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Abstract 

A controversial party’s entry into parliament - a review of Expressen’s depiction of the 

Sweden Democrats (Sverigedemokraterna) 

The purpose of this essay was to study how Expressen presents the Sweden Democrats, as 

well as reasoning about the effects this depiction could have on the citizens’ opinion. Using a 

quantitative method I studied 122 articles, and through a qualitative method four of these 

could be further analyzed to reach a deeper result. The theoretical perspective that was applied 

in this study was primary agenda-setting and framing theory, to illuminate the power of 

media. The result showed that a prominent theme was to present Sweden Democrats as 

racists. Other recurring themes were to include the party misfortunate-, successful, crime-

related scandals and as victims. It also showed that the Sweden Democrats rarely gets to 

speak in the articles and that the headlines and events are angled in an unfavorable way for the 

party.  

Key words: The Sweden Democrats, populism, racism, framing, agenda-setting, media, 

ideology 
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1 Inledning  

Den 19 september år 2010 stod det klart att Sverigedemokraterna (SD), som varit ett parti 

sedan 1988 tagit sig in i riksdagen. Sedan dess har de enligt opinionsmätningar växt sig 

starkare och i flera kommuner utgör Sverigedemokraterna det tredje största partiet. Det visar i 

alla fall en undersökning från 2013 av statistiska centralbyrån (http://www.scb.se, 140210). 

Det råder många och starka åsikter om partiet, då det bland annat anklagats för att vara 

rasistiskt. Olika debatter och diskussioner har förts kring hur medierna och journalistiken bör 

förhålla sig till Sverigedemokraterna. I april 2010 skickade partiledaren Jimmie Åkesson själv 

ut ett öppet brev till några av landets större mediers chefredaktörer eller ansvariga utgivare 

där han vädjar om att partiet ska behandlas på samma villkor som övriga partier 

(www.mynewsdesk.com, 140210).   

Nu står medborgarna inför ett nytt valår som äger rum den 14 september 2014. Det kan därför 

tyckas vara av särskilt intresse att undersöka mediernas framställning av 

Sverigedemokraterna. Dels för att SD utgör ett så kontroversiellt alternativ och dels då det kan 

vara svårt att frångå vad medierna och journalistikens makt och inflytande kan ha för 

påverkan för valutgången.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det primära syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Expressen framställer 

Sverigedemokraterna. Vidare kommer ett resonemang föras kring vad denna framställning 

kan ha för eventuella effekter. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 I vilka nyhetssammanhang förekommer partiet mest frekvent? 

 På vilket sätt är rubrikerna vinklade?   

 Vilka får komma till tals i artiklarna? 

 Hur är skeenden i artiklarna vinklade? 

 

  

http://www.scb.se/
http://www.mynewsdesk.com/
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2 Bakgrund: Populism som fenomen 

År 1999 ställde Sverigedemokraterna upp i EU-parlamentsvalet för första gången och blev 

Sveriges största parti utanför riksdagen. När Svenska kyrkan sedan höll val för första gången i 

egen regi (2001) ställde partiet upp som ett konservativt alternativ till övriga nominerade. 

Jimmie Åkesson övertog rollen som partiledare år 2005 och året senare byttes också 

partisymbolen till blåsippan (www.sverigedemokraterna.se A, 140210). Partiets viktigaste 

frågor berör invandring, brottslighet och äldrevård (www.sverigedemokraterna.se B, 140210).    

I en rapport från Integrationsverket framgår det att det finns olika uppfattningar kring hur 

Sverigedemokraterna kännetecknas. En del ser partiet som ett rasistiskt och nationellt parti 

som tagit form inom gränsen för den ”traditionella fascistiska rörelsen”, medan andra menar 

att de utgör ett nationalistiskt parti som har ett uttryckt främlingsfientligt budskap. Sedan 

finns också andra forskare som menar att Sverigedemokraterna helt klart kan betraktas som ett 

högerpopulistiskt parti, vars retorik bygger på etnonationalism och främlingsfientlighet. 

Partiet motsätter sig denna beskrivning (Integrationsverket, 2006:73). Journalisterna Anna-

Lena Lodenius och Per Wikström försöker redogöra för termen populism som de menar ofta 

används felaktigt i debatter och ibland likställs med missnöjespartier. De menar att populister 

ligger någonstans mittemellan kapitalism och socialism i sin politik. Vanliga ståndpunkter hos 

populister kan bland annat vara nationalism, en traditionell familjesyn och en konservativ 

kvinnosyn. De menar också att populister vanligtvis kritiserar det regerande styresskicket 

(Lodenius & Wikström, 1998:37).  

Eric Åsard, professor i nordamerikanska studier har också tolkat begreppet. Han lyfter bland 

annat fram olika definitioner som andra teoretiker föreslagit och konstaterar att dessa är 

alldeles för snäva eller vida. Dock finner Åsard några aspekter som verkar vara gemensamma, 

i alla fall inom litteratur om amerikansk populism. Det ena aspekten handlar om en 

upphöjning av folket, utan någon vidare beskrivning. Den andra aspekten handlar om någon 

typ av antielitism, vilket vanligtvis verkar kunna syfta på det som nämndes ovan - en negativ 

inställning till den rådande makten (Åsard, 1994:17f). En vidare förklaring till termen ges av 

Paul Taggart, professor i politik, som skriver att den har många attribut som liknar en ideologi 

(se begreppsdefinition för ideologi i teoriavsnittet), dock inte alla (Taggart, 2000:1). Precis 

som Åsard ifrågasätter Taggard tidigare definitioner av populism och kommer fram till att det 

är svårt att få olika exempel att passa in under en generell definition. Därför föreslår Taggart 

http://www.sverigedemokraterna.se/
http://www.sverigedemokraterna.se/
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en egen som bygger på sex olika nyckelteman och som kan ses som en idealtyp. Det första 

kännetecknet han lyfter fram är det som både Lodenius och Åsard enas om – en fientlig 

inställning till den representativa politiken. Det andra handlar om att populister identifierar sig 

själva med en idealiserad bild av det fosterland till vilket de känner tillhörighet. Det tredje 

kännetecknet är att populism ses som en ideologi som saknar grundläggande värden. Det 

fjärde är populism som en reaktion på en upplevd kris. De femte att populism har centrala 

dilemman vilka gör den självbegränsande. Det sjätte beskriver populism som en kameleont 

som ändrar färg efter samhället - tar åt sig samhällets attribut (Taggart, 2000:3ff).  

Vad som utgör just högerpopulism kan kortfattat beskrivas vara det som befinner sig till höger 

inom den populistiska ideologiska strukturen. Enligt integrationsverket innebär detta bland 

annat att högerpopulism förespråkar fri marknadsekonomi och därmed ser negativt till statens 

och annan offentlig sektors inblandning inom området. Vidare att synen på nation, kultur, 

moral och etnicitet är auktoritär och exkluderande. Sedan finns några teman som kan anses 

centrala för både populism generellt och för högerpopulism. En sådan aspekt är att det finns 

en historisk idealbild av samhälle och nation och en annan att värdering och moral är 

kopplade till sunt förnuft (integrationsverket, 2006:19). Enligt integrationsverket kan till 

exempel Sverigedemokraterna anses högerpopulistiska genom sin användning av 

antietablissemangsstrategin, vilken de förklarar går ut på att kritisera de etablerade partierna 

samt institutionerna, framförallt genom att anklaga dessa för att inte representera folket eller 

ta hänsyn till dess intressen. Ett annat exempel är att partiet uttrycker en romantiserad bild av 

en svunnen tid och en längtan efter att återgå till ”den gamla” samhällsbyggnaden. De pekar 

också på att SD har en högerpopulism vad gäller sociokulturella frågor, bland annat genom att 

betona vikten av lag och ordning (Integrationsverket, 2006:76f).  

