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Inledning 

Politiska kommentatorer har under 2000-talets första decennier kommit att bli en central del av 

den politiska kommunikationen och den politiska journalistiken. De fungerar som uttolkare av 

politiska utspel och budskap för att göra dessa lättförståeliga för populationen i helhet.1 De 

politiska kommentatorerna är de journalister som har uppgiften att formulera och förtydliga den 

ideologiska karta som de politiska partierna rör sig på, den karta utifrån vilken de alternativ 

som väljarna ställs inför formuleras. Detta är något som görs genom analys av förslag och utspel 

från de politiska partierna. De har även till uppgift att överblicka det ”politiska spelet”, det vill 

säga de interna intriger och utspel som görs med politiska snarare än sakliga och ideologiska 

ambitioner. 

Bakgrund 

Den svenska granskande politiska journalistiken uppkom på allvar i slutet av 50-talet. Ett antal 

rapporter om Eugeniahemmets behandling av funktionshindrade barn år 1959 gav upphov till 

en dom från radionämnden som konstaterade att Sveriges Radio bör kunna kritisera samhället, 

och en paragraf om rätten att göra samhällskritiska program inrättades.2 

Den politiska journalistiken som vi känner den idag uppkom dock först med att 

partipressen avskaffades i början av 70-talet, något som medförde både professionaliseringen 

av journalistyrket, och utvecklingen av ideal som självständighet och oberoende.3 Granskning 

av makthavare blev med detta en central del av journalistiken, och blev i sinom tid en egen 

genre ur vilken konfliktrelationen mellan journalist och granskningsobjekt växte fram.4 

Relationen mellan politisk kommentator och politiker under 2000-talets första halva tycks 

dock vara komplexare än en konfliktrelation, eftersom kommentatorerna och politikerna agerar 

i en form av symbiotisk relation där kommentatorerna hjälper politikerna nå ut med sitt 

budskap, tolka utspel och i viss mån forma opinion, men samtidigt kritiserar dem, 

konfliktelementen finns alltså kvar, men parterna är beroende av varandra. 

                                                

1 Mette Bengtsson, ”Approaches to Political Commentary in Scandinavia”, Nordicom Review, 36.1 (2015), s. 5. 
2 Monika Djerf Pierre & Lennart Weibull, Spegla, granska, tolka: aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV 

under 1900-talet, Stockholm: Prisma 2001, s. 171. 
3 Bengt Johansson, Efter valstugorna: skandalstrategier och mediemakt. Institutionen för journalistik och 

masskommunikation, Göteborg: Göteborgs universitet 2006, s. 38. 
4 Monika Djerf Pierre & Lennart Weibull, Spegla, granska, tolka: aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV 

under 1900-talet, Stockholm: Prisma 2001, s. 347-353. 
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Att den politiska kommentaren är viktig illustreras bäst av dess prominens inom journalistiken. 

I skrivande stund har varje stor nationell tidning och tv-kanal samt Sveriges Radio en eller ett 

fåtal anställda med titeln politisk kommentator, välkända individer som SVTs Mats Knutson, 

DNs Ewa Stenberg, Expressens KG Bergström och SRs Fredrik Furtenbach. 

Att varje nyhetskälla har politiska kommentatorer, men endast har ett fåtal säger något 

viktigt om den politiska kommentarens natur, den kräver förtroende dels från kommentatorns 

redaktion, och dels dess publik. För att fylla rollen måste kommentatorn uppfattas som 

trovärdig, något som styrks av vilka kommentatorerna är. Många av de kommentatorer som 

kommit att bli framstående är tidigare politiker, tidigare rådgivare till politiker eller tidigare 

politiska journalister.5 

Det bör konstateras att kommentatorernas två uppgifter, som uttolkare av politiska 

sakfrågor, och som uttolkare av politiskt spel är demokratiskt viktiga. Den sakpolitiska 

tolkningsuppgiften är uppenbart viktig för väljarna eftersom de faktiska förslagen inom 

politiken kan förändra delar av vardagslivet, men även spelaspekten av den politiska 

kommentaren är viktig för att illustrera hur partierna ställer sig i förhållande till varandra, och 

vilka eventuella partikonstellationer som kan tänkas vara maktalternativ efter val. En del av 

kommentatorns uppgift blir dock i och med spelaspektens vikt att tolka politiska händelser, och 

att i denna tolkning försöka utröna och ta hänsyn till avsikterna med dem. Detta är något som 

inte nödvändigtvis är oproblematiskt, eftersom detta ger kommentatorn rollen som 

kommunikatör av åsikterna bakom politiken, vilka, om de förskjuts eller misstolkas av 

kommentatorn inte nödvändigtvis når befolkningen med samma mening och bakomliggande 

tankegång som de ursprungligen hade. 

Den politiska kommentatorn är alltså en viktig del av den moderna svenska demokratin, 

och kommentatorn innehar som konstaterat ovan en maktposition som inte nödvändigtvis är 

oproblematisk, och som alla maktpositioner förtjänar kommentatorerna därför att granskas i 

större utsträckning än vad som gjorts. 

Denna uppsats ämnar därför granska hur politiken kan formuleras av de politiska 

kommentatorerna en mer detaljerad syftesförklaring kommer efter redogörelse av tidigare 

forskning och forskningsläge då dessa bidrar med motivation till varför studien ser ut som den 

gör. 

                                                

5 Mette Bengtsson, ”Approaches to Political Commentary in Scandinavia”, Nordicom Review, 36.1 (2015), s. 7. 
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Forskningsläge 

Trots sociala medier och ett till följd av internet allmänt förändrat medieklimat förblir de 

traditionella medierna viktiga för spridning av politisk information eftersom de utgör en viktig 

kanal genom vilka partierna kan nå ut till stora delar befolkningen, och framför allt de delar av 

befolkningen som inte nödvändigtvis är insatta i politiken och således på egen hand kan väntas 

finna denna information. Vidare utgör de en brygga mellan medborgarnas vardag och politiken. 

Eftersom media är centrala för att forma våra åsikter är det dessutom centralt att förstå media 

och dess kommunikation för att förstå demokratin.6 

I studien Approaches to Political Commentary in Scandinavia poängterar den danska 

retorikforskaren Mette Bengtsson att kommentatorernas uttalanden i stor utsträckning uppfattas 

som deras egna, snarare än tidningens eller radiostationens genom vilken budskapet framförs, 

något som ger dem större frihet att lägga in egna värderingar i sin kommunikation än andra 

politiska journalister.7 

Den politiska kommentaren är alltså ett frekvent förekommande fenomen inom den 

politiska journalistiken, men likväl skiljt från journalistiken, men som likväl genom sin nära 

koppling till journalistiken borde ha snarlikt inflytande över vår politiska verklighet. Detta även 

grundat i att kommentatorernas roll är den hos en översättare jämtemot en publik som inte 

förväntas vara särskilt väl insatt i alla de frågor som berör dem. Förutsatt att media är viktig att 

förstå är således de politiska kommentatorerna ett centralt fenomen att förstå för att bidra till 

förståelse av demokratin.  

Den politiska kommentatorn är alltså en uttolkare av politiska utspel, som har stort 

handlingsutrymme i sina formuleringar eftersom hen endast talar för sig själv, och inte för 

tidskriften eller kanalen i vilken hen publicerar i eller talar för. Kommentatorn är ofta en före 

detta politiker, eller har innehaft arbetsuppgifter där denna interagerat med politiker och därför 

haft möjlighet att kultivera personliga relationer med dem. Den politiska kommentatorn 

förväntas därför ha insiderinformation om vad som försiggår bakom stängda dörrar och därmed 

ha större möjlighet att förklara utspel och kommunikation samt avsikterna bakom dessa, vilket 

medför att kommentatorn åtnjuter högt förtroende.8 

                                                

6 Jesper Strömbäck, Journalistiken och Politiken. Medierna och demokratin, Lars Nord & Jesper Strömbäck (red.), 

Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 263-265.   
7 Mette Bengtsson, ”Approaches to Political Commentary in Scandinavia”, Nordicom Review, 36.1 (2015), s. 1-

3. 
8 Mette Bengtsson, ”Approaches to Political Commentary in Scandinavia”, Nordicom Review, 36.1 (2015), s. 6f 
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Den tidigare forskning som gjorts angående svensk politisk journalistik tycks endast ha 

behandlat den politiska journalistiken i sin helhet, vilken som poängterades i början inte 

nödvändigtvis är den samma som den politiska kommentaren, just eftersom den politiska 

kommentatorn talar för sig själv snarare än för sin tidskrift eller TV-kanal och således inte har 

restriktioner och kontroller på sitt tolkningsutrymme, och därför har andra möjligheter att driva 

en egen agenda. 

