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Sammanfattning. 

Syftet med studien är att undersöka hur stödpartier och regeringspartier skildras i media. Ett syfte 

som baseras på att media utgör en viktig informationskälla som möjliggör för väljarnas demokratiska 

ansvarsutkrävande. Studien består av en kvantitativ innehållsanalys som undersöker hur media 

skildrat Miljöpartiet och Vänsterpartiet som stödpartier under 2004/2005 samt Vänsterpartiet som 

stödparti och Miljöpartiet som regeringsparti under 2015 och 2016. För att besvara frågeställningen 

och uppfylla syftet används ett teoretiskt ramverk bestående av följande fyra teman; medialt 

utrymme, medial framställning, regeringsinflytande och regeringsmotstånd. Studiens resultat visar 

på skillnader mellan hur media skildrat stödpartierna och Miljöpartiet som regeringsparti. 

Stödpartierna har bland annat getts ett mer begränsat medialt utrymme samtidigt som de också i 

högre grad har undkommit negativ rapportering. Dessa skillnader framstår som problematiska utifrån 

ett demokratiskt perspektiv.  

Nyckelord: stödpartier, regeringspartier, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, parlamentarism 

Antal ord:12410 
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1. Inledning 
Inom den parlamentariska forskningen har de skandinaviska länderna länge väckt forskarnas intresse 

och då särskilt ländernas relation mellan den exekutiva och legislativa makten som kännetecknats av 

en ovanlig hög andel minoritetsregeringar. I Sveriges fall synliggörs detta av att landet i 69 procent av 

mandatperioderna mellan 1917 och 2010 styrts av enparti- minoritetsregeringar (Rasch, 2011:45). En 

övervägande andel av dessa regeringar har varit socialdemokratiska. Minoritetsregeringar har ofta 

betraktas som svaga och ostabila regeringar som är beroende av oppositionspartierna för att kunna 

driva igenom sin politik, men nyare forskning visar att så inte behöver vara fallet (Bale & Bergman, 

2006b: 430). För att undgå det ständiga sökandet efter parlamentariskt stöd började nämligen 

socialdemokratiska minoritetsregeringar under 1990-talet att utforma pakter med ett fåtal partier 

(Isberg, 2011: 107, Bale & Bergman, 2006b: 433). Framför allt har Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

iklätt sig rollen som socialdemokratiska stödpartier. Tillsammans har de tre partierna formulerat 

detaljerade kontrakt kring vilken typ av inflytande Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska få i utbyte mot 

sitt stöd (Persson, 2016: 641f). Dessa kontrakt har lett till att socialdemokratiska minoritetsregeringar 

i praktiken kunnat regera som majoritetsregeringar. Fenomenet har benämnts som 

kontraktparlamentarism och syftar till att ett formellt avtal utformats mellan regeringspartiet och 

stödpartierna efter valet (Bale & Bergman, 2006b: 424). Förekomsten av stödpartier riskerar dock att 

sudda ut gränsen mellan den exekutiva och legislativa makten. Stödpartier blir nämligen en typ av 

"pseudo- opposition" som både styr och är regeringsmotståndare på samma gång. Stödpartier ges 

därmed reella möjligheter till regeringsinflytande samtidigt som de undankommer riksdagens 

granskning av regeringens arbete (Bale & Bergman, 2006a: 189, Persson, 2016: 640, Andeweg, 

2013:107). Ny forskning visar dessutom att väljare är mer benägna att straffa regeringspartiet än 

stödpartier vilket indikerar att stödpartier ges regeringsinflytande men undkommer riksdagens 

granskning och väljarnas ansvarsutkrävande (Thesen, 2016: 996).  

Media utgör en central länk mellan politiker och väljare. Genom medias granskning informeras 

väljarna om den förda politiken, vilket i sin tur möjliggör för deras ansvarsutkrävande (Strömbäck, 

2014: 227). Medias politiska rapportering kan därmed sägas både spegla och konstruera den politiska 

verkligheten och har föga förvånande inverkan på den allmänna opinionen (Asp, 2011: 143, 

Strömbäck,2014:209). Hur media skildrar regeringspartier och stödpartier utgör därmed ett viktigt 

men likväl försummat forskningsområde. Detta eftersom det saknas jämförande studier av hur 

regeringspartier respektive stödpartier skildras i media.  Intervjustudier med partieliten i Miljöpartiet 

visar dessutom på att partiet upplevde att det som stödparti var svårt att få medial uppmärksamhet 

samt att partiets agerande ständigt sattes i relation till Socialdemokraterna (Bale & Bergman, 

2006a:199). Medieforskning från över tio svenska valomgångar förstärker bilden av att Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet fått begränsat med medialt utrymme (Asp, 2006:22, 2011:23). Samtidigt visar 

studierna att partier som får mindre medial uppmärksamhet även varit mer förskonade från negativ 

rapportering till skillnad från större partier som Socialdemokraterna och Moderaterna (Asp, 

2011:144, SIFO, 2014). 

Valet år 2014 innebar att Miljöpartiet efter mer än ett decennium som stödparti erbjöds ingå i en 

koalitionsregering tillsammans med Socialdemokraterna. Miljöpartiet gick därmed från att vara ett 

stödparti till att för första gången bli ett regeringsparti; ett mål som partiet eftersträvat under många 

års tid. Vänsterpartiet var inte lika lyckligt lottat, regeringsdrömmen krossades och partiet fick istället 

nöja sig med budgetinflytande i utbyte mot sitt stöd (Bäck & Hellström, 2015: 266). Att Miljöpartiet 
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gick från stödparti till regeringsparti medan Vänsterpartiet förblev stödparti möjliggör för jämförande 

studier sinsemellan partierna men också över tid. I och med detta händelseförlopp är det möjligt att 

fylla en kunskapslucka inom den parlamentariska forskningen, nämligen vari skillnaderna ligger 

mellan att agera som regeringsparti eller stödparti. Mer specifikt är fokus i denna studie att 

undersöka hur ett regeringsparti respektive stödparti skildras i media, mot bakgrund av att media 

utgör en viktig informationskälla som möjliggör för demokratiskt ansvarsutkrävande.  

1.2. Syfte och frågeställning 
Förekomsten av stödpartier har ökat under de senaste åren och lär fortsätta att göra så sett till den 

växande andelen högerpopulistiska partier som är villiga att agera stödpartier till borgerliga 

regeringar (Andeweg, 2013: 109). Tidigare forskning belyser problematiken i att stödpartier ges 

möjlighet till regeringsinflytande med bristande ansvarsutkrävande. Det finns dock få jämförande 

studier som synliggör de faktiska skillnaderna mellan att agera som regeringsparti eller stödparti i 

allmänhet, och medias skildring av de olika rollerna i synnerhet. Syftet med studien är därför att 

undersöka hur regeringspartier och stödpartier skildras i media, i och med att media utgör en viktig 

informationskälla och därmed möjliggör för väljarnas ansvarsutkrävande. Studien bidrar med en 

inblick i de möjligheter och utmaningar som det innebär att agera som regeringsparti respektive 

stödparti, samt gör en ansats att påbörja arbetet med att fylla den identifierade forskningsluckan, 

och har därmed både utomvetenskaplig och inomvetenskaplig relevans.  

Studiens frågeställning lyder som följer:  

Hur skildrar media Miljöpartiet och Vänsterpartiet som stödpartier, respektive Miljöpartiet som 

regeringsparti? 

1.3. Avgränsning och disposition  
Studien är begränsad till en svensk kontext och består av en kvantitativ innehållsanalys som 

undersöker hur media skildrar Miljöpartiet och Vänsterpartiet som stödpartier under 2004/2005 

samt Vänsterpartiet som stödparti och Miljöpartiet som regeringsparti under 2015 och 2016. Den 

studerade tidperioden har avgränsats till två perioder på tre veckor vardera under 2004/2005, 2015 

och 2016, den första perioden är under höstens budgetförhandlingar och den andra februari månad. 

Detta för att få en mer komplex bild av hur medias skildring av partierna varierar. Vidare undersöker 

studien enbart artiklar som är publicerad i Dagens Nyheter (DN) under den avgränsade tidperioden. 

Ett beslut som baserats på att DN är Sveriges största morgontidning och att det för studiens syfte 

ansågs mer väsentligt att studera en längre tidsperiod än att undersöka olika tidningar (SIFO, 2016). 

Sammanlagt har 367 artiklar granskats och i studiens metodkapitel följer en mer genomgripande bild 

av studiens design och metodval.  

Uppsatsen är strukturerad på följande vis: kapitel två består av en genomgång av tidigare forskning 

som utmynnar i studiens teoretiska ramverk i kapitel 3. Därefter diskuteras och motiveras studiens 

metod och design i kapitel fyra. I kapitel fem redovisas resultat och analys. Studien avslutas i kapitel 

sex med en diskussion kring resultatet i relation till syfte, tidigare forskning och metod. 
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2. Tidigare forskning  
Följande kapitel redogör för tidigare forskning som är aktuell inom det berörda forskningsfältet. Jag 

har strukturerat forskningen utifrån fyra teman. Det första temat den exekutiva och legislativa 

makten ger en inblick i de bakomliggande faktorerna som förklarar uppkomsten av 

minoritetsregeringar i Sverige och resten av Skandinavien. Tema nummer två, stödpartier, berör 

problematiken med stödpartier. Det följs av temat stödpartier i Sverige som fokuserar på 

Miljöpartiets och Vänsterpartiets relation med Socialdemokraterna. Avslutningsvis presenteras temat 

partier i media som redogör för medias skildring av de svenska partierna.   

2.1. Den exekutiva och legislativa makten 
Relationen mellan länders exekutiva och legislativa makt kan ta sig många olika uttryck. Inom 

parlamentarisk forskning skiljer man traditionellt på fyra typer av regeringssammansättningar 

beroende på antalet regeringspartier samt om regeringen har en majoritet eller minoritet av 

mandaten i parlamentet (Bale & Bergman, 2006b: 424). De skandinaviska länderna har i hög grad 

utmärkt sig inom nämnda forskningsområde genom en frekvent förekomst av enparti- 

minoritetsregeringar. I Sverige synliggörs det av att landet mellan 1917 och 2010 styrts av enparti- 

minoritetsregeringar i 69 procent av mandatperioderna (Rasch, 2011: 45). En bakomliggande 

institutionell förklaringsfaktor är "negativ parlamentarism" som innebär att en majoritet av 

ledamöterna i parlamentet enbart behöver tolerera istället för att aktivt stödja ett parti för att det 

ska få regera (Bergman & Bale 2006a: 191; Bäck & Hellström, 2015: 264; Rasch 2011:56). En 

ytterligare förklaringsfaktor till minoritetsregeringarna i Skandinavien är att länderna har stark 

parlamentarism vilket betyder att även oppositionspartier kan influera beslutfattandet. Det leder till 

att incitamenten att ingå i regeringen minskar och oppositionspartier blir mer villiga att släppa 

igenom minoritetsregeringar än i länder där oppositionen inte har något att säga till om. Samtliga 

skandinaviska länder har även ett starkt mittenparti som haft möjlighet att förhandla med andra 

partier och på så sätt förmått styra landet som minoritetsregering (Rasch, 2011: 57).  

Partiers vilja att regera ensamma är förståelig i och med att det innebär att de inte behöver 

kompromissa kring den förda politiken (Swantesson-Wilson, 2010: 155). Att regera som 

minoritetsregering brukar dock likställas med en svag regering som har svårt att få igenom sin politik 

i parlamentet. Det har därför betraktats som kostsamt att leda ett land som minoritet och dessutom 

troligt att regeringspartiet bestraffas i nästkommande val (Bale & Bergman, 2006b: 430). Varför 

väljer ändå svenska partier att regera som enparti- minoritetsregeringar istället för att bilda 

majoritets- koalitionsregeringar? I tidigare forskning om svenska minoritetsregeringar återfinns ett 

tydligt mönster som visar att minoritetsregeringarna ofta använt sig av stödpartier för att driva 

igenom sin politik (Isberg, 2011: 107 ). Det innebär att även regeringar som enbart haft en minoritet 

av mandaten i parlamentet i praktiken har kunnat bedriva sin politik som en majoritetsregering. I de 

flesta fall har svenska minoritetsregeringar på så sätt undgått ständiga förhandlingar med olika 

partier och istället bildat pakter med enstaka partier efter valet (Isberg, 2011:106).  