 

Jens Rydgren, professor i politisk sociologi drar också slutsatsen att Sverigedemokraterna är 

ett högerpopulistiskt parti. Närmare bestämt använder han termen radikal högerpopulism 

(RHP). Rydberg definierar RHP- partier som ”… sociokulturellt auktoritära, anti-pluralistiska 

och populistiska partier som är orienterande mot en idealiserad bild av det förflutna” 

(Rydberg, 2002:2f). Deras ideologi bygger på en bild av den naturliga ordningen, vars främsta 

hot skulle vara invandringen. Ett centralt tema är etnisk nationalism och främlingsfientlighet. 

Det är på grund av den anti-pluralistiska synen som Rydberg menar ibland används synonymt 

för demokratiska värderingar, som partierna anses radikala. Han menar inte att partiet 
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uttryckligen är motståndare till demokratin, men däremot att de öppet har en negativ 

inställning till det representativa styret (Rydberg, 2002:3).   
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3 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen är indelad i två avsnitt. Det första lyfter fram olika C-uppsatser med 

liknande teman samt resonerar kring relevansen av dessa i förhållande till denna studie. Det 

andra avsnittet berör tidigare forskning som främst fokuserar på partiets ideologi, eller 

närmare bestämt SD:s syn på invandring.  

3.1 Befintliga studier om SD i medier 

Till att börja med finns det en C-uppsats skriven av Emelie Pettersson som studerade hur 

partiet framställdes inför valet 2010 i Dagens Nyheter och Expressen. Eventuella skillnader 

och likheter i framställningen mellan tidningarna undersöktes också. Det som primärt skiljer 

Petterssons uppsats ifrån denna studie är att Sverigedemokraterna inte var ett riksdagsparti 

under den tidsperiod som materialet hämtades ifrån. Det kan tänkas att rapporteringen har 

förändrats sedan dess, speciellt eftersom partiet fått mer inflytande som riksdagsparti. Detta 

kan tyckas göra den här studien särskilt intressant att utföra. Resultatet visar bland annat att 

SD i majoriteten av artiklarna inte fick komma till tals och att det mest förekommande temat 

var SD som vågmästare. Vidare framställdes partiet i en enligt Petterssons tolkning negativ 

klang i de flesta artiklar. Då framställningen kunde tolkas neutral var SD oftast inte i fokus 

som artikelns huvudaktör (Pettersson, 2010:3). När det gäller rubrikerna var endast ett fåtal 

(sex av drygt 100 stycken) positivt vinklande. En majoritet var neutrala, och resten negativa. 

Dock skiljer det bara några enstaka artiklar mellan resultatet av de två sistnämnda (Pettersson, 

2010:32). En annan uppsats är skriven av Christian Rydberg och studerade om 

framställningen av Sverigedemokraterna förändrades från 2010 till år 2012. Resultatet visar 

bland annat att partiet övervägande framställdes neutralt enligt Rydbergs tolkning, men sedan 

till större grad negativt än positivt. Rapporteringen var också något mer negativ år 2012. 

Partiet framställdes sällan som ett hot mot demokratin, men däremot som främlingsfientligt. I 

en tredjedel av artiklarna bedömdes partiet efter moral, vilket oftast innebar att de 

framställdes som ansvarslösa (Rydberg, 2013:43f).   

Slutligen kan nämnas att det finns ytterligare några uppsatser i temat, som inte kommer att 

redogöras närmare för, detta eftersom en avvägning gjorts till uppsatsens omfång och då 

ansågs två C-uppsatser tillräckligt. Bland annat finns Sverigedemokraterna - En kritisk 

diskursanalys av medias framställning av partiet, skriven av Johanna Strömbäck och Maria 
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Eriksson. En annan är Medialiserad demokrati? – Studie av mediernas framställning av 

Sverigedemokraterna, skriven av Caroline Nilsson och Cecilia Öberg. En tredje studie heter 

Valrörelsens svarta får? – en kvantitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas 

behandling i medievalrörelsen 2010, skriven av Lina Molander och Annika Forsell. 

Petterssons och Rydbergs uppsatser valdes framför dessa då utgångspunkterna anses likna 

denna studies i större utsträckning. Dessutom utfördes analyserna för alla dessa tre som valdes 

bort innan Sverigedemokraterna blev ett riksdagsparti.  

3.2 SD:s syn på invandring  

På Sverigedemokraternas hemsida står det att partiet vill minska invandringen kraftigt. Det 

framgår uttryckligen att de vänder sig emot det multikulturella samhällsbygget då de menar 

att det förutsätter splittring, utanförskap samt kräver att svenskar anpassar sig till andra 

kulturer. De vill att utgångspunken ska vara att invandrare ska anpassa sig till svensk kultur 

och svenska värderingar (www.sverigedemokraterna.se C, 140205). 

Journalisterna Stieg Larsson och Mikael Ekman är några som undersökt partiets ideologi och 

syn på invandring, detta genom att kartlägga historiska kopplingar och granska vad de menar 

är propagandametoder och hatkampanjer mot invandrare och politiker. Journalisterna menar 

att den nya styrelsen som tillkom 1998 till stor del bestod av aktivister från eller på väg att 

ingå i nazistiska organisationer. Dock ska den ideologiska samhörigheten med nazistiska och 

antisemitiska grupper ha tonats ner i slutet av 90-talet. Istället talas det om den nationella 

rörelsen. En händelse som lyfts fram är bland annat en kampanj 1991 som protesterade mot 

att invandrare fick bostäder via den kommunala bostadsföreningen. SD menade att detta 

diskriminerade svenskar och tesen ska ha hängt kvar som argument vid olika sammanhang 

(Larsson & Ekman, 2001:125ff).  

En annan granskning av Sverigedemokraternas ideologi och syn på invandring har 

journalisterna Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg gjort. Denna studie bygger på 

intervjuer med partiföreträdare samt material så som partiprogram, motioner, uttalanden med 

mera. När det gäller SD:s syn på folket och kulturen kommer Lodenius och Wingborg fram 

till att partiet menar att människor måste vara etniskt och kulturellt lika varandra för att kunna 

känna solidaritet med varandra och samhället. Problemet med dagens svenska samhälle tycks 

vara att det finns för många människor med annan kulturell bakgrund än svensk, vilket de 

menar är problematiskt för att kulturer som är i minoritet hamnar i utanförskap. Enligt 

http://www.sverigedemokraterna.se/
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Sverigedemokraterna är det nationalstatens uppgift att försvara den svenska kulturen och de 

anklagar de övriga politikerna för att medvetet skapa ett mångkulturellt samhälle. Bland annat 

vill SD att lagarna ska skydda svenskar som utsätts för negativa konsekvenser på grund av ett 

mångkulturellt samhälle. Något journalisterna betonar är att SD inte talar om skilda raser, utan 

skilda kulturer (Lodenius & Wingborg, 2009:40). Och att det nästan enbart fokuserar på den 

muslimska invandringen (Lodenius & Wingborg, 2009:154). Vidare menar Lodenius och 

Wingborg att Sverigedemokraterna försöker förknippa alla större samhällsproblem med 

invandringen och det mångkulturella samhället (Lodenius & Wingborg, 2009:71). Ett 

exempel är problem med kriminalitet (Lodenius & Vingborg, 2009:104). Ett annat exempel är 

att SD anser att invandringen kostar för mycket pengar och att invandrare kommer för att 

utnyttja den svenska välfärden (Lodenius & Wingborg, 2009:84).  
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4 Teori 

Teorin är indelat i fem avsnitt. Först kommer två övergripande teorier att lyftas fram kring 

medieeffekter. Sedan kommer ett mer konkret avsnitt kring forskning av politik i medierna. 