De politiska journalisterna innehar diverse uppgifter, som analogt bör kunna appliceras 

för de politiska kommentatorerna. De förväntas ge sin publik en verklighetsnära bild av 

politiken, granska makthavarna och utbilda folket om politiken. Det har även konstaterats av 

Jesper Strömbäck i avhandlingen Gäster hos verkligheten att det tycks förekomma en 

inkongruens mellan vad medborgarna och journalisterna tycker är viktigast av dessa uppgifter, 

där medborgarna främst vill ha verklighetsnära journalistik, medan journalisterna prioriterar att 

granska makthavare.9 

Den svenska politiska kommentatorn har dessutom en för journalister synnerligen 

autonom roll som aktör på den politiska arenan såtillvida att hen dels agerar inom det svenska 

journalistiska systemet, vilket likt andra nordeuropeiska system kännetecknas av att det är 

”professionellt och självreglerande, med gemensamma etiska standarder för radio, tv och 

tidningar”, samt saknar direkt relation till regering och politiska partier.10 En annan anledning 

till detta utläses eftersom hen agerar i sin egen mening snarare än för redaktionen.11 Den 

svenska politiska kommentatorn är dessutom passiv såtillvida att denna ”verkar som kritiker av 

styrande institutioner och samhället, men tenderar att hålla sig borta från partipolitiska 

konflikter”.12 

Tidigare forskning har även hävdat att det kan tänkas uppstå problem när för stor del av 

journalistiken blir spelgestaltning (det vill säga synen på politiken endast som ett spel). 

Eftersom kommentatorerna åtnjuter stor tillit och samtidigt har stor frihet att själva tolka, finns 

det stor risk att kommentatorn själv blir opinionsbildande i en problematisk utsträckning där 

denna inte längre rättvist representerar politiken. Ett exempel på detta är tolkningen av förslag 

som enbart delar i ett politiskt spel utan hänsynstagande till argumentation för eller mot, det vill 

                                                

9 Jesper Strömbäck, Gäster hos verkligheten: en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro. (diss 

Stockholm) Eslöv: B. Östlings bokförl. 2001, s. 152f. 
10 Mattias Färdigh, What’s the use of a free media? The role of media in curbing corruption and promoting 

quality of government, (diss) Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborg: Göteborgs 

universitet 2013, s. 20f. 
11 Mette Bengtsson, “Approaches to political commentary in Scandinavia”, Nordicom Review 36.1 (2015), s.7f. 
12 Jesper Strömbäck, Gäster hos verkligheten: en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro. (diss 

Stockholm) Eslöv: B. Östlings bokförl. 2001, s. 153-155. 
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säga att förslag och utspel som egentligen lämpligare hade analyserats ur ett sakperspektiv 

analyseras som spel.13  

I studien Kynismesyndromet från 2009 poängterar Kristian Kock just detta. Kock menar 

även att politisk journalistik genomsyras av cynism, idéen om att politiken endast är personer 

och intriger istället för idéer och ideologier, alla kännetecken på spelgestaltning. Detta är något 

som, enligt Kock, härrör från Chicagoskolans nationalekonomiska tankar om den rationella 

nyttomaximerande individen, som är medveten om vad som är bra för denna, och således inte 

är mottaglig för argument och åsiktsförändring.14 

Detta, anser Kock, har förmått politikerna att fokusera mer på paketering, symbolik och 

epideiktik på bekostnad av deliberation för att försöka anpassa sig till så stora väljarblock som 

möjligt och maktorienterat vinna makt, istället för att argumentera för eller mot förslag baserat 

på deras meriter och på så vis försöka övertyga nya väljare.15 I Kocks mening formas alltså 

politiken efter förväntning om väljarnas vilja, istället för att föra argumentation för ideologiskt 

grundade argument. 

Även Strömbäck poängterar att en stor del av den svenska politiska journalistiken är 

spelgestaltande. Han konstaterar även att ingresser oftare än brödtexterna är spelgestaltande, 

samt att kvällspressen är mer spelgestaltande än morgonpressen. Han tar dock inte ställning till 

huruvida detta är bra eller dåligt, då han menar att detta inte är en vetenskaplig fråga, han 

medger dock sig tycka att det politiska spelet sannolikt får mer utrymme än det förtjänar.16 

De flesta studier som gjorts på området har endast behandlat material som samlats under, 

och skapats i valrörelser. Detta är problematiskt eftersom en valrörelse är ett sammanhang i 

vilket det är rimligt att anta att motivationen väljarvinnande och politiskt spel står högre upp på 

dagordningen för politiker och politiska partier än i situationer där valet är längre bort, vilket 

medför att gestaltande av politiska utspel är mycket rimligare än i annan kontext. Detta styrks 

av den trend som synts under 2000-talets början, där större delar av väljarbasen uppvisats 

bestämma sig för vad de skulle rösta på under valrörelsen, och fler väljare i valrörelsen följt 

mediernas skildring av de olika politiska alternativen än partiernas egen kommunikation.17 

                                                

13 Christian Kock, “Kynismesyndromet”, Rhetorica Scandinavica, 49.50 (2009), s. 52f. 
14 Christian Kock, “Kynismesyndromet”, Rhetorica Scandinavica, 49.50 (2009), s.  63-65. 
15 Christian Kock, “Kynismesyndromet”, Rhetorica Scandinavica, 49.50 (2009), s. 51f, 63-65. 
16 Jesper Strömbäck, Gäster hos verkligheten: en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro. (diss 

Stockholm) Eslöv: B. Östlings bokförl. 2001, s. 249-261. 
17 Lars Nord & Elisabeth Stúr, Tyckandets tid: den journalistiska kommentaren i tre svenska valrörelser. 

Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier (sim(o)) 2009, s. 45-47. 
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Dessa trender medför en tydlig anledning för de politiska journalisterna (och därmed 

kommentatorerna att se valrörelsen som ett spel snarare än som saklig och kan således utgöra 

en förklaring för överrepresentationen av spelgestaltning som tidigare forskning visat 

förekommer i valrörelser. 

Avstånd till valrörelse borde dessutom påverka kommentatorer i större utsträckning än 

journalister i helhet, eftersom, förutsatt att partierna finner väljarrekrytering viktigare med nära 

stundande val, är detta något kommentatorerna med tanke på de bakgrunder de vanligtvis härrör 

från är medvetna om och således sannolikt tar hänsyn till. Att avgöra avsikter är dock av 

uppenbara skäl svårt och således inte vad denna studie skall fokusera på.  

Det finns alltså en uppenbar brist på studier av material utanför valrörelser som 

undersöker huruvida spelgestaltning förekommer i stor utsträckning även i dessa sammanhang, 

eller om den stora mängden som syns i valrörelser är en konsekvens av just valrörelserna, och 

upplevd ytterligare vikt vid just politiskt spel. Som tidigare nämnts har de flesta studierna även 

behandlat journalistiken i sin helhet. Det är dock intressant att undersöka huruvida 

kommentatorerna agerar annorlunda i respektive utanför valrörelser.  

Vidare tycks de flesta skandinaviska undersökningarna på fältet den senaste tiden ha 

gjorts i Danmark, och även om det sannolikt finns likheter mellan de politiska och journalistiska 

klimaten i Danmark och Sverige är de långt ifrån nödvändigtvis likadana. Slutligen finns, likt 

skillnaderna mellan Sverige och Danmark sannolika förändringar på det svenska samhället och 

medieklimatet under det senaste årtiondet, och vad som var fallet då de undersökningar som 

nämnts ovan gjordes är inte nödvändigtvis fallet längre. 

Syfte, avgränsning och frågeställning 

Utifrån detta blir syftet för denna uppsats att undersöka vilka typer av kommentarer (i form av 

de olika gestaltningarna) som dominerar svensk politisk kommentar, i en situation kort efter ett 

val och där nästkommande val således är så avlägset som möjligt. 

Av praktiska skäl har jag valt att endast undersöka två kommentatorer, DNs Ewa Stenberg 

och SVTs Mats Knutson. Det kan dock konstateras att dessa två innehar en särställning grundat 

på vilka aktörer vars talan de för, SVT stod 2017 för 37% av total tittartid, och Bonnier 

dagstidningar vars största morgontidning är DN hade en omsättning om ca 70% mer än sin 

närmsta konkurrent på tidningsmarknaden, vilket sätter DN i en ställning som en av de 
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viktigaste svenska tidningarna ur ett läsarperspektiv.18 Detta medför att dessa två når ut till stora 

delar av de svenska medborgarna, och således är de, även om de inte är representativa för alla 

kommentatorer, bland de, om inte de mest, tongivande kommentatorerna inom kommersiell 

media respektive public service.  

Undersökningen kommer att behandla artiklar publicerade under hösten 2018. Specifikt 

kommer artiklar efter att Stefan Löfven avsattes som statsminister den 25:e september till den 

13:e oktober, då Ulf Kristersson gav upp sitt sonderingsuppdrag för att bli ny statsminister att 

behandlas.  

