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Abstract 

 

Title: How to Construct the Perfect Scandal – a study of the news reported by Expressen concerning the 

SD-scandal 

Author: Linnea Ivarsson 

 

This C-paper presents the incident concerning the political party Sverigedemokraterna in Expressen in 

November 2012. The newspaper was the main source of the news reporting with the mobile phone 

camera film from the occurance and led the way of the news reporting in Sweden about three party 

members. 

The paper investigates how the story telling of the so called SD-scandal was constructed, using Critical 

Discourse Analysis as the analysis method combined with selected parts from the analysis method of 

critical linguistics. The theories that have been used to establish the results of the analysis are Critical 

Discourse as a theory based on Norman Fairclough and Teun A. van Dijks theoretical keystones 

combined with Sigurd Allerns and Ester Pollacks theories and schematic point of view on the 

constructions of political scandals in media. 

With the theories and analysis methods above mentioned the results turned out to confirm the theory 

about how political scandals in media are constructed and designed with certain strategies and agenda. 

The authors of the articles in Expressen showed the reader that they throughout the process had a 

certain plan with the material the editors of the newspaper had before the scandal burst. The way they 

used quotes from the witnesses, the leader Jimmie Åkesson and from the political members combined 

with how they edited the mobile phone film and published it in a strategic way analyzed with the 

discourse analysis as a starting point showed that the newspaper constructed the roles and the discourse 

that were intermediated. Coincidences did not exist in this news reporting and the process from the first 

interview with the witness until the last article when some of the men were resigned seemed to have 

been strategically planned out even before the first article was published. 

In the conclusion of the paper it shows that Expressen seemed to have a well planned strategy in their 

news reporting of the three politicians in the film and the occurrences. Political scandals in media have 

looked the same for quite some time and by the result of this analysis it will still have the same 

construction since the outcome of this story was effective and profiting for the newspaper. At the same 

time, the discourse of hypocritical and lying politicians is effectively reproduced through how the 

reporting was constructed and angled. Even though racism might have seemed to be the main theme of 

the articles, the purpose seemed to have been to put the politicians in a precarious and almost unfixable 

situation, a process we have seen many times before in media. 

 

Keywords: Discourse, political scandals, Sverigedemokraterna, news reporting, political hypocrisy, 

racism 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Politiska skandaler är ett ständigt återkommande och aktuellt ämne i medier. Kvällstidningar som 

Expressen och Aftonbladet är inte de enda som rapporterar om ljugande politiker och skumma affärer 

i de politiska korridorerna. Det är processer som det skrivs och talas om i många olika mediala forum 

då det är en samhällelig fråga som rör gemene man i folkhemmet då det kan påverka varje individ. 

Trots att innehåll, utformning och händelseförlopp kan skilja sig åt mellan olika politiska skandaler så 

är uppbyggnaden av den typen av mediala processer ofta likartade när det kommit till allmän 

kännedom att en statsman trampat i klaveret (Allern och Pollack 2009:17). 

  

År 2010 röstades Sverigedemokraterna(SD) in i den svenska riksdagen och har både innan och efter 

det blev ett riksdagsparti varit ett hett diskussionsämne i landets medier. Under de senaste åren har 

SD offentligt kritiserats för sin kontroversiella och främlingsfientliga invandrarpolitik men samtidigt 

haft en stadig ökning av anhängare i landet (http://www.unitedminds.se 2013-03-20 11.41). Under 

hösten 2010 uppdagas en internetfilm på komikern Soran Ismail där tre SD-politiker hamnat i en 

dispyt med bland andra en berusad man. De tre SD-medlemmarna, Erik Almqvist, Kent Ekeroth och 

Christian Westling, hade vid tillfället för händelserna på filmen alla förtroendeuppdrag inom partiet, 

bland annat som riksdagsledamöter. Enligt ett uttalande från Almqvist efter publiceringen av filmen 

menar han att SD-medlemmarna attackerades av mannen och försvarade sig genom att sparka emot 

honom. Efter händelsen kritiserades Soran Ismail av ett antal Sverigedemokrater för att ha publicerat 

utvalda delar av mobilfilmen. Genom redigering och klippning skulle Ismail ha förvridit bilden av 

händelsen. Samtidigt håller Almqvist fast vid versionen att han blivit attackerad av den berusade 

mannen. Ismails film uppmärksammades inte till den grad att några större konsekvenser drabbade 

SD-politikerna för sparkarna mot mannen samtidigt som Ismails film släpptes bara i en klippt version 

på internet. Detta gjorde att ingen av parterna kunde bevisa varken att SD-politikerna varit skyldiga 

till något brottsligt samtidigt som SD inte heller kunde bevisa att de i nödvärn försvarat sig mannen på 

filmen. Efter hösten 2010 hade de mediala diskussionerna runt händelserna på mobilfilmerna blivit 

färre, fram till i mitten av november 2012 då kvällstidningen Expressen publicerade tre stycken nya 

och oredigerade mobilfilmer från samma händelse, men från Kent Ekeroths kamera. 

 

På mobilfilmerna som Expressen publicerade syns det att de tre SD-medlemmarna genom rasistiska 

och sexistiska uttryck som bland annat ”blatte”, ”babbe”, ”hora” och sparkar och knuffar kränkt ett 

flertal personer som kom i deras väg under kvällen för händelsen. Efter att ha muntligt uttryckt sig 

kränkande plockade männen upp järnrör menade som vapen, dock utan att ha brukat våld mot någon. 

Männen betedde sig hotfullt och rasistiskt på ett flertal olika sätt och när polis kom till platsen ljög och 

bortförklarade de sig med att de försvarat sig i nödvärn och att anklagelserna om rasistiska utfall var 

falska. En version som kom att förändras efter att Expressen släppt filmerna på sin webbsida och 

politikerna försökt bortförklara sina ageranden. 
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1.2 Forskningsfråga 

Att undersöka processen kring nyhetsrapporteringen om SD-skandalen, koncentrerat till den första 

veckan efter publiceringen, är intressant då tidningen har publicerat olika delar av information vid 

olika tillfällen, en publiceringsprocess som gör att funderingar uppstår om publiceringen ska ha skett i 

direkt anknytning till när redaktionen kommit över mobilfilmen eller med stor eftertänksamhet. Just 

denna fundering är vad denna uppsats syftat till att undersöka och är anledningen till varför det är 

viktigt att forska i detta område. Konstruktioner av nyheter i allmänhet och nyhetsrapportering om 

politiska skandaler i synnerhet är ett intressant fenomen att titta på och bör belysas för att bidra till att 

publik och samhälle att få förståelse för hur nyheter byggs upp och konstrueras. 

  

Expressen var det första nyhetsmedium som publicerade en fullskalig artikel om SD-skandalen. 

Tidningen stod för hela avslöjandet och i samband med detta debatterades de tre SD-politikerna, 

partiet i sig och partiets politik intensivt under en period. Med artiklarna som facit i hand kan det 

tolkas som att en specifik struktur och konstruktion för att leda händelseförloppet åt en viss riktning 

finns i rapporteringen om SD-skandalen. Kvällstidningen Expressen hade en frekvent 

nyhetsuppdatering kring händelsen som första källa vilket gör det intressant att titta på hur tidningen 

publicerade information om skandalen. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur man skrev 

om händelsen och de inblandade personerna under den mest kritiska perioden. 

 

Nyhetsrapporteringen är en intresseväckande fråga att titta närmare på eftersom svenska mediers 

rapportering kring SD under flera år varit en het diskussionsfråga. Detta eftersom det är ett parti som 

har invandringspolitik som en av partiets största frågor och från flera håll kritiserats för en rasistisk 

och främlingsfientlig partipolitik. Den svenska journalistkårens ståndpunkt kring partiet kan inte 

fastställas har varit öppet kritisk men diskussionerna har varit återkommande runt om det rapporteras 

om Sverigedemokraterna på samma villkor som för de andra partierna i riksdagen(Häger 2012:47). Att 

se hur några av våra största tidningar faktiskt rapporterar om SD som ett riksdagsparti och om det 

finns någon viss strategi i rapporteringen om skandalen är en ständigt aktuell fråga, både för läsare 

men också för landets journalistkår i synnerhet. Expressen publicerade ett antal olika filmklipp på en 

och samma händelse vid olika tillfällen, vilket gör att funderingar uppstår om publiceringen sett ut 

som den gjort på grund av att skapa en systematik i rapporteringen eller möjligtvis bara för att sälja 

lösnummer och locka läsare. 

 

Mobilfilmen som släpptes av Expressen är ett av många tillfällen som ger intrycket av SD som ett 

främlingsfientligt parti. En massiv rapportering kring den centrala händelsen pågick under flera 

veckors tid och även fler liknande incidenter med företrädare för SD som avslöjats göra 

främlingsfientliga uttalanden uppdagades i medier. Den skandal som blossade upp i svenska medier 

utifrån mobilfilmerna har varit en intressant process att följa som läsare. Med tidigare politiska 

skandaler och deras uppbyggnad som referenspunkt kan det vara intressant att se hur man byggt upp 
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och reproducerat samhälleliga diskurser runt politiska lögner och de politiska skandaler som skapas 

och utvecklas. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Expressen konstruerar berättelsen om SD-skandalen och 

analysera hur konstruktionen bidrar till vilka diskurser som skapas eller reproducerat i 

rapporteringen. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur har Expressens formuleringar om händelsen, personerna, och partiet bidragit till 

publiceringens struktur? 

 Går det att urskilja någon strategi bakom Expressens artiklar och hur rapporteringen 

konstruerats?  

 Vilka diskurser går att utskilja i artiklarna? 
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2. Teori och tidigare forskning 
 

2.1 Teori 

2.1.1 Diskursbegreppet 

Begreppet ”diskurs” är ett mångfacetterat begrepp som kan ha flera olika betydelser beroende på i 

vilket sammanhang diskursbegreppet används. I grunden kan diskurs direktöversättas till ”talad 

kommunikation eller debatt”, eventuellt ”formell diskussion eller debatt”. Diskursiv praktik som 

behandlas och används inom medier kan alltså betraktas som en typ av förmedling av språk och 

text(Phelan och Dahlberg 2011:5). Winther Jörgensen och Phillips beskriver diskursbegreppet som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen eller utsnitt av världen” (2000:7). Inom en sociokulturell 

värld kan diskurs övergripande förklaras som styrande strukturer eller betydelsemönster och 

bestämda konventioner som är kopplade till samhällets maktdimensioner. I denna uppsats kommer 

diskursbegreppet användas som teoretisk utgångspunkt för en analys av text. ”Text” är i sig ett 

begrepp som inte bara innefattar text som i bokstäver utan yttringar av alla typer som i någon mening 

kan läsas och tolkas men i just denna undersökning kommer text att innebära skrivna texter och 

artiklar (Lindgren 2003:14). Alla texter som produceras är organiserade i enhet med koder och 

underkoder som återspeglar bestämda värderingar, attityder, övertygelser, antagande och praktiker i 

samhället (Lindgren 2009:110). Vad får sägas, på vilket sätt och av vem? Dessa är konventioner och 

regler som är en produkt av diskurser (Lindgren 2009:111). Kommunikation av alla slag involverar 

specialiserad kunskap av olika sorter och är språkliga ordningar och uttryckta föreställningar om något 

och diskurs är ett givet sätt att tänka om, tala om och förhålla sig till bestämda fenomen. 

 

Diskurser innebär genom alla de konventioner och normer som råder att det finns maktförhållanden i 

samhället. Makt behöver dock inte vara bundet till specifika aktörer, utan är snarare något som 

genomsyrar sociala relationer enligt idéhistorikern Michel Foucault (Foucault 56:1970). Diskurs 

produceras av allt och kan definieras som summan av all interaktion i ett samhälle, inklusive de mer 

abstrakta och osynliga strukturerna och normerna som ett samhälle innefattar (Ekström & Larsson 

2010:272). När något sägs genom offentliga samtal, text, bild, film eller andra kulturella produktioner 

så sker det i ett sammanhang där det finns regler och diskurs i text innebär att texten interagerar med 

sin kontext eller sammanhang. Hur språkets sociala, historiska, kulturella och politiska sammanhang 

påverkar de betydelser och innebörder som skapas är en produkt av diskurs. De maktrelationer som 

skapas genom diskurs innebär att vissa röster och perspektiv hörs medan andra inte hörs vilket i sin 

tur betyder att vissa tolkningar ignoreras till förmån för andra, maktrelationer i text som i denna 

uppsats ska undersökas djupare (Lindgren 2009:112f). 

 

2.2 Kritisk diskursanalys som teori 
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Begreppet ideologi som är en grundpelare i kritisk diskursanalys kan utifrån kulturkritikern och 

filosofen Slavoj Zizek förklaras vara en samling idéer som sammantaget befäster en tro eller 

övertygelse om någonting och produceras mellan människor genom praktiker och olika ritualer. I 

fysisk och konkret form kan en ideologi gestaltas genom olika samhälleliga institutioner (Zizek 

1999:15). Ideologi handlar i grund och botten om att vinna makt för att kunna utöva politisk och 

ekonomisk kontroll och hur olika grupper på olika sätt arbetar för att nå ut till och påverka andra 

människor för att utöka andelen anhängare för att på så sätt växa och bli större i samhället och på så 

sätt få mer makt. Makt behöver dock inte nödvändigtvis betyda en renodlad diktatur, utan kan också 

utövas för att skapa demokrati och mänskliga rättigheter på ett ställe (Zizek 1999:15f). En ideologi bör 

alltså bestå av de tre olika beståndsdelarna tro, institutioner och ritualer eller praktiker. På samma sätt 

kan ideologisk eller politiskt anknuten nyhetsproduktion jämföras med de tre beståndsdelarna, då 

medier kan använda sin produktion, sin makt, för att producera en viss ideologi, exempelvis i de 

artiklarna Expressen skrivit om SD efter den aktuella händelsen. Att försöka blotta dessa 

maktförhållanden och hur till exempel medier upprätthåller dessa maktförhållanden är en viktig del av 

så kallad ideologikritik. Ett verktyg som används för att upprätthålla maktrelationer och befästa 

ideologier är språket (Zizek 1999:16). 