Bäck och Bergman presenterar i sin forskning två definitioner på vad det innebär att vara ett 

stödparti (Bäck & Bergman, 2014). Den första är en bred definition som utgår från att även partier 

som passivt och utan uppgörelse med regeringspartiet underlättar för regeringens förda politik ska 

ses som stödpartier. Med avstamp i den här definitionen kan man t.ex. argumentera för att Ny 

demokrati var ett stödparti till den borgerliga regeringen under 1990-talet även om partiet inte fick 

något inflytande i utbyte mot sitt stöd (Bäck & Bergman, 2014). Den andra definitionen som jag 
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kommer att utgå från i den här uppsatsen är smalare och ställer mer specifika krav på innebörden av 

att vara stödparti. I definitionen betonas att det ska röra sig om ett institutionaliserat samarbete 

mellan partier, där ett mindre parti kan influera politiken i utbyte mot att stödja regeringen (Bäck & 

Bergman, 2014). När en minoritetsregering regerar med hjälp av den striktare definitionen av 

stödpartier suddas gränsen mellan regering och oppositionspartier ut och stödpartierna kan ses som 

en " pseudo- opposition" som hjälper regeringen att få igenom sin politik. Det innebär generellt att 

minoritetsregeringar inte längre behöver likställas med svaga regeringar (Bale & Bergman, 2006b, 

433; Andeweg, 2013:107f). 

Stödpartier har fått ökad uppmärksamhet i parlamentarisk forskning under senare år då länder som 

Nya Zeeland, Nederländerna, Danmark och Norge visat prov på den här typen av 

regeringskonstellation. Fenomenet förväntas dessutom bli än mer vanligt förekommande genom den 

växande andelen högerpopulistiska partier som är villiga att agera stödpartier till borgerliga 

regeringar (Andeweg, 2013: 109). En fråga som bland annat aktualiserats i Sverige i och med 

Sverigedemokraternas upprepade inviter till ett samarbete med allianspartierna (Aftonbladet, 2016). 

Enligt Bergman och Bale är Sverige redan i nuläget det land som gått längst i sin användning av 

stödpartier genom de formella avtal som skapades av socialdemokratiska enparti- 

minoritetsregeringar tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet (Bergman & Bale, 2006b: 427). 

Bergman och Bale har benämnt den här typen av kontrakt mellan regeringen och stödpartier som 

kontraktparlamentarism och de argumenterar för att man kan se kontraktparlamentarism som en 

femte komposition för att förstå relationen mellan den exekutiva och den legislativa makten (Bale & 

Bergman, 2006b: 424).  

Figur 2.1 Relationen mellan den exekutiva och legislativa makten (Bale & Bergman 2006b: 423). 

 

2.2. Stödpartier 
Förekomsten av stödpartier har omdebatterats och kritiserats av forskare på ett normativt plan 

eftersom de försvårar för väljarnas möjlighet att avgöra vem som är ansvarig för de politiska besluten 

(Bale & Bergman, 2006a, 2006b; Andeweg, 2013; Persson, 2016). Problematiken uppstår i och med 

att stödpartier suddar ut gränsen mellan regering och oppositionen på den parlamentariska arenan 

samtidigt som väljarna fortfarande förväntas kunna separera partiernas agerande när det är dags att 

rösta. Andeweg argumenterar i sin forskning för att det begränsade ansvarsutkrävandet dessutom är 

gynnsamt för stödpartierna eftersom väljare under senare år blivit allt mer benägna att straffa den 

sittande regeringen (Andeweg, 2013:111). Thesen bekräftar i sin forskning om stödpartiers och 

regeringspartiers valresultat i Skandinavien mellan 1977-2000 denna farhåga. Studiens visar 
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nämligen att det överlag går bättre för stödpartier i nästkommande val än vad det gör för 

regeringspartiet. Thesen anser att det är stödpartiernas bristande formella ansvar som bidrar till att 

de kan influera regeringspolitik och samtidigt undvika väljarnas hårda dom (Thesen, 2016: 996). 

Stödpartiers möjlighet att uppnå inflytande med begränsat ansvarutkrävande bedöms av forskare 

som ett hot mot den representativa demokratins legitimitet (Bale & Bergman, 2006b: 449; Andeweg, 

2013:111; Persson, 2016: 642).  

 

Tidigare forskning om stödpartier visar att det också finns utmaningar för de partier som väljer att 

stötta en regering. En påtaglig risk är enligt Bale och Bergman att stödpartierna blir de regerande 

partiernas "tjänare" eller "fångar".  Detta genom att stödpartiet målar in sig själv i ett hörn där det 

inte längre har möjlighet att gå i opposition men inte heller får ta del av ministerposterna (Bale & 

Bergman, 2006b: 448). Bale och Bergman beskriver dessutom att stödpartiernas nyvunna inflytande 

ofta är begränsat till några specifika tidpunkter, samtidigt som de verkar som ett konstant skyddsnät 

för sina "härskare" (Bale & Bergman, 2006b: 449). Liknande resultat går att finna i Bale och Dunphys 

forskning om vänsterpartier i Europa som visar att det många gånger inte är upp till partierna själva 

om de vill vara med i regeringen eller förbli ett stödparti. Extra problematisk blir rollen som stödparti 

just för vänsterpartier i och med att de befinner sig på ytterkanten av den ideologiska skalan och 

därför inte har något tydligt samarbetsalternativ (Bale & Dunphy, 2011: 284; Bale & Bergman, 2006a: 

226). Bale och Bergmans intervjustudie med partieliten från Miljöpartiet åskådliggör dessutom en 

annan svårighet för stödpartier, nämligen att få medial uppmärksamhet för sin sakpolitik. 

Intervjuerna visar att partieliten ofta upplevde att partiet enbart fick medial uppmärksamhet i 

relation till Socialdemokraterna samt att partiets mediala utrymme skedde på Socialdemokraternas 

villkor. Vidare ansåg de att det var svårt att få erkännande för de beslut som de varit med och 

influerat, istället uppfattade de att regeringspartiet tog åt sig äran. De såg dock en fördel med att 

inte vara i koalitionsregering med Socialdemokraterna, nämligen att de inte behövde försvara all den 

politik som regeringspartiet förde (Bale & Bergman, 2006a: 199f). 

2.3. Stödpartier i Sverige 
I den svenska kontexten har Vänsterpartiet en lång historia av att agera som stödparti till 

Socialdemokraterna. Den ideologiska placeringen på vänsterkanten har bidragit till att det blivit 

naturligt för partiet att stötta en socialdemokratisk regering framför en borgerlig. Under merparten 

av tiden har dock Vänsterpartiet fungerat som ett passivt stödparti till Socialdemokraterna som i sin 

tur kunnat förlita sig på vänsterns stöd utan att ge något i utbyte (Blombäck, 2015: 226, Bale & 

Bergman 2006b: 432)  

Miljöpartiet kom för första gången in i riksdagen 1988. Partiet var på många sätt annorlunda från de 

resterande partierna, exempelvis kännetecknades den interna partiarenan av en platt organisation 

med hög grad av interndemokrati (Lagergren & Oskarsson, 2015: 192). Miljöpartiet hade heller ingen 

tydlig ideologisk höger- eller vänsterorientering och lyckades därför på ett effektivt sätt nå 

mittenväljare, en faktor som bidrog till att partiet sågs som ett attraktivt stödparti för 

Socialdemokraterna (Aylott & Bergman, 2014: 19). Till skillnad från Vänsterpartiet var dock de grönas 

stöd till socialdemokratiska regeringar långt ifrån självklart. Redan efter valet 1998 började de kräva 

inflytande i utbyte mot sitt stöd. Socialdemokraterna utformade då ett muntligt avtal med både 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet som sträckte sig över fem ämnesområden. Bergman och Bales studie 

visar att stödpartierna relativt fort upptäckte flera nackdelar med avtalet (Bergman & Bale, 2006a: 

205). De upplevde bland annat att Socialdemokraterna var ovana vid att kompromissa och ofta kom 
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till förhandlingar med redan färdiga lösningar. Stödpartierna ansåg dessutom att de saknade 

nödvändiga resurser och information för att på ett effektivt sätt kunna vara med och påverka beslut 

(Bale & Bergman, 2006a:205). 

Trots utmaningarna med att agera stödparti fick både Miljöpartiet och Vänsterpartiet mersmak av 

makten och hade inför valet 2002 siktet inställt på ministerposterna (Bale & Bergman 2006a: 206). 

Socialdemokraterna var dock inte lyhörda för stödpartiernas vilja. Tidigare forskning visar att 

Socialdemokraterna inte ansåg att det var trovärdigt att Vänsterpartiet skulle kunna tänka sig att fälla 

en socialdemokratisk regering till förmån för en borgerlig (Blombäck, 2015: 228, Aylott & Bergman: 

22). Partiet kunde därför förbise vänsterns önskan om att få vara med i regeringen. Även Dunphy och 

Bale har i sin forskning beskrivit Vänsterpartiets relation med Socialdemokraterna som en "dead 

end", där vänstern har svårt att ställa krav (Bale & Dunphy, 2011: 279). Till skillnad från 

Vänsterpartiet valde Miljöpartiet att göra allvar av sitt hot om att inte stötta en socialdemokratisk 

minoritetsregering.  Miljöpartiet inledde efter valet 2002 förhandlingar med borgerliga partier för att 

eventuellt skapa en ljusblå-grön regering (Ljunggren 2010: 185). Dessa förhandlingar satte press på 

Socialdemokraterna och visade att partiet inte kunde förlita sig på de grönas stöd (Santesson-Wilson, 

2010: 160). Miljöpartiet strategi gav resultat och ledde till 121 punktsprogrammet; ett detaljerat 

samarbetsavtal som dessutom omfattade ett gemensamt samarbetskansli i finansdepartementet. 

Vänsterpartiet fick också vara med i avtalet efter påtryckningar från fackliga organisationer samt 

socialdemokratiska medlemmar som hade en större tillit till Vänsterpartiet än Miljöpartiet 

(Santesson- Wilson, 2010: 162). 

Utformningen av kontraktparlamentarism bidrog till en borgerlig motreaktion, där strävan efter att 

nå regeringsmakten resulterade i att de borgerliga partierna 2004 gick samman och bildade Alliansen 

för Sverige (Allern & Aylott, 2009: 279). Strategin var framgångsrik och 2006 vann de valet med en 

majoritet av mandaten i riksdagen. Inför valet 2010 beslöt sig även de rödgröna partierna att gå till 

val tillsammans. Socialdemokraterna som annars varit tydliga med att de föredrog att regera 

ensamma var nu också beredda att kompromissa kring sin politik för att återigen få regera Sverige 

(Santesson-Wiilson, 2010: 162). Beslutet att öppna upp för en koalitionsregering betraktas av 

forskare som ett strategiskt val av Socialdemokraterna för att på så sätt knyta Miljöpartiet till sig 

(blockpolitiken bidrog till att det inte längre var någon idé att hålla dörrarna öppna). Under den här 

tiden hade Miljöpartiet bland annat ändrat inställning till EU vilket resulterat i att partiet blev ett mer 

attraktivt koalitionsparti både för Socialdemokraterna och de borgerliga partierna (Ljunggren, 

2010:186; Lagergren & Oskarsson, 2015: 198) Trots det ingångna samarbetet förlorade de rödgröna 

ännu en gång valet. Politiska experter ansåg dessutom att Socialdemokraternas beslut att inkludera 

Vänsterpartiet snarare haft en avskräckande effekt för partiets urbana medelklassväljare (Allern & 

Bolin, 2015: 731). 

2.3.1. Regeringsbildning 2014 

Inför valet 2014 gick de rödgröna partierna in i valkampanjen på egna plattformar och 

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven lämnade ytterst vaga svar kring hur en eventuell 

regeringsbildning skulle se ut. Miljöpartiet som under samma år uppnått ett mycket bra valresultat i 

valet till Europaparlamentet med 15 procent av rösterna, benämndes dock av Löfven som en 

"naturlig samarbetspartner"(Lagergren & Oskarsson, 2015: 189). Även Vänsterpartiets partiledare 

Jonas Sjöstedt hade siktet inställt på ministerposterna och var innan valet tydlig med att 

Socialdemokraterna inte kunde förvänta sig vänsterns stöd utan att få något i utbyte (Blombäck, 
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2015: 226). Efter valet stod det dock snabbt klart att Sjöstedt förhoppningar krossats när 

Socialdemokraterna valde att bilda en koalitionsregering tillsammans med Miljöpartiet. Att lämna 

Vänsterpartiet utanför beskrivs av Bäck och Hellström som ett taktiskt val av Socialdemokraterna för 

att på så sätt öka möjligheterna till blocköverskridande samarbete (Bäck & Hellström, 2015: 264). Ett 

samarbete som är nödvändigt eftersom Socialdemokraterna inte ens tillsammans med Miljöpartiet 

och Vänsterpartiets innehar en riksdagsmajoritet (Bäck & Hellström, 2015: 266). Behovet av 

blocköverskridande samarbete har även resulterat i att Vänsterpartiet i nuläget inte har en lika 

formell roll som stödparti som under mandatperioden 2002-2006. Jonas Sjöstedt har själv gått så 

långt som att hävda att Vänsterpartiet "kommer att vara ett oppositionsparti gentemot regeringen" 

(SVT, 2014). Att partiet erbjuder Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt stöd i utbyte mot 

budgetinflytande bidrar dock till att jag i studien även under den nuvarande mandatperioden 

betraktar Vänsterpartiet som ett stödparti. 

Tiden som följde efter valet 2014 blev en omskakande period inom svensk politik. 