Ämnet som kommer analyseras är regeringsbildningen vilken är intressant dels för att 

valresultatet gjort denna ovanligt svår, eftersom inget av de traditionella blocken tydligt fick 

mandat att regera (på grund av Sverigedemokraternas storlek och tillväxt) och dels eftersom det 

omöjligt kunde förekomma längre ifrån en valrörelse. 

Detta eftersom denna utgjorde en viktig politisk period, med det svåra parlamentariska 

läget som valet i september föranledde, vilket medförde stora problem med 

regeringsbildningen. Vidare var Stefan Löfvens fall första gången en statsministerkandidat 

röstades ned genom misstroendevotum.  

Analysen kommer utifrån ovanstående att försöka besvara följande frågeställningar: 

Vilka gestaltningsformer fanns i Ewa Stenberg och Mats Knutsons artiklar om 

regeringsbildningen under Ulf Kristerssons sonderingsperiod? Hur skiljde sig gestaltningen 

mellan Mats Knutson och Ewa Stenberg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

18 Myndigheten för Press, “Radio och TV, Medieutveckling 2018 Medieekonomi”, 2018: 23,25, 43. 

https://www.mprt.se/Documents/Publikationer/Medieutveckling/Medieekonomi/Medieekonomi%202018.pdf 

(Hämtad: 18-11-09) 

https://www.mprt.se/Documents/Publikationer/Medieutveckling/Medieekonomi/Medieekonomi%202018.pdf
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Teori 

I detta avsnitt kommer de begrepp och analysverktyg som nyttjas i undersökningen och deras 

olika innebörd att behandlas. Det sannolikt viktigaste begreppet för denna undersökning är 

gestaltning något som nämnts ovan, men som kommer förtydligas i detta avsnitt. Ett annat 

centralt begrepp är topos, eller topiker vilket är det verktyg som kommer nyttjas för att urskilja 

de olika typerna av gestaltning. 

Gestaltning 

Gestaltningsbegreppet formulerar hur journalistiken tolkar det material som behandlas, vad 

fokus ligger på och vilka parametrar som nyttjas för journalistisk bedömning och kritik av 

politik. 

Tidigare forskning har identifierat tre primära typer av gestaltning som den journalistiska 

tolkningen av politik kan anta; Sakgestaltning, Spelgestaltning, och Skandalgestaltning. Utöver 

dessa har även Triviagestaltningen och vad Strömbäck kallar Annan gestaltning urskilts som 

möjliga gestaltningsformer.19 

För denna text är de tre primära kategorierna klart viktigast, varav vilka främst sak- och 

spelgestaltning torde vara relevanta för undersökningen, främst eftersom dessa är de typer av 

gestaltning som ligger närmast till hands för den typ av diskurs uppsatsen syftar till att 

undersöka, men även eftersom materialet som kommer behandlas är av den typ som just dessa 

främst berör. Det kan vidare misstänkas att aspekter av skandalgestaltning kommer förekomma 

i materialet. Det är dock rimligt att anta att, triviagstaltning och annangestaltning mer eller 

mindre kan bortses från i resten av denna text. Även dessa kommer dock nedan att förklaras 

kort för att förtydliga varför detta är fallet. 

Sakgestaltning 

Den sakgestaltande journalistiken är främst deskriptiv, den behandlar sakfrågorna och 

sakpolitiken, och syftar till att ge medborgarna den information de behöver för att göra 

informerade val. Den fokuserar på händelser, skedda och framtida, på vad som föreslagits. Den 

sakgestaltande journalistiken syftar alltså till att förklara vad de olika politiska aktörerna vill 

                                                

19 Jesper Strömbäck, Gäster hos verkligheten: en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro. (diss 

Stockholm) Eslöv: B. Östlings bokförl. 2001, s. 240-249. 
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åstadkomma, vilka för och nackdelar som dessa åtgärder kan tänkas medföra för olika 

grupperingar och varför eller varför inte dessa kan tänkas vara bra för samhället i helhet.20 

Spelgestaltning 

Spelgestaltningen är journalistik som fokuserar på det politiska spelet. En tydlig indikator på 

denna typ av gestaltning är användandet av sport- och krigsmetaforer, i stil med Hen vann 

debatten. Det centrala i denna typ av gestaltning är dock att den tolkningsram från vilken den 

utgår främst ser politiken som en kamp om strategiska och opinionsmässiga framgångar, det 

vill säga att politiken enligt sakgestaltande perspektiv främst handlar om att vinna val. 

Detta medför att fokus hamnar på relationer mellan politiker och partier, på intrigerna i 

den politiska världen och på vilka som är vinnarna och förlorarna i det politiska spelet, 

spelgestaltning behandlar hur politiken bedrivs och de politiska processerna, snarare än på vad 

den vill åstadkomma.21 

Skandalgestaltning 

Skandalgestaltning är, som tydliggörs av namnet är journalistik som intresserar sig främst för 

hyckleri och för att rapportera om upplevd korruption, samt att sätta dit de mäktiga. Likt 

spelgestaltningen behandlar den personer och relationer, men gör inte detta ur ett strategiskt 

perspektiv utan ur juridiska22 Ett bra exempel på politisk skandalgestaltning är över Isabella 

Löwins (som miljöpartists) flygande i upptakten till 2018 års valrörelse, vilket framställdes som 

inkongruent med hennes budskap, och således enligt kommentatorer var omoraliskt.  

Triviagestaltning och Annan gestaltning 

Triviagestaltning utgörs främst av småfakta om politiker, deras personliga liv och dylikt, men 

som inte tar hänsyn till några moraliska, etiska eller strategiska aspekter medan 

annangestaltning är passiv omnämning av dem utanför det specifika ämnet politik, exempelvis 

i reklamfilmer, komedi eller dylikt.23 Den primära skillnaden mellan dessa och de andra 

formerna av gestaltning, och varför de är irrelevanta för denna undersökning är att de inte över 

huvud taget syftar till att förändra opinionen om politikerna. 

 

                                                

20 Jesper Strömbäck, Gäster hos verkligheten: en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro. (diss 

Stockholm) Eslöv: B. Östlings bokförl. 2001, s. 240f. 
21 Strömbäck 2001, s. 241-245. 
22 Strömbäck 2001, s. 245-247. 
23 Strömbäck 2001, s. 247f. 
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Topiken 

Toposbegreppet härrör från början från Aristoteles, specifikt behandlas det i Topiken och i 

Retoriken, men unikt för Aristoteles saknas tydliga definitioner för begreppet. Vad Aristoteles 

istället gjorde var att exemplifiera i form av listor över specifika och allmängiltiga topiker. 

Utifrån kontexten i vilken dessa listor finns tydliggörs att det är möjligt att ta ställning till och 

argumentera utifrån topikerna från ett flertal olika perspektiv. Vad som är tydligt är dock att 

toposbegreppet för Aristoteles syftar till att kategorisera tankar och ämnen. Toposbegreppet 

tycks vidare vara svårt att definiera tydligt. Från Aristoteles framkommer att det är en metod 

för att resonera inom den gemensamma världsbilden, det vill säga den osäkra eller 

åsiktsbaserade kunskapen, samt en metod för att finna argument.24 En topik är alltså en plats 

från vilken ett argument hämtas, något som innebär att en topik kan vara en mängd olika saker 

och varierande allmängiltiga eller specifika för ett unikt ämne.25 

Med tanke på syftet för denna undersökning är främst de specifika topikerna intressanta, 

eftersom syftet är att undersöka just vad som är unikt för fältet politisk kommentar. Specifikt 

kommer topiker som behandlar resonemang26 vara viktiga, dessa kan kategoriseras efter 

konkreta och schematiska topiker, där de konkreta är argument hämtade ur konkreta fakta, 

medan schematiska är variabla och utgör ett slags schema som kan ifyllas med nya data i annan 

kontext.27 

Undersökning av topiker kan ske på två vis, deduktivt respektive induktivt. I en deduktiv 

topikundersökning undersöks materialet utifrån i förväg etablerade topiker för att undersöka 

argumentation, medan en induktiv undersökning utgår från materialet, och kategoriserar 

topikerna därefter för att mer empiriskt undersöka vilka typer av argumentation som 

förekommer.28 

Eftersom det är svårt att på förhand etablera rimliga kategorier i detta 

undersökningsmaterial, och eftersom undersökningen syftar till att i detalj undersöka de två 

kommentatorernas argumentation kommer denna undersökning vara induktiv. 

 

                                                

24 Maria Wolrath Söderberg, Aristoteles retoriska toposlära: en verktygsrepertoar för fronesis. Huddinge:  

Södertörns Högskola 2017, s. 29-35 
25 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur 2016, s. 133, 138f 
26 Aristoteles logos. 
27 Janne Lindqvist, “Känslans platser: Topikerna för pathos i Aristoteles Retoriken”, Rhetorica Scandinavica, 78 

(2018), s. 67-69 (in print) 
28 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur: 2016, s. 140f 
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Indikationstopiker för gestaltningsformerna 

Som konstaterat tidigare finns det tecken på vilka typer av topiker som borde ingå i de olika 

gestaltningsformerna i det tidigare materialet utifrån de karaktäristika de konstaterats uppvisa. 

