenter bland de lokala dagstidningarna. 

Med hjälp av tidningarnas sökmotorer ska tidningsartiklar som innehåller sökorden 

Socialdemokratin och Göran Persson identifieras. För att begränsa urvalet har antalet artiklar 

begränsats till de som har publicerats under tidsperioden mars till september 2006 för att täcka 

in hela valrörelsen. Det ursprungliga resultatet där materialet inte ännu har begränsats till 

nyhetsartiklar innehöll en mängd artiklar av olika slag vilket inte var relevant för studien. 

Ledare och debattartiklar valdes inte på grund av den mängd artiklar som då skulle kunna ha 

varit tillgänglig för studien. 

Artiklar som handlade om arbete och välfärd söktes fram genom att använda orden 

jobbpolitik, arbete och välfärd samt Socialdemokraterna. På tidningarnas hemsidor fanns det 

funktioner för att sortera in artiklarna under rätt tidsperiod och därmed begränsa materialet. 

Materialet granskades efter dess relevans för uppsatsens syfte. Både DN och PT hade 

liknande system och därför underlättades sökningen efter de rätta artiklarna. Till studien har 

tio artiklar från DN använts respektive fem artiklar från PT. Att det blev olika i antal artiklar 

beror på relevansen i informationen som återfanns i de träffar som kom av sökningen på 

orden. 

1.5 Källkritik 
Den litteratur som används och S egna analyser av valet 2006 har valts ut på grund av dess 

relevans för uppsatsens syfte. Till det teoretiska avsnittet och metodavsnittet används litteratur 

som är utgiven av akademiska förlag för att säkerställa att källorna håller en hög reliabilitet. 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en bra metod genom att det går att få fram det essentiella 

innehållet i texterna samt tolka ur författarens position. 

Medias trovärdighet kan alltid diskuteras och beror mycket på vad det handlar om. Genom 

tidningarnas olika färg kan det leda till både fördel och nackdel för respektive parti. DN är en 

borgerlig tidning vilket kan leda till nackdel för vänsterblocket med S, Vänsterpartiet (V) och 

Miljöpartiet (MP). PT som är en röd tidning kan i sin tur ha vinklat sina artiklar till nackdel 

för den borgerliga sidan. DN är en rikstäckande tidning i jämförelse med PT som är en lokal 

tidning och den stora skillnaden mellan dessa två tidningar är den mängd av information som 

finns att hitta. DN har en större bredd på de artiklarna som finns att hitta i jämförelse med PT 

och i diskussionsavsnittet kommer den information som har analyserats att diskuteras och 
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jämföras. För studien valdes inte två nationella tidningar på grund av dåliga sökfunktioner i 

mitt andra val, Dala- Demokraten. 

De kvalitativa intervjuerna genomförs för att jag anser att de tillför ytterligare en synvinkel på 

hur S har sett på sin paradgren arbete och välfärd samt Persson under valrörelsen. En risk med 

personliga intervjuer är att det kan bli en omedveten påverkan från intervjuarens sida när till 

exempel gester och mimik används när frågorna läses upp. Om intervjupersonerna skulle 

anpassa sina svar till vad de upplever att det förväntas av dem är svårt att göra någonting åt 

(Esaisson 2007: 266). 

1.6 Disposition 
I inledningskapitlet presenteras ämnet och syftet med studien samt vilken metod som har 

använts för uppsatsen. Efter det kommer teorin om den politiska medialiseringen att 

presenteras mer ingående. Därpå följs ett empiriskt avsnitt av vilka likheter och skillnader 

som finns mellan hur media har framställt S paradgren arbete och välfärd samt Persson i 

jämförelse med S egen bild hur media framfört S politik under valrörelsen 2006. Slutligen 

följer ett avsnitt bestående av en analys, diskussion och slutsats i vilka de resultat som kom av 

den empiriska analysen presenteras och diskuteras. 
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2 Medias makt 
Media har stor betydelse för att förmedla information samt en stor makt över dagordningarna 

och människornas uppmärksamhet. Genom mediernas ökade betydelse i bland annat politik 

och ekonomi sägs samhällets aktiviteter blivit präglade av en anpassning till medierna och 

deras nyhetsvärderingar, innehåll och makt (Strömbäck 2004:128–130). Beslutandemakten 

har de politiska partierna, enskilda politiker i regering, riksdag och andra politiska organ. 

Däremot makten över dagordningen ses vara mer öppen och ske i en mer dynamisk process på 

grund av att medborgare medvetet eller omedvetet måste ge sitt samtycke för att de politiska 

partierna eller medierna ska kunna utöva makt. Makten över dagordningen är något som 

avgörs varje dag. En förutsättning för att media ska kunna ha makt över dagordningen är att 

samhället tar del av dem och deras innehåll (Strömbäck 2004:22–25). 

2.1 Politisk medialisering 
Den politiska medialiseringen kan sammankopplas med de stora strukturella och ideologiska 

förändringar som präglade medieområdet under andra delen av 1900-talet (Petersson 1990: 

179). Att politiken är medialiserad innebär att politiska frågor i hög grad initieras av eller via 

medier och att medierna är med och sätter dagordningen (Strömbäck 2008). Den politiska 

medialiseringen förutsätter att medierna ska vara oberoende om inte de är bundna till 

strukturer och då främst politiska (Eriksson 2002:22). 