 

Vid en ideologikritisk undersökning med nyheter som utgångspunkt så är oftast basen en händelse 

som uppkommit på grund av olika politiska, ekonomiska eller kulturella konflikter. När texten sedan 

produceras och sprids genom medier är det lätt att det sprids okritisk information som kan leda till 

felaktiga konstateranden om den som opartisk fakta just därför informationen är producerats på att 

sådant sätt att den verkar vara icke-ideologisk och opartisk. Ett maktintresse som ser ut att vara 

neutral information är likvärdigt med ideologi, en ideologi som läsare förmedlar vidare när texten inte 

ifrågasätts (Zizek 1999:15ff). Kulturella förställningar som skapats av människan och funnits länge blir 

normer och blir till slut en del av vardagen och i det närmsta oföränderliga regler, trots att det är 

skapat av oss själva från första början. Till slut blir det svårt att skilja på vad som är föreställningar 

eller rena fakta och på detta sätt befäster även nyhetsmedier ideologier, maktintressen och tankesätt 

och dessa passerar obemärkt förbi i till exempel nyhetsmedier (Zizek 1999:17). Ideologikritik innebär 

däremot inte att man kan gå från falsk kunskap, ideologi, till en absolut sanning, icke-ideologi 

eftersom alla idéer i samhället på något sätt, antingen mer eller mindre, är ideologiska, och så även i 

tidningar som den som ska undersökas i denna uppsats. Diskurs och ideologi finns med andra ord 

överallt, skillnaden är bara att olika delar av samhället är olika mycket ideologiskt förankrade. Ett 

exempel på det är vetenskap som något, i de flesta fall, mindre ideologiskt medan politik är något som 

till största del handlar om ideologi. Ideologi består alltså både av pålitliga kunskaper och mindre 

trovärdiga påståenden (Ekström och Larsson 2010:270). Ett sätt att vara ideologikritisk på är att titta 

närmare på hur man skiljer på och separerar ämnen från varandra. Olika ämnen kan enligt en slags 

rapportering påverka varandra på olika vis eller till och med hur olika faktorer kan skapa andra eller 

inte kan existera utan en annan. På så sätt skapas strukturer i vad som styr vad eller vilken verklighet 

eller ideologi som blir utgångspunkten i samhället, eller som i detta fall en tidning och dess 

nyhetsrapportering (Zizek 1999:15ff). 
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Läsarna av nyheter och artiklar har alla olika förförståelse och bakgrund vilket gör att man tolkar 

texter på många olika sätt. På samma sätt har också journalister, redaktörer eller andra grupper av 

människor som producerar nyheter sina bakgrunder och erfarenheter. Dessa förutsättningar påverkar 

i sin tur hur individen uppfattar innehållet, men också hur innehållet presenteras. Nyheterna är sedan 

också i sin tur producerade inom språkliga och samhälleliga strukturer, vilket kan benämnas som 

nyheter som diskurs. Dessa strukturer kan i vissa fall vara socialt skapade tankesätt och värderingar 

som är skapade av samhället, strukturer som lätt kan förväxlas med neutral information eller fakta 

eftersom dessa föreställningar är så djupt förankrade (Ekström och Larsson 2010:274). 

Vid en analys som den som kommer göras i denna uppsats är det viktigt att se förbi dessa 

föreställningar då det kan antas att de konventioner som är ”sanningar” inte är analyserbara. Logik, 

självklarheter, eller ämnen som inte verkar vara diskuterbara kan i själva verket innehålla dolda 

ideologier. Svårigheter som kan uppstå när en kritisk diskursanalys ska utföras är att analyseraren 

själv måste ta ett steg bakåt från sin egen kultur och sina egna förbestämda konventioner och 

”sanningar”. Att stå oberoende inför en diskursanalys är i det närmsta omöjligt med tanke på all 

förförståelse varje individ har och gör att det aldrig går att kliva ur sin egen verklighet och se världen 

med ett helt objektivt perspektiv. Däremot kan de konventioner och sociala normer man tagit del av 

också vara till ens fördel i analysen och bör utnyttjas om man kan se helhetsbilden från ett större 

perspektiv än bara den personliga infallsvinkeln och den förförståelsen den aktuella analysutföraren 

kan ha (Ekström och Larsson 2010:274). 

 

Analyser av nyheters ideologi omfattar alltså både medvetna och omedvetna händelseförlopp. En 

relevant del av nyhetsideologier är rådande maktförhållanden i samhället och hur de berör mediers 

upprätthållanden av verklighetsuppfattningar, normer och värderingar. En nyhetsanalys innebär 

språkanvändning och diskurs, alltså hur man med hjälp av språket skapar en verklighet och samhället. 

Dessa analyser måste inte nödvändigtvis syfta till att söka sanna och falska verkligheter, utan snarare 

undersöka hur verklighetsperspektiv dominerar i förhållande till andra perspektiv (Ekström och 

Larsson 2010:270f). 

 

2.3 Mediers konstruktion av politiska skandaler 

Den analys som görs på artiklarna är grundad på Sigurd Allerns och Ester Pollacks forskning(2012) om 

hur medier konstruerar politiska skandaler. Skandaler i allmänhet lockar läsare och säljer lösnummer 

och journalister agerar inte bara nyhetsreportrar i skandaler utan tolkar verkligheter och processer 

inom skandaler, så som den händelsen om Expressens rapportering om Sverigedemokraterna. Det vill 

säga att en sådan typ av nyhet inte enligt Allern och Pollack bara består av vad som egentligen händer, 

utan består av händelser som tolkas, ramas in på ett specifikt och strategiskt sätt och sedan blir 

rapporterade om utifrån det. Den politiska rapporteringen, exempelvis att synliggöra maktintressen 

som sedan utmynnar i politiska skandaler, är enligt författarna en viktig del av journalistikens 

professionella ideologi (Allern och Pollack 2012:9). En sund demokrati måste enligt författarna få 

bestå av politiska skandaler eftersom samhället och väljare har rätt att få ta del av allt som är dolt i de 

politiska korridorerna. Skulle inte skandaler finnas eller snarare komma upp till ytan så kunde det 
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istället ha inneburit att auktoriteten i samhället haft full kontroll. En publik debatt och pressfrihet 

hade inte inneburit samma sak utan dessa skandaler, menar Allern och Pollack. Däremot är inte en 

politisk skandal synonymt med något som fungerar som stärkande för demokratin(Allern och Pollack 

2012:10). De ställer sig frågan varför skandaler blir likvärdiga med propaganda och varför 

demonisering är ett typiskt kännetecken för medierapportering. De båda författarna diskuterar vilka 

etiska dilemman journalister men också den allmänna publiken står inför i sådana typer av processer 

och skandaler (Allern och Pollack 2012:10). 

 

Vidare skriver Allern och Pollack om processen för inramning och dramaturgin i en skandal. De menar 

att en skandal inte är en hemlighet som bara dyker upp ur tomma intet. Det finns enligt författarna en 

planering i hur man presenterar normöverträdelsen, vilken journalistisk vinkel som bestäms och 

används, hur källorna lyfts fram eller förs i skuggan, visualiseringen av skandalen och proportionerna 

på händelsen. Dessa samtliga delar av skandalen avgörs helt utifrån journalistiska beslut och val i 

processen men samtidigt är det svårt att förutspå hur skandalen komma arta sig i slutändan eftersom 

alla skandaler har olika karaktärsdrag (Allern och Pollack 2012:17). Genom inramning, så kallad 

”framing”, väljs vissa delar av verkligheten ut och beskrivs och diskuteras på ett visst sätt och skapar 

på så sätt en specifik vinkel på diskussionen. Detta påverkar också hur problemet definieras och hur en 

moralisk utvärdering görs på historien. ”Framing” på en artikel utgörs av de redaktionella valen av 

källor, vinklar och bilder som tillsammans blir en tolkning av nyhetshändelsen (Takeshita 1997:19). 

Presentationen och fokuset bör också anpassas för att passa in på medieorganisationens egna 

värderingar. Skandalens dramaturgi byggs också upp med en specifik struktur där det först skapas en 

bild av en förövare och ett offer. I nästa akt ges det utrymme åt respons, eventuella förnekelser och 

motanklagelser(men dessa ageranden ska förhoppningsvis passa in eller passas in i händelsens 

förbestämda ”frame”). Efter detta menar Allern och Pollack att allmänheten vanligtvis tar distans från 

personen eller personerna som ligger i centrum för medieexponeringen och sympatierna är enligt dem 

ofta få eller avtagande och leder till avgång eller uppsägning. Dessa beståndsdelar av dramaturgin kan 

i sig bli en ny aspekt av nyheten som ger en skjuts till den tidigare huvudnyheten. Slutligen lyfts 

förändring som en beståndsdel av processen, antingen genom avgång eller möjligtvis genom en 

offentlig typ av ursäkt gentemot allmänheten, den involverade organisationen och möjligtvis också 

nära och kära. Allern och Pollack menar utifrån just dessa delar att dagens medier nästan fungerar 

som en modern variant av kyrka med blottläggandet av synden, förslag på bestraffningar och vädjan 

om förlåtelse (Allern och Pollack 2012:18f). 

 

En politisk nyhetsskandal har också enligt Allern och Pollack olika karaktärsdrag som möjliggör det att 

hitta strukturen på en skandal. Dessa egenskaper kommer användas i analysen av de aktuella texterna. 

Samtliga eller flera av de följande egenskaperna är återkommande inom politiska nyhetsskandaler: 

– Att någon har brutit emot fasta normer, koder och bestämda värderingar, sociala värderingar som 

generellt är moraliskt accepterade och efterlevda i samhället. Politiker är ständigt anklagade för 

hyckleri och dubbelmoral och att de misslyckas med att leva som de lär. Utifrån de nordiska sociala 

konventionerna skulle ett klassiskt exempel kunna vara att en politiker anklagas för att ha brutit mot 

lagar, regler eller andra konventioner som en vanlig väljare måste leva efter och följa. 
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– De konventioner eller gränser som brutits mot eller passerats måste ha blivit kända för andra 

personer än de inblandade parterna. Två korrupta politiker som samarbetar exempelvis, är ingen 

skandal förrän det är blottat för allmänheten. 

– Situationen som har uppstått måste beröra och påverka människor. En händelse blir ingen skandal 

om människor är medvetna om den men stannar vid att vara medvetna men inte berörda eller 

upprörda av någon orsak. Nyhetshändelsen måste skapa ett intresse hos allmänheten, ett intresse som 

gör att man vill veta mer för att den ska kunna spridas och växa. 

– Det måste finnas personer som vill göra sina kritiska röster hörda hos allmänheten om skandalen. 

Det kan inte tituleras som en skandal om inte medier provocerat fram en offentlig och kritisk reaktion. 

Källor ska samordnas i sättet man framför historien på och placeras i berättelsen.  

– Att anklagelserna om politikerns brott emot normerna och värderingarna hotar dennes politiska 

ställning och trovärdighet och till och med kan bidra till att förstöra dennes politiska inverkan. Att den 

involverade aktören ska ta sitt ansvar för konsekvenserna och avgå är inte helt sällan en av de första 

uppgifterna på agendan efter en politisk skandal. 

– En politisk skandal börjar ofta som en liten företeelse som sedan blir större och mer allvarlig. Allern 

och Pollack menar att medier ofta sägs blossa upp händelser mer än vad de i själva verket är men att 

skandalen efter en tid blir allvarligare eftersom den involverade politikern försöker förlita sig på 

förklaringar, förnekanden och repliker som blir än mer värderingskränkande och på så sätt blir värre i 

sig genom halvsanningar och lögner. Presstalesmän och PR-konsulter brukar enligt Allern och Pollack 

ge samma råd till de inblandade att erkänna misstaget och be om förlåtelse för denna 

normöverträdelse som orsakat skandalen. Att inte agera på detta sätt menar han ofta betyder att 

skandalen rullar vidare med ett drev jagande bakom sig, något som politikern får sig själv att skylla för 

(Allern och Pollack 2012:10ff). 

 

En politisk skandal som nämns i boken och som till stor del följer det schema med egenskaper som en 

politisk skandal består av är den så kallade ”Tobleroneaffären”. Mona Sahlin, dåvarande 

arbetsmarknadsminister, politiker i Socialdemokraterna och aspirerande statsminister var under 1995 

mycket omskriven. Detta till stor del på grund av att hon var den första kvinnan som på allvar 

aspirerade på statsministerposten och dessutom var en politiker som använde retoriken på ett 

annorlunda sätt och återkommande refererade till sitt privatliv (Allern och Pollack 2012:113f). I slutet 

av 1995 avslöjade Expressen uppgifter om att Sahlin använt sitt kreditkort ämnat för arbetsrelaterade 

kostnader för eget bruk, däribland en tobleronechoklad och blöjor. Efter en granskning visade det sig 

att Sahlin handlat för över 53 000 kronor för eget bruk på kreditkortet som betalades med ”statliga 

medel” (Allern och Pollack 2012:120). Sahlin betalade tillbaka pengarna men menade att det handlade 

om förskott på lönen efter överenskommelser med stadsrådsberedningen, något som idet i efterhand 

visade sig vara emot det reglemente som finns för privata kostnader. Sahlin bemötte skriverierna med 

en handviftning och trots att hon betalat tillbaka pengarna startade en medial jakt på den 

socialdemokratiska riksdagsledamoten och efter de 275 skrivna artiklarna om Sahlin i samband med 

Tobleroneaffären framkom även obetalda böter, svarta utbetalningar och obetalda TV-licenser, något 

som utmynnade i att 32 av Sahlins böter hamnade hos kronofogden (Allern och Pollack 2012:120ff).  