De två sista kapitlen redogör för begreppen ideologi och rasism.  

4.1 Agenda-setting theory   

Den första teorin är agenda-setting, eller dagordningsteorin. Medie- och 

kommunikationsdoktoranden Malin Nilsson skriver att termen myntades efter en studie i 

North Carolina 1968 av forskarna Maxwell McCombs och Donald L. Shaw. Den ämnade i 

början beskriva den företeelse som uppmärksammats i samband med undersökningar och 

observationer av olika politiska valkampanjer (Nilsson, 2004:349f). Forskarna kom fram till 

att medier kanske inte bestämmer vad människor ska ha för åsikter om saker och ting, men 

vad de ska åsikter och tycka någonting om (Nilsson, 2004:349f, McCombs M, 2004:27). 

Senare forskning har också bekräftat sambandet mellan mediernas nyhetsinnehåll och 

publikens uppfattningar kring olika frågor, men också uppmärksammats två brister. Den ena 

bristen handlar om att det är oklart vad som egentligen menas med fråga, och den andra om 

vad det konkret är som medierna påverkar hos publiken. Det har också utvecklats idéer kring 

att det inte enbart är medierna som påverkar medborgarna utan att det sker ett samspel mellan 

agendorna hos både medier, medborgare och politiker (Nilsson, 2004:349ff). 

Dagordningsteorin kan användas för att undersöka hur Expressens framställning av 

Sverigedemokraterna kan påverka publikens gestaltning av partiet, då de områden medierna 

uppmärksammar blir de aspekter partiet bedöms utifrån enligt denna teori.  

4.2 Framing theory  

Den andra teorin är framing, eller gestaltningsteorin, och har fokus på hur mediernas 

gestaltningar av frågor, händelser och personer påverkar medborgarnas gestaltningar (Nilsson, 

2004:353). Enligt journalistikprofessorn Jesper Strömbäck kan termen dock syfta på några 

olika funktioner. För det första kan den peka på hur medierna påverkar våra gestaltningar av 

verkligheten. Alltså inte bara vad vi ska tycka någonting om, utan också hur vi ska tycka och 

tänka om det. För det andra kan det syfta på hur medierna genom att uppmärksamma vissa 

områden och inte andra reproducerar och sprider olika maktcentra och ideologiers 
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världsbilder. För det tredje kan det syfta på vad medieinnehållen verkligen förmedlar 

(Strömbäck, 2004 A:40).  

Robert Entman, professor i kommunikation och politisk vetenskap, skriver bland annat att 

sätta ramar (frames) görs genom att välja ut vissa aspekter av en händelse och göra dessa mer 

framträdande i en text än andra, för att till exempel definiera problem, vem som bär ansvaret 

och göra moraliska bedömningar. När det gäller just politisk information förklarar Entman att 

det finns en bild av att medier kan välja vad som ska få uppmärksamhet och inte, vilket kan 

påverka reaktioner hos publiken av olika händelser och frågor. Han skriver att politiker därför 

är tvingade att tävla med varandra och med journalister om nyhetsramarna (Entman, 

1993:52f). Vidare har Shanto Iyenger, också professor i politisk vetenskap, undersökt teorin 

med fokus på hur människor tillskriver olika aktörer ansvar över politiska frågor och vilka 

indirekta effekter dessa ramar har för opinionen i allmänhet. Det kan syfta både på vem som 

bär ansvar för ett problem, och vem som bär ansvar för lösningen av problemet. Iyenger 

konstaterar bland annat att det går att skilja mellan två typer av gestaltningar i 

nyhetsrapportering kring politiska frågor. Den första typen, episodiska gestaltningar menar 

han är händelseorienterade genom att beskrivningen sker utifrån specifika händelser eller 

personer. Medan den tematiska gestaltar frågor och händelser på en mer generell nivå 

(Iyenger, 1991:2). Nilsson tillägger även att Iyengers resultat visade att mediernas 

framställningar påverkar människor på olika sätt beroende på intresse, engagemang och 

tidigare kunskap (Nilsson, 2004:354f). Framing kan användas i denna undersökning för att 

stödja ytterligare resonemang kring hur medierna kan påverka medborgarnas gestaltningar av 

partiet.  

4.3 Politik i medierna 

Medborgare tar till största del till sig politisk information via medier och journalistik, så hur 

politikerna gestaltas kan därför betraktas som betydelsefullt (Strömbäck, 2004 B: 267). Enligt 

Strömbäck är den gemensamma uppfattningen bland samhällsvetenskapliga forskare att det 

finns tre grundläggande huvudaktörer vad gäller politisk kommunikation – de politiska 

makthavarna, medborgarna och medierna. Dock kan medierna anses ha en särställning genom 

att utgöra länken aktörer emellan, vilken bygger på idén om att kunskap och information kan 

skapas genom tre vägar. Dessa är genom egna erfarenheter, interaktion med andra människor 

och via medierna (Strömbäck, 2000:43f). 
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Efter varje politiskt riksdagsval brukar det bli diskussioner om vilka aktörer som gynnats och 

missgynnats av medierna. Men det är inte bara mediernas partiskhet som går att ifrågasätta, 

utan även hur journalisternas egna åsikter styr innehållet (Strömbäck, 2004 A:123f). Kent 

Asp, professor på JMG har sedan 1979 undersökt mediernas partiskhet i samband med val 

(Asp, 2003:5). Detta genom att undersöka antalet gånger någon omtalad aktör får komma till 

tals, får beröm, får kritik och blir omtalad utan att det går att göra någon värdering (Asp, 

2003:51). I en rapport skriver Asp att en politisk aktör eller ett parti kan gynnas eller 

missgynnas på tre olika sätt. Först och främst kan det påverkas av vilken uppmärksamhet 

partiet får, eller hur det framställs. Sedan kan partiet påverkas av vilka frågor, företeelser eller 

sammanhang de relateras till i framställningen. Och till sist genom den mediala bilden av det 

politiska innehållet, till exempel genom att den ideologi partiet företräder framställs positivt 

eller negativt (Asp, 2003:7). Resultatet visade att olika partier gynnas och missgynnas av 

medierna vid valtillfällen, men det gick inte att utläsa att journalisternas egna åsikter 

avspeglade innehållet (Asp, 2003:20). Återgår vi till Strömbäck går det att dela in hur 

medierna fungerar och påverkar demokratin i två omfattande teoriskolor: mediesjuketeorier 

och mobiliseringsteorier. Den förstnämnda handlar om att medierna skulle ge en missvisande 

bild av den politiska verkligheten, vilket kan bidra till att medborgares politiska intresse och 

engagemang minskas och i det stora hela därför missgynnar demokratin. Den andra teorin 

pekar på en motsatt effekt, att medierna bidrar till ett samhälle där medborgarna har större 

intresse och kunskap än någonsin trots att det kan finnas vissa brister i gestaltningen. Den 

första idén om att medierna skulle ha en negativ effekt på demokratin bygger framför allt på 

att medierna framställer politik som sport, spel och strategi (Strömbäck, 2004 B:275f).  

Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, ger en närmare förklaring av hur 

mediernas gestaltningar av politiken kan se ut genom att presentera fyra olika typer. Den 

första är spelgestaltningar, vilket är den som nämndes ovan. Det är när journalistiken 

fokuserar på politik som spel, strategi, på relationer politiker emellan och hur politiken 

utövas. Denna strategi kan utläsas genom olika ordval och metaforer, men också genom att 

det fokuseras på politiker som personer snarare än företrädare för ett parti. Den andra typen är 

sakliga gestaltningar, vilket kan betraktas som spelgestaltningars motsats. Det kan till 

exempel vara att fokusera på politiska förslag bland partier. Den tredje typen är 

skandalgestaltningar. Då fokuserar journalisterna på att skildra moraliska eller juridiska 

skandaler bland politikerna. Den fjärde sista typen är trivialgestaltningar, vilket innebär att 

medieinnehållet egentligen inte har med politik att göra, eller ens är av relevans för politiken. 
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Till exempel om journalisten skulle skriva om vilken hårgelé Jimmie Åkesson använder 

(Falkheimer, 2004:167).  

Det som kan vara problematiskt med att gestalta politik som ett spel är att det bidrar till att 

förstärka en misstro till politiken, genom att det bland annat kan skapa en bild av att politiker 

drivs av egenintresse framför allmänhetens intresse. Dessutom ligger gestaltningar av 

sakfrågor närmare de demokratiska idealen av mediernas innehåll (Strömbäck, 2004 B:278). 

Dessa ideal kan enligt journalistikprofessorn Stig Hadenius med fler delas upp i tre uppgifter 

medierna bör anpassas efter för att främja medborgarnas fria åsiktsbildning. För det första bör 

medierna ge den information som behövs kring samhällsfrågor för att medborgarna ska kunna 

ta ställning självständigt. För det andra bör makthavare i samhället granskas – till exempel 

politiker. För det tredje bör olika åsikter få komma till tals (Hadenius Et al, 2008:26). I 

samband med valår kan det anses särskilt viktigt att journalistiken bidrar med relevant 

information så att människor kan göra ett strategiskt val, det vill säga i det här fallet kunna 

rösta på det parti vars åsikter och ideologi ligger närmast ens egna. Därför behövs information 

om vilka sakpolitiska frågor partierna har, hur de agerar och kring deras syn på det nuvarande 

samhället (Strömbäck, 2004 A:99f).  

4.4 Ideologibegreppet 

Ideologi är ett begrepp som förekommer i denna uppsats ett flertal gånger och eftersom det är 

mångtydigt bör det redogöras för hur det betraktas här. Enligt statsvetenskapsforskarna 

Bergström och Boréus brukar definitionerna framförallt skilja sig beroende på om begreppet 

diskuteras i förhållande till politik eller annat (Bergström & Boréus, 2005:150ff).  

Simon Lindgren, professor i sociologi, likställer i princip begreppet med världsbild. Enligt 

honom kan det handla om idéer och föreställningar som samhället betraktas utifrån. De 

avspeglar inte en objektiv yta utan utgör ett sätt att se på världen (Lindgren, 2009:77). Teun 

A. Van Dijk, tidigare professor i diskursstudier, ger dock en mer komplex bild. Enligt honom 

krävs en tvärvetenskaplig teori för att redovisa ideologiers karaktärer, strukturer och 

funktioner. Därför gör han en analys av begreppet utifrån termerna social kognition, samhälle 

och diskurs (Van Dijk:1998:5). Van Dijk kommer bland annat fram till att ideologier mest 

generellt kan förklaras som Belief system (trossystem), framförallt inom den politiska 

psykologin. Enligt honom bygger ideologier inte bara på en materialistisk och individuell 

grund, utan kan vara både mentala och sociala. Det innebär att det inte behöver handla om 
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individers enskilda övertygelser, utan dessa mentala egenskaper som exempelvis tankar och 

idéer kan anskaffas, förändras och delas inom sociala grupper (Van Dijk, 98:13,313f). Ett 

annat perspektiv ges av Bergström och Boréus som menar att det finns två övergripande 

synsätt gällande definitionen av en ideologi. Den första förespråkar någon form av idésystem, 

men är neutral i definitionen på så sätt att det inte framförs vad dessa system kan ha för 

effekter. Den andra definitionen talar om att ideologiers funktioner, som kan bidra till 

sammanhållning eller legitimering av olika samhällsintressen. Politiska ideologier menar de 

urskiljer sig genom enheter, till exempel liberalism, socialism etc. (Bergström & Boréus, 

2005:150ff). 

En annan person som haft inflytande på senare forskning kring politisk ideologi är 

idéhistoriken Herbert Tingsten. Enligt Tingsten uppfyller en ideologi tre kriterier. Den första 

handlar om att det inom en grupp finns grundläggande värderingar om samhället. För det 

andra baseras verklighetsbedömningar inom gruppen på ideologiers fakta och inbördes 

påståenden kring olika företeelser/förhållanden i samhället. Och kan därmed delvis prövas 

vetenskapligt. Och till sist menar han att ideologier innehåller konkreta rekommendationer på 

handlingsförslag (Bergström & Boréus, 2005:151f). Dessa tre element bekräftar idéhistoriken 

Sven-Eric Liedman finns i praktiken. Han hävdar också att ideologier har en synlig yta, men 

att det även kan finnas dolda väsentligheter som kan studeras (Liedman, 1989:23f). När det 

talas om ideologi i denna undersökning känns det rimligt att se denna som 

Sverigedemokraternas grundläggande värderingar, de föreställningar som påverkar partiets 

verklighetsomdömen samt de handlingsförslag och liknande som kommer till uttryck genom 

deras styrdokument med mera. När det däremot talas om samhällets generella ideologi åsyftas 

snarare Van Dijks definition av ideologier som trosystem (Van Dijk, 98:13,313f). 

4.5 Rasbegreppet  

Det råder som sagt en flitig debatt kring huruvida Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, 

inte minst bland forskare, ledarskribenter med mera. En del argumenterar också för att SD 

inte i sig är något rasistiskt parti, men att det finns rasister i partiet. Rasbegreppet kan anses 

något komplext att förklara, framförallt då det finns en motsättning vad gäller det vardagliga 

bruket av termen och dess vetenskapliga grund. Anthony Giddens, politisk och sociologisk 

teoretiker, menar att detta beror på att vetenskapsmän genom tiderna försökt dela in 

människan i allt ifrån cirka fyra, fem till 30 olika raser. Påstådda vetenskapliga rasteorier 

uppstod nämligen redan i slutet på 1700-talet i syfte att legitimera den Europeiska 
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imperialismen (Giddens, 2003:228f). Vidare menar både Giddens och John Storey, professor i 

kulturvetenskap, att biologin inte delar in människor i raser. Och att en rasist därför kan 

definieras som någon som hävdar att det finns biologiska skillnader som kan förklara sociala 

och politiska hierarkier (Giddens, 2003:229, Storey, 2009:167).  

Enligt Giddens kan rasism dock komma till uttryck på fler sätt än genom rasistiska åsikter 

eller genom att ansluta sig till grupper med rasistiska åsikter. Institutionell rasism bygger på 

en idé om att rasismen skulle prägla hela samhällsstrukturen systematiskt. Alltså, att 

institutioner som till exempel polis eller sjukhus har ett synsätt som gynnar och missgynnar 

olika typer av grupper. Det finns även idéer om att den traditionella rasismen övergått till en 

ny – kulturell rasism. Synen på biologisraser kommer sällan till uttryck i dagens samhälle. 