 

Politiken ska vara möjlig att förklara och försvara medialt, men det blir även allt viktigare för 

politikerna att synas i media på ett positivt sätt. Tidningarna och etermedierna är de som 

väcker frågor som politikerna blir tvungna att återkoppla till. Politikens medialisering bedöms 

främst handla om mediernas makt och inflytande i samhället på politiken. "Det som inte kan 

medieras kan inte bli politik och det som ska bli politik måste kunna formuleras i enlighet 

med de format och de accepterade sätt att berätta som är möjliga och accepterade i medierna” 

(Strömbäck 2008). För att komma åt den politiska makten för partierna har det blivit en kamp 

om att få uppmärksamheten från media. Journalistiken har kommit att präglas av tillspetsning, 

tid, utrymme, polarisering och konkretisering samt personifiering. Dessa fem perspektiv 

innebär: 

 Tid innebär att allt massmedialt arbete sker under tidspress och bygger på deadlines 

 Utrymme innebär att begränsat utrymme i medierna kräver sammanfattning och 

koncentration 

 Tillspetsning innebär att journalisterna letar efter vinklar och något avvikande 
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 Konkretisering och personifiering innebär ett berättande utifrån till exempel en person 

som kan förtydliga komplicerade resonemang 

 Polarisering innebär att konflikter är mer intressanta än enighet. Det är en journalistisk 

logik som gör att ytterligheterna gynnas i varje fråga (Bengtsson 2001: 75-79) 

 

På grund av detta har politiken och politikerna varit tvungna att anpassa sig till medierna och 

dess logik. Politikens medialisering har förändrat hur politiken och medierna förhåller sig till 

varandra. Det har gått från att medierna har varit beroende av politikerna till en allt svagare 

ställning för partier och politiker (Asp 1986: 361-363). 

 

Politiken kan ses medialiserad när medborgarna får information om politik via medier, i 

huvudsak genom de traditionella massmedierna TV, radio och tidningar, men även när 

medierna utgör den viktigaste kommunikationskanalen mellan medborgare och politiker. 

Medierna får en större makt över politiken ju mer den är medialiserad men hur mycket 

politiken är det kan variera. Däremot anses en del av de politiska aktörerna få en större makt 

än andra när det handlar om inflytandet över mediernas dagordning. Detta gäller även över 

hur medierna gestaltar de politiska frågorna och hur de till exempel får mer inflytande över 

vissa politiska aktörer (Strömbäck 2008). 

 

Trots att partierna och politiken har fått en svagare ställning i media finns ett ömsesidigt 

beroende mellan medier och politik (Asp 1986: 359). Medierna i de moderna demokratierna 

intar ofta ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt till de politiska aktörerna och de 

tenderar samtidigt, när det förekommer nationella kriser, att frivilligt underordna sig det 

politiska systemet. Genom detta kan graden av medialiseringen ändras över tid (Strömbäck 

2008). Medialiseringen av politiken beskrivs som ett flerdimensionellt begrepp och har fyra 

olika dimensioner som avgör i vilken grad som politiken i ett visst land eller vid en viss 

tidpunkt är medialiserad.  Dess fyra dimensioner handlar om: 

1. I vilken utsträckning medierna utgör den viktigaste källan till information om politik 

och samhälle 

2. I vilken utsträckning medierna är självständiga i förhållande till politiska institutioner 

och aktörer 

3. I vilken utsträckning mediernas innehåll är styrt av medielogiken eller den politiska 

logiken 
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4. I vilken utsträckning politiska aktörer och deras handlingar är styrda av medielogiken 

eller den politiska logiken (Nord & Strömbäck 2009:131) 

2.1.1 Medielogik och politisk logik 

Medielogiken handlar om det medieinnehåll som följer ett mediums format, organisation, 

interna arbetsvillkor, normer samt behov av uppmärksamhet. Det som styr vad medierna 

rapporterar om och hur medierna formar rapporteringen är bland annat konkurrensen om 

allmänhetens uppmärksamhet men även de politiska och ekonomiska aktörerna. Medielogiken 

och den politiska logiken utgör två olika sociala system med olika logiker. ”När medielogiken 

styr står medierna och deras behov i centrum och formar de sätt på vilka politiska aktörer 

kommunicerar och agerar, bevakas av medierna och förstås av medborgarna. När den 

politiska logiken styr står det politiska systemets behov och de politiska institutionerna och 

aktörerna men inte minst partierna i centrum och formar de sätt på vilka politiska aktörer 

kommunicerar och agerar, bevakas av medierna, och förstås av medborgarna” (Strömbäck 

2008).  Med medielogiken fokuserar medierna på det som människor antas vara intresserade 

av och som tros leda till framgång i konkurrensen om människornas uppmärksamhet. 

Den politiska logiken innebär att medierna istället fokuserar på det som är viktigt och relevant 

och på det som människorna som i rollen av medborgare behöver veta. Både medielogiken 

och den politiska logiken kan påverka varandras arenor när de styr. När medielogiken styr de 

politiska institutionerna, det politiska systemet och främst de politiska aktörerna. När den 

politiska logiken styr påverkas däremot medierna och deras innehåll av det politiska systemet, 

de politiska institutionerna och av de politiska aktörerna (Strömbäck 2008). 

Detta visar på att ett ömsesidigt beroende finns mellan den mediala arenan och den politiska 

arenan. Genom att båda logikerna påverkar varandra kan det förutsättas att media lika väl som 

S påverkas av varandra. Denna teori om politikens medialisering används för att ge en 

förståelse för hur media kan påverka politiken och i detta fall S utfall i valrörelsen. 

Teorin om politikens medialisering ska användas för att visa på hur media kan ha påverkat S 

väljaropinion. I den empiriska analysen ska frågorna nedan besvaras för att uppnå uppsatsens 

syfte. Dessa frågor ska visa på hur medias bild av Socialdemokraternas politik har sett ut och 

framförts under valrörelsen. S egen bild av varför det blev förlust i valet 2006 ska också 

redovisas och sedan jämföras med medias. 

 Vad har S velat uppnå med sakområdet arbete och välfärd? 



9 
 

 Hur har frågan om arbete och välfärd beskrivits i DN och PT? 

 Hur har frågan om arbete och välfärd beskrivits utifrån S valanalyser? 

 Vilken framtoning i tidningarna fick Göran Persson under mars 2006 till september 

2006? 

 Har S belyst partiledaren som en faktor till att valet förlorades 2006? 
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3 Media och Socialdemokraterna 
I följande kapitel ges en kort introduktion till tidningarna DN och PT samt en kort förklaring 

till varför S förlorade valet 2006. Kapitlet innehåller också en analys av medias och S bild av 

sakfrågan, arbete och välfärd, samt synen på Göran Persson. 