Sakgestaltningens definierande attribut är att den beskriver vad politikerna vill 

åstadkomma, således torde topiker som relaterar till just detta vara indikativa för denna typ av 

gestaltning, detta medför att topiker relaterade till vad de olika partierna och partiledarna vill 

åstadkomma i sakliga frågor (i detta fallet regeringskonstellationer) och hur de agerar relativt 

sin egen tidigare politik är indikativa för sakgestaltning. 

Spelgestaltningens viktigaste egenskap är att den behandlar politiken ur ett relativt 

perspektiv, det vill säga hur partierna interagerar ur ett rent maktperspektiv, där 

sakgestaltningen behandlar vad partierna och deras ledare vill åstadkomma genom sina 

handlingar behandlar spelgestaltningen vilka maktmässiga konsekvenser dessa handlingar har 

för partierna. Detta medför att topiker relaterade till hur partierna agerar främst relativt 

varandra, samt topiker som behandlar fram- respektive motgångar för partierna och partiledarna 

är indikativa för denna typ av gestaltning. 

Skandalgestaltningen skiljer sig från de ovanstående främst med att den fokuserar på 

agerande endast ur ett moraliskt perspektiv, specifikt på att belysa situationer där partier och 

politiker agerat under moraliska förväntningar på dem, de topiker som främst torde tillhöra 

denna är således topiker kopplade till personlig moral de främsta indikatorerna för 

skandalgestaltningen. 

Den främsta skillnaden mellan topikerna för sakgestaltningen och spelgestaltningen i 

denna kontext är således i vilken referensram partierna agerar. 
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Frekvens och intensitet 

Frekvens och intensitet29 är bedömningskriterier som härrör från Kenneth Burkes tankar om 

hur en författares avsikt med en text kan utrönas, specifikt är de kriterier för att identifiera det 

viktigaste i en text. Begreppen är förhållandevis självförklarande där frekvensbegreppet helt 

enkelt behandlar hur ofta ett begrepp förekommer som grund för identifikation av hur vad Burke 

kallar nyckelbegreppen. Intensitetsbegreppet behandlar istället hur centrala de olika begreppen 

är för argumentationen, och nyttjar detta som grund för att rangordna dem.30 

Teoridiskussion 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalistiken ser på politiken i olika 

situationer är gestaltningsteorin av uppenbara skäl ett nödvändigt teoretiskt grepp för denna 

uppsats eftersom den syftar till att undersöka just hur kommentatorerna illustrerar politiken. 

Teorin utgör i sig en mycket bra bedömningsgrund för att avgöra just hur politiken illustreras. 

Den primära problemkällan den har är att det tydligt krävs bedömning för att avgöra vilken typ 

av gestaltning en artikel antar. 

För att minimera den arbiträra aspekten av bedömningen kan således toposläran att 

utnyttjas som ett verktyg för att i så stor utsträckning som möjligt systematisera bedömningen 

av gestaltning. Burkes tankar om intensitet och frekvens tycks slutligen utgöra lämpliga verktyg 

för att utröna vilka av topikerna som är centrala för de olika artiklarna och därför för 

kommentatorerna. Utifrån de topiker som framkommer som indikativa för de olika 

gestaltningsformerna kan därmed utröna vilka typer av gestaltning som förekommer i 

materialen. 

 

                                                

29 Dessa bedömningskriterier används oftast i en så kallad klusteranalys, vilken utvecklats utifrån Kenneth 

Burkes tankar om hur våra tankar manifesterar sig i skrift och syftar till att finna en artikels underliggande 

teman. Något som görs genom att identifiera nyckeltermer i texten och att identifiera kluster av termer som 

formas runt dessa. Det första steget i en klusteranalys är nämligen att finna nyckeltermerna i artikeln som 

analyseras, dessa bör väljas baserat på intensitet och frekvens. Det vill säga, hur ofta termerna nyttjas och hur 
centrala de är för argumentationen En regelrätt klusteranalys är inget som lämpar sig för denna undersökning, de 

två parametrar utifrån vilka nyckeltermerna är dock lämpliga för den. Detta eftersom undersökningen förutsätter 

avgörande av just vad som är viktigast i materialet, och om de viktigaste orden i en artikel går att identifiera 

grundat i intensitet och frekvens borde även de viktigaste topikerna gå att identifiera utifrån samma parametrar. 

Jag misstänker därför att parametrar även borde vara lämpliga att nyttja för att identifiera vikten av de 

olika topikerna i en artikel, för att utröna dess avsikt utifrån de olika typerna av gestaltning, vilket utifrån ett 

större antal artiklar borde kunna nyttjas för att dra vidare slutsatser om hur författaren ser på en specifik fråga. 

 
30 Kenneth Burke, The philosophy of literary form: studies in symbolic action, University of California Press: 

Berkeley, 1973, s. 20 
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Metod 

I detta avsnitt syftar till att gå igenom de specifika aspekterna av hur undersökningen ska 

genomföras. 

Det bör även noteras att denna är en kvalitativ studie och således endast genom ett 

teoretiskt ramverk kan illustrera ett mönster, men är oförmögen att säga något statistiskt 

definitivt om det fenomen som undersöks. 

Urval 

Det material som valts har varit artiklar som publicerats främst skriftligt på företagens 

webbplatser, som författats av Stenberg och Knutson och som tydliggjorde att det var 

kommentatorns åsikter om händelseförloppet som diskuterades i artiklarna. Detta urval gjordes 

genom kategorisering utifrån benämning av en artikel som en analys gjord av kommentatorn, 

eller genom introduktion av artikeln med ett citat attribuerat till författaren, där artiklar som inte 

innehade något av dessa attribut valdes bort. 

Vidare valdes artiklar som inte direkt relaterade till ämnet bort av relevansskäl. 

Genomförande 

I detta avsnitt kommer tillvägagångssätt för undersökningen i form av operationalisering av 

teorin, hur teorin kan användas för att besvara frågeställningarna, samt metodproblem, de 

svårigheter och brister som denna innehar. 

Operationalisering av teori 

Som kan utläsas av teoridelen är det analytiska verktyget för att besvara frågeställningarna en 

sammansättning av flera teorier som anpassats för att besvara denna uppsats frågeställningar.  

Eftersom syftet med uppsatsen är att finna hur framträdande de olika gestaltningsformerna är 

exempelvis en konventionell metod som en klusteranalys inte direkt lämplig, då dess syfte är 

att utröna avsikt. Vidare hade bedömning i enlighet med enbart topiker eller gestaltningsteorin 

utan de parametriska inskränkningar som gjorts riskerat att bli för arbiträr. Denna syntes av 

metoder synes således lämplig. Eftersom undersökningen utgår från topiker måste sökandet 

efter nyckeltermerna förskjutas från att vara en jakt på de mest intensiva och frekventa termerna 

till att vara de topiker som är mest centrala för argumentationen i artiklarna, för att utifrån insikt 

om vilka som är definierande typer av topiker för de olika typerna av gestaltning avgöra hur 

materialet är gestaltat. 
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Metodproblem och svårigheter 

En viktig svårighet för denna undersökning är bedömningen av intensitetsbegreppet, grundat i 

det faktum att bedömning av de viktigaste topikerna för argumentationen just är en 

bedömningsfråga. Att artiklarna sannolikt inte kommer vara fullständigt spel-, sak-, eller 

skandalgestaltande är heller inget som underlättar detta. Frekvensaspekten är lättare att 

systematisera, eftersom denna enkelt kan undersökas genom att jämföra topikernas 

förekomstmängd.  

Den sannolikt viktigaste problematiken som hänsyn måste tas till är dock att 

undersökningen endast behandlar två kommentatorer, vilket innebär att undersökningen inte 

kommer bli representativ för genren i sin helhet. Detta problem förminskas dock av faktumet 

att genren endast brukas av ett fåtal individer vilket torde medföra stort utrymme för personlig 

stil och variation inom den, samt att, som tidigare forskning konstaterat, kommentatorerna har 

stort tolkningsutrymme. Eftersom det är en genre som endast brukas av ett fåtal blir det vidare 

intressant att analysera prominenta användare av den, och hur dessa nyttjar den, detta grundat i 

det faktum att de sannolikt har blivit prominenta kommentatorer just för att de skiljer sig från 

majoriteten i hur de ser på politiken.  
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Analys 

I detta avsnitt kommer materialet att analyseras för att besvara hur Stenberg och Knutson 

gestaltar politiken. Som nämnt ovan kommer detta göras via bedömning av topiker utifrån två 

parametrar: frekvens och intensitet. Innan bedömning utifrån dessa kan göras måste dock 

utgångspunkterna från vilka argumentationen i materialen utgår urskiljas för att sedan kunna 

kategoriseras efter topiker för att på så vis kunna urskilja gestaltningen. 