Sverigedemokraternas beslut att rösta igenom Alliansens budget resulterade i en regeringskris där 

Löfven angav att han avsåg att utlysa ett nyval (Bäck & Hellström, 2015: 272). Ett val som alla partier 

utom Sverigedemokraterna av taktiska skäl ville undvika. Samtliga partier förutom Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna valde därför att gå samman och utforma ett avtal som skulle underlätta för den 

största partikonstellationen att regera samt få igenom sin budget även om de utgjorde en minoritet. 

Avtalet gjorde det med andra ord möjligt för regeringen Löfven att få igenom sin budget med enbart 

Vänsterpartiets stöd och säkrade på så sätt även Vänsterpartiets budgetinflytande (Blombäck, 

2015:228). Avtalet som fick namnet Decemberöverkommelsen möjliggjordes av att resterande 

partier nyttjade principen om "negativ parlamentarism" genom att lägga ner sina röster i budgeten, 

vilket i praktiken innebar att Sverigedemokraternas parlamentariska inflytande kraftigt begränsades 

(Aylott, 2014). Decemberöverkommelsen sprack efter enbart 9 månader, då avtalet fått utstå tuff 

kritik från både partimedlemmar och forskare för att vara odemokratiskt. Kärnan i avtalet efterlevs 

dock fortfarande eftersom allianspartierna har valt att lägga fram separata budgetar och på så sätt 

underlättar för att släppa igenom Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budget 

(SVT, 2015).  

2.4. Partier och media  
 Medieforskning visar att det finns ett tydligt samband mellan hur partier framställs i media och 

deras valresultat (Asp, 2011:133f, Strömbäck, 2014:209 ). En bild som även bekräftas av att en 

majoritet av svenska väljare i en undersökning inför valet 2010 angav traditionell media som sin 

viktigaste informationskälla (Asp, 2011: 21). Asp har genomfört ett omfattande forskningsprojekt där 

han mellan åren 1979 och 2010 studerat medias roll i svenska valrörelser. Enligt Asp fungerar medias 

inflytande över partierna som en positiv eller negativ spiral, där exempelvis en gynnsam behandling 

leder till bättre opinionssiffror som i sin tur leder till mer positiv rapportering. Asp hävdar därför att 

medias rapportering både speglar och konstruerar den politiska verkligheten (Asp, 2011: 144).  

Enligt Asp är media en viktig arena för partierna för att nå ut till väljarna som de vill vinna mandat 

från och han har därför undersökt vilket medialt utrymme partierna fått i de olika valrörelserna. 

Resultatet visar att i valrörelsen 2006 var Miljöpartiet och Vänsterpartiet de två partierna som fick 

minst medialt utrymme (Asp, 2006: 22).  
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 Tabell 2.1 Medialt utrymme valrörelsen (Asp,2006: 221) 

 

 

 

 

 

 

Som tabellen synliggör fick Miljöpartiet och Vänsterpartiet 5 procent vardera av det sammantagna 

utrymmet. En stor skillnad mot Socialdemokraternas 34 procent. Liknande resultat uppvisas även 

från valrörelsen 2010 då Miljöpartiet var det parti som fick näst minst utrymme (5 procent) och 

Vänsterpartiet 6 procent. Minst medialt utrymme fick Kristdemokraterna efter fyra år som 

regeringsparti i Alliansregeringen (Asp, 2011: 23). Överlag visar Asps forskning att små partier får 

mindre uppmärksamhet än de stora partierna. Ett parti som sticker ut i valundersökningen från 2010 

är dock Sverigedemokraterna som trots att de inte var med i riksdagen, var det parti som blev det 

tredje mest uppmärksammade. Enligt Asp var orsaken till Sverigedemokraternas mediala utrymme 

både sammankopplat med partiets historia men även att partiet hade möjlighet att få en 

vågmästarroll (Asp, 2011: 99).  

Asp menar att det inte enbart är mängden medialt utrymme som är betydelsefullt för partierna utan 

även innehållet. Asp undersöker därför hur partierna skildrats i media för att se om denna skildring är 

gynnsam eller missgynnsam för partierna. Studien visar att små partier som får mindre utrymme 

överlag har framställt mer gynnsamt, medan de större partierna har fått mer negativ rapportering 

(Asp, 2011: 144). Avslutningsvis visar Asps studier att det inte går att identifiera att ett enskilt parti 

systematiskt gynnats eller missgynnats på grund av dess ideologi under flera val. Avgörande faktorer 

för medias rapportering är istället partiets storlek eller om de anses inflytelserika genom exempelvis 

en vågmästarroll samt kontexten i det enskilda valet (Asp, 2011: 143).   

Liknande resultat återfinns även i SIFO:s medieundersökning från januari-juni 2014. Studien visar att 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna individuellt fått cirka 

en tredjedel av Moderaternas mediala utrymme. Under den studerade perioden hade dessutom 

Moderaterna utsatts för betydligt mer negativ rapportering än de andra partierna. Överlag hade de 

rödgröna partierna utsatts för mindre kritisk rapportering än allianspartierna och bäst av alla hade 

Miljöpartiet klarat sig. I Sifo:s undersökning berörs även det faktum att resultaten kan vara 

sammankopplade med att Alliansen satt vid makten under den studerande perioden och att det är 

troligt att en regering granskas hårdare än oppositionen (SIFO, 2014). 

 

                                                           
1
 Folkpartiet sticker ut i sitt mediala utrymme på grund av att partiet var delaktig i en dataintrångskandal (Asp, 

2006: 22) 
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2.5. Sammanfattning tidigare forskning 
Sammanfattningsvis belyser tidigare forskning att tillämpningen av negativ parlamentarism, 

förekomsten av starka parlament och ett dominerande mittenparti har resulterat i att de 

skandinaviska länderna har en hög grad av enparti- minoritetsregeringar. En typ av 

regeringskonstellation som medfört att regeringarna använt sig av stödpartier, som fått inflytande i 

utbyte mot sitt stöd, för att driva igenom sin politik. Stödpartierna har i forskningen framställts som 

ett hot mot den representativa demokratins legitimitet eftersom de suddar ut gränsen mellan 

regering och opposition och ges möjlighet till inflytande utan ansvar. Forskningen visar vidare att 

partieliten i stödpartierna upplevt svårigheter med att få utrymme för sina sakfrågor i media och att 

medias fokus istället varit på hur stödpartiets agerande har påverkat regeringspartiet. Tidigare 

forskning kring medias politiska granskning i valrörelser synliggör även att både Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet fått begränsat med medialt utrymme, samt att de varit relativt förskonade från 

negativ rapportering. De partier som fått mest uppmärksamhet var istället de större och mäktigare 

partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, som även utsatts för den hårdaste granskningen. 

En överblick av det aktuella forskningsfältet visar på en avsaknad av jämförande studier av medias 

skildring av stödpartier och regeringspartier. En kunskapslucka som gör denna studie än mer 

relevant.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Utifrån den tidigare forskningen har jag identifierat fyra teman som är väsentliga för att besvara 

studiens frågeställning. Dessa teman utgör studiens teoretiska ramverk och har operationaliserats till 

det kodschema som tillämpas i den kvantitativa innehållsanalysen. Nedan följer en presentation och 

motivering av dessa fyra teman. Mer detaljerade beskrivningar kring kodinstruktioner och 

kodschemat i sin helhet går att ta del av i bilaga 1 och 2. 

3.1 Medialt utrymme  

Det första temat berör vilket medialt utrymme stödpartier respektive regeringspartier får. Med 

medialt utrymme åsyftas i studien i vilken omfattning och i vilka sammanhang (sakfrågor, väljarstöd 

m.m.) som partierna skildras i media. Partiernas mediala utrymme är väsentligt att studera eftersom 

det möjliggör för partierna att nå ut till väljarna. Temat är dessutom baserat på tidigare forskning 

som visar att representanter från Miljöpartiet upplevt att det var svårt att som stödparti få medial 

uppmärksamhet samt att partiet ständigt relaterades till Socialdemokraterna (Bale & Bergman 

2006a: 199). Forskning från svenska valrörelser bekräftar bilden av att Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet fått begränsat med medialt utrymme men visar även att mindre regeringspartier 

såsom Kristdemokraterna och Centerpartiet haft samma problem (Asp, 2011: 23). I Asps studier 

framstår det snarare som att större partier eller partier som genom t.ex. en vågmästarroll ses som 

mäktiga tenderar att få ökat medialt utrymme (Asp, 2011: 143). För att undersöka partiernas mediala 

utrymme har följande variabler utformats: 

 1: Hur många artiklar förekommer partiet i? 

2: Vilket ämne berör artikeln? 

3: Berörs partiet i relation till Socialdemokraterna (regeringen)? 

4: Får partiet eller Socialdemokraterna (regeringen) mest utrymme i artikeln? 

3.2 Medial framställning  

Med temat medial framställning avses huruvida partiet och dess agerande skildras gynnsamt eller 

missgynnsamt. Tidigare forskning visar att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har haft svårigheter att få 

medialt utrymme, å andra sidan har de varit relativt förskonade från negativ rapportering. Istället är 

det de större partierna som fått mycket medialt utrymme som också utsatts för mer negativ 

rapportering (Asp, 2011: 144, Sifo, 2014). Om partier framställs gynnsamt eller missgynnsamt i media 

är intressant att undersöka i och med att media är en viktig förutsättning för väljarnas 

ansvarsutkrävande. Tidigare forskning har dessutom visat att det är fördelaktigt att vara stödparti på 

grund av att väljare är mer benägna att straffa den sittande regeringen än stödpartiet (Thesen, 2016: 

996). För att studera den mediala framställningen av ett stödparti respektive ett regeringsparti utgår 

jag från liknande variabler som Asp använt i sin forskning om medias rapportering av svenska 

valomgångar (Asp,2011:43). Den första variabeln undersöker om artiklarna ger en positiv, negativ 

eller neutral framställning av partierna. Vilket i stora drag syftar till om partiet får kritik eller beröm i 

artikeln. Den andra variabeln undersöker om partierna kommer till tals i artiklarna och därmed blir 

en agerande aktör eller om de enbart omtalas i tredje person. Asp beskriver nämligen att det är 
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fördelaktigt för partier att få tillfälle att uttala sig via citat eller "pratminus" i media, eftersom det 

innebär en chans att framföra sin politik eller försvarar sig från kritik (Asp, 2011: 44). En mer utförlig 

beskrivning av hur jag kodar dessa variabelvärden går att finna i kodinstruktionerna. Temat har 

operationaliserats på följande sätt: 

5: Hur skildras partiet i artikeln? 

6: Skildras partiet som agerande eller omtalad aktör i artikeln? 

3.3 Regeringsinflytande 

Det tredje temat behandlar vilka möjligheter till regeringsinflytande partierna har. Temat är baserat 

på den problematik som har beskrivits i tidigare forskning kring att stödpartier ges tillgång till 

regeringsinflytande med begränsat formellt ansvar. Något som enligt forskarna försvårar väljarnas 

demokratiska ansvarsutkrävande (Bale & Bergman, 2006b: 449; Andeweg, 2013:111; Persson, 2016: 

642). Det är därför väsentligt att undersöka vilken grad av regeringsinflytande media skildrar att 

stödpartier respektive regeringspartier har. Med regeringsinflytande avses i studien huruvida ett 

parti förhandlar med regeringen eller genomför gemensam politik. För Miljöpartiet som 

regeringsparti räcker det med att regeringens politik nämns i artikeln eller att en miljöpartist uttalar 

sig i egenskap av minister för att texten ska kodas som regeringsinflytande. Vidare undersöks även i 

vilka sakfrågor som partierna skildras som inflytelserika samt hur partiet framstår i eventuella 

förhandlingar med Socialdemokraterna (eller regeringen i stödpartiernas fall). Detta för att avgöra 

vilket av partierna som i media framstår som pådrivande. Temat har operationaliserats på följande 

sätt: 

7: Skildrar artikeln att partiet har regeringsinflytande? 

8: I vilken sakfråga skildrar artikeln att partiet har regeringsinflytande?  

9: Om artikeln skildrar en "förhandling" mellan partiet och Socialdemokraterna/ regeringen framstår 

något av partierna i sådana fall som pådrivande? 

3.4 Regeringsmotstånd 

Även det fjärde temat är sammankopplat med stödpartiers dubbeltydiga roll som regeringsstödjare 

och regeringsmotståndare och syftar till att undersöka om artiklarna skildrar att partierna agerar som 

opposition. Temat är baserat på tidigare forskning som visar att stödpartier lätt blir regeringspartiets 

"fångar" eller "tjänare" och därmed går miste om möjligheten att agera som opponent (Bale & 

Bergman, 2006b: 448). Inte minst är det intressant att studera hur Vänsterpartiet skildras under 

innevarande mandatperiod eftersom partiet uttryckt att det inte längre är ett socialdemokratiskt 

stödparti. Variablerna som tillämpas i kodschemat undersöker huruvida det studerade partiet väljer 

att kritisera regeringens politik och samarbeta med oppositionspartierna istället för regeringen. För 

att artikeln ska kodas som kritisk ska texten skildra att partiet eller en aktiv representant från partiet 

kritiserat regeringens förda politik. Temat har operationaliserats på följande sätt: 

10: Skildras partiet som kritiskt till regeringens förda politik? 