Medieuppbådet blev stort efter Expressens avslöjande och blev troligtvis extra stort på grund av hur 
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Sahlin uttalat sig till reportrar och tidningar. De olika mediekanalerna valde allt eftersom också att 

byta fokus på Sahlin som kvinna, mor och privatperson snarare än politiker och en förövare. 

Författarna menar också att hennes kön spelade stor roll för rapporteringens utformning och hur hon 

gestaltades i texter (Allern och Pollack 2012:122ff). En dryg månad efter det första avslöjandet i 

Expressen, den 10 november 1995, meddelade Mona Sahlin sin avgång och att hon inte längre 

kandiderade till posten som partiledare. Något som flera medier menade var det rätta att göra i hennes 

position men då också efter stora påtryckningar under månaden med skriverierna (Allern och Pollack 

2012:131). 

 

2.4 Tidigare forskning 

Journalisten Björn Häger skrev 2010 boken Problempartiet där han diskuterar Sverigedemokraternas 

existens i den svenska riksdagen och hur de svenska medierna och journalisterna hanterar en aktör 

som strider emot grundnormer och värderingar i en demokrati. Häger tar upp intervjuer med 

journalister där det framkommer att man i princip aktivt motarbetar partiet i rapporteringar och 

behandlar de annorlunda på grund av partiets invandrarkritiska politik. I boken tas det upp exempel 

från valperioden 2010 innan partiet valdes in i riksdagen då flera medier aktivt valde att ta ställning 

emot partiet och bojkotta all typ av rapportering och propaganda för SD. Häger refererar till Kent Asps 

studie från 2010 som beskriver hur medial uppmärksamhet, oavsett om den är positiv eller negativ, 

verkar gynnande för politiska partier. Hägers huvuddiskussion rör frågan kring objektiv och rättvis 

rapportering om partiet och presenterar flera argument för att svenska medier och journalister tagit 

ställning emot partiet och därmed anpassar sin rapportering efter detta. Vad författaren kommer fram 

till är att Sverigedemokraterna har utsatts för en viss orättvisa i rapporteringen då vissa journalister, 

organisationer och medier tagit ställning emot partiet och därmed inte ger en balanserad och objektiv 

nyhetsrapportering om SD, just på grund av deras främlingsfientliga invandringspolitik. 

 

Sigurd Allern och Ester Pollack skrev 2009 boken Skandalenes Markedsplass om skandaler i den 

offentliga sektorn, däribland finansskandaler, korruptionsskandaler, sexskandaler och 

dopingskandaler, en mer övergripande bok om skandaler jämfört med deras Scandalous. I boken tar 

de upp fem punkter som författarna menar karaktäriserar ett mediedrev i en skandal och är värda att 

nämna i denna uppsats (Allern och Pollack 2009:11): 

 Ett mediedrev är en omfattande, intensiv och kritisk rapportering riktat emot en eller flera 

personer, organisationer eller institutioner. 

 Drevet ska ha personfokuserade anklagelser om normbrytningar som karaktäriserar som en 

skandal 

 Skandalen ska ha flera dominerande redaktioner och nyhetsmedier som deltar över en viss tid 

 Den ska ha samma perspektiv, journalistisk huvudvinkling och dramaturgi 

 Utgången på händelsen ska vara oviss 

Som de också senare skrev(2012) så menar de att det finns det en viss struktur i hur skandaler i medier 

är uppbyggda och konstruerade utifrån mediers rapportering. Den mall och de egenskaper de 
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presenterar i denna bok är däremot inte lika specifika och inriktade mot politik som de skrev om i sin 

senare bok utan handlar mer om offentliga personer i allmänhet. 

 

John B Thompson har skrivit boken Political Scandal: power and visability in the media age år 2000 

där författaren diskuterar politiska skandaler som en del av utformningen av den offentliga debatten. 

Även Thompson diskuterar karaktärsdragen för politiska skandaler och varför de har fått så stor 

betydelse i dagens medier. Thompson skriver också om de sociala och politiska konsekvenserna som 

blir av det utrymmet politiska skandaler får i den offentliga sektorn och i samhället.  Han pratar om 

hur det har präglat 2000-talet i den politiska kulturen, mediekultur och professionalismen inom den 

industrin samtidigt som han trycket på teknologins roll i det hela. Thompson menar att de politiska 

partierna har förlorat status i samhället och att representanterna måste vara mer aktiva för att 

attrahera väljarna, ett beteende som snarare kan ge en negativ effekt. (Thompson 2000:10ff) 
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3. Material och metod 
 

3.1 Material 

Utifrån den aktuella händelsens tidsspann (2012-11-13 till 2012-11-20) gjordes en sökning på 

Expressens artiklar från och med att den första artikeln om filmerna släpptes och en vecka framåt. Sju 

artiklar utsågs, en från varje veckodag förutom den sista artikeln som är från den åttonde dagen efter 

händelsen som behandlade händelsen eller indirekt partiet i samband med händelsen. Detta för att få 

så aktuella och färska artiklar som möjligt från och med Expressens avslöjande och för att fokus i 

texterna ska ligga på nyhetsrapporteringen från händelsen dag ett. Ett val som gjordes var att utesluta 

artiklar från en senare period än en vecka eftersom det finns risk för att materialet då skulle innehålla 

mer generella texter om Sverigedemokraterna eller om andra händelser som uppdagades i samband 

med mobilfilmsnyheten. Valet av Expressen som tidning att analysera artiklar ur baseras på att 

Expressen var den redaktion som avslöjade händelserna runt mobilfilmerna och som genomgående 

var en av de mest drivande mediekanalerna som rapporterade om händelsen då tidningen under flera 

dagars tid släppte filmklipp som gav nyheten fler dimensioner och orsakade en viss uppståndelse. Då 

Expressen var först med flera av detaljerna runt nyheten blir det relevant att analysera deras nyheter 

då risken finns att andra mediers rapportering kan ha sett snarlik ut eller varit omskrivningar av 

Expressens rapportering.  

 

Texterna som valts ut för undersökningen är redaktionellt material på Expressens webb, närmare 

bestämt nyhetstexter på minst 1000 tecken. Insändare, notiser, debattinlägg, ledare, krönikor, 

kulturartiklar, framsidor och webb-tv-inslag som uteslutits från materialet på grund av att analyserna 

syftade till att riktas emot nyhetstexter som i grund och botten är menade att vara rapporterande och i 

största möjliga mån vara objektiva. Detta för att få ordentligt med innehåll i texter och artiklar som har 

att göra med SD som parti under den aktuella veckan efter händelsen. Urvalet motiverades också med 

att de artiklar som valts ut var redaktionens egna rapporteringar och material som redaktionerna och 

journalisterna definierat som nyhetsmaterial om händelserna runt SD. Motiveringen till att inte 

analysera filmerna är på grund av att stora delar av konversationerna och dialogerna i filmerna skrivs 

ut i sin helhet i webbartiklarna. Dessa texter fanns heller inte alltid med i papperstidningarna och 

därför är det mest lämpat att analysera webbmaterialet. För att utföra detta användes det webbaserade 

artikelarkivet Retriever eftersom det är en lämplig sökmotor för att på ett effektivt sätt hitta de artiklar 

som krävs för textanalyserna. 37 antal artiklar söktes fram utifrån de ovanstående kriterierna och 

utifrån de sju artiklar som valdes ut genom dessa utfördes en kritisk diskursanalys på samtliga artiklar. 

 

Anledningen till att analysen gjorts på de sju texterna som en helhet istället för var för sig är för att 

skandalen är en typ av nyhet som lämpar sig bäst att titta på som en följetong. Texterna refererar ofta 

tillbaka till tidigare artiklar och texter vilket gör att det än mer lämpar sig att titta på texterna som en 

artikelserie. 

 



 12 

3.2 Urval, motivering och avgränsningar 

De sökord som användes för de artiklar som skulle undersökas var följande: 

SD, Sverigedemokraterna, babbe, blatte, hora, järnrör, Ekeroth, Almqvist, Westling, Ismail. 

 Detta för att sökorden varit aktuella ord eller personer för händelserna och vid flera tillfällen varit 

omskrivna eller omdiskuterade. Sverigedemokraterna och SD är det parti som haft inblandade 

partimedlemmar i händelsen, det vill säga Ekeroth, Almqvist och Westling. Skällsorden ”babbe”, 

”blatte” och ”hora” är valda eftersom de vid upprepade tillfällen kan höras i filmerna som Expressen 

publicerat med Kent Ekeroth, Erik Almqvist och Christian Westling. Soran Ismail var en iblandad 

aktör i filmen och därför är hans namn, Ismail, ett relevant sökord för artiklarna. Järnrör är ett viktigt 

ord då partimedlemmarna använde sig av järnrör i mobilfilmen. 

 

Urvalet gjordes genom att söka på artiklar från Expressen mellan 2012-11-13 och 2012-11-19 med 

sökorden ovan nämnda. Utifrån de sökkriterierna dök 17 renodlade nyhetsartiklar upp som 

behandlade ämnet om Sverigedemokraterna i samband med händelsen, partimedlemmarna som var 

inblandade och om händelsen i sig.  Efter att ha gjort ytterligare en kort granskning av artiklarnas 

innehåll smalnades materialet ner till kvarvarande sju artiklar, med rubriken i kursiv stil: 

 

 Expressen 2012-11-13 ” ’Riksdagsmannen kallade oss hora och blatteälskare’ ” av David Baas 

och Christian Holmén 

 Expressen 2012-11-14 ” ’Skit i den här lilla horan’ Rasistattacken” av David Baas och Christian 

Holmén 

 Expressen 2012-11-15 ”Almqvist & Ekeroth beväpnar sig med järnrör” av David Baas och 

Christian Holmén 

 Expressen 2012-11-16 ”Gangster-bluffen” av David Baas och Christian Holmén 

 Expressen 2012-11-17 ” ’Uteslut dem ur SD’ ” av Oskar Julander, Niklas Svensson och Johan 

Eslander 

 Expressen 2012-11-18 ”Sprickan i partiet” av David Baas, Erik Paulsson Rönnbäck och Daniel 

Alsén  

 Expressen 2012-11-20 ”SD begärde: kartlägg riksdagsmännen” av David Baas och Christian 

Holmén 

 

Motiveringen till urvalet av texter baserades på att samtliga texter var nyhetsartiklar med direkt 

koppling till händelsen och i samtliga fall också uppföljningar på den första artikeln. I nästan samtliga 

artiklar visas de relaterade artiklarna i små PDF-bilder för att läsaren ska kunna återkoppla till de 

tidigare artiklarna, vilket ser ut som en artikelserie med återkommande tema. Bland de texter som 

sållades bort fanns artiklar eller texter som kunde identifieras med åsiktstexter eller krönikor av 

journalister men som ändå låg placerade under nyheter utan något tydliggörande att texten de facto är 

en krönika eller en text av en åsiktstyp. Dessa texter sållades bort då de inte är tydliga med sitt syfte 

och sin avsändare och därför kan förvirras med en vanlig nyhetstext. 
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Andra artiklar som också plockades bort var texter och artiklar som hade mestadels grafik och statistik 

som kommenterats eller texter som endast indirekt hade att göra med händelsen, exempelvis att 

partiledare Jimmie Åkesson deltagit i debattprogrammet Agenda men som inte i första hand talat om 

händelsen. Den typen av artiklar fanns främst den 19 november, varför den dagen plockades bort och 

ersattes av en artikel från den 20 november som behandlade ett nytt avslöjande att SD för ett år sedan 

skickat en förfrågan till Riksdagens Utredningstjänst att kartlägga de riksdagsmän som har dubbelt 

medborgarskap. Anledningen till att denna artikel valdes ut är för att det vid upprepade tillfällen 

refererades till händelserna på mobilfilmerna och för att det fanns citat och upprepningar från de 

första artiklarna om händelserna kombinerat med Expressens så kallade avslöjande om den 

kartläggning SD begärt på riksdagsmännen.  

  

3.3 Metod 

Den metod som har tillämpats i undersökningen är en kritisk diskursanalys med kombinerade 

analysverktyg från Norman Faircloughs och Teun A. van Dijks kritiska diskursanalysmodeller. 

Eftersom analyserna krävde en textanalytisk metod så kombinerades diskursanalysen med en kritisk 

lingvistisk analysmetod eftersom verktygen i den diskursiva metoden för artiklarna upplevdes som 

något bristfälliga för de utvalda artiklarna som skulle undersökas. Fairclough menar också att kritisk 

diskursanalys har flera anknytningar till den kritiskt lingvistiska analysmetoden vilket motiverade 

metodkombinationen ytterligare (Winther Jörgensen och Phillips 2000:71). Detta för att identifiera 

språkliga mönster och ideologier i texterna. Med en diskursanalys är syftet att de dolda eller 

omedvetna sociokulturella processerna och konventionerna ska lyftas till ytan och göras medvetna för 

läsaren av texten. För att göra detta så analyseras nyhetsdiskursens ideologi, dolda meningar, 

opinioner och värderingar (Berglez 2010:274). Kritisk diskursanalys var den mest lämpade 

analysmetoden för denna uppsats just för att ideologi och ideologikritik är vad undersökningen syftade 

till att lyfta till ytan, som exempelvis att se vad för politisk ståndpunkt som Expressen hade i de 

nyhetstexter de skrivit om SD och hur tidningen valt att formulera sig. Genom att använda 

diskursanalys som metod blev det också lättare att upptäcka vad för budskap och strukturer fanns i 

texterna genom att titta närmare på vad som inte skrevs ut bokstavligt. För att kunna urskilja 

eventuella diskurser i denna undersöknings text togs beslut om att göra en analys på de sju utvalda 

artiklarna från Expressen som en gemensam text. Detta för att på ett mer överskådligt sätt kunna 

urskilja återkommande mönster i diskurser, något som är svårt att tolka och utläsa i enstaka artiklar. 