Det händer förstås inom extremistiska grupper, men överlag menar en del forskare att en ny 

sofistikerad rasism tagit form där kulturella argument används istället för biologiska för att 

diskriminera olika grupper. Enligt det här perspektivet skapas hierarkier i samhället genom en 

majoritetskultur. De som inte anpassar sig enligt denna marginaliseras eller nedvärderas 

(Giddens, 2003:233f).  
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5 Material och avgränsning 

Det empiriska materialet som kommer att användas till den kvantitativa analysen består av 

tryckta artiklar från Expressen. Tidning valdes som analysmaterial för att det genom 

databasen Retriever är relativt enkelt att plocka fram artiklar och få en god överblick av dem. 

Expressen utgör en av de dagstidningar med störst hushållstäckning, vilket är ena orsaken till 

att just den valdes (TS, 140122). Den andra orsaken är att Expressen har producerat betydligt 

fler artiklar om partiet, än exempelvis Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Detta 

möjliggör att undersöka artiklar från en aktuell och mer begränsad tidsperiod. Det kan även 

nämnas att Expressen har en liberal politisk inriktning, och strävar efter att bekämpa 

kvinnoförakt, klassförakt främlingsfientlighet med mera (www.expressen.se, 140304). 

Artiklarna är hämtade från tidsperioden 2013-03-01 till 2013-12-31. Detta resulterade först i 

ett urval av 395 artiklar, men därefter plockades notiser bestående av mindre än sju meningar 

bort samt artiklar där SD bara nämndes max tre gånger, då dessa inte ansågs tillräckligt 

representativa. Även två debattinlägg skrivna av SD- politiker plockades bort för att SD:s 

egen bild inte skulle påverka. Det slutgiltiga urvalet blev därmed 122 artiklar. I Retriever 

användes sökordet ”sverigedemokrat*”. Det innebär att alla tänkbara böjningar av ordet, så 

som ”sverigedemokraten” eller ”sverigedemokraterna” kom med i urvalet, vilket rimligtvis 

gör det representativt. En avgränsning som gjordes var att inte använda enskilda politikers 

namn som sökord, då detta enligt provsökningar inte resulterade i fler artiklar. Förkortningen 

”SD” har inte heller används för att detta gav flertalet artiklar som knappt handlade om 

partiet, eller där partiet bara nämndes i enstaka mening.  

Den kvalitativa undersökningen kommer att fungera som ett komplement, och med hänsyn till 

uppsatsens tidsomfång uppskattas därför fyra artiklar som ett rimligt urval. Dessa kommer att 

plockas ut efter vad den kvantitativa analysen visar för eventuellt mönster, och detta utgör 

enligt sociologiprofessorn Jan Trost ett strategiskt urval (Trost, 2012:32). Närmare bestämt 

kommer de fyra mest framträdande temana från resultatet i variabeln artikeltema ett att få 

styra urvalet, då det anses ge särskilt intressant information kring hur partiet framställs. Dessa 

teman kommer att presenteras i samband med analysen. Då jag anser det intressantare att 

fördjupa tolkningarna från det första resultatet istället för att redovisa två separata 

undersökningar betraktas denna urvalsmetod som lämplig (Trost, 2012:32f).  

 

http://www.expressen.se/
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6 Metod 

Valet av metod hänger delvis ihop med undersökningens karaktär, då kvantitativa och 

kvalitativa metoders olika egenskaper gör att de lämpar sig för olika ändamål. Men det kan 

delvis också höra ihop med teorivalet, för att vissa teorier fungerar bättre vid kvantitativa 

metoder och vice versa. Detta menar Annika Eliasson, lektor i metod (Eliasson, 2010: 21). I 

denna undersökning kommer dessa två metodtyper att kombineras för att både nå bredd och 

djup i undersökningen (Eliasson, 2010:21). 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys  

En kvantitativ innehållsanalys är i regel fördelaktig att använda för att värdera utbredda 

förhållanden och attityder samt täcka in flera olika områden. Då avsikten är att kunna 

analysera något jag anser som ett större material, 122 artiklar, och därefter kunna generalisera 

olika grupper i resultatet anses denna metod passande (Eliasson, 2010: 30). Detta kommer ske 

enligt författaren Åsa Nilssons beskrivning. Med hjälp av ett kodschema utformat i Excel, 

bestående av variabler med tillhörande variabelvärden kommer materialet kunna kodas in för 

att sedan analyseras för att hitta företeelser och mönster (Nilsson, 2010:146). En variabel kan 

förklaras som en kategori som ska undersökas i artiklarna, och variabelvärden utgör de olika 

svarsalternativen eller underkategorierna. För att försäkra om att kodschemat med variablerna 

fungerar i praktiken gjordes en pilotstudie. Det innebär att kodschemat testades på ett antal 

artiklar ur urvalet, i detta fall tio stycken. Efter pilotstudien reviderades kodschemat genom att 

några variabelvärden togs bort och några lades till (Nilsson, 2010:135ff). Sammanlagt valdes 

sex variabler, varav fyra ämnar besvara den första frågeställningen, och de resterande den 

andra och tredje frågeställningen. Variablerna med tillhörande variabelvärden finns 

presenterade i bilaga, och där finns även kodinstruktioner.  

6.2 Kvalitativ lingvistisk textanalys 

Som kompletterande metod kommer som sagt en kvalitativ metod att användas. Närmare 

bestämt en modell inom den kritiska lingvistiska syntaxanalysen som kallas transitivitet. 

Denna modell används för att undersöka ur vilka perspektiv skeenden eller relationer 

beskrivs, vilket kan tänkas ha betydelse för mottagarens tolkning av artikeln. Metoden är 

lämplig att använda eftersom den kan synliggöra om artiklarna är vinklade, vilket inte alltid 
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framgår i lika utsträckning vid ”vanlig” läsning. Förhoppningen är att denna metod kan bidra 

till att besvara den fjärde frågeställningen om hur skeenden är vinklade (Bergström & Boréus, 

2005: 281).  

Transivitetsmodellen har tre byggstenar vilka kommer att utgås ifrån. Dessa är processer, 

deltagare och omständigheter. Processer utgörs av handlingar eller händelser, som i sin tur 

kan vara materiella, verbala eller mentala. Materiella händelser är något som har en fysisk 

påverkan. Verbala händelser uttrycks genom verk och har att göra med tal eller uttryck. Den 

tredje formen, mentala händelser, är händelser som snarare har en psykisk påverkan än en 

fysisk. Det kan till exempel vara att ”drömma”. Den andra byggstenen handlar om deltagare. 

Vanligtvis finns det en agent, det vill säga någon som handlar. Och vidare en människa 

(mottagare) eller ett objekt som påverkas. Den tredje och sista byggstenen handlar om 

omständigheter. Med andra ord om tid och plats (Bergström & Boréus, 2005: 282f).   

Rent praktisk går modellen sedan ut på att jämföra den förekommande textens syntax mot 

andra tänkbara sätt att beskriva skeendet på. Vidare går det undersöka om processer beskrivs 

som handlingar eller händelser, det vill säga om någon hålls ansvarig för det som sker eller 

inte. När ett verb eller adjektiv byts ut mot en substantiv sker något som kallas för 

nominalisering. Det innebär att deltagaren försvinner från processen, vilket också kan ha 

betydelse för textens effekt. Det finns också någonting som kallas för passivering, vilket 

istället är när texten skrivs på ett sätt så att mottagaren hamnar i fokus istället för agenten. 