11: Visar artikeln på att partiet samarbetar med andra partier istället för regeringen? (undersöks 

enbart på stödpartierna) 
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4. Metod 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Studien har en beskrivande och hypotesgenererande ansats där målet är att genom en kvantitativ 

innehållsanalys bidra med empirisk kunskap kring hur media skildrar stödpartier och regeringspartier. 

Kvantitativ innehållsanalys är en metod som lämpar sig för att finna mönster i en större mängd data 

samt utföra jämförelser mellan olika fall (Bergström & Boreus, 2005: 45). I en kvantitativ 

innehållsanalys bryter man med hjälp av ett kodschema ner det aktuella materialet till något 

kvantifierbart. Arbetet med att utforma ett kodschema med variabler som är både relevanta och 

träffsäkra är därför av stor vikt, för när väl studien är påbörjad blir man låst till det utformade 

schemat (Bergström & Boreus, 2005: 85) I utformningen av studiens kodschema har jag därför utgått 

från den omfattande process som Neuendorf beskriver i sin bok "The Content Anlaysis Guidebook" 

(Neuendorf, 2017: 40f).  

Vid utformningen av relevanta variabler växlade jag inledningsvis mellan studiens syfte och tidigare 

forskning som utmynnat i studiens teoretiska ramverk samt det empiriska materialet. Tidigare 

forskning som utgjorde inspiration var bland annat Bale och Bergmans studier om stödpartier samt 

Asps medieforskning om vilket utrymme och skildring olika partier får i media (Bale & Bergman, 2006 

a, 2006b, Asp, 2011). Detta förhållningssätt underlättade för arbetet med att skapa intressanta 

variabler som överstämde med studiens syfte. Vidare är det viktigt för variablernas 

operationaliserbarhet att det är tydligt vad som skiljer olika variabler och variabelvärden från 

varandra. Jag utformade därför kodinstruktioner för att klargöra hur de olika variablerna och dess 

variabelvärden skulle tolkas och kodas, även här hämtade jag inspiration från Asp(2011) och 

Sifos(2014) studier om partier och media. I en kvantitativ innehållsanalys ska enbart ett variabelvärde 

kodas vid varje analysenhet, därför tillämpas huvudandelsprincipen. Det innebär att om flera 

variabelvärden identifieras i en artikel kodas det värde som får mest utrymme, om det inte går att 

avgöra kodas istället det värde som identifieras först. Sammanlagt utformades 13 variabler och mer 

detaljerade beskrivningar kring hur variablerna och variabelvärdena ska tillämpas finns i 

kodningsinstruktionerna i bilaga 1 och 2. 

Innan själva studien genomförde jag en pilotundersökning där kodschemat testades på ett mindre 

antal artiklar. Pilotundersökningen var ett bra tillfälle att utveckla variablerna och göra dem tydligare 

och mer anpassningsbara. Jag tog dessutom hjälp av en vän för att säkerhetsställa variablernas 

intersubjektivitet genom att utföra dubbelkodning på femtio slumpmässigt utvalda artiklar och sedan 

räkna ut kodningens procentuella överstämmelse. Vilken överenskommelse resultatet från 

dubbelkodningen kräver för att kodschemat ska anses tillförlitligt varierar enligt Esaiasson beroende 

på vilken typ av koder man använder sig av. Tillämpas koder som enbart består av att räkna ord krävs 

nästan 100 procent överensstämmelse medan mer tolkande koder som använts i denna studie 

snarare bör ligga på 80 procent och uppåt (Esaiassson et al.,2003:231, Strömbäck, 2016). Vid 

dubbelkodningen uppnådde variablerna en överensstämmelse på 85 procent och uppåt. Överlag 

visade dubbelkodningen att variabler med mer tolkande aspekt (t.ex. om partierna skildras positivt 

eller negativt) hade en något lägre överensstämmelse i dubbelkodningen än mer lättkodade variabler 

(t.ex. om partiet förekommer som agerande eller omtalande aktör). Utifrån dubbelkodningens 

resultat utvecklade jag även kodinstruktionerna för att på så sätt minimera oklarheter. Samtliga 

åtgärder som gjordes i utformningen av kodningsschemat syftade till att öka studiens reliabilitet. 
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4.2 Val av fall 
För att uppnå studiens syfte studeras Miljöpartiet och Vänsterpartiet under sex olika tidsperioder. 

Att studien förlagts till en svensk kontext beror på att Sverige är det land som gått längst i sin 

användning av stödpartier genom de formella avtal som skapades av socialdemokratiska enparti- 

minoritetsregeringar tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet under 1990-talet (Bergman & 

Bale, 2006b: 427). Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan därmed sägas utgöra urtypen av stödpartier 

och blir därför betydelsefulla fall att studera. Att Miljöpartiet idag agerar som  regeringsparti öppnar 

för jämförelser över tid liksom mellan partierna. Genom att studera Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

både som stödpartier 2004/2005 samt som regeringsparti respektive stödparti försöker jag minska 

risken att eventuella skillnader i resultatet blir beroende av att det är olika partier som studeras eller 

att medias skildring har förändrats över tid.  Valet av fall kan därmed härledas till Mills Method of 

difference, där två fall som är så lika varandra som möjligt förutom på den avgörande variabeln 

(regeringsmandat) ställs mot varandra i ett försök att hålla andra faktorer konstanta (Teorell & 

Svensson, 2007:226). Att använda flera referenspunkter blev helt enkelt ett sätt att komma runt det 

faktum att det i praktiken är svårt att finna två identiska fall som enbart skiljer sig på en variabel. 

För att studien skulle vara genomförbar under tidsramen för en kandidatuppsats begränsades de 

studerade tidsperioderna till två tre-veckors perioder under tre olika år (2004/2005, 2015, 2016). 

Den första perioden sträcker sig mellan 1/9-22/9 och innefattar budgetförhandlingarna i september 

månad. Beslutet att inkludera en budgetmånad är baserat på att det med största sannolikhet är den 

tidsperiod som partierna får mest medial uppmärksamhet. För att få en mer komplex bild av hur 

partierna utmålas i media har jag även valt att studera partierna under ”normalläge” mellan höst- 

och vårbudgeten. Den andra perioden sträcker sig mellan 1/2-22/2. Nedan visas en tabell över de 

studerade perioderna.  

Tabell 4.1 

2004/2005 1/9-22/9 2004 1/2-22/2 2005 

2015 1/9-22/9 2015 1/2-22/2 2015 

2016 1/9-22/9 2016 1/2 -22/2 2016 

 

Den specifika kontexten går inte att bortse från när man undersöker medias skildring av partierna 

och därför följer här en kort presentation av några faktorer som kan ha varit formgivande för de 

utvalda perioderna. 

Under mandatperioden 2002-2006 utgjorde Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödpartier till den 

socialdemokratiska minoritetsregeringen. Under denna period tillämpades en renodlad form av 

kontraktparlamentarism. Som nämnts i tidigare forskning utgjorde 121 punktsprogrammet grunden 

för samarbetet och  stödpartierna fick vara med i ett samlingskansli i finansdepartementet (Persson, 

2016: 641). Specifikt för perioden var dessutom att Vänsterpartiet hade vissa interna problem på 

grund av att den före detta partiledaren Gudrun Schyman startade upp Feministiskt initiativ (FI) samt 

uppkomsten av utbrytargruppen Vägval vänstern (DN, 2005,a). Under den nuvarande 

mandatperioden 2014-2018 innehar regeringen inte ens med Vänsterpartiets stöd en majoritet av 

riksdagens mandat. Valresultatet resulterade i en regeringskris som utmynnade i 

Decemberöverenskommelsen som tillämpades under 2015. Decemberöverenskommelsen 

underlättade för regeringen att få igenom sin budget så länge som den hade Vänsterpartiets stöd och 
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säkrade därmed Vänsterpartiets budgetinflytande (Blombäck, 2015: 228). Överenskommelsen gäller 

inte längre men efterlevs fortfarande i praktiken genom att Allianspartierna lägger fram separata 

budgetar. Det finns under innevarande mandatperiod inget kontrakt mellan regeringen och 

Vänsterpartiet. Genom att Vänsterpartiet får budgetinflytande i utbyte mot sitt stöd definierar jag 

dock partiet fortfarande som ett stödparti även i en mer strikt bemärkelse. För Miljöpartiet är det 

första gången som partiet har regeringsmakt, vilket sker i en koalitionsregering med Sveriges största 

parti som inte har delat på regeringsmakten sedan 1957 (Aylott & Bergman 2014:15). Att ingå i en 

koalitionsregering betyder sannolikt att Miljöpartiet behöver kompromissa kring den förda politiken 

på ett sätt som inte vore fallet om partiet regerade ensamt.   

4.3 Analysenhet 
Jag har utgått från artiklar som publicerats i den tryckta upplagan av Dagens Nyheter (DN) under den 

specifika tidsperioden. Beslutet att begränsa studiens analysenhet till artiklar från enbart en tidning 

är baserat på att jag utifrån studiens syfte ansåg det mer väsentligt att jämföra artiklar över tid, än 

att jämföra artiklar från olika tidningar. I och med att studiens syfte är att jämföra skildringen av hur 

stödpartier och regeringspartier framställs i media fanns det även ett mervärde i att hålla källan 

konstant. Att just artiklar från DN studeras beror på att DN är en av Sveriges största morgontidningar 

samt en nyhetsledande tidning och därmed är en viktig informationskälla för det svenska folket 

(SIFO, 2016). Att DN är en oberoende liberal tidning anser jag inte är problematiskt för studiens 

resultat. Detta i och med att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ”röda” partier som också 

jämförs med sig själva över tid, vilket innebär att den eventuella bias som DN har bör vara konstant i 

samtliga artiklar. Att jämföra olika tidningars skildringar av partierna är istället en uppgift som jag 

lämnar till framtida forskning.  

4.4 Tillvägagångssätt 
För att samla in material användes sökmotorn Research Retriever samt följande sökord: Miljöpartiet, 

MP, Vänsterpartiet och V. Att "regering" inte inkluderades som sökord innebär att det är möjligt att 

artiklar som indirekt berör Miljöpartiet sållats bort. I och med att jag i studien är intresserad av hur 

just Miljöpartiet framställs anser jag dock att det var ett nödvändigt beslut att ta för att avgränsa 

studien. Vidare valde jag att enbart inkludera artiklar från sektionerna nyheter, allmänt, ledare och 

ekonomi. Att utesluta artiklar från familjesidorna, kultursidorna, motor och Stockholmsektion m.m. 

var ett sätt att systematiskt minska antalet artiklar och samtidigt öka dess relevans. Jag gick sedan 

igenom artiklarna och uteslöt de som saknade relevans för studien, exempelvis artiklar om det 

grekiska Vänsterpartiet och den ungerska Miljöpartiet. Vidare uteslöts artiklar som enbart berörde 

partierna vid en annan mandatperiod eller på icke-statlig nivå (kommun och landsting) i och med att 

de skulle bli missvisande i statistiken. Efter rensningen kvarstod sammanlagt 367 artiklar, varav 228 

nyhetsartiklar, 60 ledare, 56 politiska kommentarer och 23 debattartiklar.   

Kodningen av artiklarna skedde i Excel och all data överfördes sedan till statistikprogrammet SPSS, 

där beskrivande statistik i form av frekvenstabeller och figurer togs fram. För att öka läsvänligheten 

presenteras inte alla dessa tabeller och figurer i analysdelen. De resultat som enbart omnämns 

inkluderas istället i bilaga 3 i slutet av uppsatsen.  
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4.5 Kritiska reflektioner 
Det finns flera faktorer som påverkar en studiens kvalitet varav två av de viktigaste är validitet och 

reliabilitet, det vill säga frånvaron av systematiska och osystematiska mätfel (Teorell & Svensson, 

2007:58).  

Validitetsbegreppet brukar delas upp i två delar; intern och extern validitet. Intern validitet avser hur 

väl studiens teoretiska och operationella definition överensstämmer, medan extern validitet är ett 

mått på studiens generaliserbarhet. För att uppnå intern validitet har jag i arbetet med det teoretiska 

ramverket och kodningsschemat utgått från tidigare forskning om stödpartier. Mitt mål har varit att 

åstadkomma en harmoni mellan det teoretiska ramverket och kodningsschemat för att på så sätt 

göra studien både tillförlitlig och relevant. Vidare antogs en kvantitativ metod bidra till validitet 

genom att möjliggöra för en analys av ett omfattande material, vilket ansågs nödvändigt för att 

besvara frågeställningen och uppfylla syftet. Att tidigare forskning visar på en avsaknad av 

jämförande studier och därmed empirisk evidens bidrog även till att en kvantitativ metod framstod 

som rätt metodologiskt val. Genom att studera ett relativt stort material är det möjligt att bidra med 

en första beskrivning av fältet. En kvalitativ innehållsanalys av ett mindre antal artiklar skulle lämpat 

sig bättre för en frågeställning som syftade till att uppnå en djupare förståelse för fenomenen 

stödpartier och regeringspartier. För att uppnå extern validitet valde jag att studera flera 

tidsperioder: två perioder när Miljöpartiet och Vänsterpartiet utgör stödpartier och två perioder när 

Miljöpartiet utgör regeringsparti och Vänsterpartiet stödparti. Att inkludera flera referenspunkter är 

ett försök att öka studiens generaliserbarhet och minska risken för att eventuella skillnader enbart 

kan tillskrivas det specifika partiet eller medias förändring över tid.  