 

Critical Discourse Analysis (CDA) eller kritisk diskursanalys, är en metod som ofta används för att 

undersöka hur diskursen, samtalet, i nyheter samspelar med eller motverkar ideologier och 

samhällsidéer. Det vill säga dolda agendor, värderingar och intressen, vilket är aktuellt för att 

undersöka texter som kan ha politiska värderingar (Berglez 2010:272). Främst var det en kritisk 

diskursanalys som användes som metod för undersökningens textanalyser. Metoden bygger vidare på 

begreppet ”diskurs”, och diskurs i nyhetssammanhang kan menas med att all typ av material, så kallat 

text, är inbäddade i olika mer eller mindre synliga samhällsstrukturer. Kritisk diskursanalys är en 

metod som är passande att användas för att titta samhällskritiskt på en text, som exempelvis 
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nyhetstexter, och ett par grundläggande frågor som var nödvändiga att ställa i en kritisk diskursanalys, 

och så även denna analys, är ur vems perspektiv som verkligheten beskrivs. Det bör också tittas på om 

nyhetsrapportering möjligtvis kan representera en ideologi, om texten kan innefatta ett intresse eller 

underliggande syfte i texten från textens avsändare och vad i samhället texten antingen är en del av 

eller vad texten kan tänkas försöka motverka (Berglez 2010:266f). Text är dessutom inte bara en 

produkt av sociala konstruktioner, utan är också en faktor som i sig påverkar dessa. Text, i synnerhet 

nyhetsmedier som exempelvis Expressen, och omvärlden delar en ömsesidig inverkan och är två 

faktorer som påverkar varandra åt båda hållen (Berglez 2012:267). 

3.3.1 Diskursanalys som metod 

Teun A. Van Dijk, diskursanalytiker och lingvist, angriper diskursanalysen på en makrostrukturell och 

en mikrostrukturell nivå. På makrostrukturell nivå menar van Dijk att man berör nyhetstextens 

övergripande egenskaper som bland annat tematiska och schematiska strukturer. I textens tematiska 

struktur undersöks nyhetens hierarki och hur huvudtema och mindre teman i texten relaterar till 

varandra. I textens rubrik och ingress återfinns oftast huvudtemat och textens huvudsakliga 

infallsvinkel. Schematiska strukturer utgörs av rubrik, underrubriker och ingress och förklarar textens 

och nyhetens kärna i ett kortare sammanfattat stycke. En nyhetshändelse relaterar också ofta till en 

tidigare händelse, en historisk bakgrund som den aktuella nyheten förankras i. Konventionerna för 

nyhetsberättande enligt den schematiska strukturen innebär också att källor och aktörer ska få komma 

till tals och kommentera händelsen, varför något har hänt och vad händelsen kan komma att innebära. 

Journalistens egna åsikter måste i texten vara noggrant åtskilda från de utomstående aktörernas 

kommentarer, men kan bli svårt för läsaren att uppfatta då utomstående aktörers röster och åsikter 

lätt kan blandas ihop med journalistens. Den ”verklighet” som händelsen rapporterats som blir enligt 

ovan nämnda process en del av diskursen och av de färdiga scheman som redan finns konstruerade 

(Berglez 2010:275). 

 

På mikrostrukturell nivå studeras textens detaljer genom till exempel koherens, textens röda tråd (van 

Dijk 2012:284). I denna uppsats kommer dock den mikrostrukturella analysen att utföras på ett mer 

ytligt vis med utvalda delar av metodverktyget istället för att göra en grundlig mikrostrukturell analys. 

De delar av en mikrostrukturell analys som lämpas för att appliceras på Expressens artiklar är främst 

global och lokal koherens kombinerat med det lingvistiska verktyget lexikalitet, intertextualitet och 

syntax. Detta för att urskilja hur vissa ordval och meningsuppbyggnader bidrar till att skapa eller 

reproducera diskurser. Eftersom de sju texterna analyseras som en helhet kommer också den globala 

och lokala koherensen som analyseras beräknas utifrån de sju artiklarna som en enda text och därmed 

samma globala och lokala koherens. 

 

Koherensen i texten kan analyseras både på lokala och globala nivåer. Global koherens representerar 

textens huvudmening som genom textens olika små partier, lokal koherens, tillsammans bildar en 

logik. Relationen mellan de små byggstenarna i texten kallas alltså lokal koherens och utgörs av 

argument, påståenden och beskrivningar och hur de i ett sammanhang skapar kopplingar och röda 

trådar. Något som också studeras i textens koherens är hur huvudmeningen är uppbyggd både genom 
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mindre beståndsdelar, men även genom hur textens producent och mottagare tillsammans skapar 

textens mening. Vid analyser av koherens bör man titta på hur den globala koherensen är uppbyggd 

genom den lokala koherensen. Koherens skapas alltså inte bara utifrån en text i sig. Dess existens är 

beroende av en texts producent och konsument. Finns några luckor i texten med outtalade budskap så 

fyller konsumenten i de luckorna själv utifrån sociokulturell förförståelse och behöver inte skrivas ut 

eller förklaras i bokstavlig form. Detta kallas koherensluckor och hjälper till att förklara 

textproducentens och textkonsumentens relation till varandra och i vissa fall också relationens 

ideologiska ståndpunkt (van Dijk 1985:86). Något som är bör analyseras på mikrostrukturell nivå i 

texter är den mer uppenbara diskursen, och i synnerhet information som tas med i texter som inte är 

nödvändig eller som är överflödig för nyhetshändelsen, som till exempel detaljer som inte har med 

huvudnyheten att göra och som i vissa fall kan förändra läsarens syn på aktörer eller händelser. 

Exempelvis bör man vara uppmärksam på vilka titlar och beteckningar som aktörer i en text tillskrivits 

och huruvida de tillfört något i texten. Som van Dijk menar så kan också textproducenten utifrån sin 

egen förförståelse och bakgrund omedvetet vara en del av en agenda. Tituleringar kan också vara en 

produkt av producentens sociokulturella bakgrund med dess konventioner och värderingar som 

medföljer, mer eller mindre omedvetet både för producenten och för konsumenten (van Dijk 1985:8). 

Textens stil analyseras genom hur texten är skriven lexikalt. Lexikalitet i en text handlar om hur man 

väljer ord för beteckningar, hur man beskriver någon eller något och vad för laddning de valda orden 

sedan ger för egenskaper till en aktör eller process, exempelvis ”sverigedemokraten” eller ”förövarna” 

(Berglez 2010:276). Ordval kan därför rymma sociokulturella och ideologiska budskap. Något som bör 

understrykas är att vad för laddning och betydelse ett ord eller mening blir tillskrivet är ofta beroende 

av dess kontext, sammanhang och vilken aktör som blir tillskriven ordet och dess egenskaper (Berglez 

2010:276f). 

3.3.2 Analysschema 

Kritisk diskursanalys och Allerns och Pollacks forskning om politiska skandaler står som grund för 

analysen i denna undersökning. Det analysschema som fick stå som utgångspunkt och som beskrivits i 

kapitlet ”Diskursanalys som metod” innehåller följande analysdelar: 

 

 Textens huvudsakliga innehåll 

Här undersöks vad texterna innehåller och vilka ämnen som behandlas och skrivs om. Finns 

film, grafik eller andra former som nyheten förmedlas genom beskrivs och framförs det här. 

Denna analysdel möjliggör det att titta närmare på koherensen i texterna och hur 

textproducenterna kan ha skapat en röd tråd i berättelsen.  

 

 Textens tematiska struktur, makrostrukturell analys 

I denna del av schemat granskas bland annat rubriker, ingresser, underrubriker och bildtexter. 

Citat som förstorats belyses och beaktas i diskursanalysen. Även denna analysdel bidrar till att 

undersöka den koherens som finns. Nyckelord och återkommande element i texternas 

tematiska struktur kan också ge ledtrådar om någon typ av strategi använts i berättandet. 
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 Textens schematiska struktur, makrostrukturell analys 

Här granskas främst hur berättandet ser ut i texten. Det vill säga vad som förmedlas och vilka 

källor journalisterna valt att bygga upp rapporteringen med och hur det bidrar till att utforma 

och konstruera berättelsen och också visa vilka eventuella diskurser som kan gå att urskilja i 

Expressens nyhetstexter. 

 

 Analysen av texten i mikrostruktur 

Textens globala och lokala koherens är det som främst granskas. Global koherens innebär hur 

texten i sin helhet får en viss mening och ett huvudtema genom att se hur textdelar hänger 

ihop. Lokal koherens skapas genom hur påståenden, argument och beskrivningar byggs ihop 

till ett tema som i sig skapar eller reproducerar en diskurs. Koherensluckor analyseras också i 

denna del. 

 

Sociokulturell kontextualisering 

Sociokulturell praktik kan kort beskrivas som den gemensamma verklighet som människor 

kollektivt skapar utifrån samspelet mellan människor utifrån dess förutfattade uppfattningar 

och sig själv och andra. Begreppet syftar på de sociala, ekonomiska och politiska relationer och 

ideologier som skapar kulturella värderingar på ett sammanhang, en text. Inom sociokultur 

samspelar individer med varandra och utvecklas också i och med interaktioner med andra 

människor (Berglez 2010:36,274). 

 

I den sociokulturella kontextualiseringen av en text bejakas vilka diskurser, 

samhällsåskådningar, värderingar, normer och synsätt som till exempel ideologier och 

ideologikritik som kan finnas i text. En analys på den politiska skandalen med utgångspunkt i 

Allerns och Pollacks teori genomförs under denna kategori. 

 

3.4 Metoddiskussion 

För denna undersökning tillämpades den ovan nämnda kritiska diskursanalysen. Detta motiverades 

genom att en kvantitativ metod, exempelvis kvantitativ innehållsanalys, bara skulle kunna användas 

till att utläsa vad som faktiskt står uttalat i texter. Ideologiska budskap är inte i alla texter tydliga för 

läsare eller mottagare och går därför inte att räkna eller kvantifiera. Hur något sägs kan i ideologiska 

situationer bli viktigare att analysera än hur ofta något sägs. För de texter som analyserades i denna 

uppsats behövdes en analysmetod som också hjälper till för förståelse i vad som möjligtvis inte står i 

text (Berglez 2012:80f). Därför var diskursanalysen en lämpad metod för den typen av undersökning. 

För att få ett så noggrannt resultat som möjligt i en diskursiv analys så blev det lämpligt att analysera 

ett flertal artiklar av samma händelse eller tema och vidare analysera dessa som en kollektiv text, vilket 

var hur denna undersökning genomfördes.  Ett problem med att analysera artiklarna som en 

gemensam text är att risken finns att inte alla läsare har läst samtliga sju artiklar och följt 

händelseprocessen. Det innebär att undersökningen riskerar att utläsas på olika sätt beroende på vilka 

och hur många artiklar läsaren tittat på, eftersom undersökningen utgår ifrån att man som läsare 
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studerat samtliga sju artiklar och analyserat dem som en helhet. Detta eftersom artiklarna är en 

följetong som rapporterat om en och samma händelse men på lite olika sätt eftersom ny information 

presenteras i samma händelse allt eftersom. 

 

Det bör det också tryckas på att de diskurser som analyseras fram i undersökningen är utifrån 

författarens egna sociokulturella förutsättningar och värderingar. En diskursanalys förutsätter inte att 

alla som skulle analyserat detta material skulle hittat exakt samma diskurser på exakt samma sätt som 

den aktuella skribenten gjort. En diskursanalys som analysmetod kan byggas samman på flera olika 

sätt och undertecknad har komponerat ihop denna diskursanalys utifrån den metod som för denna 

undersökning ansågs behövas för dessa texter. Förförståelse och social bakgrund avgör också delvis 

hur man sett på texterna och vad som är anmärkningsvärt utifrån en specifik synvinkel, något som inte 

är vedertaget eller likadant för alla människor. 
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4. Resultat och analys 
 

Analysdelen är utförd med kritisk diskursanalys som teoretisk utgångspunkt kombinerat med Allerns 

och Pollacks forskning om strukturer och uppbyggnader av politiska skandaler(se avsnitt 2.3). För att 

utföra en analys som ger en god möjlighet för att kunna synliggöra någon typ av diskurs i tidningen så 

kommer de sju utvalda artiklarna att analyseras som en gemensam text. Analysen genomförs med en 

kritisk diskursanalys med inslag av lingvistisk metod genom att bryta ned beståndsdelar av de olika 

texterna och sedan genom de olika delarna utläsa om och i så fall vilken diskurs som ligger bakom 

Expressens artiklar om Sverigedemokraterna. Den mikrostrukturella delen av en kritisk diskursanalys 

har använts men anpassats utifrån texternas innehåll. Utifrån vad som går att återfinna i artiklarna har 

utvalda analysverktyg från den delen av metoden använts och inte som en mikrostrukturell analys i sin 

helhet.  