Tidningarna DN och PT har valts ut för att belysa hur media har beskrivit frågorna arbete och 

välfärd samt dess syn på S dåvarande ledare Göran Persson. DN är en rikstäckande tidning 

och PT är en lokal tidning i södra Norrbotten. I en artikel på DN. se beskrivs tidningen som 

oberoende, står fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer, där DN:s politiska 

hållning är liberal och redigeras i liberal och frisinnad anda. Denna tradition har enligt 

tidningen funnits sedan starten 1864. Det de vill stå för i deras upplysning av information är 

objektivitet samt en oberoende verksamhet på alla plan (Internet 6). PT har på sin hemsida 

beskrivit att de förutom att de har en socialdemokratisk ledarsida, inte har några politiska 

kopplingar. I jämförelse med DN som är oberoende av andra organisationer, ägs PT av 

arbetarrörelsen i Pite Älvdal, lokala fackföreningar och enskilda personer. PT grundades 1915 

och är den tidning som har varit och är dominant i södra Norrbotten (Internet 7). 

S är ett parti som har haft en lång nedåtgående trend över tid sedan 1990-talet och som har 

berott på olika aspekter. I valet 2006 förlorade S sin regeringsposition till alliansen och 

minskade nästan fem procentenheter samt gjorde sitt sämsta val sen den allmänna och lika 

rösträtten infördes 1919. Persson var statsminister för S under valrörelsen 2006 och därmed 

var han den som ledde partiet till valförlust (Internet 3, s.30). En av huvudorsakerna till att S 

fick ett minskat förtroende för partiet 2006 var att de inte lyckades vidhålla 

arbetssysselsättningen som en paradgren enligt partiets egen analys. 

3.1 DN och PT 

3.1.1  Arbete och välfärd 

I artiklarna från DN framgår det att jobbpolitiken var en stor del i att S minskade sitt 

väljarstöd 2006 och det ifrågasattes hur partiet skulle göra för att skapa en ökad 

arbetssysselsättning i Sverige. Kritiken mot S jobbpolitik kom mycket från alliansens sida och 

bestod i att de har saknat program mot arbetslösheten, att det saknas en jobbprofil (DN 2006 

artikel 1) och att det har saknats ett gemensamt valmanifest om bland annat sysselsättningen 

med MP och V (DN 2006 artikel 2). 
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”Socialdemokraterna har lyckats med allt som de misslyckades med under 70- och 80-talet, 

men inte den egna kärnfrågan: sysselsättningen”. Det menade en chefsekonom för LO och 

som även ansåg att fler offentliga arbeten var tvunget att ordnas. I samma artikel beskrev en 

chefsekonom från Svenskt näringsliv att S mandatperiod mellan 2002-2006 hade ändrat fokus 

till att gälla saker som företagen uppfattar som försämringar samt att S inte tyckte det var 

viktigt att påstå att företagsklimatet förbättras (DN 2006 artikel 3). Förutom alliansens kritik 

mot S sätt att hantera jobbpolitiken har det även visat sig i artiklarna att V med Lars Ohly 

(Ohly) också hade framfört kritik. En del av kritiken från Ohly mot S var att han inte tyckte 

det fanns något paket för nya jobb (DN 2006 artikel 1). Kritiken mot den socialdemokratiska 

regeringen handlade även om att de inte hade uppnått det löfte som de satt upp om, fyra 

procents öppen arbetslöshet och om deras första mening i valmanifestet, ” Arbete åt alla är 

socialdemokratins viktigaste mål” (DN 2006 artikel 4). Frågan om arbetssysselsättningen 

visar på att det var en stor del av den dagordning som DN förde i sina artiklar inför 

valrörelsen 2006. DN:s artiklar visar på en tydlighet för vad som skulle komma att bli den 

avgörande frågan för S i valet 2006. Genom att denna fråga blev högaktuell under valrörelsen 

har artiklarna troligen visat på att de politiska aktörerna påverkades av den medierapportering 

som blev före valet. 

Från PT har det visat sig att det minskade förtroendet för jobbpolitiken fanns tidigt under 

valåret 2006. Bland annat beskrevs det att sysselsättningen är det som har varit det svarta 

hålet i en annars framgångsrik S-politik. Detta ansågs märkligt eftersom jobben har varit en 

traditionell paradgren för S och en av orsakerna ansågs vara att åtgärder sattes in i ett för sent 

skede (PT 2006 artikel 1). I en av artiklarna framkom det stor skepsis mot att politikerna i 

valrörelsen skulle ta upp frågorna om den höga arbetslösheten, uttalat av Lena Sundström (PT 

2006 artikel 2). Trots denna kritik mot jobbfrågan ansågs det att det skulle vara en av 

huvudfrågorna tillsammans med välfärdsfrågorna. Även i PT framkom det i en av artiklarna 

att Moderaterna (M) hade lyckats sälja in sitt budskap om arbetslinjen (PT 2006 artikel 3). 

Artiklarna från DN och PT visar på att både medielogiken och den politiska logiken har 

påverkat varandras arenor. De politiska aktörerna har troligen försökt att påverka medias 

innehåll om sysselsättningen och genom det visa på den kritik som fanns mot S. Samtidigt 

som dessa tidningar har gått ut med en tydlighet om det negativa med S-politiken och inte det 

som partiet har lyckats med. Artiklarnas innehåll från DN och PT kan ha lett till att väljarna 

påverkades under valet 2006 ur en negativ aspekt för socialdemokraterna. 
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3.1.2  Medias bild av Persson 

I artiklarna från DN framgår det att det fanns ett missnöje mot hur Persson hanterade frågan 

om arbetssysselsättningen och hur regeringen skulle se ut om S vann valet 2006 tillsammans 

med MP och V. År 2002 hade Persson talat om att huvuduppgiften var att minska de höga 

sjukskrivningstalen och förtidspensioneringarna. Däremot inför valet 2006 fick han kritik för 

att han varken talade om detta eller om arbetslösheten. Enligt artikeln i DN hade Persson sagt 

att frågan om arbetslösheten inte skulle stå i centrum genom att han litade på att 

högkonjunkturen skulle ge de nya jobben som hade varit utlovat under flera år (DN 2006 

artikel 5). 