För en kvantitativ innehållsanalys är det viktigt med ett tillförlitligt och tydligt kodningsschema för att 

studien ska ha en god reliabilitet (Neuendorf, 2017: 166). För att öka studiens reliabilitet följde jag 

därför den process som Neuendorf uppmanar till i utformningen av mitt kodschema, det vill säga en 

abduktiv ansats med dubbelkodning vilken beskrivs ovan (Neuendorf, 2017 : 40f). Som jag tidigare 

redovisade för varierade även den tolkande aspekten mellan olika variabler och jag har därför försökt 

utforma tydliga kodinstruktioner med exempel. Sammanfattningsvis har jag strävat efter att vara 

öppen med mina metodologiska val och de problem som jag stött på under studiens gång. Detta för 

att tydliggöra för läsare under vilka avgränsningar och urval studiens resultat framkom och därmed 

öka möjligheten till replikerbarhet. 
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas studiens resultat utifrån de fyra teman som lyfts fram i det teoretiska 

ramverket; medialt utrymme, medial framställning, regeringsinflytande samt regeringsmotstånd. 

Resultatet illustreras i form av grafer och frekvenstabeller som kontinuerligt analyseras och sätts i 

relation till tidigare forskning. 

5.1 Medialt utrymme 
Tidigare forskning visar att media fyller en viktig funktion för partiers möjlighet att nå ut till väljarna 

(Asp, 2011: 21). I detta tema undersöks därför i vilken omfattning och i vilka sammanhang som 

stödpartier respektive regeringspartier omnämns i media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledningsvis visar studien att under 2004/2005, när både Miljöpartiet och Vänsterpartiet var 

stödpartier, förekom partierna i 58 respektive 56 artiklar (tabell 5.1). De hade därmed ett jämt 

medialt utrymme på 16 respektive 15 procent av samtliga 367 artiklar. Resultatet skiljer sig från den 

nuvarande mandatperioden där partiernas mediala utrymme varierar betydligt. Under 2015 och 

2016, när Miljöpartiet agerar som regeringsparti, förekommer partiet i 70 respektive 87 artiklar vilket 

utgör 19 och 24 procent av de studerade artiklarna. Vänsterpartiet har istället rört sig i motsatt 

rikting och omnämns under 2015 liksom under 2016 i 48 artiklar, det vill säga i 13 procent av 

artiklarna. Miljöpartiet som regeringsparti har således fått ett utökat medialt utrymme i jämförelse 

med både sig själv som stödparti och med Vänsterpartiet. Att tidigare forskning visar att Miljöpartiet 

tillhört de partier som fått minst medialt utrymme förstärker bilden av att den nya rollen som 

regeringsparti underlättat för Miljöpartiet att ta plats i medias strålkastarljus (Asp, 2006:22, 2011:23, 

Sifo, 2014). 

 

Tabell 5.1 Hur många artiklar berörs partiet i? 

 Antal Procent 

 MP 16 70 19 

V 16 48 13 

MP 15 87 24 

V 15 48 13 

Mp 04/05 58 16 

V 04/05 56 15 

Total 367 100 
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Vidare visar resultatet att partierna fått mer medial uppmärksamhet under budgetförhandlingarna 

än under en ”vanlig” månad (figur 5.1). Denna variation är dock större för stödpartierna än för 

Miljöpartiet som regeringsparti. Stödpartierna får mellan 71 och 75 procent av sitt totala mediala 

utrymme under budgetförhandlingarna, medan motsvarande siffra för Miljöpartiet som 

regeringsparti uppgår till 53 respektive 64 procent. Resultatet tyder därför på att 

budgetförhandlingarna i högre grad är ett viktigt tillfälle för stödpartierna att få medialt utrymme än 

för regeringspartiet.  

Enligt tidigare forskning upplevde partieliten i Miljöpartiet att partiet under sin tid som stödparti 

ständigt relaterades till Socialdemokraterna i media (Bale & Bergman, 2006a: 199f). Studien visar att 

både stödpartierna och Miljöpartiet som regeringsparti omnämns i relation till Socialdemokraterna i 

minst 75 procent av artiklarna (se bilaga 3). Det framgår av figur 5.2  att Socialdemokraterna 

generellt sett även ges ett stort utrymme i artiklarna, störst utrymme får dock partiet i relation till 

stödpartierna och inte till Miljöpartiet som regeringsparti. Under 2004/2005, när Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet var stödpartier, får partierna liknande resultat; Socialdemokraterna får mest utrymme i 

71 procent av artiklarna med Miljöpartiet och i 69 procent av artiklarna med Vänsterpartiet. Under 

den nuvarande mandatperioden får istället Socialdemokraterna mest utrymme i 66 respektive 58 

procent av artiklarna med Vänsterpartiet och i 27 respektive 40 procent av artiklarna med 

Miljöpartiet. Det som framför allt har förändrats sedan Miljöpartiet tog steget från stödparti till 

regeringsparti är att partiet även får mer utrymme än Socialdemokraterna i 32 respektive 43 procent 

av artiklarna jämfört med 15 procent under partiets tid som stödparti. Resultatet bekräftar därmed 

att stödpartierna har haft svårt att få eget utrymme i media och att medias fokus istället varit på 

stödpartiets agerande i relation till regeringspartiet. Bergman och Bale (2006b:448) beskriver den 

ojämna relationen mellan stödparti och regeringsparti som den mellan en tjänare och härskare och 

resultatet visar på att tjänaren i en majoritet av fallen hamnar i sin härskares skugga.  
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Det går däremot inte att se att Miljöpartiet som regeringsparti fått medialt utrymme i andra 

sammanhang än stödpartierna. Tvärtom är resultatet mycket homogent när det kommer till vilka 

sammanhang (politiska sakfrågor, politiska spelet, väljarstöd eller den inre partiarenan) partierna 

figurerat i, vilket kan vara sammankopplat med att partierna i relativt hög utsträckning omnämnts i 

samma artiklar (se bilaga 3).  

Sammanfattningsvis visar denna del av resultatet att Miljöpartiet som regeringsparti omnämns i fler 

artiklar och får mer utrymme i artiklarna i relation till Socialdemokraterna jämfört med stödpartierna. 

Enligt Asp är partiers mediala utrymme bland annat beroende av deras storlek och av hur "mäktiga" 

de anses vara (Asp, 2011:143). Resultatet tyder därför på att Miljöpartiet som regeringsparti upplevs 

som mäktigare än stödpartierna.  

 

5.2 Medial framställning 
 

"Persson prisar Miljöpartiet" -(DN, 2004a) 

Partiers mediala utrymme är en viktig förutsättning för att nå ut till medborgarna men även 

artiklarnas framställning av partierna  är avgörande för att vinna väljarnas stöd (Asp, 2011:44). I detta 

tema undersöks därför om media skildrar partierna gynnsamt eller missgynnsamt, och om partierna 

tillåts komma till tals eller enbart omnämns i tredjeperson.  
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Till att börja med redovisas för hur Miljöpartiet och Vänsterpartiet skildrades i media under 

2004/2005. I figur 5.3 framgår att Miljöpartiet i 29 procent av artiklarna skildrades positivt medan 10 

procent av artiklarna skildrade partiet negativt. Västerpartiet å andra sidan skildrades positivt i 14 

procent av artiklarna och negativt i 23 procent av artiklarna. Att Miljöpartiet i hög grad var förskonat 

från negativ rapportering överensstämmer med resultaten i tidigare forskning (SIFO, 2014) Den 

negativa rapporteringen som Vänsterpartiet utsattes för kan ha förstärkts av de inre stridigheter som 

rådde inom partiet i och med Vägval vänstern och uppkomsten av FI.   

 

Jämför vi istället hur Miljöpartiet och Vänsterpartiet skildrats i media under den nuvarande 

mandatperioden framträder ett annat mönster. Miljöpartiet som regeringsparti skildras negativt i 33 

respektive 41 procent av artiklarna medan motsvarande siffra för Vänsterpartiet endast uppgår till 6 

respektive 17 procent. Partiernas mediala skildring har därmed utvecklats i motsatt riktning efter 

2004/2005, till Vänsterpartiets fördel. Miljöpartiet som regeringsparti skildras med mer negativt i 

jämförelse med sig själv över tid och med Vänsterpartiet. Resultat synliggör även att stödpartierna i 

högre grad skildras neutralt, det vill säga att det inte går att avgöra om artikeln ger en positiv eller 

negativ bild av partiet. Det kan bland annat vara sammankopplat med att stödpartierna i större 

omfattning enbart omnämnts i förbifarten i artiklarna.  

Ett träffande exempel på hur Miljöpartiet i rollen som regeringsparti skildras mer negativt förmedlas i 

en artikel som beskriver att de andra partierna nästan har en "sadistisk glädje" i att hacka på 

Miljöpartiet. Detta på grund av att partiet tidigare "kunnat stå på barnens och sälarnas sida och 

storögt förklara att det andra kallar budgetprioriteringar faktiskt är en fråga om människosyn 

(..)"(DN, 2015a) I artiklarna med Miljöpartiet som regeringsparti ser man istället hur partiet slits 

mellan Saudiavtal, försäljning av brunkol, flyktingkris med mera.  
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Resultatet överstämmer med tidigare studier som visar att partier som får mycket medialt utrymme 

överlag även utsätts för mer negativ rapportering (Asp, 2011:144). Att få utökat medialt utrymme 

behöver därmed inte automatiskt vara något positivt för ett parti.  Att stödpartierna får mindre 

medialt utrymme och mindre negativ rapportering än Miljöpartiet som regeringsparti bidrar till 

problematiken med att stödpartierna kan få tillgång till regeringsinflytande utan att uppmärksammas 

eller kritiseras på samma sätt som ett regeringsparti.  

Det finns dock fler sätt som partier kan gynnas eller missgynnas i media, studien undersöker även 

huruvida partierna skildras som en agerande eller en omtalad aktör. Att vara agerande aktör innebär 

att representanter från partiet ges utrymme att göra sin röst hörd genom citat, "pratminus" eller en 

debattartikel.   

 

Figur 5.4 visar att partierna oftare förekommer som omtalade aktörer än som agerande aktörer. 

Under 2004/2005 får Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett likande resultat; endast i 24 respektive 27 

procent av artiklarna ges partierna rollen som agerande aktör. Under nuvarande mandatperiod 

varierar Vänsterpartiets resultat kraftigt, under 2015 framställs partiet som agerande i 19 procent av 

artiklarna medan motsvarande siffra för 2016 är 38 procent. Under samma period förekommer 

Miljöpartiet som agerande aktör i 36 respektive 39 procent av artiklarna. Sammantaget ges 

Miljöpartiet som regeringsparti mer frekvent rollen som agerande aktör, vilket är fördelaktigt 

eftersom det ger partiet möjlighet att berätta om sin politik och försvara sig från kritik.  

Sammanfattningsvis framgår det att Miljöpartiet som regeringsparti utsatts för mer negativ 

rapportering än stödpartierna. Resultatet visar därmed på problemtiken med att stödpartier kan 

uppnå regeringsinflytande utan att utsättas för samma typ av kritiska skildring som ett regeringsparti. 

Resultatet blir extra intressant utifrån tidigare forskning som visar att regerade partier straffas 

hårdare av väljare än vad stödpartier gör (Thesen, 2016: 996). Å andra sidan visar resultatet även att 
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Miljöpartiet som regeringsparti oftare har framställts som en agerande aktör, och därmed haft större 

möjlighet att framföra sin åsikt. Att Vänsterpartiet under 2016 utsattes för förhållandevis lite negativ 

rapportering men samtidigt relativt ofta framställdes som en agerande aktör bryter mot mönstret, 

vilket framstår som det bästa av två världar.  

 

5.3 Regeringsinflytande 
 

"(..) Om Miljöpartiet ska tvingas svälja fortsatt vapenexport till diktaturer eller 

krigshärdare så smärtar det likt en rotfyllning utan bedövning."(DN, 2015b) 

I tidigare forskning problematiseras stödpartiers möjlighet till regeringsinflytande med begränsat 

formellt ansvarsutkrävande (Andeweg, 2013:111; Persson, 2016: 642) I detta tema undersöks därför i 

vilken grad media skildrar partierna som inflytelserika över regeringens politik, i vilka sakfrågor 

partierna skildras som inflytelserika samt vilket parti som framstår som pådrivande i eventuella 

förhandlingar och gemensamma beslut.  