4.1 Kritisk diskursanalys av texterna 

4.1.1 Texternas huvudsakliga innehåll 

Vittnen som fick vara anonyma intervjuades i den första artikeln där de påstod att de blivit attackerade 

av de tre SD-politikerna. Dagen därpå publiceras en film där vittnenas berättelser bekräftas genom 

denna som bevisar och identifierar de tre SD-männen som aktörer i Kent Ekeroths mobilfilm där de 

attackerar två män och en kvinna. I samma artikel har intervjuer med Erik Almqvist tagits med där 

han förnekar att de påstådda incidenterna ska ha inträffat. Detta kombinerat med dialogerna från 

filmerna i textform tillsammans med citat från partiledaren Jimmie Åkesson. Han hade vid tillfället 

nyligen gått ut med partiets nolltolerans emot rasism, extremism och stökigheter. Under den tredje 

dagen släpps åter igen ett filmklipp från samma kväll då samma SD-medlemmar beväpnar sig med 

järnrör. En polispatrull närmar sig männen som menar att de försvarar sig emot den berusade mannen 

som de tror tillhör OG(Original Gangsters), en kriminell grupp i Sverige och Europa. I artikeln där 

dialogen mellan männen från filmen repeterats görs en inflikning där skribenterna skriver om ett 

tankeexperiment där läsaren ska föreställa sig att hela händelsen handlar om Moderaterna istället för 

Sverigedemokraterna och att finansminister Anders Borg beväpnar sig med ett järnrör samtidigt som 

han filmas av justitieminister Beatrice Ask, även hon med ett järnrör i handen. Den fjärde dagen av 

rapportering skrivs en uppföljning samtidigt som ett tredje klipp från filmen avslöjas där SD-männen 

inte alls trodde att den berusade mannen tillhörde den kriminella gruppen OG. I klippet syns det att 

SD-politikerna, när de skiljts från polispatrullen, skrattar åt händelsen och skämtar bort det faktum att 

mannen skulle varit kriminell eller ett allvarligt hot för männen. I artikeln refererar skribenterna till 

partiledare Jimmie Åkessons försvar till de tre männen vilket var att de kände sig hotade av mannen 

som de, enligt egen utsago, misstänkte tillhörde OG. Vidare i artikeln intervjuas Åkesson om hur rädda 

han ansåg att hans partikamrater blivit och en kort intervju från TT med Ekeroth om hur orolig han 

var för att mannen de kände sig hotade av skulle kalla till sig kompisar. Efter detta återberättar 

Expressen hur männen, på det nya filmklippet, är överens om att mannen inte allt tillhör OG. Ett kort 

försvar från Erik Almqvist om att järnrörssekvensen bara var på skämt. Efter att ha sett den nya filmen 
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skriver Expressen att Almqvist i tv-programmet Nyhetsmorgon att han och partikollegorna ska ha känt 

sig hotade och att de påstådda OG-männen försökt misshandla dem. 

I den femte artikeln om den aktuella händelsen handlar texten om hur Allan Jönsson, SD-ordförande i 

Bjuv och en av de tyngsta lokala SD-företrädarna enligt Expressen kritiserar de tre SD-medlemmarna 

och vill utesluta dem ur partiet. Jönsson reagerar starkt på att männen vid upprepade tillfällen 

förnekat och ljugit om vad som hänt och säger att ”Det är rena lögner, det ska definitivt inte belönas”. 

Även Lars Gunnlev, gruppledare för SD i Katrineholm menar att han har förtroende för partiledningen 

men tycker att Almqvist och Ekeroth ska uteslutas ur partiet. En tredje part som intervjuas om 

händelsen, Gustav Kasselstrand, ordförande för SDU, kritiserar däremot Åkessons agerande och 

menar att man skulle tappa viktig kompetens inom partiet vid ett uteslutande av Almqvist och 

Ekeroth. Den sjätte artikeln behandlar hur händelsen med partimedlemmarna på mobilfilmen har 

orsakat en spricka i partiet mellan partisekreterare Björn Söder och Jimmie Åkesson. En anonym källa 

menar att Söder inte alls är lika kritisk emot de tre SD-männens agerande och tycker att Åkesson böjer 

sig för den det politiskt korrekta trycket som sägs finnas på partiet som vill utesluta dem. Texten 

behandlar mycket hur Åkessons och Söders tidigare goda relation drabbats av att de har motstridiga 

åsikter om händelsen. I samband med artikeln publiceras också diagram på Expressens läsare och 

olika förtroendefrågor om partiet, och vid sidan av artikeln finns också en enkät som frågat SD-

anhängare om vad de tycker om partiledningen och liknande frågor. I den sjunde artikeln presenterar 

Expressen nytt filmmaterial från den aktuella kvällen i juni 2010, men endast en kort sekvens är ny för 

läsaren och fungerar som en uppföljning eller påminnelse om vad som tidigare sagts och gjort på 

filmerna. Huvudtemat i texten handlar om hur SD tidigare skickat in en begäran till Riksdagens 

Utredningstjänst där de beställt en kartläggning på alla personer i riksdagen som har dubbelt 

medborgarskap. En motion från bland annat Kent Ekeroth publiceras där man menar att endast 

personer med svenskt medborgarskap ska ha rätt att bli invalda i riksdagen.   

4.1.2 Texterna tematiska struktur 

I Expressens texter finns vid återkommande tillfällen utförliga citat från filmerna från både vittnen och 

SD-medlemmarna. I både rubriker, underrubriker och ingress är rasism och lögner ett återkommande 

tema runt partiet. Dessa olika beståndsdelar adderas samman till texternas globala koherens(se avsnitt 

3.3.1) och bidrar till att skapa en diskurs och en röd tråd i utformningen av berättelsen vilket blir en 

del av Expressens konstruktion av SD-skandalen. Exempelvis använder Expressen rubriker som 

”RIKSDAGSMANNEN KALLADE OSS HORA OCH BLATTEÄLSKARE”, ”RASISTATTACKEN” och 

”SD-TOPPENS LÖGNER AVSLÖJAS”. I texternas tematiska upplägg hade även fyra av sju artiklar ett 

tillhörande filmklipp. Klippbilder från mobilfilmerna finns tillgängliga på webben och innehåller 

bilder på SD-männen för att, vid upprepade tillfällen i artiklarna, identifiera männen som SD-

medlemmar. Alla artiklar har någon typ av återkoppling till de tidigare artiklarna. 

Förutom rubriker och teman i huvudtexterna så har bilder med tillhörande bildtexter, sidoartiklar och 

generell utformning av artiklarna en viss betydelse för den diskurs som Expressen förmedlar i 

artiklarna om SD-skandalen. Utan att ha utfört någon mer djuplodad analys än att titta på den 

generella utformningen av bild- och bildtexter kombinerat med sidoartiklar, notiser och texter så har 

den tematiska strukturen(se avsnitt 3.3.2) i övrigt material också kombinerats i helhetsbilden. I 
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samtliga artiklar med filmklipp från mobilfilmerna har tidningen använt stillbilder på SD-männen 

eller vittnena och identifierat SD-medlemmarna på bilderna med namn och titlarna 

”RIKSDAGSKANDIDAT”, ”RIKSDAGSLEDAMOT” och ”RIKSDAGSKANDIDAT” med kortfattade 

presentationer på SD-medlemmarnas förtroendeuppdrag inom partiet Sverigedemokraterna. 

Tituleringarna finns med vid upprepade tillfällen i de olika artiklarna och det kan tolkas som att man 

trycker på det faktum att männen representerar sitt parti och agerar i egenskap av Sverigedemokrater 

och representanter för partiet. Det finns också med bilder på männen från där de står vid mikrofoner 

och podium, något som kan tolkas som att de är i tjänst för Sverigedemokraterna. I de första artiklarna 

har man på flera olika ställen propagerat för läsarna att besöka Expressens hemsida och titta på 

filmklippen på deras webb-tv-kanal. I den tredje texten har stillbilder från filmerna plockats ut på 

Almqvist med ett järnrör i händerna och en bild på Anna Östman när hon står bredvid bilen hon på 

filmen blivit inknuffad i. På flera olika ställen annonserar tidningen med stora underrubriker att de 

nya klippen kan ses på Expressens hemsida. Bildtexterna förklarar vad som händer på filmerna med 

meningar som exempelvis ”LETAR SITT OFFER”, ”BEVÄPNADE” och ”HÄR BLÅSER HAN 

POLISEN”. Vinkeln på texterna tydliggörs ytterligare genom hur man valt att formulera sig om 

filmerna. Den bild av politiker som tidningen, medvetet eller omedvetet, sänder ut som lögnare så har 

man också gjort citatet från Ekeroth och Almqvist gjort feta och förstorat. 

”’Då fick jag ett uttalat hot från en som påstod sig vara en del av det grovt kriminella nätverket Original 

Gangsters, varefter han försökte attackera mig.’ Kent Ekeroth skriver om det påstådda hotet på SvD.se”  

    -”Gangster-bluffen”, Expressen 2012-11-16 

Nedanför har man förstorat ett citat från Almqvist tagit från ett av filmklippen som lyder 

”’Han har inget med dom(Original Gangsters, anm.) att göra. Han vill bara vara häftig och säga så’ Erik 

Almqvist skrattar åt samme man i den nya filmen”.  -”Gangster-bluffen”, Expressen 2012-11-16 

Citatet understryker och bildligt lyfter fram lögnerna som SD-medlemmarna bedriver i medier i 

samband med intervjuer om händelserna. 

 

I den sista artikeln där Expressen presenterar ett nytt avslöjande skriver tidningen om det 

kartläggande av riksdagsledamöter med dubbelt medborgarskap som bland andra Ekeroth begärt. 

Även här släpps ett filmklipp på tidningens hemsida, men där bara med stillbilder och grafik med 

information om den begäran man gjort. I den textens tematiska upplägg bör det analyseras närmare 

att textproducenterna i en enkät valt att fråga representanter från samtliga partiet i riksdagen vad man 

anser om den kartläggning som SD sägs ha begärt. Samtliga representanter, som har väldigt olika 

ansvarsområden och tjänster inom partierna, är negativa till förslaget. Ett flertal av dem refererar till 

Sverigedemokraterna människosyn och negativa invandringspolitik. Rubriken ovanför enkäten lyder 

”Partierna rasar mot förslaget”. 

4.1.3 Texternas schematiska struktur 

Med den schematiska strukturen som utgångspunkt(se avsnitt 3.3.2) går det att utläsa en struktur i 

artiklarna att de inblandade SD-medlemmarna är de belysta personerna i alla sammanhang. Intrycket 
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är att artiklarna skrivits på ett sådant sätt att Ekeroth, Almqvist och Westling har huvudrollerna i vad 

som händer bland annat genom att vid återkommande tillfällen skriva ut konversationerna från 

filmerna ordagrant i artiklarna. Det gör det svårare för läsaren att tolka fritt vem som varit drivande i 

händelserna utan får bara information om vad männen gjort och sagt, svart på vitt. Vid ett flertal 

tillfällen har Expressens skribenter också intervjuat gärningsmännen och gjort utfrågningar där de 

förnekat händelserna eller påståendena. Exempelvis har man en vecka innan artiklarna publicerades 

frågat Almqvist om händelserna där man fått svaret ”Det stämmer absolut inte”, ”Det har jag absolut 

inte gjort”, ”Det är absolut inte sant” och ”Självklart skulle jag inte säga det(blatte-älskare, babbe, 

anm.), framförallt inte… dels för att jag inte är en sån människa som säger såna saker och tänker inte 

på det sättet”. Christian Westling ska samma dag ha publicerat en statusuppdatering på det sociala 

mediet Facebook som lyder ”Patetiskt är bara förnamnet… Men då jag var med vid händelsen så kan 

jag förtydliga att något sådant inte har skett”. Dagen efter Almqvists dementi ställs han mot väggen i 

en presskonferens om fler filmer finns, varpå han svarar att han inte kan komma på något. Valet av 

citat tillsammans med konfrontationen som blir i samband med det material som finns att se på 

filmerna skapar en komplicerad situation för männen då det inte går att förneka att man vid 

upprepade tillfällen ljugit och dessutom ljugit om det faktum att man ljugit. Expressens placeringar av 

citat och utfrågningar i texterna kan tolkas som strategiska och förstärkande för bilden av de 

lögnaktiga SD-medlemmarna. Att man i den första artikeln valt att inte fråga någon av de inblandade 

SD-medlemmarna om deras syn på saken skapar också intrycket av att processen beskrivs och berättas 

från vittnenas syn på saken innan man gjort ett försök att spegla händelsen från båda sidor. Det står 

inte i artikeln att man försökt söka SD-medlemmarna för några kommentarer på händelserna vilket 

kan tolkas som att man heller inte gjort ett aktivt försök till att rapportera händelsen på ett balanserat 

sätt med båda parters versioner. 

Gällande vilka aktörer och källor som används och får komma till tals i de sju texterna är det många 

olika aktörer med olika grader av inblandning som fått uttala sig. Främst använder Expressen citat och 

intervjuer med vittnena och de, enligt Expressen, så kallade ”offren” i händelserna men också från 

andra partimedlemmar från Sverigedemokraterna för att kommentera skandalen med olika åsikter, 

både om skandalen i sig men också hur man anser att partiledningen agerat efter att informationen 

kommit till dess kännedom. 

Utifrån den schematiska strukturen på texterna så kan det tolkas som att vissa av texterna består av en 

del överflödig information. Exempelvis att man tagit med kommentarer från Daniel Poohl på den 

antirasistiska tidningen Expo eller att man pratat med SD Bjuvs kommunordförande Allan Jönsson 

och SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand som kommenterat sin syn på ”SD-skandalen”(se bilaga 5). 

I en artikel har man också tagit med åsikter från partimedlemmar med olika auktoritet där de får svara 

på vad de anser om SD:s begäran av kartläggningen på riksdagsledamöter. Vid en första anblick kan 

texterna tolkas vara lite spretiga i sina innehåll, men utifrån den berättelse som Expressen konstruerat 

så är de olika beståndsdelarna, aktörerna och sidoteman som finns med i texterna viktiga byggstenar 

då de tillsammans skapar bilden av att tre politiker i ett av Sveriges allra största partier agerat 

rasistiskt och flera gånger ljugit om det. 
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Vid upprepade tillfällen citeras partiledare Jimmie Åkesson där man tar upp ett uttalande om hur 

Sverigedemokraterna ska ändra synen på rasism, extremism och olämpligt uppträdande. 