Under den traditionella Almedalsveckan 2006, hade Persson ändrat sin åsikt kring frågan om 

arbetslösheten. Hans framtoning där i Almedalen beskrevs som en mer ödmjuk statsminister 

och medgav där att det hade gjorts felbedömningar av arbetslösheten och att det var fel att dra 

ner på arbetsmarknadsåtgärderna i den budget som lades 2003(DN 2006 artikel 6). Perssons 

ändrade åsikt kring frågan om arbetslösheten kan därmed ha berott på det sätt media hade 

framfört kritiken mot honom. När medielogiken styr påverkas i och med det bland annat de 

politiska aktörerna samt dagordningen. För S kan det därmed ha lett till svårigheter för partiet 

att veta hur viktig frågan om arbete och välfärd var under valet 2006. Det menades även att 

Persson hade förlorat problemformuleringsprivilegiet över den viktigaste valfrågan för S 

regering, arbetslösheten. Det betraktades som att Persson verkade se valet som en 

försvarsstrid (Persson måste nå sina kärnväljare, 2006). Därmed anklagades Persson för att 

han hade gett upp S arv om arbetslinjen (DN 2006 artikel 7). 

Ett annat stort problem för Persson kom att bli frågan om hur regeringen skulle se ut om de 

lyckades vinna valet 2006 tillsammans med MP och V. Persson hade gett ett uttalande enligt 

en artikel i DN om att: ”En röst på S ingalunda var en röst på vare sig MP eller V, lika lite 

som en röst på KD eller något annat borgerligt parti”. DN ansåg även att Persson inte hade 

någon verklighetsförankring, försökte vilseleda väljarna så att S kunde uppnå en egen 

majoritet (DN 2006 artikel 8). Härmed visas den makt som media har att försöka påverka 

medborgarna genom att framställa en partiledare i dålig dager. Politiken blir tydligt 

medialiserad när DN försöker visa sin makt genom att kunna framställa en partiledare eller ett 

parti sämre. Därmed kan den mediala arenan ha bidragit till att ge fördelar för andra partier att 

vinna väljarnas röster. 



13 
 

Perssons största problem under Almedalsveckan ansågs vara att undvika frågan om vilken 

regering som väntar efter valet om vänsterblocket skulle vinna. Lars Ohly från V hade uttalat 

sig om att han skulle rösta emot en S-MP regering och MP hade gått ut och sagt att de skulle 

rösta emot varje regering som de själva inte skulle ingå i (DN 2006 artikel 6). Alliansen hade 

även de börjat trycka på om att vänsterblocket var oeniga och i en artikel i DN kom det fram 

att Ohly var starkt kritisk till Persson och likställde även S med den borgerliga synen av sätt 

att bekämpa arbetslösheten. Detta ansågs därmed ge gratispoäng till alliansen om att det kom 

att visa sig på svart och vitt att vänsterblocket var oenigt. Alliansen påstod att S hade 

solskenssiffror över den ekonomiska tillväxten (DN 2006 artikel 9). För att V skulle kunna gå 

med på ett samarbete med S och MP skulle de två partierna vara tvungna att överge en hel del 

av sina vallöften. Genom den borgerliga alliansens löfte om att hålla ihop, blev det så att hela 

vänsterblocket fick svika sina vallöften för att partierna skulle kunna enas. Problemet var att 

Persson hade kvar sitt mål om att ha en minoritetsregering efter valet 2006 (DN 2006 artikel 

10). I den sista debatten före valet menades det därför att S, MP och V fick anstränga sig för 

att hålla den enade fronten. I den sista debatten som hölls hade Persson gått till attack mot 

alliansen  ansåg att de istället för att bekämpa arbetslösheten bekämpade de arbetslösa (DN 

2006 artikel 11). 

I artiklarna från PT framgår det till viss del att arbetslöshetsfrågan som var aktuell 2006 fick 

en del kritik genom att målen som satts inte hade uppnåtts, samt att alliansen utmanade och 

gav kritik mot Perssons förda jobbpolitik. I Perssons första tal som partiordförande gav han 

löftet om att halvera den öppna arbetslösheten fram till och med år 2000. Det visade sig att 

Persson hade lyckats men därefter minskade förtroendet för hanteringen av arbetslösheten. S 

mål om en fyra procents öppen arbetslöshet 2006 lyckades inte, utan den kom istället att ligga 

på cirka fem procent. Kritiken mot Perssons förda politik har haft upp- och nedgångar (PT 

2006 artikel 4). De borgerliga partierna har kritiserat Persson för att inte tala om de personer 

som står utanför arbetsmarknaden. I artikeln De utmanar Persson om makten, gav Maud 

Olofsson (C) kritik mot att det var fler arbetslösa än någonsin och att när antalet företag ökade 

i Europa blev det inte samma utveckling i Sverige. Jan Björklund (FP) gav också han kritik 

mot den förda S-regeringens sätt att hantera arbetslösheten. Sven-Otto Littorin (M) menade att 

S hade totalt misslyckats med arbetslösheten när var fjärde ungdom under 25 år stod utan 

arbete (PT 2006 artikel 5). I detta fall kan politikerna i alliansen ha använt sig av makten att 

kunna påverka medias innehåll för att påverka förtroendet för S i en negativ riktning. Det sker 

när det är den politiska logiken som styr och påverkar bland annat medierna och dess innehåll. 



14 
 

3.2 Socialdemokraterna 

3.2.1 Ideologi 

S valmanifest som var aktuellt under valet 2006 började med huvudrubriken ”Alla ska med” 

och där första meningen var: ”Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål”. Förutom 

det var det tänkt enligt S i valmanifestet att de skulle pressa tillbaka den öppna arbetslösheten 

till fyra procent under hösten 2006. Målet var att uppnå full sysselsättning enligt partiet och 

menade att en arbetarörelse aldrig kan ha något annat mål. S ansåg att Sverige kunde 

framgångsrikt konkurrera med kunskap, trygghet och med goda arbetsvillkor. I valmanifestet 

betonades det även för att det fanns flera grupper i samhället som står utanför 

arbetsmarknaden trots att det gick bra för Sverige. Genom den höga tillväxten och sjunkande 

arbetslösheten menade S att Sverige var ett tydligt bevis för att tryggheten och rättvisan inte 

hämmar utvecklingen utan tvärtom. S ville även att de svenska företagen skulle vara 

världsledande och därmed investera brett i framtidens kunskap och teknik. I S valmanifest är 

det tydligt att de anser att ”Alla ska med” genom deras upprepningar i nästan varje stycke 

(Internet 8). 