Topiker i materialet 

I materialet urskildes sju olika topiker, vilka jag valt att benämna som följande: 

Relationstopiken, Attitydtopiken, Konstellationstopiken, Förutsättningstopiken, 

Situationstopiken, Strategitopiken och Vallöftestopiken. Ytterligare förklaring av, och exempel 

på dessa följer nedan. 

Relationstopiken 

Relationstopiken är en topik vars distinktion kommer från att argumenten som kategoriserats 

under den grundas i hur de olika partierna och partiledarna ställer sig i förhållande till de andra 

partierna och partiledarna. Den förekommer ofta i situationer som denna: 

 

Han ser inga problem med att få SD:s stöd i en statsministeromröstning, om det inte kräver 

eftergifter. Det kan vara en öppning för att gå vidare med en regering med bara M och KD, om nu 

Centerns Annie Lööf kan övertalas att släppa fram en sådan. Det är mycket tveksamt, men dörren är 

inte helt stängd.31 

 

Detta är ett argument för varför en Alliansregering är osannolik grundat i Allianspartiernas olika 

hållningar till SD, argumentet hämtas alltså ur partiernas relationer till varandra som entiteter, 

denna typ av argument förekommer i många av artiklarna, dels i denna form eller genom att 

ställa partiledarnas (som agenter för sina partier) relationer mot varandra för att på så vis 

argumentera för varför det är sannolikt eller osannolikt att ett regeringsalternativ kommer 

släppas fram. Exempel på den andra varianten av denna topik finns i Knutsons artikel ”M-

ledaren ökar pressen på L och C” i form av: 

 

                                                

31 Ewa Stenberg, Tre små öppningar som kan leda till en regering. Dagens nyheter, 2018-09-27. 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-tre-sma-oppningar-som-kan-leda-till-en-regering/ (Hämtad: 

2018-12-03). 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-tre-sma-oppningar-som-kan-leda-till-en-regering/


 

16 

 

 Att Annie Lööf och Jan Björklund plötsligt skulle säga ja till att sitta i en regering som släpps fram 

av Sverigedemokraterna räknar nog inte ens Ulf Kristersson med. Genast efter Kristersson 

presskonferens lät också Annie Lööf meddela att hon aldrig kommer att sitta i en regering som kräver 

aktivt stöd av Sverigedemokraterna.32 

 

I detta citat är det återigen Ls och Cs relation till Sverigedemokraterna som ytterst nyttjas som 

belägg för att en Alliansregering är osannolik, men istället för att tala om partierna används 

partiledarna som ersättare för dem, även om de utgör samma entiteter i frågan. Huruvida partiet 

eller partiledaren används som kanal för argumentet är således oviktigt, alltså faller dessa under 

samma topik. Det finns dock situationer där partiers relationer till partiledare används särskilt 

från partiet, exempelvis: 

 

Sverigedemokraterna försöker knyta band med Moderaterna, men de skulle helst vilja se en annan 

M-ledare. Mittenpartierna har de senaste dagarna blivit mer skeptiska till Kristerssons ledning av 

Alliansen.33  

 

Även här behandlar det dock relationer mellan partiledare och partier, och är i min mening inte 

distinkt nog att behandla som en skild topik. 

Attitydtopiken 

Attitydtopiken är snarlik relationstopiken, men är ändå distinkt eftersom den behandlar partier 

och partiledares attityder till specifika regeringsalternativ istället relationerna mellan partierna, 

till exempel: 

 

Sedan dess har Alliansen försökt framställa sig som det självskrivna regeringsalternativet. Men 

Stefan Löfven har upprepat att han aldrig kan tänka sig att stödja en Alliansregering. Och inom 

Alliansen har partierna helt olika uppfattningar när det gäller att söka stöd av Sverigedemokraterna. 

Men också den diskussionen tycks nu vara överspelad.34 

 

                                                

32 Mats Knutson, M-ledaren ökar pressen på C och L. SVT, 2018-10-09. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-

ledaren-okar-pressen-pa-c-och-l (Hämtad:2018-12-09). 
33 Ewa Stenberg, Blir inte Kristersson statsminister blir han nog föredetting. Dagens nyheter, 2018-10-10. 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-blir-inte-kristersson-statsminister-blir-han-nog-foredetting/ 

(Hämtad: 2018-12-03). 
34 Mats Knutson, Krävs kanske en trollkarl och inte en talman. SVT, 2018-09-27. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-kravs-kanske-en-trollkarl-och-inte-en-talman (Hämtad: 2018-12-07). 

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-ledaren-okar-pressen-pa-c-och-l
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-ledaren-okar-pressen-pa-c-och-l
https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-blir-inte-kristersson-statsminister-blir-han-nog-foredetting/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-kravs-kanske-en-trollkarl-och-inte-en-talman
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Här är det Stefan Löfvens motvilja till alliansen som regeringsalternativ som är den primära 

källan för argumentet, topiken agerar dock i samklang med relationstopiken i den del av 

argumentet som behandlar allianspartiernas olika hållning till vilka olika stödpartier alliansen 

som regeringsalternativ bör söka övertyga att stödja dem.  

Konstellationstopiken 

Argument som placerats under konstellationstopiken är de som framlägger de olika alternativen 

som partierna och partiledarna har att ta hänsyn till exemplifierat av följande stycke från 

”Återstår bara att fördela skulden för alliansens död”: 

 

Moderatledaren Ulf Kristersson försöker pressa Centern och Liberalerna.  De fyra borgerliga 

partierna har tidigare gjort en kompromiss om att de ska försöka gå fram med en gemensam regering, 

bygd på samarbete med Socialdemokraterna. Nu ger Ulf Kristersson upp den planen. Han säger att 

han ändå vill söka stöd för en alliansregering. Men den kan bara tillträda om SD släpper fram den 

genom att lägga ner sina röster. Och för att göra det vill Jimmie Åkessons parti ha något rejält i 

utbyte. Sannolikt tänker sig Moderaterna försöka pressa C och L att släppa fram en M och KD-

regering. Det är kontroversiellt eftersom en sådan regering ju blir minst lika beroende av SD:s stöd 

som en alliansregering, vilket ju C och L lovat att inte medverka till.35 

 

Detta stycke grundas i att Kristerssons primära regeringsförslag, Alliansen, inte kommer kunna 

träda fram utan stöd av SD, vilket inte accepteras av C och L. Den första delen av detta är alltså 

ett exempel på relationstopiken eftersom den behandlar hur C och L förhåller sig till SD, 

därefter tillkommer dock en ny grund på vilken resten av argumentet vilar, ett nytt 

regeringsalternativ, M + KD. Denna topik används även för spekulation om vad 

konsekvenserna av olika händelser kan tänkas vara. Som syns i det ovanstående citatet 

förekommer konstellationstopiken främst i samklang med andra topiker, men är distinkt i att 

producera de alternativ som diskuteras.  

 

 

 

 

                                                

35 Ewa Stenberg, Återstår bara att fördela skulden för Alliansens död. Dagens nyheter, 2018-10-09. 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-fragan-ar-nar-alliansen-ska-se-sanningen-i-vitogat/ (Hämtad: 

2018-12-03). 

 

https://www.dn.se/debatt/vi-bjuder-in-stefan-lofven-till-samtal-om-samarbete-over-blockgransen/
https://www.dn.se/debatt/vi-bjuder-in-stefan-lofven-till-samtal-om-samarbete-over-blockgransen/
https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-fragan-ar-nar-alliansen-ska-se-sanningen-i-vitogat/
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Förutsättningstopiken 

De argument som kategoriserats under förutsättningstopiken hämtas från vad de olika 

statsministerkandidaterna behöver åstadkomma och vad som behöver ske för att de olika 

regeringsalternativen ska vara realistiska, exemplifierat av:  

 

När det har tagit stopp kommer Alliansen att få ta ställning till det scenario som många moderater 

och kristdemokrater redan diskuterar: Går-det-så-går-det-regeringen. Den innebär att Ulf 

Kristersson håller tummarna för att Sverigedemokraterna ska lägga ner rösterna i en kommande 

statsministeromröstning, trots försäkringar om motsatsen. Och Alliansen hoppas att budgeten ska gå 

igenom, trots att både SD och de rödgröna kan fälla den.36 

 

Denna typ av argument hämtas från vad som behöver ske för att ett regeringsalternativ ska 

kunna komma fram, i detta fall att SD lägger ned sina röster, den andra varianten, det vill säga 

vad en kandidat behöver åstadkomma för att få igenom ett alternativ exemplifieras av följande 

citat ur ”Mission impossible för Ulf Kristersson”: 

 

Därmed ser det alltså ut som att Ulf Kristersson bara kan bli statsminister om Alliansen splittras. 