 

Tabell 5.2 visar att under 2004/2005 skildrades Miljöpartiet med regeringsinflytande i 67 procent av 

artiklarna medan motsvarande siffra för Vänsterpartiet uppgår till 54 procent. Resultatet skulle 

kunna ses mot bakgrund av tidigare studier som beskrivit att Miljöpartiet genom sin ideologiska 

mittenposition var ett strategiskt viktigare stödparti för Socialdemokraterna än Vänsterpartiet och 

därför gavs mer regeringsinflytande (Aylott & Bergman, 2014:19). Under innevarande mandatperiod 

skildras Miljöpartiet som inflytelserikt i 90 respektive 81 procent av artiklarna. Motsvarande siffra för 

Vänsterpartiet uppgår till 63 procent 2015 och 58 procent 2016. Föga förvånande framstår därmed 

Miljöpartiet i rollen som regeringsparti som mer inflytelserikt både i jämförelse med sig själv över tid 

och med Vänsterpartiet.  

I studien undersöks även om antalet artiklar där partierna skildrades som inflytelserika varierade 

mellan september och februari månad. I figur 5.5 synliggörs att medias skildring av stödpartiernas 

inflytande kraftigt varierar beroende på vilken månad som studeras, medan Miljöpartiet som 
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regeringsparti har ett mer jämt regeringsinflytande under de både perioderna. I och med att 

stödpartierna förekommer i så pass få artiklar under februari månad blir det inte meningsfullt att 

presentera resultatet i procent. Resultatet tyder dock på att stödpartiernas regeringsinflytande precis 

som deras mediala utrymme är mer begränsat till budgetförhandlingarna än regeringspartiets.  

Resultatet överensstämmer med Bale och Bergmans forskning som belyser att stödpartiers 

inflytande tenderar att vara begränsat till specifika tidpunkter (Bale & Bergman, 2006b:448).  

 

Studien undersöker även inom vilka sakfrågor som partierna skildrats som inflytelserika över 

regeringens politik. Som stödparti kretsade Miljöpartiets regeringsinflytande i hög grad kring 

miljöfrågor. Partiets krav på miljöskatt är ett återkommande tema i de artiklar som berör 

budgetförhandlingarna under 2004. Miljöpartiet lyckades med andra ord att skildras som 

inflytelserikt i en av dess viktigaste sakfrågor (figur 5.6). I Vänsterpartiets fall framstår deras 

regeringsinflytande under 2004/2005 som fördelat mellan framför allt frågor som rör skatter och 

försvar. Under den nuvarande mandatperioden har Vänsterpartiet skildrats som inflytelserikt inom 

frågor rörande omsorg och sjukvård, vilket beror på att vinster i välfärd har kodads till detta 

variabelvärde (se bilaga 3). Resultatet ger en bild av att stödpartierna tenderar att prioritera en eller 

ett fåtal kärnfrågor som dominerar budgetförhandlingarna med regeringen och därmed även formar 

hur deras regeringsinflytande skildras i media. Under sin tid som regeringsparti 2015 fick Miljöpartiet 

ett mer jämt medialt utrymme i de olika sakfrågorna och det är inte längre en enskild fråga som 

dominerar. Miljöpartiets resultat från 2016 sticker dock ut genom en stor andel artiklar som berör 

regeringsinflytande i migration/integrations frågor. Ett förståeligt resultat utifrån den flyktingkris som 

rådde. 
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Huruvida partierna skildrats positivt, negativt eller neutralt i de olika sakfrågorna undersöks också i 

studien. Resultatet visar att Miljöpartiet under 2004/2005 överlag skildrades positivt i miljö-

/klimatfrågan medan Vänsterpartiet skildrades mer neutralt i frågor rörande skatter och försvar som 

var de sakfrågor partiet fick mest utrymme i. Under den nuvarande mandatperioden har 

Vänsterpartiet skildrats positivt i partiets kärnfråga omsorg och sjukvård(se bilaga 3). Miljöpartiet å 

andra sidan har i hög grad skildrats negativt i den sakfrågan som partiet fick mest utrymme i; 

migration/integration. Den negativa skildringen av Miljöpartiet i denna fråga kan ses i ljuset av 

regeringen åtstramade migrationspolitik som gick emot partiets tidigare ståndpunkter.  
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Studien undersöker också vilket parti, Miljöpartiet/Vänsterpartiet eller 

Socialdemokraterna/regeringen, som framstått som mest pådrivande i förhandlingar och vid 

gemensamma beslut. Figur 5.7 visar att under 2004/2005 lyckades Miljöpartiet mer framgångsrikt än 

Vänsterpartiet med att skildras som pådrivande i förhandlingar med Socialdemokraterna. I 39 

procent av artiklarna skildras Miljöpartiet som pådrivande medan Vänsterpartiet enbart gör det i 24 

procent av artiklarna.  
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Under den nuvarande mandatperioden är resultatet det motsatta. Andelen artiklar där 

Vänsterpartiet framstår som pådrivande i har ökat från 24 procent till 38 respektive 42 procent och 

partiet når därmed en liknande nivå som Miljöpartiet (39 procent) under 2004/2005. Ett 

återkommande tema i artiklarna i september under 2015 är dessutom att regeringen på grund av 

decemberöverenskommelsen beskrivs som beroende av Vänsterpartiet. Resultatet visar även att 

Miljöpartiet som regeringsparti enbart framstår som pådrivande i 2 respektive 8 procent av de 

studerade artiklarna och att partiet istället i 35 respektive 17 procent av artiklarna framställs som att 

det ger vika för Socialdemokraternas vilja. I stora drag har Miljöpartiet gått från att skildras som ett 

stödparti som "kräver" till att i högre utsträckning utmålas som ett regeringsparti som "gråtandes 

medsläpas" (DN, 2016a)  och "sträckt sig till bristningsgränsen"(DN, 2016b).   

Sammanfattningsvis ger den mediala skildringen en bild av att stödpartierna har mycket att säga till 

om men i få frågor och under en begränsad tidsperiod. Miljöpartiet som regeringsparti porträtteras 

istället som ett parti som på grund av ständiga kompromisser har mindre att säga till om, men att 

dess inflytande omfattar fler frågor och sträcker sig även utanför budgetförhandlingarna.  
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5.4 Regeringsmotstånd 
"Vänsterpartiet är desto mer kritisk " (DN, 2015c) 

Stödpartier riskerar att bli regeringspartiets "fångar" eller "tjänare" och därmed gå miste om 

möjligheten att agera som opponent (Bale & Bergman, 2006b: 448). I detta tema undersöks därför 

om partierna skildras som att de agerar opposition och som att de samarbetar med 

oppositionspartierna istället för regeringen.  

 

Figur 5.8 visar ett förhållandevis jämt resultat över tid och mellan partierna. Andelen artiklar där 

Vänsterpartiet skildras som kritiskt uppgår till 11 procent 2004/2005 och till 19 respektive 10 procent 

2015 och 2016. Partiet har därmed inte genomgått någon dramatisk förändring från 

regeringsstödjare till regeringsmotståndare i medias ögon. Ett intressant resultat i och med att Jonas 

Sjöstedt deklarerat att Vänsterpartiet under den nuvarande mandatperioden skulle agera som 

oppositionsparti (SVT, 2014). Om man jämför andelen artiklar där Vänsterpartiet skildras med 

regeringsinflytande (58 respektive 63 procent) med andelen artiklar där partiet kritiserar regeringen 

(10 respektive 19 procent) framstår Vänsterpartiet fortfarande i stor utsträckning som ett stödparti. 

Miljöpartiet skildras som kritiskt i 9 procent av artiklarna 2004/2005, 6 procent av artiklarna 2015 

och 9 procent av artiklarna 2016. Ett resultat som är förvånansvärt med tanke på att Miljöpartiet 

under 2015 och 2016 därmed kritiserat sin egen politik i egenskap av regeringsparti. Den kritik som 

Miljöpartiets representanter framfört i artiklarna under den nuvarande mandatperioden fokuserar 

bland annat på regeringens agerande i samband med flyktingkrisen 2015/2016. Resultatet vittnar om 

svårigheter med att gå från att vara stödparti till regeringsparti och att därmed tvingas kompromissa 

och hållas ansvarig för politiken i den gemensamma koalitionsregeringen. 

Studien undersöker även om media skildrat att partierna valt att överge regeringen för att istället 

samarbeta med de övriga oppositionspartierna. Detta har endast skett två gånger; en gång vardera 
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för Miljöpartiet och Vänsterpartiet under 2004/2005. Även om tidigare forskning visar att 

Miljöpartiet inledde mandatperioden 2002-2006 med att förhandla med de borgerliga partierna 

verkar samarbete över gränserna ha utgjort en relativt ovanlig företeelse (Ljunggren, 2010:185). Att 

Alliansen bildades 2004 och därmed ytterligare cementerade blockgränserna kan utgöra en förklaring 

till frånvaron av samarbete.  

Tabell 5.3 Skildrar artikeln att stödpartiet samarbetar 

med andra partier istället för regeringen? 

Antal 

 

Stödpartier 

Total V 16 V 15 

MP 

04/05 

V 

04/05 

Samarb

ete 

  Ja 0 0 1 1 2 

 Nej 48 48 57 55 208 

Total 48 48 58 56 210 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det inte finns några nämnvärda skillnader i medias skildring 

av partierna som regeringsmotståndare. Andelen kritiska artiklar är jämn över tid men också 

partierna emellan. För att få en bättre uppfattning om huruvida stödpartierna och även Miljöpartiet 

som regeringsparti riktat mycket eller lite kritik mot regeringen vore det därför intressant att jämföra 

resultatet med hur ofta ett renodlat oppositionsparti skildras som regeringskritiskt i media. Att 

resultatet visar på få samarbeten mellan stödpartierna och oppositionspartierna förstärker bilden av 

stödpartierna fungerar som en pseudo- opposition med få andra naturliga samarbetspartners.  
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6. Diskussion  
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras studiens resultat och implikationer för vidare forskning 

belyses.  

6.1 Summering av resultat 
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om hur media skildrar regeringspartier och stödpartier, 

något som anses väsentligt eftersom tidigare forskning belyst problematiken med stödpartiers 

möjlighet till regeringsinflytande med bristande formellt ansvar. Utifrån syftet formulerades följande 

frågeställning: Hur skildrar media Miljöpartiet och Vänsterpartiet som stödpartier, respektive 

Miljöpartiet som regeringsparti? För att besvara frågeställningen genomfördes en kvantitativ 

innehållsanalys strukturerad utifrån studiens teoretiska ramverk bestående av fyra teman; medialt 

utrymme, medial framställning, regeringsinflytande och regeringsmotstånd.  

Till att börja med visar resultatet på viss variation i medias skildring av Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet som stödpartier under 2004/2005. Stödpartierna uppnår liknande resultat när det 

kommer till medialt utrymme och regeringsmotstånd men resultatet skiljer sig inom temana medial 

framställning och regeringsinflytande, och då till Miljöpartiets fördel. Som stödparti utsattes 

Miljöpartiet för en mindre andel negativ rapportering, partiet skildrades även som mer inflytelserikt 

över regeringens politik och som mer pådrivande i förhandlingarna med Socialdemokraterna jämfört 

med Vänsterpartiet. Skillnaderna mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan förstås utifrån tidigare 

forskning som visar att Miljöpartiet genom sin ideologiska position hade ett bättre förhandlingsläge 

med Socialdemokraterna, en faktor som även bidrog till att det till slut var Miljöpartiet och inte 

Vänsterpartiet som krossade glastaket och fick ingå i en koalitionsregering tillsammans med 

Socialdemokraterna. Vänsterpartiets interna problem i och med uppkomsten av Vägval vänstern och 

Fi kan även ha förstärkt skillnaderna mellan partierna under 2004/2005 genom att bidra till mer 

negativ rapportering om Vänsterpartiet.   

Att Vänsterpartiet under den nuvarande mandatperioden inte längre har ett explicit kontrakt med 

regeringen och att dess partiledare Jonas Sjöstedt kommunicerat att partiet inte ska agera stödparti, 

avspeglas inte i den mediala skildringen av partiet. Skildringen av Vänsterpartiet som 

regeringsmotståndare är i stort sätt oförändrad gentemot tidigare och partiet framstår till och med 

som något mer inflytelserikt och pådrivande över regeringens politik i nuläget än under 2004/2005. 

Det är möjligt att Decemberöverenskommelsen har gynnat Vänsterpartiets förhandlingsläge 

eftersom överenskommelsen gjort regeringen beroende av Vänsterpartiets stöd, vilket också 

omnämns i flera artiklar. Det framkommer dock inga markanta skillnader i Vänsterpartiets resultat 

under 2015 och 2016, något som väcker frågor till framtida studier om vilka effekter 

överenskommelsen haft på partiets mediala skildring.  