Enligt partiprogramet vill partiet att det ska finnas en aktiv arbetsmarknadspolitik som gör det 

lättare för de arbetslösa att hitta nya jobb och för arbetsgivare att få personal med rätt 

kompetens. Partiets välfärdspolitik ska bygga på att det finns ett meningsfullt arbete med 

bland annat bra arbetsvillkor inom alla delar av arbetslivet och bra villkor för företagande i 

hela landet. S återkommer i partiprogrammet med att full sysselsättning är ett socialt likaväl 

som ett ekonomiskt mål (Internet 2). För att den fulla sysselsättningen ska uppnås menar S att 

det krävs en stark konkurrenskraft och för att det ska ske måste det finnas en bra utformad 

innovationspolitik. S menar att arbetslösheten beror mycket på att den svenska exporten 

utvecklas långsammare än EU-ländernas utsläpp av koldioxid.  För att en förändring ska 

komma till stånd måste utvecklingen ske inom de medelstora och större företagen (Internet 3). 

3.2.2 Politik 

Under 1990-talet hade S lyckats med två av sina stora politiska triumfer som var 

budgetsaneringen och arbetslösheten. S genomförde besparingar som inte var populära samt 

skattehöjningar som ledde till en kraftig minskning av väljarstödet 1998. S lyckades ändå 

vinna valet med stöd från både MP och V. Vid millennieskiftet noterade S att deras väljare 

hade förstått att den budgetsanering som genomfördes var nödvändig. Det underskott som 

hade funnits försvann och därmed ledde till att Sverige istället hade ett överskott. Det ansågs 

vara en av anledningarna till utvecklingen på arbetsmarknaden och att sysselsättningen genom 
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det fick en stor uppgång under de sista åren under 1990-talet. Målet som Persson hade satt 

1996 om att arbetslösheten skulle halveras till år 2000 från åtta procent till fyra procent hade 

setts som en omöjlighet av väljarna. Arbetslösheten kom att falla och därmed infriades S mål 

år 2000 (Internet 3, s. 27-28). 

Enligt S egen valanalys ansågs det att mandatperioden mellan 2002 och 2006, till större delen 

var en lyckad period för partiet och även som en regering. Det som S ansågs ha lyckats med 

under denna period var att ta tag i de höga sjukskrivningstalen samt att få det höga antalet 

sjukskrivna att sjunka. Däremot kom det stora problemet för S att bli på sakområdet för arbete 

och välfärd. Målet med en fyra procents öppen arbetslöshet infriades inte. S hade lyckats hålla 

arbetslösheten på denna nivå år 2000, plus att partiet då hade menat att det bara var ett steg på 

vägen för att nå målet om full sysselsättning(Internet 1, s.33). 

I mitten av S mandatperiod ökade istället arbetslösheten. För att förhindra att arbetslösheten 

skulle öka försökte S enligt deras egen valanalys att sätta in åtgärder under hösten 2005 med 

bland annat de så kallade plusjobben. För partiet ansågs detta komma i ett för sent skede. S 

var det regerande partiet i tolv år innan de förlorade valet 2006. Enligt S egen valanalys kom 

argumentet ”time for change” på grund av det och att det därmed var dags att makten skulle 

skiftas. De borgerliga partierna (M, FP, C & KD) kom vid detta läge att bilda den allians som 

tog över makten 2006 och lyckats behålla den även över valet 2010. Den borgerliga alliansen 

kom att fokusera på arbetslöshetsfrågan samt började föra argumentet om att det fanns ett 

utanförskap i Sverige. S fick problem att hitta blocköverskridande lösningar på grund av att 

både C och FP kom att röra sig mer mot den högra sidan av politiken (Internet 1, s 33). 

S budskap med sin politik under valrörelsen 2006 ansågs handla om att kunna få väljarna att 

inse att ett systemskifte skulle uppstå om den borgerliga alliansen skulle ta över makten med 

en ny låglönesektor och otrygghet som följd. På grund av denna prioritering från S kom deras 

sysselsättningspolitik i skymundan och därmed kan det ha varit svårt för väljarna att veta hur 

de som var arbetslösa skulle kunna få nya jobb. Helena Stenberg för S ansåg att partiet var 

otydliga med jobbpolitiken och förväntade sig då att S under valet skulle ha ett budskap med 

den. Men enligt Stenberg visade det sig detta vara fel och ansåg att diskussionerna om jobben 

från partiets sida bedrevs endast för de som var arbetslösa och inte för de som hade jobb. Av 

valanalysen som upprättades efter valet 2006 betraktades S partiprogram uteslutande tala om 

var och hur de nya jobben skulle skapas. Sysselsättningsfrågan fick inte någon framträdande 

roll varken i valmanifestet eller i valrörelsen enligt S egen analys. Partiledningen ansågs inte 
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vara överens om det skulle bli en samhällskritisk ton, där oron för kampen om arbetslösheten 

skulle hamna i centrum, eller om tyngdpunkten skulle ligga på att berätta om framgångarna 

och framföra samma budskap som valaffischerna att ”Nu kommer jobben”. Trots den kritik 

som fördes mot S sätt att hantera jobbpolitiken under valrörelsen 2006 ökade sysselsättningen 

med 80 000. Arbetsförmedlingens (AMS) bedömning var under 2006 att 

arbetssysselsättningen skulle öka ytterligare med 175 000 personer under åren 2006-2008. 

Problemet med det var enligt S egen valanalys att den bilden inte gick fram till väljarna, utan 

de rapporterna kom först efter valet (Internet 9, s.73-76). 