Men väljer han i ett sådant läge att försöka få till stånd en regering enbart med Moderaterna och 

Kristdemokraterna, som släpps fram av Sverigedemokraterna, riskerar han samtidigt att driva 

Centerpartiet och Liberalerna rakt i armarna på Stefan Löfven. Det är det Socialdemokraterna 

hoppas på. Då kan Löfven sitta kvar i Rosenbad.37 

 

Detta argument behandlar både vad Ulf Kristersson behöver åstadkomma för att kunna bli 

statsminister, det vill säga att skapa ett regeringsalternativ som släpps fram av SD, men som 

samtidigt accepteras av L och C, samt hur samma agerande potentiellt kan ge upphov till en 

situation där Stefan Löfven innehar möjligheten att bli framsläppt som statsminister. 

Situationstopiken 

En annan viktig källa till argument i materialet är det parlamentariska läget, vilket ju är vad som 

givit upphov till denna svåra regeringsbildningsprocess, argument hämtade ur detta har 

kategoriserats under situationstopiken. Denna källa lämnas i mångt och mycket outtalad, och 

refereras sällan direkt till men är likväl central för mer eller mindre alla argument för eller mot 

                                                

36 Ewa Stenberg, Ulf Kristersson riskerar att slå sig mot kaklet tre gånger i rad. Dagens nyheter, 2018-10-02. 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-ulf-kristersson-riskerar-att-sla-sig-mot-kaklet-tre-ganger-i-rad/ 

(Hämtad: 2018-12-03). 
37 Mats Knutson, Mission impossible för Ulf Kristersson. SVT, 2018-10-02. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-mission-impossible-for-ulf-kristersson (Hämtad: 2018-12-07). 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-ulf-kristersson-riskerar-att-sla-sig-mot-kaklet-tre-ganger-i-rad/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-mission-impossible-for-ulf-kristersson
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olika händelser, kandidater och regeringsalternativ, eftersom alla andra typer av argument i 

mångt och mycket nödvändigtvis vilar på den. Exempel på ett argument hämtat ur denna topik 

är:  

 

Det är svårt att se hur Ulf Kristersson med trovärdigheten i behåll ska kunna köra vidare ännu en 

vecka i samma hjulspår som hittills. Så länge Alliansen håller fast vid positionen att inte bli 

framsläppt av Sverigedemokraterna finns egentligen inga andra alternativ för att kunna tillträda som 

regering.38 

 

Hela detta argument är grundat i faktumet att ingen sida har några tydliga övertag för att 

framföra ett trovärdigt regeringsalternativ utan stöd från antingen SD eller det andra blocket, 

vilket är en konsekvens av den parlamentariska situationen. 

Strategitopiken och Vallöftestopiken 

De sista två topikerna har jag givit ganska självförklarande namn; Strategitopiken och 

Vallöftestopiken. Den första behandlar hur de olika partierna, partiledarna och 

statsministerkandidaterna agerar ur ett rent maktperspektiv, exemplifierat av: 

 

Löfvens strategi är uppenbart att avvakta den söndring inom Alliansen som nu sker inför öppen ridå. 

Spänningarna mellan Allianspartierna i synen på Sverigedemokraterna kan i slutändan bli direkt 

avgörande för möjligheten att bilda en ny regering. I så fall kan det bli Stefan Löfven som får sitta 

kvar i Rosenbad, men med nya partners.39 

 

Denna är distinkt från förutsättningstopiken eftersom den tydligt lägger emfas på strategi istället 

för händelseförlopp. 

Den andra av dessa syftar till att förklara aktörernas agerande utifrån vad som sagts och 

lovat innan valet, exempel på detta finns i ”Sprickan mellan M och C kan bli Alliansens 

dödsstöt”: 

 

                                                

38 Mats Knutson, Riskerar att framstå som Bagdad Bob. SVT, 2018-10-08. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-mission-impossible-for-ulf-kristersson (Hämtad: 2018-12-07) 
39 Mats Knutson, Krävs kanske en trollkarl och inte en talman. SVT, 2018-09-27. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-kravs-kanske-en-trollkarl-och-inte-en-talman (Hämtad: 2018-12-07). 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-mission-impossible-for-ulf-kristersson
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-kravs-kanske-en-trollkarl-och-inte-en-talman


 

20 

 

Både Centerpartiet och Liberalerna har villkorat en Alliansregering med att den ska ha stöd över 

blockgränsen. När moderatledaren nu definitivt stänger dörren för en regering med stöd av 

Socialdemokraterna skapar det därför frustration inom både Centerpartiet och Liberalerna.40 

 

Grunden för detta argument är Cs och Ls löften om undvikande av samarbete med SD till varje 

pris. Det bör konstateras att denna, liksom alla de andra topikerna i stor utsträckning fungerar i 

samklang för att formulera de olika argumenten i materialet, allt som oftast grundas argumenten 

i två eller tre olika topiker. 

Topikernas intensitet 

Som nämnts tidigare är topikernas intensitet något som är svårare att bedöma än deras frekvens, 

det bästa sättet att bedöma denna torde vara att se till hur topikerna nyttjas i relation till varandra 

i argumentationen för att på så vis avgöra vilken som är den viktigaste för argumentationen i 

helhet. 

Som konstaterats ovan används de olika topikerna till mycket olika former av 

argumentation och det är inte uppenbart vilken som är mest central för argumentationen som 

helhet. För att avgöra vilka topiker som är mest intensiva i de olika artiklarna behöver först 

artiklarnas centrala ståndpunkter identifieras. I Stenbergs artiklar tycks dessa, i kronologisk 

ordning av publikation vara: att regeringsbildningen kommer ta lång tid, att 

sonderingsuppdraget kommer att vara svårt, att C och L avgör huruvida Kristersson kan bilda 

regering, att en alliansregering är osannolik, att Kristerssons karriär hänger på att lyckas bilda 

regering, att alliansen sannolikt är över och att en blocköverskridande regering förblir 

osannolikt. 

För de två första av dessa ståndpunkter, samt att en alliansregering är osannolik och att 

en blocköverskridande regering förblir osannolik är det främsta argumentet att det 

parlamentariska läget inte lämnar tydligt utrymme för någon specifik regeringskonstellation, ett 

argument som hämtas ur situationstopiken, som stödargument till detta argument nyttjas 

frekvent relationstopiken i formuleringar som denna ur Nu har C och L skickat Kristersson in i 

kaklet:  

 

                                                

40 Mats Knutson, Sprickan mellan M och C kan bli Alliansens dödsstöt. SVT, 2018-10-10. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-sprickan-mellan-m-och-c-kan-bli-alliansens-dodsstot (Hämtad: 2018-

12-09). 

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-sprickan-mellan-m-och-c-kan-bli-alliansens-dodsstot
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De fyra borgerliga partierna har ställts inför att välja mellan två, i deras ögon, onda ting: 

Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna. C och L väljer då S medan Moderaterna och KD 

hoppas att de kan ta sig fram med passivt stöd av Sverigedemokraterna.41  

 

Vad som ställer de borgerliga partierna inför detta dilemma är valresultatet, det vill säga det 

parlamentariska läget. Det bör poängteras att situationstopiken ofta lämnas implicit i dessa 

former av argumentation. Även attitydtopiken används snarlikt, men diskuterar istället 

specifika alternativ hämtade ur konstellationstopiken snarare än hur partiledarna och partierna 

ställer sig i förhållande till varandra i en specifik fråga och argumentationen kan således även i 

denna kontext härledas till situationstopiken. I ett flertal fall utvecklas dessa även till vad som 

de potentiella statsministerkandidaterna behöver göra/vad som behöver hända för att en specifik 

kandidat (framför allt Kristersson) ska kunna bilda regering, dessa former av argumentation 

hämtas då från förutsättningstopiken, exempel på detta finns i följande citat från Djupare 

spricka i Alliansen när Annie Lööf talade om plan B. 

 

Får Kristersson talmannens uppdrag måste han försöka ena sin splittrade allians om att de ska 

försöka regera. De fyra borgerliga partiledarna har ju sagt att de vill bilda en Alliansregering och 

sträckt ut handen till Socialdemokraterna om samarbete i riksdagen. De har också kommit överens 

om att säga nej till att förhandla och samarbeta med SD. Frågan är om det går att förena.42 

 

Här diskuteras Socialdemokraternas attityd till en Alliansregering och deras (brist på) 

samarbetsvilja med en sådan, implicit lämnas att Kristersson måste förmå resterande partiledare 

inom Alliansen att acceptera stöd från Sverigedemokraterna om en Alliansregering ska kunna 

uppstå, på grund av det parlamentariska läget. 