Både passivisering och nominalisering kan användas för ”ta bort” ansvar från agenten. 

Passivisering kan också verka i sammanhang för att undvika att ta ställning till vem som utgör 

agent och vilken roll denna har (Bergström & Boréus, 2005:285f). Slutligen kan tilläggas att 

det också kommer att diskuteras kring ordval och vilka som får komma till tals i artiklarna, i 

avsikt att synliggöra hur skeenden vinklas.   

6.3 Metoddiskussion 

För att veta hur eventuella brister ska förhållas till kan några områden hos den kvantitativa 

metoden reflekteras över till att börja med. För det första kan inte kvantitativa data alltid svara 

på forskningsfrågan, ibland är det viktigare hur någonting beskrivs. För det andra mäts bara 

det som framgår uttryckligen. Därför finns risken att det som inte undersöks genom 

kodschemat går om intet. För det tredje tenderar den kvantitativa metoden att sätta reliabilitet 

framför validitet. Det vill säga studiens tillförlitlighet framför det som är avsett att mätas 
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(Bergström & Boréus, 2005:77f). Och för det fjärde kräver metoden förberedelser och 

resurser, framförallt i form av tid, vilket försvårar möjligheten att ändra tillvägagångssättet 

sättet under studiens gång (Bergström & Boréus, 2005:83). Förhoppningen är att den 

kvalitativa kompletterande analysen delvis ska fungera förebyggande för de två förstnämnda 

riskerna. För att minimera risken att studien inte uppnår validitet och reliabilitet utformades 

ett avsnitt som motiverar de utvalda variablerna och variabelvärdena. I slutet av studien 

kommer det att ske en redovisning av hur frågeställningarna kan besvaras, och på så vis går 

det att se att det som skulle undersökas verkligen har undersökts. Dessutom bidrar också 

pilotstudien till att minska denna risk samt att tillvägagångssättet måste ändras senare. 

Kodinstruktionerna bidrar specifikt till att stärka studiens reliabilitet, då de ämnar redogöra 

för de subjektiva tolkningar som sker i analysen. Slutligen kan också tilläggas att den 

kvantitativa innehållsanalysen ska vara objektiv i mening att studien ska kunna göras om av 

någon annan och ge samma resultat. En förutsättning är därför att det finns noggranna 

instruktioner för genomförandet. Därför är det viktigt att sträva efter att utforma otvetydiga 

variabler och instruktioner för att minimera den subjektiva tolkningen (Nilsson, 2010:122).  

När det sedan gäller den kvalitativa analysen går det att ifrågasätta i vilken mån dold ideologi 

avslöjas i förhållande till ”vanlig” läsning. Ett annat problem är att resultatet kan visa 

spänningar i texten, vilket innebär att de pekar i olika riktningar. Då bör resultatets rimlighet 

ifrågasättas, eftersom det kan vara så att texten är motsägelsefull. En tredje brist är 

intersubjektivitetsproblem. I där här fallet vad grammatiska mönster som eventuellt 

framträder egentligen betyder för mottagaren vid ”vanlig” läsning. Och ett fjärde problem är 

att denna analysform lämpar sig sämre för större material då den kräver närläsning, vilket gör 

valet av analysmaterial särskilt viktigt (Bergström & Boréus, 2005:294ff). Förhoppningen är 

att den kvantitativa analysen minimerar risken för att dold ideologi inte avslöjas genom att ge 

en uppfattning om vilka väsentligheter som kan finnas i texten. Vad gäller den andra bristen, 

eventuella spänningar, får detta diskuteras om det uppstår. Desamma gäller vid eventuella 

intersubjektivitetsproblem. Och den fjärde bristen som lyfts fram upplever jag inte som 

särskilt sannolik i denna studie. Avslutningsvis kan det också vara intressant att reflektera 

över begreppen validitet och reliabilitet här. Då metodvalet anpassades för att kunna besvara 

den fjärde frågeställningen bör validitet uppnås. Förutsättningen är dock att metoden används 

på ett lämpligt material, och som redan nämnts är förhoppningen att den kvantitativa analysen 

ska kunna bidra till detta. För att uppnå reliabilitet kommer det strävas efter att också i denna 

analys göra noggrant motiverade tolkningar.  
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7 Analys och resultat 

I det här avsnittet kommer först resultatet av de kodade variablerna från den kvantitativa 

undersökningen att presenteras genom diagram. Varje diagrams lodräta axel tyder på antal. 

Den vågräta axeln i varje diagram visar variabelvärdena. Diagrammen efterföljs av en skriftlig 

förklaring av resultatet och därefter av en analys. Sedan presenteras den kompletterande 

kvalitativa analysen och till sist en sammanfattning. Det bör noteras att det är svårt att dra 

vetenskapliga slutsatser utifrån det begränsade materialet. De mest framträdande mönstren 

kan antyda på tendenser, men de variabelvärden som bara kodades ett fåtal gånger går inte att 

uttala sig om och kommer därför inte att analyseras.   

7.1 Kvantitativ undersökning 

7.1.1 Huvudtema 

Variabeln syftar till att undersöka artiklarnas huvudteman. Förhoppningen är att detta resultat 

ska kunna bidra till att besvara den första frågeställningen. 

Tabell 1: Artikeltema 1 (n= 122) 

 

Resultat: Diagrammet visar att flest artiklar kodades som övrigt, totalt 36 av 122 artiklar. Näst 

mest, 26 artiklar, kodades som rasistiskt parti. Partiets motgång kodades elva gånger, och 

partiets framgång och som offer nio gånger vardera. Vidare kodades brottsrelaterad skandal 
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åtta gånger, och invandringsfråga samt anklagelse för att vara okunniga sju gånger vardera. 

De resterande variabelvärdena kodades endast max tre gånger.  

Analys: Till att börja med kan variabelvärdet ”övrigt” resoneras kring. Flera artiklar som 

kodades här, vilket också framgår i bilagan med kodinstruktionerna, hade inte SD som 

huvudaktör utan lyfte fram flera olika partier och deras åsikter. Ett annat återkommande tema 

som kodades som övrigt handlade om att andra partier inte ville samarbeta med SD och deras 

strategier för att hålla dem från inflytande. Det hade kanske varit intressant om dessa teman 

fått egna variabelvärden. Det är svårt att uppskatta hur många sådana artiklar det rörde sig om 

i efterhand, men om inte annat hade det varit intressant för att göra resultatet mer 

överskådligt. För övrigt kan också nämnas att detta med att journalistiken förknippar politiken 

med strategier och dylikt går att koppla till teoriavsnittet om politik i medierna. Enligt 

Strömbäck är detta som sagt en vanlig form av politisk gestaltning – en spelgestaltning. Att 

framställa politiken på detta sätt kan bidra till att förstärka misstro gentemot 

Sverigedemokraterna, eller kanske rättare sagt mot politik överlag. Detta genom att skapa 

föreställningar om att politikernas egna intressen går före allmänhetens (se 3.2.3 Politik i 

medierna).  