Valet 2006 förlorade S och backade nästan fem procentenheter. S stöd från väljarna i valet 

2006 hamnade på cirka 35 procent. Enligt den valanalys som upprättades av S efter 

valförlusten 2010 kunde valförlusten ha berott på partiets långa regerande vid makten, som 

varat i 12 år. En orsak anses vara att väljarna blivit öppnare för andra alternativ. Frågan om 

arbetslösheten ansågs vara en av de större faktorerna till att S förlorade valet 2006 men 

troligen inte den enda (Internet 1, s.33). En obalans för S uppstod genom partiets budskap 

med sysselsättningspolitiken och arbetslöshetspolitiken och därmed ledde till att såväl 

tjänstemän som de som tidigare hade röstat på S gick till M samt till Sverigedemokraterna 

(SD) (Internet 8, s.75). Moderaterna kom att beskriva sig som det ”nya arbetarpartiet” 

(Internet 9, s.88). Trots detta kom S endast att förlora med 2 procentenheter till den borgerliga 

alliansen 2006 (Internet 1, s.33). 

3.2.3 Göran Persson 

Persson blev partiledare och statsminister för S 1996 (Internet 9, s.88). Enligt S egen 

valanalys om valförlusten 2006 kan det inte tolkas som om Persson var en faktor till att valet 

förlorades. I stället kritiserar S hur media kom att framföra Persson. Hela S regering kom att 

få kritik för vissa händelser som med EMU-valet och tsunamin i Thailand. Det medförde 

negativa utlåtanden för S i media (Internet 9, s.10). Partiet anger själva i sin valanalys att 

Persson fick uppleva stora förändringar i sin popularitet under sin period som partiordförande 

och statsminister. I valet 2006 kom Persson att framstå som en sliten och trött person i media 

(Internet 9, s.88). 

I valrörelsen 2006 blev det en ständig bild i media att det blev möten mellan den gamle trötte 

mästaren och den unga, pigga utmanaren enligt S valanalys. I media blev det många 

omröstningar efter debatter om vem som vann dem. Kritiken från S sida blev att valet 

utvecklades mer till ett personval än att handla om sakfrågorna och därmed menade att 
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Persson blev för ensam i sin roll. Persson kom i media bland annat att bli anklagad för sitt 

husbygge (Internet 9, s.96). Enligt S blev därmed Persson ofta starkt negativt beskriven i de 

borgerliga tidningarna. Det ansågs vara svårt att veta för partiet vem som förde talan genom 

alla olika beskrivningar som fanns i media (Internet 3, s.39). Stenberg och Köhler håller med 

om partiets analys att valet 2006 bland annat förlorades på grund av det fokus som låg på 

ledande politiker. Men de säger också att Perssons ledarstil var ifrågasatt både internt och 

externt. Stenberg menade att S började fundera på vad som var orsaken till att 

opinionssiffrorna sjönk och vad de inom partiet gjorde då detta hände. 

3.2.4 Politiska medialiseringen och S 

Enligt S valanalys 2006 ansågs medialiseringen av politiken i allmänhet och valrörelserna i 

synnerhet ha lett till att dramat blev viktigare än partiernas sakfrågor, att personerna var 

viktigare än idéerna och att sensationerna blev viktigare än verklighetsbeskrivningen. S åsikt 

var att ägarbilden och den långsiktiga utvecklingen av journalistiken påverkade dagordningen. 

Denna tolkning får stöd av Demokratirådets rapport 2006 där det konstaterades att: 

”Lärdomen är att det finns ett mycket starkt samband mellan mediernas förändringar och 

valrörelsens gestaltning… Medierna fick makt att välja hur de skulle skildra partier och 

politik. Medierna kom att utöva stark makt över valrörelserna”. I denna rapport ansågs den 

avgörande poängen vara att politikerna hade anpassat beteendet till hur medierna fungerade 

(Internet 9, s.143). 

För S under valrörelsen 2006 var inte sysselsättningsfrågan den viktigaste frågan på 

dagordningen utan vård och äldreomsorg, sedan utbildning och forskning. S har i sina egna 

valanalyser ansett att sysselsättningsfrågan tillsammans med välfärden borde ha varit den 

viktigaste frågan.  I medierna fick S främst prata om arbetslösheten och sysselsättningen trots 

att det inte var partiets huvudfrågor.  S menade att medierna borde ha granskat de borgerliga 

partiernas politik på ett bättre sätt och därmed deras åsikter kring utanförskapet och förslagen 

kring a-kassan och socialförsäkringarna. Den granskningen från mediernas sida kom inte 

igång förrän på valdagen 2006 enligt S (Internet 9, s.143-146). Stenberg ansåg att det inte var 

lätt att föra en dialog för partiet när media styrde och att S därmed skulle behöva tänka på den 

mediastrategi som användes.  Däremot ansåg Stenberg att det är svårt för ett parti att kunna 

använda sig av en bra mediastrategi när medierna har en stor makt över dagordningen. 

Genom att S tyckte att media spelade en för stor roll kan det tolkas som att det därmed 

föranledde till att media påverkade dagordningen till att handla om Persson istället för det 
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som S egentligen ville diskutera. Enligt S styrde medielogiken mer än vad den politiska 

logiken styrde innehållet i media (Internet 9, s.9). 

3.3 Jämförelse av DN, PT och S 
En jämförelse mellan medias bild och S egen bild av frågan om arbete och välfärd har liknat 

varandra på många sätt. Både media och S kom fram till att problemet var att paradgrenen 

arbete och välfärd inte hade varit i fokus under valet 2006.   Framställningen av Persson i 

media och hur S har belyst partiledarens ställning i media skiljer sig åt mer. DN och S bild 

stämmer bättre överens med varandra. PT stämmer överens med S bild till viss del men tar 

inte upp lika mycket kritik mot S sätt att hantera frågorna om arbete och välfärd. 

I DN kom en stor del av kritiken mot S att handla om hur alliansen tyckte att S hade hanterat 

frågan om arbetslösheten och sysselsättningen. Detta nämndes även kort i artiklarna från PT. 

Enligt S analyser av valet var det alliansens taktik att sikta in sig på dessa frågor och att det 

bidrog till att S fick ett minskat väljarstöd. DN tog upp att alliansen kritiserade S för att sakna 

program mot arbetslösheten. S instämmer i den kritiken och menar att sysselsättningen 

därmed inte fick den framträdande roll som partiet skulle ha behövt i till exempel 

valmanifestet. 