”Nolltolerans” är ett begrepp som Åkesson ska ha använt sig av i ett brev till partiledningen där han 

uppmanar till utrensning ur partiet där rasister och extremister uppmanas lämna sin post för att 

förändra samhällets syn på partiet och bland annat locka fler kvinnliga väljare. Denna faktor tas upp 

vid upprepade tillfällen och blir en central beståndsdel i Expressens berättelse om SD-skandalen och 

hur synen på partiet och partimedlemmarna till slut förändras under rapporteringens gång. Detta då 

hans uttalande sätter tonen för Sverigedemokraternas nya syn på rasism och går emot de signaler som 

partiet tidigare sänt ut om synen på invandring och främlingsfientlighet. Uttalandet skär sig med SD-

politikernas agerande på filmerna och bidrar till att skapa en kontrast mellan partiets nya syn på 

rasism och partimedlemmarnas agerande mot invandrare. 

4.1.4 Texterna i mikrostrukturell analys 

De mikrostrukturella delarna som analyseras i texterna är främst global koherens, lexikalitet och 

intertextualitet men också en syntaktisk analys på den ytligare skalan vilket innebär att det är en 

modifierad analys på mikrostrukturell nivå och inte en sådan med alla beståndspunkter. De nämnda 

analysverktygen används för att besvara frågan om en eller flera diskurser går att urskilja i 

textmaterialet. 

Den globala koherensen i de sju artiklarna består främst av avslöjandet och processen med 

mobilfilmerna från festnatten den tredje juni 2010. Trots att den lokala koherensens innehåll(se 

avsnitt 3.3.1) kan variera med inslag av krishantering inom partiet och utomstående röster om 

eventuell uteslutning som artiklarna ”UTESLUT DEM UR SD” om lokala SD-politikers åsikter och 

”SPRICKAN I PARTIET” om bland annat partisekreteraren Björn Söders konflikt med Åkesson, så 

utgörs den uppenbara globala koherensen(se avsnitt 3.3.1), den röda tråden, av ett tema: De tre SD-

medlemmarnas rasistiska agerande på den, i olika etapper, publicerade mobilfilmen kombinerat med 

deras återkommande förnekelser och lögner om vad som egentligen hänt. 

Efter en närstudie på samtliga sju artiklar och där en undersökning på de återkommande tematiska 

uppläggen som finns så kan det tolkas som att Expressen systematiskt har lagt upp en plan för hur 

man producerat och släppt olika delar av nyhetshändelsen i olika etapper. Intrycket är att texterna är 

välplanerade och strategiskt publicerade med en tydlig struktur i fördelningen av informationen. 

Utvalda delar av informationen publicerades för att skapa ett specifikt budskap och för att följa den 

röda tråden i rapporteringen och den konstruerade berättelsen. Det skapas en global koherens i 

artiklarna då varje text bidrar med påståenden, citat och i flera fall nytillförd information och därmed 

bygger upp historien som Expressen planerat att den skulle framföras och uppfattas av läsaren. 

Tidningen har byggt berättelsen på en viss förutbestämd struktur och inte enbart baserat på nya citat 

eller slumpmässiga källor, vilket ger intrycket av att det är välplanerat och strategiskt snarare än 

snabbt hopskrivet efter att man tagit del av informationen. En genomgående strukturell beståndsdel i 

artiklarna är att man upprepat vad som sagts och gjorts på mobilfilmerna i samtliga texter, ofta genom 

att skriva ut konversationerna ordagrant med citat från personerna på filmerna, men även genom att 

referera till vad som sagts och hur publiken av filmerna tolkat citaten, vilket ofta handlat om rasistiska 
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uttalanden.  Den delen av den lokala koherensen(se avsnitt 3.3.1) är detsamma som huvudtemat. 

Genom lexikala(se avsnitt 3.3.2) aspekter av texterna, då främst i rubriker och underrubriker, lyfter 

Expressen fram andra viktiga beståndsdelar av berättelsen. Som ovan nämnt är det bråk, lögner, bluff, 

attacker, avslöjanden, motstridigheter och kriser som dominerar i överskrifterna på texterna men även 

i ingresser för att trycka på de olika beståndsdelar skandalen består av. 

Den sista av Expressens artiklar beskrivs av textproducenterna som ett avslöjande med ny 

information.  Textproducenterna presenterar i artikeln information om en kartläggning av 

riksdagsledamöter med dubbelt medborgarskap som bland andra Kent Ekeroth ska ha ansökt om. 

Ansökningen ska ha blivit avslagen och nyheten i sig kan anses ha lågt nyhetsvärde, men att man väljer 

att ta med den typen av ny information som en uppföljning är ändå anmärkningsvärt. Artikeln börjar 

med att presentera den nya informationen följt av en utförlig återkoppling till den första SD-skandalen 

med ett flertal citat från händelsen. Detta kan tolkas som ett sidospår från den första nyheten men 

utifrån den koherens som funnits genom samtliga artiklar så får kartläggningen ändå en betydelse för 

historien. Genom den intertextualitet som läsaren får som följt händelseprocessen från SD-skandalen 

så knyter man samman det agerande som Sverigedemokraterna gör i riksdagen med samma agerande 

som man har på gatan med kränkande utfall. Oavsett om det är en ”ny” nyhet så visar Expressen en 

viktig intertextuell koppling mellan de båda incidenterna. I riksdagen och på gatan är två skilda forum 

och miljöer, men Sverigedemokraterna agerar med samma ideologiska värderingar gentemot 

människor. Tolkningen blir att Sverigedemokraterna har samma grundvärderingar och baktankar i 

hur man tänker och agerar, oavsett vilket samhälleligt forum man befinner sig i. 

Lingvistisk textanalys av artiklarna 

Efter att ha skapat en struktur som förmedlat en diskurs om hycklande politiker i texterna som 

Expressen publicerade om SD-skandalen så går det att genom en textanalys urskilja vissa detaljer som 

bidrar till denna konstruktion av händelseförloppet. De språkliga detaljerna bidrar också till vilken 

föreställning om själva partiet och aktörerna textproducenten förmedlat, vilket i sig är en del av den 

diskurs och ideologi som förmedlas. 

Genom tituleringar i samtliga texter så har Expressen tillskrivit männen en identitet som SD-politiker 

som en del av konstruktionen av händelsen, men främst också personerna i artiklarna, vilket 

skribenterna skapat med hjälp av lexikala aspekter(se avsnitt 3.3.2). Exempelvis har man i den första 

artikeln benämnt männen som bland annat ”SD-toppar”, ”riksdagsmannen”, ”en av SD:s tyngsta 

politiker”, ”SD-profiler” och ”partiledaren Jimmie Åkessons kronprins”. Skribenterna etablerar genom 

dessa identifieringar av de tre SD-männen som Sverigedemokrater och enligt Expressen också 

framstående sådana. Redan från första artikeln och rakt genom berättelsen som förmedlas under 

veckan efter Expressens avslöjande är det bestämt att gärningsmännen inte genomfört de så kallade 

rasistattackerna som privatpersoner utan som politiker. Detta bidrar i sig till att deras agerande blir 

mer klandervärt än om det hade varit en vanlig privatperson då politikers agerande och beteende 

bidrar till den bild av de själva och partiet som allmänheten uppfattar och tar ställning till, vilket 

Allern och Pollack beskrivit i sin forskning(se avsnitt 2.4). Som ovan nämnt är normbrytanden från 

politikers håll klandervärt då de ska representera den statliga makten vilket i ett demokratiskt 
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samhälle innefattar politiker i ett folkvalt parti som styr och bestämmer över den lilla människan.  

Genom dessa lexikala aspekter som exempelvis tituleringar så blir Sverigedemokraterna som parti en 

central part i händelserna och partiet i sig kan knytas till incidenterna snarare än en okänd 

privatperson. 

Vidare lyser texternas intertextualitet(se avsnitt 3.3.2) genom då olika citat och händelser kopplats till 

mobilfilmerna. De samband som görs bidrar till skapandet och förstärkandet av den diskurs om 

politiska lögnare och hycklare som Expressen reproducerat. Som ovan nämnt i detta kapitel kopplar 

textproducenterna direkt samman Åkessons citat om nolltolerans emot rasister och extremister till de 

rasistiska utfall som partimedlemmarna gjort för att förstärka kontrasterna mellan partiets 

värderingar och partimedlemmarnas normbrytande beteende. Andra händelser som har intertextuell 

betydelse för SD-skandalen är historien bakom de mobilfilmer som släpptes 2010 som enligt 

Expressen varit ”hårt redigerade”. I de filmerna visades bara utvalda klipp från samma händelse som 

visar hur ett av vittnena blivit aggressiv och som SD-männen behövt försvara sig emot. Almqvist 

kommenterade själv filmen och menade att ”sanningen kommer alltid fram”. Den konstruerade filmen 

med kommentarerna om att de själva skulle blivit attackerade visar återigen på de lögner som de 

inblandade Sverigedemokraterna skapat och som orsakat en än mer förstärkt bild av att man tidigare 

ljugit om något som sedan avslöjats som en lögn, något som bidragit till den bild av ljugande politiker 

som Expressen velat förmedla i sin historia. Tillsammans med detta kan man utgå ifrån att Expressens 

läsare har tidigare erfarenheter från politiska skandaler där lögner uppdagats, som i exemplet med 

Mona Sahlin och Tobleroneaffären. Politiska händelser där ord står mot ord kan tolkas skapa en 

negativ attityd gentemot politikerna eftersom det vid ett flertal tillfällen i historien uppdagats att 

politiker dolt eller ljugit om händelser de varit inblandade i. Detta kan tendera till en misstänksam 

inställning till de politiker som påstås ha ljugit, vilket senare också bevisades genom mobilfilmerna i 

SD-skandalen och därmed bidrog till en reproduktion av diskursen kring den hycklande politikern.  

4.1.5 Sociokulturella kontextualiseringar 

Som tidigare beskrivits så finns det en generell diskurs om makthavare, det vill säga politiker (se 

avsnitt 2.3). De är folkvalda i en demokrati för att styra landet och när en sådan inflytelserik person 

ljuger och hycklar så blir det automatisk en stor nyhet då det påverkar individen i samhället. Som 

Allern och Pollack säger så bygger politiska skandaler i medier på en specifik process(se avsnitt 2.3) 

som i många fall leder till påtryckningar på politikern för att eventuellt behöva avgå. Då SD-

medlemmarna i denna skandal dessutom vid upprepade tillfällen i medier ljugit om vad man sagt och 

gjort bekräftar och berättigar männen själva de regler som finns för hycklande politiker (se avsnitt 

2.3). 

Den diskurs som Expressen reproducerar genom SD-skandalen tolkat utifrån Allerns och Pollacks 

teorier(se avsnitt 2.3) är som ovan nämnt den anti-elitistiska diskursen om hycklande och ljugande 

politiker. Den diskursen går i linje med Allern och Pollacks forskning om politiska skandaler. Som de 

forskat runt politiska skandaler(se avsnitt 2.3) är även denna skandal om SD-medlemmarna en 

eskalerande process där normbrytningar som berört människor gjorts blivit kända för allmänheten. 

Det är en incident där huvudpersonerna blivit kritiserade och påverkat SD-politikernas inflytande och 
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till sist inneburit avgång i sitt parti, en händelseprocess som följde Allern och Pollacks schematiska 

karaktärsdrag för en politisk skandal. En skandal som uppdagats i medier som är riktad mot en person 

skapar uppståndelse men skandaler som är orsakade av inblandade politiker får alltid väldigt stort 

utrymme. Att avslöja en politiker som hycklar, vilket det finns en tydlig diskurs emot i samhället och 

speciellt i de lägre och mindre elitistiska skikten, skapar uppståndelse. Detta berör på ett annat sätt då 

politiker i en demokrati är makthavare och berör då den lilla människan på ett annat sätt jämfört med 

om en annan typ av känd person, exempelvis en sångerska eller en idrottsman skulle ha exempelvis 

förskingrat pengar. Är personerna som moraliserar för samhället om levnadssätt och villkor och 

dessutom har ett stort inflytande i dessa förutsättningar hos människor lögnare så blir intrycket och 

påverkan större då det faktiskt kan beröra individen. Mona Sahlins Tobleroneskandal där hon använt 

statliga pengar, det vill säga skattebetalarnas pengar, berörde på det sättet att hon kunde sägas ha 

använt dina eller mina pengar till privat bruk. 

”Gör tankeexperimentet att filmen handlade om alliansregeringen och Moderaterna. Då skulle man 

alltså få se hur finansminister Anders Borg beväpnar sig med järnrör medan han filmas av en skränande 

Beatrice Ask, också hon med ett tungt järnrör i högsta hugg” 

          –”Almqvist & Ekeroth beväpnar sig med järnrör”, Expressen 2012-11-15 

I den tredje artikeln vill Expressen skapa en tankebild hos läsaren hur det skulle se ut om ledande 

partimedlemmar från andra partier från riksdagen skulle varit gärningsmännen i händelserna istället 

för de tre Sverigedemokraterna. Det faktum att Sverigedemokraterna är ett invandrarkritiskt och 

främlingsfientligt parti berör många då det finns en ideologisk norm om att främlingsfientlighet är ett 

kritiserat synsätt och därmed berör många fler genom den typen av moralisk värdering. Men trots att 

diskursen om främlingsfientlighet som en kritiserad människosyn är huvudtemat för artiklarna så 

spelar det i slutändan mindre roll. Det hade troligtvis varit än mer anmärkningsvärt om en moderat 

eller socialdemokrat uttryckt sig rasistiskt, vilket hade stridit emot deras politiska värderingar jämfört 

med om en Sverigedemokrat som uttalat har en invandrarkritisk politik uttalar sig rasistiskt. 

Sverigedemokraterna har dock varit ett parti som på grund av sin främlingsfientliga inställning varit i 

medialt blåsväder men den politiska skandalen i sig, oavsett vilket parti de tillhör, kan tolkas vara 

Expressens genomgående syfte att trycka på.  Att sänka SD och få representanter ur ett starkt kritiserat 

och främlingsfientligt parti att få avgå efter skandalen blir snarare en ”bonus” utöver 

uppmärksamheten som Expressen får som första tidning att rapportera om händelsen. 