SD som rasistiskt parti förekom sedan näst mest, men med betydande marginal från 

resterande variabelvärden och detta går det också att föra en del resonemang kring. Utifrån 

teoriavsnittet som beskriver rasbegreppet gick det att konstatera att definitionen av rasism kan 

betraktas något komplext, och redan inledningsvis förklarades att det finns blandade åsikter 

kring huruvida SD utgör ett rasistiskt parti (3.2.5 Rasbegreppet). Resultatet kan därför anses 

särskilt intressant, då det kan tolkas som att Expressen tar ställning i frågan. Denna 

framställning är såklart problematisk för SD eftersom partiet försöker motarbeta denna bild, 

men det behöver inte anses fel i sig av medierna att framställa SD som rasistiska, då 

mediernas uppgift som sagt är att granska makthavare i samhället (3.2.3 Politik i medierna). 

Och ser vi till avsnittet om tidigare forskning stödjer ju dessutom både Larsson och Ekman 

samt Lodenius och Wingborg denna åsikt efter omfattande granskning av partiet (3.2.1 SD:s 

syn på invandring). Dock går det inte att konstatera i den här undersökningen om en korrekt 

bedömning, enligt begreppsdefinitionen i teoriavsnittet, har gjorts av alla händelser i 

artiklarna. Men utan att behöva ta ställning i den frågan, eller huruvida SD utgör ett rasistiskt 

parti går det att ifrågasätta om/hur tidningens egen ideologi kan ha påverkat framställningen. 

SD anses ju kontroversiellt på grund av att deras ideologi inte överrensstämmer med 

samhällets generella ideologi (3.2.4 Ideologibegreppet). Bland annat framgick det i avsnittet 
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om tidigare forskning kring SD:s syn på invandring att det är emot det mångkulturella 

samhället för att kulturer skapar utanförskap bland minoriteten (3.2.1 SD:s syn på 

invandring). Men även Expressen stödjer ju en ideologi, vilken ligger närmare samhällets 

generella trosystem. När det gäller invandring är denna väldigt motsatt Sverigedemokraternas 

då den förespråkar det mångkulturella samhället (4 Material och avgränsning). Därför är det 

heller inte en orimlig tanke att redaktionens åsikter skulle kunna ”färga” artiklarna som rör 

SD och invandring på ett missgynnande sätt ur SD:s perspektiv. Samtidigt efter att ha läst 

dem är min uppfattning att de flesta framställer olika typer av skandaler, som ofta handlar om 

grova uttalanden, och som oavsett skulle tyckas ha ett nyhetsvärde. Det skulle i så fall snarare 

kunna tänkas handla om vinkling av händelser genom till exempel ordval och dylikt.  

Vidare genom att se till teorin agenda-setting kan framställningen av SD som ett rasistiskt 

parti tolkas bidra till att människor ifrågasätter partiet som rasistiskt (3.2.1 Agenda-setting 

theory). Och genom den första definitionen som förklaras kring teorin framing kan resultatet 

till och med tänkas förstärka bilden av partiet som rasistiskt. Desamma gäller för de andra 

artikeltemana som återkommande framställs. Till exempel SD som brottsbelastat, som offer 

och som politiskt okunniga. De flesta av dessa kan dessutom betraktas som negativa 

egenskaper, och därmed skulle de också kunna bidra till en övergripande negativ bild av 

partiet genom att se till den bedömning som gjordes av dessa i variabeln rubrikvinkling (3.2.2 

Framing theory:13). Vidare kodades partiets motgång och framgång som artikeltema ungefär 

lika mycket, vilket kan anses göra detta resultat ointressant att spekulera i. Desamma gäller 

för de som kodades max tre gånger. Resultatet av kodningen för variabelvärdet 

invandringsfrågan känns inte ointressant, men däremot lämpligare att diskutera i samband 

med variabeln sakfråga.  

För övrigt kan det konstateras att detta resultat skiljer sig ifrån Petterssons, där SD som 

vågmästare var det mest framträdande temat. Det känns dock rimligt att det beror på att hon 

studerade artiklar som producerades innan förra valet. Däremot kan resultatet tolkas likna 

Rydbergs mer som kom fram till att Sverigedemokraterna framställdes som 

främlingsfientliga. Dock utgjorde också en tredjedel temat ansvarslösa i hans studie, och detta 

var ingenting som ens mättes i denna. Det kan dock tänkas att dessa kodades ungefär som 

variabelvärdet SD som okunniga här (3.1.1 Befintliga studier om SD i medier).  
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7.1.2 Sekundärt artikeltema  

Variabeln syftar till att undersöka artiklarnas sekundära teman. Resultatet här är också tänkt 

att användas för att besvara den första frågeställningen.  

Tabell 2: Artikeltema 2 (n= 122) 

 

Resultat: Diagrammet visar att mer än hälften av artiklarna inte hade något sekundärt tema. 

SD som rasistiskt parti tolkades också i denna variabel som näst mest förekommande, 14 

artiklar hade det som ett andra artikeltema. Anklagelsen för att vara lögnaktiga kodades tio 

gånger och variabelvärdena vågmästare och övrigt kodades fem gånger vardera. De resterande 

kodades max tre gånger. 

Analys: Att ”rasistisk skandal” även förekom i de flesta fall där artiklarna innehöll ett andra 

tema kan tolkas stärka spekulationerna kring detta variabelvärde i det förra diagrammet. 

Gestaltningen av partiet som lögnaktiga visade sig dock här kunna vara en ytterligare bild 

medierna kan tolkas överföra eller förstärka hos medborgarna enligt teorin framing (3.2.2 

Framing theory). Jag upplever dock att det skulle kunna ha kodats betydligt mer om ett tredje 

artikeltema hade undersökts, vilket också skulle kunna betyda att en annan analysform kan 

vara mer lämplig att använda för att mäta detta variabelvärde. Det övriga resultatet kan tyckas 

vara relativt ointressant att spekulera vidare i, eftersom variablerna kodades så få gånger som 

max fem. Det är dock svårt att dra gränsen för när något förekommer tillräckligt ofta för att 
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det ska kunna spekuleras i hur det kan påverka medborgarnas gestaltningar. Något 

intressantare kan resultatet i för sig tänkas bli genom att slå ihop resultatet från variablerna 

artikeltema ett och två. Då syns det att dessa, eller några av dessa teman blir något mer 

framträdande. Ett resonemang kan därför vara att resultatet även här snarare stärker de 

spekulationer som fördes i förra diagrammet.  

7.1.3 Rubriker 

Variabeln syftar till att undersöka hur rubrikerna är vinklade, med avsikt att besvara den andra 

frågeställningen. 

Tabell 3: Rubrikvinkling (n= 122) 

 

Resultat: Diagrammet visar att nästan hälften av artiklarna, 59 stycken kodade som 

obestämbara och andra hälften, 57 stycken som negativa. Det innebär att enbart sex rubriker 

kodades som positivt vinklade.  

Analys: Först och främst kan konstateras att resultatet överrensstämmer med vad Pettersson 

kommer fram till i hennes undersökning kring rubrikernas vinkling (3.1.1 Befintliga studier 

om SD i medier). Ett resonemang är att detta kan tänkas stärka trovärdigheten för denna 

undersökning, eftersom flera studier pekar på samma resultat. Ett annat är att rapporteringen 

kring partiet inte förändrats i denna aspekt, genom att se till att studierna undersöker material 

från olika tidsperioder. Utifrån resultatet och teorin om framing går det också dra slutsatsen 
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att rubrikerna bidrar till att skapa en bild av partiet som snarare är missgynnande än gynnande 

för partiet (3.2.2 Framing theory). Eftersom rubriker är det som i regel mottagaren läser först, 

är det också rimligt att anta att detta bidrar till vilket inställning läsaren får inför den vidare 

läsningen.  