Vad gäller ståndpunkterna att alliansen sannolikt är över, och att C och L avgör huruvida 

Kristersson kan bilda regering kommer argumentationen från konstellationstopiken, där 

Stenberg argumenterar för att ett samarbete som byggts för att vara ett regeringsalternativ inte 

kan hålla när det inte längre är ett sådant, belägg för vilket hämtas från relationstopiken och 

attitydtopiken, där relationerna mellan partierna när de inte längre är i regeringssamarbete visas 

vara problematiska, framför allt blir relationerna svåra när det kommer till attityden till att tillåta 

                                                

41 Ewa Stenberg, Nu har C och L skickat Kristersson in i kaklet. Dagens nyheter, 2018-10-13. 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-nu-har-c-och-l-skickat-kristersson-i-kaklet/ (Hämtad: 2018-12-

04). 
42 Ewa Stenberg, Djupare spricka i alliansen när Annie Lööf talade om plan B. Dagens nyheter, 2018-09-30. 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-alliansen-hanger-pa-en-skor-trad-nu/ (Hämtad: 2018-12-03) 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-nu-har-c-och-l-skickat-kristersson-i-kaklet/
https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-alliansen-hanger-pa-en-skor-trad-nu/
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SDs passiva stöd för en regering. För den andra ståndpunkten läggs därtill att den politiska 

situationen ger C och L avgörande roll för en regering med Kristersson som statsminister. 

Slutligen härleds argumenten för att Kristerssons karriär hänger på förmåga till 

regeringsbildning främst från de vallöften Kristersson givit om maktövertagande, 

argumentationen är således hämtad från vallöftestopiken. 

Knutsons centrala ståndpunkter tycks vara, återigen i kronologisk ordning utifrån 

publikation: att det inte finns några öppningar för regeringsbildning, att en borgerlig regering 

är inkompatibel med allianssamarbetet, att en alliansregering är orealistisk, att centerpartiet och 

liberalerna håller nyckeln till regeringsbildningen, att relationen mellan M och C minskar 

möjligheterna till en borgerlig regering, att Kristersson sannolikt inte kommer lyckas bilda 

regering, att regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. 

Även Knutson hämtar mycket av sin argumentation från situationstopiken på ett sätt snarlikt 

det Stenberg gör, ett argument för att en borgerlig regering är inkompatibel med 

allianssamarbetet från Mission impossible för Ulf Kristersson är exempelvis: 

 

Det är alltså ingen enkel utmaning Ulf Kristersson står inför när han nu ska försöka bilda en regering. 

Att hålla ihop Alliansen och samtidigt bli statsminister kan visa sig vara oförenligt. Att Centerpartiet 

och Liberalerna plötsligt skulle acceptera att ta stöd av Sverigedemokraterna är inte särskilt troligt. 

Att Stefan Löfven plötsligt ändrar sig och stödjer en alliansregering är lika osannolikt.43 

 

I detta argument nyttjas förutsättningstopiken med belägg från attitydtopiken för att påvisa 

varför det är svårt för Kristersson att bilda regering, allt detta hämtas dock från 

situationstopiken, vilken implicit är grunden till hela argumentet, något som stödjs av att stycket 

innan detta diskuterar hur svag en alliansregering skulle bli i den rådande parlamentariska 

situationen. Snarlik argumentation förekommer kring de flesta ståndpunkterna, undantag är 

ståndpunkterna att Centerpartiet och Liberalerna håller nyckeln till regeringsbildningen, och att 

relationen mellan M och C minskar möjligheterna till en borglig regering.  

Kring dessa utgår argumentationen istället från en snarlik, men särskild form som mer 

renodlat baseras på situationstopiken, men som i större utsträckning stödjs av relationstopiken 

istället för attitydtopiken, där framför allt Cs men i viss utsträckning också Ls vågmästarroller 

i regeringsbildningen sätts i centrum och relationerna till M och SD som partier nyttjas för att 

                                                

43 Mats Knutson, Mission impossible för Ulf Kristersson. SVT, 2018-10-02. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-mission-impossible-for-ulf-kristersson (Hämtad: 2018-12-07). 
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förutse deras handlande och på så vis argumentera för ett visst händelseförlopp. Slutligen 

använder Knutson sig av strategitopiken för att förklara vissa specifika beteenden, som 

exempelvis varför Löfven gav bifall för Kristerssons sonderingsuppdrag. 

Tydligt är, hos båda författare att den mest intensiva topiken är situationstopiken, nästan 

all argumentation i materialet grundar sig antingen explicit eller implicit på den, alla vägar leder 

tillbaka till valresultatet. Detta är knappast förvånande med tanke på att valresultatet de facto 

är vad som formulerat den politiska karta som givit upphov till den svåra situation de olika 

partierna, partiledarna och framför allt statsministerkandidaterna måste navigera efter för att 

lyckas bilda en regering. Förutsättningstopiken och konstellationstopiken tycks användas 

väldigt snarlikt av båda författarna, för att illustrera de händelser (vad de olika kandidaterna 

behöver åstadkomma) och alternativ som efter situationen kan ge upphov till en regering. Även 

attitydtopiken och relationstopiken tycks nyttjas på väldigt snarlika sätt, som argument för 

varför eller varför inte dessa händelseförlopp är sannolika att inträffa och varför eller varför 

inte dessa alternativ kan leda till regeringsbildning.  

 

Topikernas frekvens 

Den frekvens med vilken topikerna förekom illustreras bäst med den tabell som följer nedan,  

 Relation Attityd Konstellation Förutsättning Situation Strategi  Vallöfte 

Stenberg 23 18 10 8 7 0 3 

Knutson 22 22 11 11 6 2 3 

 

Som kan konstateras av denna var den mest frekventa topiken i Stenbergs artiklar är alltså 

relationstopiken, medan attitydtopiken och relationstopiken är lika frekventa i Knutsons 

artiklar. Vidare kan konstateras att topikanvändningarna hos de båda är slående lika. De 

skillnader som finns är att Knutsson uttalat diskuterar maktspelet medan Stenberg inte gör så, 

samt att Knutsson i lite större utsträckning diskuterar de olika regeringsalternativen i form av 

små överrepresentationer av attitydtopiken och situationstopiken. Dessa skillnader är dock inte 

stora nog att säga något definitivt. 
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Topikernas gestaltningsform 

Den centrala kvarvarande frågan är då, eftersom frekvens och intensitet för de olika topikerna 

har bedömts, vilka gestaltningsformer de olika topikerna korresponderar mot. Först och främst 

kan konstateras att ingen av de topiker som fanns i materialet alls har något gemensamt med 

skandalgestaltning, triviagestaltning eller annan gestaltning, ingen av artiklarna behandlar alls 

de involverade personernas beteende ur ett moraliskt perspektiv, ej heller förekommer någon 

form av småfakta och med tanke på kontexten hade det varit förvånande om dessa förekommit. 

Frågan blir därmed hur topikerna förhåller sig till de två kvarvarande gestaltningsformerna, sak- 

respektive spelgestaltning.  

Som konstaterat i teoridelen är sakgestaltningens definierande attribut att den beskriver 

vad politikerna vill åstadkomma, medan spelgestaltningens definierande attribut är 

beskrivningen av hur detta åstadkoms. 

Detta medför en dynamik där de olika topikerna tycks bli spel respektive sakliga aspekter 

av samma fenomen och således i mångt och mycket tycks vara särskilda främst av perspektiv, 

där relationstopiken är spelgestaltande, eftersom den enbart behandlar partiernas förhållande 

relativt varandra, medan attitydtopiken är sakgestaltande, eftersom den behandlar partiernas 

attityder till specifika regeringsalternativ, vilket ju faktiskt är en sakfråga eftersom dessa 

alternativ i stor utsträckning förändrar partiernas möjlighet att bedriva sin politik. 

Samma särskiljning finns mellan förutsättningstopiken och konstellationstopiken där 

förutsättningstopiken behandlar hur de olika partierna bör ställa sig relativt varandra för att 

vinna regeringsmakten, ett tydligt exempel på spelgestaltning, medan konstellationstopiken 

behandlar vilka konstellationer som är realistiska regeringsalternativ och därför är saklig. 

Utöver dessa tvådelade topiker är det uppenbart att strategitopiken är spelgestaltande, 

eftersom den, mest tydligt av alla syftar till att illustrera strategin vid maktspel, och att 

vallöftestopiken är sakgestaltande eftersom denna specifikt behandlar hur partierna ställer sig i 

förhållande till sina vallöften. 

Kvarvarande är då den mest intensiva topiken hos båda kommentatorerna, 

situationstopiken vilken är den klart svåraste att kategorisera, dels utgör den kartan inom vilket 

det politiska maktspelet tar plats och dels utgör den förutsättningarna för att bilda en regering, 

den utgör dock väljarnas vilja och är således någonting utanför politiken som politikerna måste 

ta hänsyn till, således skulle jag kalla den sakgestaltande, eftersom den utgör förutsättningarna 

för maktspelet snarare än en del av det, och främst utgör ett sakligt faktum som bildar 

förutsättningarna för de olika partierna att bedriva sin politik. 
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Kommentatorernas gestaltningsform 

Som kan konstaterades i ovanstående del ligger intensiteten i båda kommentatorernas material 

i större utsträckning i sakgestaltande topiker än i spelgestaltande sådana eftersom den mest 

intensiva topiken, situationstopiken bedömdes vara sakgestaltande, och eftersom resterande 

topiker som bedömdes som centrala för argumentationen kunde delas in i par vilka var sak- 

respektive spelgestaltande och således var otillräckligt vinklade för att överväga den mest 

centrala topiken. 