I PT framkom det att bland annat M hade lyckats sälja in sitt budskap om arbetslinjen. Både 

DN, PT och S kan tolkas som de var överens om att sysselsättningsfrågan och arbetslösheten 

var det som var problemet för S under perioden före valet 2006. Även om S håller med om 

alliansens påverkan i denna fråga fick inte de borgerliga partierna lika stort fokus i partiets 

analys som till exempel i DN. I en av artiklarna tog PT upp sysselsättningen som det svarta 

hålet i en annars framgångsrik S-politik och det ansågs konstigt eftersom det betraktades som 

S paradgren. I partiets valanalyser beskrevs mandatperioden mellan 2002-2006 som en lyckad 

period för partiets politik men inte för det sättet de förde sakområdet arbete och välfärd. 

Därmed har det visat sig att S bild av frågan om arbete och välfärd liknade mycket den kritik 

som framkom i DN och PT under perioden mars 2006 till september 2006. 

I både DN och PT beskrevs Persson som en av faktorerna till att S kom att få ett minskat 

väljarstöd i jämförelse med hur S beskrev statsministern i sina valanalyser. I S valanalyser 

beskrevs det att media var orsaken till att Persson fick kritik från medborgarna. Den kritik 

som framfördes mot Persson i DN var bland annat att han inte talade om arbetslösheten eller 

sysselsättningen som den viktigaste frågan, åtminstone i valrörelsens början. Persson påstods 

ha litat på att högkonjunkturen skulle ge de nya jobben som S utlovat.  Den andra stora 
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kritiken mot Persson i artiklarna i DN gällde hur regeringen skulle se ut om vänsterblocket 

skulle vinna valet 2006. Kritiken visade sig komma både från alliansen och från de två partier 

som tänktes kunna ge stöd åt S - MP och V. Problemet var enligt DN att Persson stod fast vid 

att det skulle bli en minoritetsregering om S skulle vinna valet. Vänsterblockets oenighet när 

både V med Ohly i spetsen gav kritik öppet mot S och när även MP framförde krav på hur 

regeringen skulle se ut om de skulle vara med ansågs medföra gratispoäng till alliansen. I PT 

kom kritiken mot Persson att handla om att S inte hade uppnått de mål som uppsatts, främst 

att det endast skulle finnas en fyra procents öppen arbetslöshet. Alliansens kritik visade sig 

tydligt även i artiklarna i PT gällande hur Persson hanterade frågan om arbetslösheten. 

S analyser av valet håller inte med om att Persson begått dessa misstag. Kritiken från S var att 

media hade gjort valrörelsen till ett personval snarare än att handla om sakfrågorna. Den 

information som media förde ut mot väljarna menades därmed handla mer om olika skandaler 

och privatlivet än politiken. S har därför enligt deras analyser ansett att media hade en stor 

makt att påverka dagordningen och att politiken har blivit mer och mer medialiserad. Persson 

som statsminister och partiledare ansågs beskrivas starkt negativt i de borgerliga tidningarna 

ur S synvinkel. 
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4 Analys, slutsatser och diskussion 
För denna uppsats var syftet att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan hur 

media har framställt S paradgren arbete och välfärd samt Persson i jämförelse med S egen 

bild.  Mina frågeställningar som användes för studien om media och S var dessa: 

 Finns skillnader mellan hur media har framställt sakfrågan om arbete och välfärd 

jämfört med Socialdemokraternas egen bild?  

 Vilken framtoning fick Persson i media samt hur överensstämmer den med S syn på 

partiledaren?  

 Hur har S beskrivit medias framställning av sakfrågan om arbete och välfärd samt 

Persson i sina egna analyser till varför valet förlorades 2006? 

Politikens medialisering är en teori som beskriver hur stor makt media har och på vilket sätt 

som den mediala arenan kan påverka det politiska systemet och de politiska aktörerna. Denna 

teori har bidragit till förståelse för vilka faktorer som spelar in för att medborgarna/väljarna 

ska tro mer på det som skrivs i media än vad de ”riktiga” makthavarna säger. Främst har 

teorin gett en förklaring till hur S väljarstöd kan ha påverkats av den mediala bevakningen 

inför valet 2006. S ansåg att de som parti hade haft ett massmedialt underläge i jämförelse 

med den borgerliga alliansen och att det påverkat valutgången. S menar att politiken har blivit 

medialiserad då fokus inte låg på de frågor som partierna stod för utan på de skandaler som 

dök upp kring personerna i partiet. Media kan genom sin makt påverka dagordningen, 

informationen, kommunikationen och politiska systemet med de politiska aktörerna. Den 

politiska arenan kan i sin tur påverka genom de politiska aktörerna eller det politiska systemet 

och medieinnehållet. Den gemensamma faktorn för båda arenorna är det ömsesidiga 

beroendet. 

S har alltid kallats för ett arbetarparti med arbetsfrågorna som paradgren. I deras partiprogram 

och valmanifest från 2006 försökte partiet att visa på en vilja att skapa nya jobb genom att 

bland annat satsa på kunskap och nya företag. Dagordningen inför valet 2006 i media kom i 

alla fall främst enligt DN men även PT att handla om denna fråga. Problemet var att S med 

Persson i ledningen inte hade tänkt sig denna fråga som huvudpunkt i valet utan det skulle 

vara bland annat vård och äldreomsorg. Medias makt över dagordningen fick därmed en stor 

roll för S och partiet fick ändra sin dagordning till det som artiklarna i media handlade om. 

Orsaken till detta behöver inte bara bero på hur media framförde kritiken mot hur S hanterade 

frågan om sysselsättningen eller arbetslösheten. En del av de politiska aktörerna ses enligt 
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teorin om politikens medialisering få en större makt än andra när det handlar om inflytandet 

över mediernas dagordning. Men medierna kan även välja hur de vinklar de politiska frågorna 

och kan därmed få mer inflytande och makt inom det politiska området. Alliansens kritik mot 

S var tydlig främst i DN och kan ha haft en viss makt att påverka medieinnehållet till deras 

fördel. DN som ses som en borgerlig dagstidning kan därför kanske tolkas som att de tar upp 

mer av den negativa kritiken som finns mot S men även om hela vänsterblocket. Köhler anser 

att det är ett problem med att de största tidningarna ägs av den borgerliga sidan och att det 

därmed är svårare för S att föra fram en positiv bild av sin politik. PT anses däremot vara en 

röd dagstidning som också tog upp kritik om hur S hade hanterat frågan om sysselsättningen 

och arbetslösheten. Skillnaden mellan de två dagstidningarna var att informationen om S och 

kritiken i artiklarna från DN fanns i en större mängd för perioden mars 2006 till september 

2006. Fast dessa dagstidningar sägs vara blå respektive röd anser tidningarna själva förutom 

en ledarsida att de är neutrala gentemot den borgerliga och den socialistiska sidan, inklusive 

miljöpartiet. 