Den största variationen som framkommer i resultatet är inte den mellan Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet, eller vad gäller Miljöpartiet över tid, utan den mellan stödpartierna och Miljöpartiet 

som regeringsparti. Till att börja med får Miljöpartiet som regeringsparti mer medialt utrymme både 

sett till andelen artiklar och i relation till Socialdemokraterna jämfört med stödpartierna. Miljöpartiet 

framställs dessutom i större utsträckning som en agerande aktör genom att partiet överlag får 

komma till tals i artiklarna mer frekvent än stödpartierna. Studiens resultat bekräftar därmed 

partieliten i Miljöpartiets tidigare upplevelse av att stödpartier lätt hamnar i regeringspartiets skugga. 

Resultatet visar dock att det inte nödvändigtvis enbart är fördelaktigt för ett parti att få mer medial 
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uppmärksamhet. Precis som i tidigare forskning synliggörs nämligen att partier som ges ett stort 

medialt utrymme också får räkna med mer negativ rapportering. Som regeringsparti utsätts 

Miljöpartiet för betydligt mer negativ rapportering än stödpartierna. Resultatet betyder dock inte 

nödvändigtvis att media aktivt väljer att skildra ett regeringsparti mer negativt. Det är troligtvis 

snarare ett resultat av att regeringspartier måste vara med och fatta tuffa och obekväma beslut som 

media har ett intresse av att granska och oppositionspartierna av att kritisera.  

Vidare skildras Miljöpartiet som regeringsparti som mer inflytelserikt under både budgetperiod och 

normalläge i jämförelse med stödpartierna. Samtidigt framställs Miljöpartiet inte längre som lika 

pådrivande i förhandlingar med Socialdemokraterna som stödpartierna. Miljöpartiet har enligt 

studien gått från att vara ett stödparti som skildras som krävande och pådrivande, till ett 

regeringsparti som i högre grad ger vika för Socialdemokraternas vilja. Miljöpartiet lyckas inte heller 

med att skildras positivt i den sakfråga som partiet har fått mest utrymme i, nämligen migration och 

integration. Stödpartierna å andra sidan får sina "15 minuter i strålkastarljuset" under 

budgetperioden, där de framstår som mer pådrivande i förhandlingar än Miljöpartiet som 

regeringsparti. De skildras även överlag positivt i för dem viktiga frågor såsom miljöskatt och vinster i 

välfärd. Kontrasten i den mediala skildringen blir dock påtaglig när man ser till februari månad, då 

stödpartiernas regeringsinflytande sjunker kraftigt. Resultatet överensstämmer med tidigare 

forskning som visar att stödpartiers inflytande är begränsat till vissa specifika omständigheter och 

tidpunkter.  

Ett område där resultatet inte skiljer sig nämnvärt mellan stödpartierna och Miljöpartiet som 

regeringsparti är regeringsmotstånd, det vill säga huruvida partierna riktat kritik mot regeringen. Alla 

partierna får ett förvånansvärt likt resultat, men för att kunna dra vidare slutsatser av resultatet vore 

det även nödvändigt att studera ett oppositionsparti i jämförande syfte. Att resultatet dessutom visar 

på få samarbeten mellan stödpartierna och oppositionspartierna förstärker bilden av stödpartier som 

en pseudo- opposition med få andra naturliga samarbetspartners.  

Sammanfattningsvis synliggör resultatet att medias skildring innebär både möjligheter och 

utmaningar för stödpartier och regeringspartier.  Genom att ta steget från stödparti till regeringsparti 

gavs Miljöpartiet ökat medialt utrymme både i antalet artiklar och i relation till Socialdemokraterna, 

och kom att skildras som mer inflytelserikt över tid. Partiet skildras även i högre utsträckning som 

agerande aktör. Det pris som partiet fick betala utgörs av ett ökat medialt ansvarskrävande genom en 

större andel negativ rapportering, samt att det i media framstår som mindre pådrivande i 

förhandlingar med Socialdemokraterna.  Stödpartierna ges istället ett mer begränsat medialt 

utrymme; de förekommer i färre artiklar och dessa är i högre grad centrerade kring 

budgetförhandlingarna. Partierna hamnar dessutom oftare i Socialdemokraternas skugga.  Å andra 

sidan undkommer stödpartierna också i högre grad negativ rapportering, samt framstår som mer 

pådrivande i förhandlingar med Socialdemokraterna.  Eftersom tidigare studier belyser medias 

inverkan på opinionsbildning väcker resultatet frågor kring vilken medial skildring som är mest 

fördelaktig för att vinna väljarnas mandat. Om nästkommande valresultat överensstämmer med 

tidigare forskning som visar att väljare är mer benägna att straffa regeringspartier än stödpartier, 

skulle det kunna tolkas som att negativ rapportering slår hårdare mot ett parti än vad begränsat 

medialt utrymme gör. Ett sådant valresultat kan i sin tur skicka varnande signaler till nuvarande 

stödpartier om riskerna med att lämna en undanskymd men trygg medial tillvaro som stödparti till 

förmån för en mer uppmärksammad och kritiserad tillvaro som regeringsparti.   
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Avslutningsvis belyser tidigare forskning att stödpartier påverkar den demokratiska legitimiteten 

negativt eftersom de har möjlighet till regeringsinflytande samtidigt som de undkommer riksdagens 

granskning. Att studiens resultat visar att stödpartierna får mindre medialt utrymme samtidigt som 

de utsätts för mindre negativ rapportering än Miljöpartiet som regeringsparti bidrar ytterligare till 

problematiken eftersom media är en viktig källa för väljares demokratiska ansvarsutkrävande.  

6.2 Framtida forskning  
Studien begränsades av den knappa tidsramen och det vore därför intressant att utföra en mer 

omfattande studie med liknande teoretiskt ramverk. En sådan studie skulle tjäna på att inkludera fler 

och längre tidsperioder för att på så sätt ge en mer detaljerad bild av medias skildring av stödpartier 

och regeringspartier. I denna studie avgränsades materialet till artiklar publicerade i DN, i en mer 

omfattande studie skulle flera olika tidningar eller annan typ av media kunna studeras. På så sätt 

skulle man få tillgång till ett mer vidsträckt material och kunna åskådliggöra om det finns skillnader i 

olika medias skildring av partierna. Studiens resultat har dessutom öppnat upp för följdfrågor som 

kan användas som variabler i en mer omfattande studie. Det vore exempelvis givande att undersöka i 

vilken omfattning stödpartier respektive regeringspartier kritiseras av resterade oppositionspartier i 

media. En sådan variabel skulle kunna synliggöra ytterligare en dimension av medias skildring av 

stödpartier och regeringspartier. Ett annat alternativt angreppsätt för framtida studier vore att 

studera stödpartier och oppositionspartier för att se vilka skillnader som finns däremellan. Att 

inkludera oppositionspartier skulle kunna fungera som en alternativ måttstock och troligtvis även 

bidra till ökad förståelse för de möjligheter och utmaningar som det innebär att agera stödparti. 

Denna studie skulle även med fördel kunna kompletteras av en kvalitativ innehållsanalys. I och med 

att stödpartier blir allt vanligare internationellt vore ett annat naturligt steg att utföra en jämförande 

studie mellan exempelvis de nordiska länderna. Att flera nordiska högerpopulistiska partier på senare 

tid har gått från att utgöra stödparti till regeringsparti öppnar för flera spännande studier.  

I studien undersöks ett regeringsparti som utgör en minoritet i en koalitionsregering. I och med att 

tidigare forskning visar att regeringspartierna i alliansregeringar fick ojämnt med medialt utrymme 

finns det anledning att tro att det förekommer skillnader även mellan hur olika regeringspartier 

skildras i media. Det skulle därför vara av intresse att genomföra en jämförande studie om hur media 

skildrar regeringspartier beroende på regeringskonstellation, samt storleksförhållande (exempelvis 

om partiet utgör en majoritet eller minoritet av en koalitionsregering).  

Det finns dessutom ytterligare material som kan användas för att skapa ökad förståelse för 

stödpartier, regeringspartier och oppositionspartier. I denna studie var fokus på medias skildring av 

partierna, men det vore även intressant att studera partiernas beteende genom att titta närmare på 

röstningsmönster i riksdagens utskott och kammare, KU-anmälningar och interpellationer. Inte minst 

är det ett sätt att undersöka huruvida stödpartier agerar som opposition eller inte.  

Slutligen har studiens resultat belyst att problematiken med stödpartiers inflytande med begränsat 

ansvarsutkrävande förstärks av att de varken hamnar i medias strålkastarljus eller utsätts för samma 

typ av negativ rapportering som regeringspartier. Att stödpartier därmed enligt tidigare forskning 

undkommer riksdagens granskning samt tycks få en mer skonsam skildring i media gör det extra 

viktigt att de åtminstone blir föremål för en vetenskaplig granskning. Det är därför betydelsefullt att 

även i framtida studier rikta uppmärksamhet mot stödpartier som statsvetenskapliga studieobjekt.  
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Bilaga 1 

1.1 Kodschema  

 

Variabel 1: Vilket parti undersöks? 

 
1, Miljöpartiet 09/16            7, Vänsterpartiet 09/16 
2, Miljöpartiet 02/16            8, Vänsterpartiet 02/16 

3, Miljöpartiet 09/15            9, Vänsterpartiet 09/15 

4, Miljöpartiet 02/15            10, Vänsterpartiet 02/15 

5, Miljöpartiet 09/04            11, Vänsterpartiet 09/04 

6, Miljöpartiet 02/05            12, Vänsterpartiet 02/05 

 

Variabel 2: Vilken typ av artikel är det? 

1,Nyhetsartikel 

2, Ledare 

3, Politisk kommentator 

4, Debattartikel 

 

Variabel 3: Hur många artiklar förekommer partiet i? 

 
1< 
 

Variabel 4: Vilket ämne berör artikeln? 
1, Politisk sakfråga 
2, Politiska spelet 
3, Väljarstödet 
4, Interna partiarenan 
5, Övrigt 
 

Variabel 5: Berörs partiet i relation till Socialdemokraterna/regeringen? 
 
1, Ja 
2, Nej 

 

Variabel 6: Får partiet eller Socialdemokraterna/regeringen mest utrymme i artikeln? 

 
1, Partiet  
2, Lika 

3, Socialdemokraterna/ regeringen 

 

99. Socialdemokraterna/regeringen nämns ej 

 

 Variabel 7: Hur skildras partiet i artikeln? 

 
1, Positivt 
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2, Neutralt 

3, Negativt 

 

Variabel 8: Skildras partiet som agerande eller omtalad aktör? 

 

1, Agerande 

2, Omtalad 

 

Variabel 9: Visar artikeln på att partiet har inflytande över regeringens politik?  

 
1, Ja 
2, Nej 

 

Variabel 10: I vilken sakfråga framställer artikeln att partiet har inflytande över regerings politik? 

 
1, Utrikespolitik 
2, Utbildning 
3, Fred/Försvar 
4, Miljö o klimat 
5, Sysselsättning/arbetsmarknad 
6, Infrastruktur 
7, Migration/integration 
8, Skatter 
9, EU/EMU 
10, Bostäder 
11, Omsorg och sjukvård  
12, Ekonomi  
13. Kultur 
14. Energi 
15. Övrigt  
 
99,Regeringsinflytande berörs ej  
 

 Variabel 11: Om artikeln skildrar en "förhandling" mellan partiet och Socialdemokraterna/ 
regeringen  framstår någon av partnerna som pådrivande? 
 
1, Partiet 
2,Lika  

3, Socialdemokraterna/ regeringen  
 
99. En förhandling berörs ej 
 
 

Variabel 12: Skildrar partiet som kritik mot Socialdemokraternas/regeringens förda politik? 
 
1, Ja 
2, Nej 
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Variabel 13: Skildrar artikeln att partiet samarbetar med andra partier istället för regeringen? 

(Undersöks enbart på artiklar som berör stödpartierna) 

 
1, Ja 
2, Nej 
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Bilaga 2 

 

2. Kodinstruktioner 
Allmänna kodinstruktioner: Varje artikel kodas med enbart ett variabelvärde. Om flera 

variabelvärden påträffas i artikeln används huvudandelsprincipen, vilket innebär att det 

variabelvärde som får mest utrymme kodas och går inte det att avgöra kodas det variabelvärde som 

berörs först.  

Variabel 4: Vilket ämne berör artikeln? 
 Variabeln undersöker vilket ämne som artikeln berör och syftar till att få ökad förståelse för i vilka 

sammanhang som det studerade partiet omnämns i media. Variabeln består av variabelvärdena; 

politisk sakfråga, politiskt spel, väljarstöd, partiarena och övrigt. Kategorierna är utformade utifrån 

tidigare forskningen där dessa olika ”arenor” var återkommande. Politisk sakfråga innebär att 

fokuset i artikeln är på en sakfråga, det vill säga att partiets politik står i centrum. Det politiska spelet 

syftar istället till artiklar som berör exempelvis regeringsbildning, utformningen av olika koalitioner 

eller strategiskt samarbeten mellan partierna. Som variabelvärdet väljarstöd kodas artiklar som berör 

opinionsmätningar eller valresultat. Till partiarenan hör de artiklar som berör det studerade partiets 

partikongresser, valet av partilledning eller ledare samt inre stridigheter bland partiets medlemmar. 