Värderingarna i den diskurs som finns om främlingsfientlighet skapar nästan ett berättigande för det 

så kallade mediala drev som Expressen bedrev emot SD-medlemmarna då SD-politikerna vid 

upprepade tillfällen gjort normbrytande aktioner och sedan ljugit om dem(se avsnitt 2.3). Som ovan 

nämnt är stället Expressen en intressant fråga om hur det sett ut som ledande politiker från något 

annat parti i riksdagen varit aktörer i händelsen. Sverigedemokraternas främlingsfientliga framtoning 

gör att deras utfall på gatan upprör, men möjligtvis inte chockerar. Detta eftersom deras åskådning på 

rasism inte bryter emot partiets generella värderingar. Hade däremot ett parti med en acceptans för 

invandrare uttryckt sig på samma sätt hade reaktionerna troligtvis sett annorlunda ut då det totalt 

skulle skära sig med partiets syn på rasism och invandring. I Sverigedemokraternas fall gör det inte 

det, trots att Jimmie Åkesson ändå förkunnat partiets nya syn på nolltoleransen mot rasism och 
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extremism. Skandalen hade troligtvis uppnått betydligt större proportioner om det, som man frågar 

sig i texterna, varit Anders Borg och Beatrice Ask som varit huvudpersonerna i filmerna. 

4.2 Konstruktionen av den politiska skandalen 

I texternas globala koherens har det skapats ett förhållande mellan textproducenterna och 

konsumenten, ett förhållande som i detta fall delvis existerar genom det politiska hyckleriet som 

diskurs. Det politiska hyckleriet som diskurs har även vid många tidigare tillfällen använts i texter om 

politiska skandaler. Konstruktionerna av politiska skandaler ser ofta likadana ut, och som Allern och 

Pollack skriver så kan inte en skandal finnas utan att det finns en medvetenhet om den bland 

samhället, i detta tillfälle läsarna(se avsnitt 2.3). 

Partiledare Jimmie Åkesson blir vid ett antal tillfällen intervjuad för uttalanden om männens agerande 

men Åkesson används också i artiklarna genom citat från tidigare tillfällen då partiets syn på rasism 

diskuterats, något som genom intertextualiteten med hans uttalanden blir en viktig del i texten. Detta 

för att förstärka kontrasten mellan de rasistiska utfallen av SD-medlemmarna och den nolltolerans 

som numera råder i partiet. Artikel nummer ett har nämligen just den beståndsdelen av berättelsen 

som introduktion i dess ingress vilken lyder ”Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson säger 

att han vill rensa upp i partiet. Nu gäller nolltolerans mot rasism, extremism och olämpligt 

uppträdande”. I samma artikel upprepar textproducenterna Åkessons budskap i följande stycke:  

”Partiledare Jimmie Åkesson har nyligen i ett uppmärksammat mejl till samtliga partiets företrädare 

uppmanat ’extremister, rasister, rättshaverister’ att lämna Sverigedemokraterna, annars riskerar de att 

uteslutas. ’Från och med nu råder nolltolerans och arbetet med att städa upp i leden ges högsta 

prioritet’, skriver Åkesson.”    

                        – ”’Riksdagsmannen kallade oss hora och blatteälskare’”, Expressen 2012-11-13 

Även i den tredje artikeln lyfter man och upprepar det faktum att SD och Åkesson vill utveckla partiet 

mot en mindre rasistisk och extremistisk riktning i ett stycke. 

”Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson gick den 12 oktober ut med ett uppmärksammat brev till 

partiets medlemmar. Han skrev där att SD infört en ’nolltolerans mot rasism och extremism’. Nyligen 

presenterades också SD:s nya strategi som går ut på att framställa partiet som mjukare för att locka 

kvinnliga väljare. Men filmen från Kent Ekeroths mobiltelefon bekräftar också ögonvittnenas uppgifter 

som sa att Erik Almqvist kallat en ung kvinna som ifrågasatte SD-männens agerande för ’hora’”. 

               – ”’Skit i den här lilla horan’ Rasist-attacken”, Expressen 2012-11-14 

En ingress i artiklarna lyder ”Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson säger att han vill 

rensa upp i partiet. Nu gäller nolltolerans mot rasism, extremism och olämpligt uppträdande”. Det blir 

extra tydligt att Expressen vill trycka på det faktum att Åkesson bara drygt en månad innan skandalen 

tagit ställning emot rasistiska inslag och partimedlemmar och velat sprida den kulturen inom partiet, 

en kultur som troligtvis skulle skilja sig från och ta avstånd från de tidigare främlingsfientliga 

intrycken från partiets politiska idé runt invandrarpolitik. En månad efter det, enligt Expressen, 

uppmärksammade brevet om den nya nolltoleransen inom partiet, syns SD-männen på en 

uppmärksammad film där partimedlemmarna anklagas för att ha gjort rasistiska och sexistiska 
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påhopp på privatpersoner och ger ett helt annat sken av partiets nya kultur. Trots att händelsen 

inträffade mer än två år tidigare än Åkessons uttalande så blir den dubbelmoral männen påvisar extra 

påtagligt genom filmklipp som på visuella bilder visar att de gjort sig skyldiga till rasistiska utfall vilket 

man också trycker på i Expressens texter. Intertextualiteten i detta sammanhang blir en väsentlig del 

av historien då diskursen kring den hycklande politikern blivit avsevärt starkare genom Åkessons 

uttalanden. Den intertextuella koppling som textproducenterna gör genom att ständigt påminna 

läsaren om partiets nya ideologi kombinerat med de hårda fakta att tre av partiets riksdagsledamöter, 

varav en benämns som ”Jimmie Åkessons kronprins”, gör det omöjligt att undvika det faktum att de 

tre huvudpersonerna i skandalen från Sveriges tredje största parti agerat på ett främlingsfientligt sätt 

och därmed på ett hänsynslöst sätt emot Sverigedemokraternas egen policy. Krocken mellan partiets 

rasistiska riksdagsledamöter och deras antirasistiska policy blir en del i reproduktionen av det 

politiska hyckleriet som diskurs. 

Diskursen om hur politiker i ett demokratiskt styre ljuger och hymlar är densamma som varit tidigare 

nämnd i denna undersökning(se avsnitt 2.3). Den politiska skandalen byggs upp på ett specifikt sätt så 

att de inblandade makthavarna brutit mot en norm, i detta fall mot den sociokulturella diskurs som 

finns emot främlingsfientlighet, men är också bekräftande för lögnaktiga politiker som diskurs att 

politiker ljuger, eller säger en sak och agerar på ett annat sätt. Detta är det första av karaktärsdrag som 

en politisk skandal brukar ha enligt Allern och Pollack. Efter att normbrytandet har inträffat så ska 

agerandet tillkännagetts offentligt, vilket det i detta fall gjorts genom att filmerna publicerats och 

Expressen publicerat artiklarna. 

 Vidare följer den andra egenskapen i en politisk skandal – skandalen ska vara en situation som berör 

människor. Rasism, sexism och lögnaktiga makthavare som är berättelsens tre huvudteman är också 

tre synsätt som generellt går emot flera sociokulturella ideologier och värderingar. Dessa överträdelser 

berör publiken på grund av de diskurser som råder runt en människas värderingar om dessa ämnen 

och när det dessutom är politiker som är gärningsmännen i berättelsen skapas ett betydligt större 

allmänintresse då det är makthavare inblandade jämfört med om det hade varit en privatperson eller 

en annan typ av känd eller offentlig person som varit aktör i skandalen. 

Skandalens tredje karaktärsdrag (se avsnitt 2.3) innefattar en reaktion och kritiska röster från 

utomstående personer, vilket i detta fall är både offren, Jimmie Åkesson och även utomstående 

personer från Sverigedemokraterna som inte direkt är inblandade skandalen men som ändå uttalar sig 

om händelsen och riktar kritik mot olika personer och aktörer i händelsen. Dessa källor har 

samordnats i texterna på ett sätt som blivit betydande för historiens dramaturgi. Konstruktionen har 

också betydelse för hur synen på SD-männen blivit under skandalens gång där med startat med 

vittnen som efterföljts av filmerna. I texterna har man sedan intervjuat SD-männen med väl valda 

frågor som senare dementerats av filmbevisningar allt eftersom filmen släppts i olika etapper. Efter att 

lögnerna blivit extra påtagliga genom denna metod i publiceringen har ett flertal olika källor tagits in 

för att kommentera sin syn på saken, däribland Allan Jönsson och Lars Gunnlev som får kommentera 

vilka konsekvenser de anser att de tre partimedlemmarna bör drabbas av. En annan källa som får vara 

anonym används senare i nyheten för att skriva om hur skandalen ska ha orsakat en kris inom partiet 
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mellan Åkesson och Björn Söder. En kris till följd av SD-skandalen som källan påstår att Söder och 

Åkesson har olika syn på huruvida Åkesson vikt sig för det ”politiskt korrekta” trycket, ett uttalande 

från en utomstående källa som kan tolkas gå under den antirasistiska diskursen. 

Ett antal av de kritiska rösterna i artiklarna talar också om, som det också skrivs om i den fjärde 

egenskapen i en skandal, att avgång eller uteslutning är ett krav eller en förfrågan för att ta sig ur 

skandalen på bästa tänkbara sätt, vilket också både trycks på utifrån genom andra partimedlemmar 

som Lars Gunnlev och Allan Jönsson. Till slut kommenterar också Jimmie Åkesson hur kritisk han är 

mot Almqvists agerande trots att han vid upprepade tillfällen gjort försök till att försvara sina 

partimedlemmars agerande. I den andra artikeln säger också ett av vittnena ”(…)jag tycker man ska 

kräva mer av sina politiker än att de ska gå runt och slå ned folk, eller ha väldigt nära till det, och kalla 

folk för olika saker”.  

 Slutligen går det att urskilja likheter med den sista egenskapen i skandalens uppbyggnad, vilken kan 

anses vara den mest betydande i SD-skandalen som också är nämnt tidigare i analysen. Enligt Allern 

och Pollack är ett av karaktärsdagen i en politisk skandal en händelse, i detta fall SD-skandalen, som i 

många fall går från en mer eller mindre uppmärksammad händelse som efter rapportering i medier 

ofta blossar upp till större proportioner än vad händelsen egentligen har från start. Som exempel på 

detta skriver Allern och Pollack om förnekelser, förklaringar och lögner av olika slag. I SD-skandalen 

blir det en avgörande faktor för proportionerna av händelsen då textproducenterna först intervjuat 

vittnen som påstått något i en artikel som dagen efter följs av en film som bekräftar vittnesmålen 

tillsammans med intervjuer och statusuppdateringar på Facebook där SD-männen förnekar att det ska 

ha hänt. I en tredje artikel har man på en presskonferens frågat Almqvist på en presskonferens ”om 

det finns något mer han borde berätta om”, något som Almqvist säger att han inte minns. I den fjärde 

artikeln släpper Expressen ett sista filmklipp om händelsen som för andra gången motbevisar 

männens utsagor om att de inte vet att något hänt, minns att något hänt eller rakt av förnekat att deras 

utfall skulle varit sanningar. Efter att det i fyra artiklar publicerats olika delar av filmklippen 

tillsammans med männens citat eller påståenden på sociala medier kan det utifrån artiklarnas innehåll 

tolkas som att Erik Almqvist, Kent Ekeroth och Christian Westling själva blivit den främsta 

anledningen till att de fått både sitt parti men också samhället vänt emot sig. 

Uppbyggnaden av politiska skandaler utifrån undersökningens teoretiska utgångspunkter(se avsnitt 

2.3) är som ovan nämnt ofta liknande varandra i strukturen. Exemplet med Tobleroneaffären med 

Mona Sahlin som användes som exempel som politisk skandal visar hur en situation kan växa till 

mycket stora proportioner på grund av den dubbelmoral som går att finna i både Tobleroneskandalen 

och i SD-skandalen. Sahlins agerande, användandet av det offentliga kreditkortet och SD-skandalen 

med de rasistiska utfallen och lögnerna om detsamma, när de i texter och uttalanden står i nära 

relation till förnekelser och dementi förstärker bilden av politiker som ljuger för samhället och hycklar 

om allmänna konventioner och värderingar. I den allra första artikeln gör Expressen en retorisk poäng 

just om de hycklande politikerna i det citat som kommit från Erik Almqvist i en hemgjord film på 

youtube.com från hösten 2010 strax efter bråket – ”Almqvist avslutade sitt inslag på Youtube med en 
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hälsning direkt till Soran Ismail: ’Sanningen kommer alltid fram.’[…]Men var Sverigedemokraternas 

bild av det som hände verkligen sann?”. 

I texterna om SD-männen finns också två betydande koherensluckor(se kapitel 3.3.2) som blir tydligt 

att läsaren ska vara enig om och i samförstånd med textproducenten. Den ena koherensluckan är som 

tidigare beskrivits diskursen om den hycklande politikern, en vedertagen norm som innefattar den 

icke-existerande acceptansen emot makthavare i samhället som ljuger och hycklar. Expressens 

skribenter kan tolkas rapportera tufft och lite skevt då man i främsta hand hör var vittnen har att säga, 

men då det finns en rådande ideologi på hur synen på oärliga politiker är så följer Expressen helt 

enkelt de riktlinjer som finns hos allmänheten. Man har förutfattade meningar om att politiker som 

ljuger ska granskas och bemötas med hårda tag då det är en accepterad syn och diskurs att behandla 

politiker på det sättet i medier. Den andra betydande koherensluckan är den ideologi som 

textproducenterna utgår från finns hos läsarna och allmänheten om främlingsfientlighet. Utifrån 

texterna och dess vinklar så blir det synligt att Expressen som tidning tar tydlig ställning emot rasism 

och främlingsfientlighet, vilket man också skriver om i sin publicistiska idé på tidningens 

hemsida(http://www.expressen.se 2013-03-15 11.43). Synen på främlingsfientlighet räknar 

avsändarna att läsarna delar men också att läsarna är medvetna om Expressens politiska ståndpunkt. 