Slutsatserna som kan dras av studien är att media spelar en viktig roll som kunskapskälla om 

vad som exempelvis betraktas som möjligt och inte i samhället och för medborgarna. Till de 

artiklar som har utgjort denna studie från DN och PT kan frågan ställas om S politik kan ha 

ansetts som ett möjligt alternativ till att lösa sysselsättningsproblemen. Om informationen från 

media styrde väljarna så kan svaret ha varit ett nej. Med valmanifest eller partiprogram som 

källa till information är tolkningen svårare. Valanalyserna från S om hur denna fråga 

hanterades liknar mycket den kritik som kom fram i de båda dagstidningarna DN och PT. 

Båda källorna ansåg att partiet inte hade varit nog tydlig om hur de nya jobben skulle skapas 

och vad S ville med sin politik. Detta visar att S till viss del har godtagit den bild som 

framfördes i media. Det gällde främst sakområdet för arbete och välfärd som har utpekats som 

en huvudfaktor till att väljarstödet minskade.  En viktig slutsats av denna studie är att den 

analys som S genomförde efter valförlusten 2006 i många aspekter har liknat den bild som 

media framförde i sina artiklar under valrörelsen. Media ansåg att S fokus på dess stora 

sakfrågor arbete och välfärd saknades vilket även S medgav i sin valanalys efter valförlusten. 

Persson fick mycket kritik i media för frågan om arbetslösheten och sysselsättningen men det 

stora problemet för honom var att fokus låg på hans privatliv. Det andra problemet har visat 

sig vara bilden i media om att vänsterblocket hade svårt att komma överens om hur regeringen 

skulle se ut om det skulle bli en vinst i valet 2006. Persson hade nämnt att det fortfarande 

skulle vara en minoritetsregering medan både V och MP ställde krav om de skulle stödja S. 
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Den bilden har däremot inte S hållit med om, utan menade att media hade för stort fokus på 

personerna och att valet mer liknade ett personval. Det blev Persson mot Reinfeldt, det nya 

mot det gamla. Då Moderaterna gick till val som ”det nya arbetarpartiet” utmanade de S på 

deras paradgren. Medan S vidhöll att jobben skulle komma och att det bara var lågkonjunktur 

så kom M med nya idéer och förslag. Detta framhävdes i media och Persson framställdes som 

den gamle, trötte mästaren och Reinfeldt som den unga, pigga utmanaren. Därmed menade S 

att politiken hade blivit medialiserad. För väljarna bör sakfrågorna vara mer intressanta än en 

skandal om partiledaren och därmed politiken. Media lockar ofta sina läsare med stora 

rubriker och det tar fokus från annat då de publicerar en sensation snarare än en nyhet. Detta 

studeras dock inte i uppsatsen på grund av valet att inte inkludera kvällspressen i analysen. 

Att politiken har blivit medialiserad kan göra det svårare för väljarna att urskilja den politik 

som partierna för. 

S förlorade endast med två procentenheter trots den kritik som riktades mot dem. Om det var 

media som var en avgörande faktor till att S förlorade valet 2006 kan inte bevisas men det är 

troligen en bidragande faktor. Under en valrörelse är mediernas betydelse extra stor genom att 

det politiska intresset hos allmänheten ökar och därmed även intresset för 

medierapporteringen om politik och politiska frågor. Det som även kan konstateras är att det 

är mycket viktigt för ett parti som S att inte frångå det som kännetecknar partiet. När ett parti 

som har kallats arbetarparti under alla år byter huvudfokus inför en valrörelse kan det skapa 

förvirring hos de väljare som röstat på partiet av den anledningen. Den borgerliga alliansen 

tog sin chans och förklarade sig vara de nya arbetarpartierna medan S fick kritik för att de inte 

hade någon jobbpolitik. Enligt partiets valanalyser märks det att de egentligen inte var 

missnöjda med den politik som hade förts under valrörelsen, men att det fanns en otydliget i 

partiets sätt att kommunicera till väljarna hur de hade tänkt skapa fler nya jobb. 

En lärdom som alla partier kan dra av detta är att visa en tydlighet med den politik man står 

för. Hur media sedan beskriver den dagordning som partierna för är troligen svårt att påverka. 

Att det finns skillnader mellan hur olika medier redovisar informationen om partierna och 

deras politik kan också konstateras. Beroendet mellan medielogiken och den politiska logiken 

är dock ömsesidigt. Därför kan ett parti med en bra mediastrategi påverka genom de politiska 

aktörerna. Persson satt som partiledare 12 år för S. Frågan är om han satt för länge på den 

posten och därmed bidrog till valförlusten. Enligt S egen analys kan väljarna ha ansett detta, 

men troligen berodde valförlusten på flera aspekter. 
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S egen beskrivning av sakområdet arbete och välfärd inför valet fick utrymme i media men av 

allt att döma inte på det sättet som partiet hade tänkt sig. Att media har en stor makt att 

påverka medborgarna är tydligt men det gäller samtidigt för medborgarna i samhället att tänka 

efter vad som egentligen står i den informationen som vi dagligen tar del av och tidningarnas 

politiska åskådning. 

För vidare studier vore det intressant att undersöka hur S hanterade den kritik som kom mot 

partiet internt och därmed hur det såg ut i partiets organisation under denna tid. Det skulle 

även vara intressant att göra en jämförelse mellan hur partiet agerade utåt mot media i både 

valet 2006 och 2010 för att se om S förändrade sättet att hantera dagordningen. En annan 

vinkling på en kommande studie skulle kunna vara att titta specifikt på vilken betydelse det 

har haft vem som har varit partiledare. 
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