Om huvudtemat i artikeln inte överstämmer med det tema som berörs i samband med att det 

studerade partiet omnämns, kodas det tema som berörs i samband med det studerade partiet. Om 

flera teman berörs i samband med partiet kodas det tema som får mest utrymme och går det inte att 

avgöra kodas det tema som berörs först. Förekommer inget av nämnda teman kodas artikeln som 

övrigt.  

Variabel 5: Berörs partiet i relation till Socialdemokraterna/regeringen? 
Variabeln undersöker om partiet omnämns i relation till Socialdemokraterna eller regeringen i 

artikeln. Även denna variabel är ett sätt att undersöka när partiet får medialt utrymme. Variabeln kan 

kodas som ja eller nej. Om socialdemokraterna eller regeringen inte omnämnas eller nämns men inte 

i relation till partiet ska artikeln kodas som nej. I de fall Miljöpartiet är regeringsparti räcker det med 

att regeringen omnämns i artikeln för att den ska kodas som ja.  

Variabel 6: Får partiet eller Socialdemokraterna/regeringen mest utrymme i artikeln? 

Om föregående variabel kodas som ja är det intressant att undersöka om det studerade partiet eller 

Socialdemokraterna får mest utrymme i artikeln. För att avgöra vem som får mest utrymme i artikeln 

undersöks vilket parti som omnämns flest gånger, blir citerad eller omskrivs i rubriken. Om det inte 

genom dessa indikationer går att avgöra om det studerade partiet eller Socialdemokraterna/ 

regeringen2 får mest utrymme i artikeln kodas den som lika. Nämns inte partiet i relation till 

Socialdemokraterna/ regeringen kodas variabelvärdet 99. 

Variabel 7: Hur skildras partiet i artikeln? Denna variabel undersöker om partiet framställs 
gynnsamt eller missgynnsamt i artikeln. Variabeln är inspirerad av Asps medieforskning (Asp, 2011). 
Artiklarnas skildring av partiet kan kodas som positiv, negativ eller neutral. För att artikeln ska kodas 
som positiv ska texten ge en fördelaktig bild av partiet. Det innebär till exempel att partiet beskrivs 
med positivt värdeladdade ord, att partiet lyckats med att driva igenom sin politik eller att partiet får 

                                                           
2
 Regeringen i de fall stödpartierna studeras. 
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möjlighet att framföra sin politiska vilja genom en debattartikel. Exempel på positiv skildring följer 
nedan:  

"Regeringen behöver unga mp"(DN, 2004a) 

För att en artikel ska kodas som positiv räcker det däremot inte med att partiet har fått sin vilja 

igenom om artikeln dessutom innehåller kritik mot den förda politiken. Om en majoritet av artikeln 

består av kritik mot partiet eller dess förda politik kodas istället artikeln som negativ. Exempel på 

negativa artiklar är även texter där partiet framstår som opålitliga eller inkompetent i sin sakpolitik. 

Ett konkret exempel på en artiklar som kodats som negativa är:  

"(..) att vinna sympatier med hjälp av starka ord utan verklighetsförankring får konsekvenser. Fråga 

Miljöpartiet, där avståndet är så plågsamt långt mellan tidigare retorik och dagens politik att man 

valt att bikta sig(..)"(DN, 2016c) 

När det inte tydligt går att avgöra om artikeln är övervägande positiv eller negativ kodas den som 

neutral. Det sker också när partiet omnämns utan att någon typ av värdering görs.  

Variabel 8: Skildras partiet som agerande eller omtalad aktör? 

Asp argumenterar i sin forskning för att det finns flera sätt som partier kan gynnas eller missgynnas 

av media. En annan indikator är huruvida partiet får möjlighet att vara agerande aktör genom att 

göra sin röst hörd i media. Det är fördelaktigt då det innebär en möjlighet att framföra sin åsikt eller 

besvara kritik med mera. Artikeln ska kodas som agerande aktör om partiets representanter får 

möjlighet att komma till tals via citat, "pratminus" eller en debattartikel. Är så inte fallet kodas 

partiet istället som omtalad vilket innebär att partiet nämns i tredje person av t.ex. journalisten eller 

en annan politiker.  

Variabel 9: Visar artikeln på att partiet har inflytande över regeringens politik?  

Den här variabeln är konstruerad för att undersöka om artikeln skildrar att partiet har 

regeringsinflytande. För att artikeln ska kodas som ja för ett stödparti krävs det att artikeln på något 

sätt nämner att stödpartiet och regeringen försöker driva igenom politik tillsammans eller refererar 

till ett utökat samarbete mellan dem. Det räcker däremot inte att Miljöpartiet eller Vänsterpartiet 

benämns som stödpartier för att artikeln ska kodas som inflytande. För Miljöpartiet som 

regeringsparti räcker det med att regeringens politik berörs eller att en miljöpartistisk minister 

uttalar sig i egenskap av minister för att artikeln ska kodas som ja. Om artikeln enbart skildrar att en 

miljöpartistisk riksdagsledamot lagt en enskild motion kodas artikeln som nej.  

Variabel 10: I vilken sakfråga framställer artikeln att partiet har inflytande över regerings politik? 

Variabeln undersöker i vilken sakfråga som artikeln skildrar att partiet har regeringsinflytande. 

Variabelvärdena består av olika kategorier som är inspirerade av de som används i Sifo:s 

undersökning (SIFO,2014). Jag följde även Esaiasson råd och lämnade till en början ett antal tomma 

kategorier för att kunna inkludera "oväntade variabelvärden." Exempel på tillkomna kategorier är 

kultur och energi. Precis som i övriga variabler tillämpas huvudandelsprincipen vid kodningen vilket 

innebär att om flera sakfrågor berörs kodas den sakfråga som får mest utrymme och om det inte går 

att avgöra kodas den sakfråga som berörs först. Nämner artikeln att partiet har regeringsinflytande 

eller budgetinflytande men inte ett specifikt ämne kodas artikeln som övrigt. Nedan följer en kort 

beskrivning av de olika variabelvärdena innebär. 
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Utrikespolitik: sakfrågor som berör Sveriges internationella relationer, t.ex. diplomati och 

handelsavtal.  

Utbildning: sakfrågor som berör utbildningsfrågor i allt från grundskola till forskningsnivå. 

Fred/ försvar: sakfrågor som berör exempelvis försvarsbudget eller allmän värnplikt. 

Miljö/ klimat: sakfrågor som berör exempelvis global uppvärmning eller klimatavtal. (Inkluderar  även 

jordbruk.) 

Sysselsättning: sakfrågor som berör arbetsmarknadsfrågor både från både arbetsgivarens och 

arbetstagarens perspektiv, exempelvis lågavlönade jobb och  a:kassa. 

Infrastruktur: sakfrågor som berör exempelvis kollektivtrafik, vägbyggen, flygtrafik med mera. 

Migration/ integration: sakfrågor som berör exempelvis asylrätt, id-kontroller, integrationsprojekt 

med mera.  

Skatter: sakfrågor som berör olika typer av skatter som exempelvis inkomstskatt, rut och rotavdrag.  

EU/EMU: sakfrågor som berör Sveriges medlemskap i EU eller frågor som ska behandlas i EU. 

Bostadsmarknad: sakfrågor som berör bostadsbyggen, bostadsbrist, fastighetsskatt med mera. 

Omsorg och sjukvård: sakfrågor som berör både äldreomsorg och sjukvård. (Inkluderar även vinster i 

välfärd) 

Ekonomi: sakfrågor som berör statens ekonomiska prioriteringar, exempelvis pengar till kommun och 

landsting, statsskuld eller ekonomisk tillväxt. 

Kultur: sakfrågor som berör exempelvis film, teater och museum.  

Energi: sakfrågor som berör olika typer av energiförsörjning. 

Övrigt: sakfrågor som inte överstämmer med resterande kategorier, eller enbart benämner 

regeringsinflytande eller budgetinflytande utan att något specifikt ämne berörs.  

 

Vid några tillfällen förekom artiklar som berörde sakfrågor där gränsdragningsproblem uppstod. 

Exempel på ett sådant mer svårdefinierat fall var miljöskatt i och med att det införlivar både skatt 

och miljö. Jag har valt att koda miljöskatt som miljö/klimat , ett beslut som bland annat baserades på 

att artiklarna som berörde miljöskatt ofta hade en rubrik som uppmärksammande just miljö- och 

klimatfrågor.  

Om artikeln inte skildrar att partiet har något regeringsinflytande kodas den som 99. 

Variabel 11: Om artikeln skildrar en "förhandling" mellan partiet och Socialdemokraterna/ 

regeringen framstår någon av partnerna som pådrivande? Variabeln undersöker hur partiernas 

regeringsinflytande skildras i artikeln. Mer konkret studerar variabeln hur relationen mellan partiet 

och socialdemokraterna/regeringen framställs vid någon typ av förhandling eller gemensamt beslut. 

Variabeln är ett sätt att studera vilket parti som i media får möjlighet att framstå som pådrivande. 

För att ett av partierna ska kodas som pådrivande i en förhandling ska artikeln skildra att ett parti på 

något sätt kräver, driver igenom, får igenom, ställer ultimatum eller sätter press på det andra partiet. 

Ett parti kodas även som pådrivande om artikeln skildrar att det andra partiet viker sig, underlättar 

för eller stöttar partiets politik. Går det inte tydligt att avgöra om ett av partierna är mer pådrivande 

än det andra eller om ett "gemensamt" beslut fattats kodas artikeln som lika.  

Exempel på hur de olika koderna använts följer nedan:  

"Efter Vänsterpartiets krav: A:kassa på deltid förlängs"(DN, 2016d) 
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"Idag lägger regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet fram sin budget med stöd av 

Vänsterpartiet."(DN,2016a) 

"(..) den budget som presenteras den 21 september är en överenskommelse mellan regeringen och 

Vänsterpartiet." (DN, 2015d) 

I den första texten kodas Vänsterpartiet som pådrivande eftersom texten tydliggör att Vänsterpartiet 

ställer explicita krav på regeringen. I den andra texten kodas istället regeringen som pådrivande då 

det i texten framstår som att Vänsterpartiet enbart stöttat och inte krävt något i 

budgetförhandlingen. Avslutningsvis visar den sista texten att budgeten är en överenskommelse 

mellan regeringen och Vänsterpartiet och texten kodas därför som lika.  

Förekommer det inte någon förhandling eller gemensamt beslut mellan partiet och 

Socialdemokraterna/regeringen i texten så kodas artikeln som 99.  

Variabel 12: Skildrar partiet som kritisk mot Socialdemokraternas/regeringens förda politik? 
Variabeln undersöker om artikeln skildrar att det studerade partiet kritiserat 

Socialdemokraterna/regeringen eller dess förda politik. Den här variabeln är väsentlig för att se om 

framför allt stödpartierna även agerar som regeringsmotståndare. Om Miljöpartiet som 

regeringsparti kritiserar regeringens politik eller Socialdemokraterna kodas även det som ja. För att 

artikeln ska kodas ja ska texten skildra att partiet eller en aktiv representant från partiet kritiserat 

regeringens förda politik. Om kritik uttalas av någon som hoppat av partiet kodas artikeln istället som 

nej. Exempel på vad som räknas som kritik är bland annat följande:  

"15 ledande miljöpartister anklagar socialdemokraterna för kränkande behandling i frågan om EU:s 

grundlag""(DN, 2005b) 

Variabel 13: Skildrar artikeln att partiet samarbetar med andra partier istället för regeringen? 

Variabeln tillämpas enbart på stödpartierna och undersöker om artikeln skildrar att partiet går ihop 

och samarbetar med andra oppositionspartierna istället för regeringen och på så sätt försvårar för 

regeringen att genomföra sin politik. Som med de andra variablerna ska detta samarbete ske på en 

statlig nivå.  
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Bilaga 3. 

 3.1 Tabeller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berörs partiet i relation till Socialdemokraterna/ regeringen? 

 

V7soc 

Total Ja Nej 

 MP 16 Count 59 11 70 

% within Partier  84,3% 15,7% 100,0% 

V 16 Count 36 12 48 

% within Partier  75,0% 25,0% 100,0% 

MP 15 Count 70 17 87 

% within Partier  80,5% 19,5% 100,0% 

V 15 Count 44 4 48 

% within Partier  91,7% 8,3% 100,0% 

Mp 04/05 Count 52 6 58 

% within Partier  89,7% 10,3% 100,0% 

V 04/05 Count 45 11 56 

% within Partier  80,4% 19,6% 100,0% 

Total Count 306 61 367 

% within Partier  83,4% 16,6% 100,0% 
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