Kortfattat så är de koherensluckor som finns i texterna att rasism är en oacceptabel och feltaktig 

människosyn. Den andra koherensluckan är att det är accepterar att medier får gå väldigt hårt åt 

partier, myndigheter och personer(inte minst offentliga) när de granskar och ställer dessa till svars för 

rasistiska handlingar utan att medierna kritiseras för att inte vara politiskt neutrala eller gå för långt. 

Antirasism är alltså en genomgående röd tråd som både läsare och medier förväntas ha som 

utgångspunkt, utan att det skrivs rakt ut. 
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5. Slutdiskussion 
 

Undersökningens syfte var att analysera hur Expressen konstruerat berättelsen om SD-skandalen samt 

att undersöka hur Expressen skapat eller reproducerat de diskurser som kan finnas i rapporteringen 

utifrån uppbyggnader av politiska skandaler i medier. De frågeställningar som ställdes i början av 

uppsatsen för att besvara var 

 

 Hur har Expressens formuleringar om händelsen, personerna, och partiet bidragit till 

publiceringens struktur? 

 Går det att urskilja någon strategi bakom Expressens artiklar och hur rapporteringen 

konstruerats?  

 Vilka diskurser går att utskilja i artiklarna? 

 

De formuleringar som Expressen använt sig av om händelserna, personerna och partiet som har 

bidragit till publiceringens struktur är många. Men de mest avgörande var hur man identifierat 

gärningsmännen som just Sverigedemokrater och inte privatpersoner vilket var en lexikalisk faktor 

som delvis blev avgörande för rapporteringen. Läsaren blev ständigt påmind genom diverse 

presentationer och historik att männen är aktiva inom SD med olika förtroendeuppdrag och därmed 

också anses representera partiet och dess värderingar i deras ageranden och uttalanden, även om 

händelsen i detta fall hände under en natt efter en fest på en helg. Detta fick mindre betydelse då 

Expressen snarare endast tog hänsyn till männens politiska ställningar istället för övriga 

omständigheter. 

Partiledare Jimmie Åkessons uttalanden om partiets nya syn på toleransen gentemot rasism, 

extremism och rättshaverister bidrog till att skapa en kontrast mellan partiets nya värderingar och 

normer om rasism och mellan SD-männens agerande. Lögnerna och dubbelmoralen var ett 

normbrytande som är ett av de mest avgörande karaktärsdragen för en politisk skandal och som även 

blev det här. De rasistiska uttrycken och agerandet som männen utifrån mobilfilmerna anses ha gjort 

skär sig omedelbart med Åkessons och partiets nolltolerans emot rasism. Sättet man använde sig av 

dessa två komponenter gör att det blir extra tydligt att bilden av Sverigedemokraterna skriker hyckleri 

och dubbelmoral snarare än att man lever upp till de nya värderingarna om rasism. Åkessons 

uttalande sattes i ett nytt sammanhang, det vill säga riksdagsledamöternas rasistiska uttalanden, och 

gissningsvis så blev resultatet av uttalandet snarare det motsatta än vad syftet med det varit. Samtidigt 

har Expressen tagit fasta på alla rasistiska inslag i uttalandena och skapat en tydlig bild av vad man vill 

förmedla – de SD-medlemmarna som bråkade den där juninatten 2010 var uppenbarligen rasistiska i 

sitt tankesätt och hur de agerade mot människor, vilket man ständigt trycker på genom att upprepa 

konversationerna från filmerna, intervjua vittnena eller ”offren” och dessutom intervjua utomstående 

personer som vill framföra sin kritik emot männen och partiet. Till och med chefredaktören på en 

antirasistisk tidning får en del utrymme att uttala sig om händelsen, trots att han själv inte var 

inblandad i situationen. Som Häger(se avsnitt 2.4) skrivit så kan det utifrån undersökningen anses att 

den mediala rapporteringen om SD inte skett på samma villkor som för de andra riksdagspartierna då 
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deras idéer runt främlingsfientlighet orsakat en problematik hos redaktioner och journalister som 

sedan tidigare tagit personlig och redaktionell ställning emot främlingsfientlighet. Detta återspeglades 

även i Expressens rapportering om SD-skandalen. 

Utifrån den struktur som finns i Expressen berättelsen kan den jämföras med en politisk skandal som 

den definieras av Allern och Pollack(se avsnitt 2.3). Politiker gör moraliska övertramp, politikerna 

nekar till det, politikerna motbevisas, politikerna nekar igen, politikerna motbevisas ytterligare, 

politikerna kritiseras och slutligen gnuggar man ansiktet i marken på dem ännu mer genom att 

bekräfta deras avvikande moraliska grunder i en ny skandal. Kritiken emot lögnaktiga politiker blir 

enkel att urskilja efter att man skalat av det rasistiska temat, då det är lätt att fastna vid att det är just 

Sverigedemokrater som är inblandade och att rasism är normavvikelsen. Med utgångspunkt i avsnitt 

2.3 blev det tydligt att även SD-skandalen följer mallen för hur medier konstruerar och presenterar en 

politisk skandal på ett strategiskt sätt för att vända och vrida på berättelsen så den passar in efter 

mallen och budskapet som mediet är ute efter. Expressen frambringade detta till stor del. Partiet har 

det senaste året haft en uppåtgående kurva hos väljarna men risken finns att motstridigheterna och 

motsättningarna inom partiet kan bidra till en minskning av väljare då skandaler skapar oroligheter 

för partiets inre stabilitet. Däremot är risken troligtvis inte överhängande att väljarna reagerar negativt 

på själva skandalen för att det skulle varit rasistiskt då främlingsfientligt beteende inte skapar lika 

stora reaktioner hos SD-väljare som det skulle gjort hos exempelvis moderater eller socialdemokrater 

då SD har en uttalat invandrarkritisk politik. Värderingarna runt rasism och invandring är helt 

annorlunda och går mer i fas med samhällets normer i övrigt till skillnad från Sverigedemokratiska 

väljare som troligtvis har en annan syn på invandring och rasism. 

På frågan om det går det att urskilja någon strategi bakom Expressens artiklar och hur 

rapporteringen konstruerats kan det urskiljas ett specifikt upplägg. Efter att ha läst genom artiklarna 

var för sig och sedan analyserat dem som en helhet blev intrycket att texterna var för sig inte hade en 

stor innebörd för konstruktionen av SD-skandalen, men däremot hade artiklarna som en följetong en 

röd tråd och struktur. I artikelserien släpptes flera klipp från filmen tillsammans med flera 

vittnesuppgifter och ett uttalande av partiledaren att man ska utesluta personer som sysslar med 

rasism och extremism. Intervjuer med SD-männen publicerades senare och man frågar bara männen 

om de filmklipp som finns publicerade. Efter att det första filmklippet släpps så publiceras ett till klipp 

med tillhörande intervjuer från SD-männen där de förnekat att den andra filmen finns. Här har också 

Jimmie Åkesson hunnit gå in och försvara männens motiv i filmen vid fler än ett tillfälle. Senare 

kommer fler intervjuer med SD-männen, intervjuer som finns i den tredje artikeln och där också den 

sista delen av filmen släpps där det för en tredje gång bevisas att männen ljugit, både om filmerna och 

om motiven bakom deras ageranden. Artiklarna som kommer senare med deras motsägelsefulla 

uttalanden och förnekelser bidrar till att försämra männens och partiets anseende. Expressen har 

använt både citat från männen, vittnen och Jimmie Åkesson strategiskt i olika artiklar utifrån på de 

filmklipp som publicerats. För varje dag som går och för all ny information som Expressen publicerar 

kombinerat med klumpiga citat och statusuppdateringar på sociala medier så försvåras 

Sverigedemokraternas än mer. Männens dementier och Åkessons uttalande om nolltolerans i nära 

relation till de rasistiska utfallen blev nyckeln till det fokus och huvudspår som Expressen ledde 
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läsarna in på. Expressens artiklar hade återkommande egenskaper utifrån Allerns och Pollacks mall 

för de egenskaper som en politisk skandal i medier brukar ha. 

Efter att ha undersökt vilka diskurser som går att utskilja i artiklarna fick jag skrapa bort det övre 

lagret av sociokulturella värderingar på artiklarna för att urskilja den diskurs som kan tolkas 

reproducerats genom rapporteringen, det vill säga om lögnaktiga politiker. I nyhetsrapportering 

generellt så är Sverigedemokraterna ett enkelt offer då de har uppenbara motståndare emot sin syn på 

främlingsfientlighet i olika skikt av samhället, hos medier men också hos andra politiker i riksdagen. 

Det är lämpligt och strategiskt att peka på den rasistiska aspekten när SD är inblandade i skandaler, 

främst för att de just är främlingsfientliga men är också effektivt för att kunna tilltala fler läsargrupper. 

Ämnet är hett och tilltalar många, men det är inte främst den rasistiska diskursen som Expressen 

menar att fokusera på. En politisk skandal är enligt Allern och Pollacks forskning en väl genomtänkt 

process men skulle inte existera utan den diskurs som finns om lögnaktiga politiker och diskursen om 

kritik emot samhällseliten. Det är inte första gången som makthavare ljuger och hycklar om sin moral 

och sitt agerande och som det framkom i analysen så är makthavare som agerar som så kallade 

”rättshaverister” med dubbelmoral något som berör många, om inte alla, på grund av deras 

samhälleliga position. Tack vare Expressens strategiska publiceringar där man vid upprepade tillfällen 

bevisar att politiker ljuger så befäster man och reproducerar diskursen om politiker och hur 

oacceptabelt det är när de inte lever som de lär. Expressen följer rådande strukturer och normer i hur 

samhället ser på politiker som ljuger och reproducerar den normen och synen. Den diskursen är också 

sedan tidigare en redan befäst diskurs i samhället då tidigare politiska skandaler som varit uppbyggda 

på samma sätt renderat i samma konsekvenser för de inblandade aktörerna, det vill säga politikerna. 

Utifrån analysen av artiklarna kombinerat med teorin om politiska skandalers uppbyggnad blir man 

som läsare väl medveten om den historia som finns om politiska skandaler. Genom att på ett 

schematiskt sätt utnyttja samma strategi och uppbyggnad i SD-skandalen går den nyhetsföljetongen 

uppenbarligen hem hos läsarna då den bidragit både till reaktioner och till SD-medlemmarnas 

avgångar eller avsagt medlemskap i partiet. Något som är värt att trycka på som satte tonen för den 

diskurs som Expressen förmedlade var ingressen i första artikeln där urklippet från Åkessons mail om 

nolltolerans blev en startpunkt för berättelsen och satte tonen för hyckleriet, både från SD-männen 

men också partiets idé i övrigt. Som Thompson(2000:12) också spekulerade kan samhällets nya syn på 

politiker också bidra till att makthavare tänjer på gränserna för att skapa reaktioner och attrahera fler 

väljare till sitt parti i ett hav av information som matas genom alla de olika mediekanaler som finns 

idag. 

SD-medlemmarna i skandalen fick nästan stå vid sidan av händelseförloppet när de såg en två år 

gammal mobilfilm skjuta deras politiska karriärer i sank. Oavsett vad man sa eller gjorde hade det nog 

varit svårt att rädda sitt anseende då Expressen med all makt i sina händer redan bestämt hur 

händelseförloppet skulle se ut för berättelsen, redan innan den första artikeln publicerades. Politiska 

skandaler verkar ha en liknande händelseprocess. Med tanke på den effekt som strategin verkar ha 

haft både på tidigare skandaler men också på den uppmärksamhet och spridning som SD-skandalen 

fick så kan det inte förväntas att konstruktionen inte kommer förändras inom en snar framtid.  
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Vad som vore intressant att forska vidare på i ämnet är ett flertal punkter. Främst hade kvalitativa 

intervjuer med journalisterna som stod för avslöjandet gett en till nyans på analysen av händelsen med 

frågor om hur man resonerat och hur planeringen sett ut för rapporteringen varit intressant att titta 

på. Detta för att jämföra med den diskursiva analysen på materialet kombinerat med teorin om 

politiska skandalers uppbyggnad och se om de diskurser som återfunnits i artiklarna överensstämt 

med journalisternas egna tankegångar och ideologier. En annan sak att studera är hur politiska 

skandaler ser ut beroende på vilken politisk ståndpunkt de inblandade personerna har, det vill säga om 

det är en höger- eller vänsterpräglad aktör som är inblandad och se vad som kan skilja sig åt utifrån de 

egenskaperna. Efter att Centerpartiets ledare Annie Lööf valts som partiledare har hon fått utstå ett 

antal påhopp och attacker i medier. Att undersöka hur hon blivit satt under lupp och hur hennes ålder 

och kön kan spela in vore en intressant undersökning utifrån ett genusperspektiv. Vidare finns det 

också intressanta faktorer i det faktum att Sverigedemokraterna är det enda främlingsfientliga partiet i 

riksdagen. Att undersöka hur de granskats i medier över en längre tidsperiod, förslagsvis från innan de 

valdes in i riksdagen fram till dagsläget är forskning som bör tittas vidare på. Ett sidospår från den 

politiska utgångspunkten och som gissningsvis skulle vara en mer omfattande undersökning att göra 

är att titta på hur Sverigedemokraternas väljare reagerar på de skandaler och skriverier som blivit runt 

partiet och utföra någon typ av grundlig opinionsundersökning för att se vad för faktorer som påverkar 

väljarnas inställning till partiet och dess politik på positiva och negativa sätt. 
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