Det fanns även en mindre överrepresentation av de sakgestaltande topikerna i materialet, 

denna var emellertid synnerligen liten, det bör dock poängteras att den största topiken i 

Stenbergs material med ganska god marginal var spelgestaltande. 

Det finns inte tillräckliga skillnader i materialet för att påvisa några större skillnader i hur 

de olika kommentatorerna gestaltar politiken, det är snarare slående hur snarlikt deras 

användande av topikerna och hur likt uppbyggda många av argumenten i artiklarna, och 

artiklarna själva är. 
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Slutsats, Diskussion och Sammanfattning 

Slutsats 

Undersökningen har alltså syftat till att besvara följande frågeställningarna och följande svar 

har framkommit:  

Vilka gestaltningsformer fanns i Ewa Stenberg och Mats Knutsons artiklar om 

regeringsbildningen under Ulf Kristerssons sonderingsperiod? 

Det är tydligt att både sak- och spelgestaltning förekommer i kommenterandet av Kristerssons 

sondering, sakgestaltningen förekommer i varierande former medan spelgestaltningen främst 

tycks nyttjas för att argumentera för sakliga händelseförlopp. Sakgestaltningen tycks 

förekomma i lite större utsträckning än spelgestaltningen, och tycks främst vara viktigare för 

argumentationen hos båda kommentatorerna. 

Hur skiljer sig gestaltningen mellan Ewa Stenberg och Mats Knutson? 

Kommentatorerna argumenterade slående likt varandra till topiker och till struktur, de 

skillnader som fanns var att Stenberg nyttjade partiernas relationer till varandra som argument 

i större utsträckning än Knutson, medan Knutson nyttjade attityder till specifika 

regeringsalternativ i större utsträckning, den första är spelgestaltande medan den andra är 

sakgestaltande. Knutson nyttjade dock andra spelgestaltande topiker i större utsträckning än 

Stenberg gjorde, det finns således inte underlag i materialet för att påstå att den ena nyttjar en 

av gestaltningsformerna mer än den andra. 

Diskussion 

Det viktigaste resultatet är klart att sakgestaltningen faktiskt tycks vara viktigare för de 

undersökta kommentatorerna än vad spelgestaltningen är, detta står i kontrast till vad 

exempelvis Kock menat på tenderar att vara fallet, även Strömbäck frågar sig själv huruvida 

spelgestaltningen får mer utrymme än den förtjänar, men konstaterar att det inte är en 

vetenskaplig fråga, huruvida den får mer utrymme än den förtjänar är inget denna undersökning 

syftade till att besvara, men den är åtminstone inte den viktigaste för dessa kommentatorer kring 

detta ämne. Spelgestaltningen är definitivt en viktig aspekt av den politiska kommentatorns 

uppgift eftersom det är viktigt för medborgarna att veta hur de olika partierna agerar i 
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förhållande för varandra, sakgestaltningen är dock definitivt viktigare då partiernas förhållande 

till varandra är föga intressant utan kunskap om partiernas sakliga hållningar. 

Det är en intressant fråga huruvida valrörelsens närhet till kommentarerna har något att 

göra med vilka gestaltningsformer kommentatorerna nyttjar, den kräver dock en större 

undersökning än utrymmet för denna för att besvara. Det är dock rimligt att misstänka att så 

skulle kunna vara fallet, med tanke på att de undersökningar som gjorts tidigare varit 

synnerligen eniga om att spelgestaltningen är den dominerande, något som tydligt inte är fallet 

i materialet. En annan möjlighet är att regeringsbildningen specifikt är ett ämne där de båda 

formerna av gestaltning dels är nära besläktade och dels bedöms som jämförbart viktiga, vilket 

är rimligt att misstänka, just som många av topikerna som kännetecknar de olika 

gestaltningstyperna är snarlika med detaljskillnader som placerar dem i de olika kategorierna. 

Just som många av topikerna är spegelvända par som behandlar snarlika ämnen torde 

tolkningen av gestaltningen, speciellt i situationer där tolkning sker vid ett kort ögonkast, vara 

ganska fri.  Med tanke på detta är en fråga som bör ställas vad som är mest relevant, 

kommentatorns avsikt med artikeln eller läsarens uppfattning av den. Beroende på läsarens 

attityd till politiken kan mer eller mindre alla artiklarna tyckas vara antingen spel eller 

sakgestaltande, där en cynisk läsare sannolikt skulle se de topiker som framkom vara 

sakgestaltande som spelgestaltande, och en mindre cynisk sådan skulle göra tvärt om.  

En annan central fråga är huruvida dessa kommentatorer är representativa för en helhet, 

det hade varit intressant att undersöka dem jämte fler kommentatorer, återigen är dock detta 

något som är för stort i omfång för att göra väl i denna undersökning. 

Föregående är även det största problemet med denna undersökning, eftersom endast två 

kommentatorer undersöks är det svårt att säga något om kommentatorerna som en helhet. Som 

konstaterades i metodproblemsdelen är dessa dock två av de sannolikt mest inflytelserika 

sådana och således kan de ur ett rent publikperspektiv anses viktiga nog att vara värda att 

studera just för att dessa två är hur en stor del av populationen upplever den politiska 

kommentaren. 

Vidare är intressant hur de båda kommentatorerna nyttjade sig av implicit argumentation, 

något som syns i att den mest intensiva topiken för de båda var en av de mindre frekventa, något 

som främst berodde på att den konstant låg outtalad relaterad till de andra topikerna, och således 

nyttjades i sin frånvaro. Att den främst användes implicit beror sannolikt på att kunskap om det 

parlamentariska läget sannolikt är tillräcklig hos respektive kommentators publik för att de inte 

ska se särskilt mycket anledning att direkt referera till det. Istället görs detta genom påståenden 
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om sannolikheter för vissa händelser, eller genom att exempelvis poängtera att ett parti tycker 

något vilket gör en specifik regeringskonstellation osannolik. 

Utöver detta är intressant hur lika båda kommentatorernas argumentation är topiskt och 

strukturellt. Visserligen är kommentatorernas artiklar i stor utsträckning respons till specifika 

händelser, men det som konstaterats av Bengtsson har kommentatorerna stort utrymme att tolka 

dessa händelser efter eget tycke, vilket borde medföra att vikt läggs vid olika saker hos de olika 

kommentatorerna. Att så inte är fallet i materialet kan vara ett tecken på att genren är 

förhållandevis restriktiv. 

Slutligen skulle det vara intressant att se huruvida Kristerssons sonderingsperiod 

gestaltades annorlunda än de andra statsministerkandidaternas, eftersom varje misslyckad 

kandidatur ökade risken för ett nyval är detta en möjlighet att testa hypotesen om att 

spelgestaltning blir mer prominent desto närmre en valrörelse kommentaren sker. 

Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att granska politisk kommentar i en situation utan 

stundande valrörelse för att avgöra om den dominans spelgestaltning innehar i valrörelser även 

förekommer utanför sådana. Vidare har av intresse varit att jämföra en tongivande kommentator 

från kommersiell media, med en från public service för att utreda huruvida några väsentliga 

skillnader fanns mellan dem. Eftersom den utgjorde en intressant politisk period, placerad långt 

från ett val valdes Ulf Kristerssons sonderingsperiod under hösten 2018 som 

undersökningsobjekt, med ämnet regeringsbildningen och artiklar publicerade i 

kommentatorernas namn och som analyser gjorda av dem som urvalsmekanismer. 

För att besvara detta har en topografisk undersökning gjorts, för utredande av vilka typer 

av argument som kommentatorerna nyttjade. Utifrån begreppen frekvens och intensitet 

rangordnades de identifierade topikernas vikt i materialet, för att sedan kategoriseras efter de 

tidigare urskilda gestaltningsformerna sakgestaltning, spelgestaltning, skandalgestaltning, 

triviagestaltning och annan gestaltning. 

Ur denna undersökning framkom att de båda kommentatorerna nyttjade sak- och 

spelgestaltande topiker i ungefär lika stor utsträckning, ingen av de andra gestaltningsformerna 

förekom över huvud taget. De sakgestaltande topikerna tycks ha varit aningen viktigare för båda 

kommentatorerna, och slående är hur snarlik argumentationen var hos de båda.  

Vid sidan av detta har även framkommit att sak- och spelgestaltning är snarlikt, 

åtminstone vad gäller frågan som undersökts, vilket innebär att läsaren har stort utrymme för 

tolkning av gestaltningsformerna i en artikel. 
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