7.1.4 Politiska sakfrågor 

Variabeln syftar till att undersöka om artiklarna diskuterar Sverigedemokraterna i samband 

med politiska sakfrågor. Förhoppningen är att resultatet ska kunna bidra till att besvara den 

första frågeställningen. 

Tabell 4: Sakfråga (n=122) 

 

Resultat: Diagrammet visar att någon sakfråga sällan lyfts fram eller diskuteras i artikeln. I 72 

artiklar kodades variabelvärdet ingen. I 30 artiklar kodades invandringsfråga och i 12 artiklar 

kodades ekonomi. Religion, kriminalitet, övrigt, och social fråga kodades max tre gånger 

vardera.   

Analys: Genom att återknyta till Strömbäck i teoriavsnittet om politik i medierna kan 

resultatet av att Sverigedemokraterna sällan framställs tillsammans med sakfrågor kunna 

anses problematiskt ur demokratisynpunkt. Detta på grund av att gestaltningar av sakfrågor 

ligger närmare de demokratiska idealen av mediernas innehåll. Dessutom kan det ju anses 

särskilt viktigt inför val att medierna lyfter fram de politiska partiernas sakfrågor så att 
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medborgarna kan göra strategiska val (3.2.3 Politik i medierna). När en sakfråga väl lyfts fram 

tillsammans med partiet är det vanligtvis invandringsfrågan, vilket en betydande majoritet av 

resultatet visade. Detta kan tolkas förstärka en bild av Sverigedemokraterna som ett 

enfrågeparti, dels genom att se till teorin om framing (3.2.2 Framing theory). Dels också 

eftersom medborgarna till största del tar till sig information via medierna enligt Strömbäck 

(3.2.3 Politik i medierna). För SD kan detta vara problematiskt eftersom det även har andra 

hjärtefrågor, som partiet kan tänkas vilja förknippas med till större grad. Dessa frågor, 

kriminalitet och äldrevård som lyftes fram i bakgrundsavsnittet förekom enbart max tre 

gånger vardera (www.sverigedemokraterna.se B, 140210). Ekonomi kodades ju dock som den 

sakfråga som förekom mest efter invandring, men i dessa artiklar var det oftast så att flera 

olika partier lyftes fram. 

  

http://www.sverigedemokraterna.se/
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7.1.5 Typer av text 

Variabeln syftar till att undersöka vilka artikeltyper partiet framställs i. Förhoppningen är att 

svaret ska kunna bidra till att besvara den första frågeställningen, men också ge en översikt 

inför olika aktörers möjlighet att få komma till tals, vilket undersöks i variabeln efter.  

Tabell 5: Artikeltyp (n= 122) 

  

Resultat: En klar majoritet kodades som allmän nyhetsartikel, 100 av 122 artiklar för att vara 

exakt. Åtta artiklar kodades som ledare, sju som debatt och fyra som kultur. Resterande tre 

artiklar kodades som övrigt.   

Analys: Som sagt utgör en klar majoritet av artiklarna allmänna nyhetsartiklar, vilket betyder 

att aktörer kan ha fått möjligheten att komma till tals i de flesta artiklarna. Detta var kanske 

inget oväntat resultat, och när resultatet ser ut såhär kan det anses svårt att konstatera att det 

skulle vara gynnande eller missgynnande för partiet. Skulle däremot flest artiklar ha varit 

debattartiklar eller ledarsidor skulle det kanske kunna dras resonemang som stödjer det ena 

eller det andra påståendet. Totalt 15 artiklar kodades som debatt eller ledare. I ledarsektioner 

kommer ju tidningen och redaktionens allmänna politiska åsikter till uttryck i olika frågor, 

och i debattartiklar försöker ju också olika aktörer argumentera för deras åsikter. Därför 

kommer ju sällan, om ens någon gång, andra motståndaraktörer till tals. Vidare kan tänkas att 

tidningen och redaktionens politiska åsikter som uttrycks i ledarsektionerna förmodligen tar 
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avstånd från partiet, eftersom de uppger sig ha en liberal riktning som motsätter sig 

främlingsfientlighet (www.expressen.se, 140304). Men det behöver visserligen inte betyda att 

de motsätter sig Sverigedemokraterna i alla frågor.  

7.1.6 Vem får komma till tals? 

Variabeln syftar till att undersöka vilka som får komma till tals i störst utsträckning, och 

avsikten är att svaret ska kunna bidra till att besvara den tredje frågeställningen. 

Tabell 6: Får komma till tals (n= 122) 

 

Resultat: Diagrammet visar att variabelvärdet ingen kodades i störst utsträckning, i 42 av de 

122 artiklarna. Slås sedan de tre första värdena ihop, går det att konstatera att någon från 

partiet fick komma till tal i 37 artiklar. Vidare kodades 20 artiklar som annan, 17 som politisk 

motståndare och fyra som före detta SD- politiker.  

Analys: I flest artiklar, 42 stycken, visade sig det som sagt att ingen fick komma till tals. Detta 

överrensstämmer med resultatet från Peterssons och Rydbergs undersökning, där SD inte 

heller fick komma till tals i en majoritet av artiklarna (3.1.1 Befintliga studier om SD i 

medier). Vilket återigen kan tänkas ge trovärdighet åt studien, då flera resultat pekar åt samma 

håll. Det kan också betyda att denna aspekt kring rapporteringen av partiet inte förändrats de 

senaste åren. Det faktum att någon aktör sällan får komma till tals kan bero på att journalisten 

gjort ett aktivt val att inte låta någon göra det, men det kan också bero på att hen inte fått 
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kontakt med den eller de berörda aktörerna. Eftersom det kan finnas två eller flera perspektiv 

av en händelse blir det problematisk om partiet inte får bemöta publicitet som kan bidra med 

en negativ bild av SD.   

Genom att applicera teorin om agenda-setting på resultatet kan det vidare tänkas betyda att 

åsikter skapas om det skeende medierna beskriver (3.2.1 Agenda-setting theory). Genom att 

applicera den andra teorin om framing skulle det innebära att medborgarna mer eller mindre 

intar det perspektiv medierna framför, eller det som framställs som mest trovärdigt (3.2.2 

Framing theory). Oavsett vilken teori som stämmer till störst utsträckning, kan det därför 

tänkas rimligt att medierna på något sätt bidragit till de blandade åsikter som finns. Det 

framgår även i de demokratiska idealen att flera åsikter bör få komma till tals (3.2.3 Politik i 

medier).  

När någon aktör väl fick komma till tals var det dock någon från SD som förekom i störst 

utsträckning, vilket i för sig heller inte känns särskilt oväntat då artiklarna handlade om dem, 

men det kan fortfarande tyckas lite i förhållande till de totalt 122 stycken. I övrigt kan nämnas 

att tre olika variabelvärden för aktörer inom SD ger en noggrannare översikt, och det skulle gå 

att spekulera i fördelar och nackdelar med att låta olika personer inom partiet att uttala sig, 

men detta anses inte särskilt intressant för denna studie. Det som anses intressant är huruvida 

partiet fått möjlighet eller inte att uttala sig.  

Näst mest kodades sedan variabelvärdet annan. Hos dessa aktörer gick det inte alltid att utläsa 

någon politisk ställning, utan det kunde exempelvis vara någon typ av expert som uttryckte 

sig om en opinionsundersökning eller annat. Och i 17 av artiklarna handlade det som sagt om 

politiska motståndare. 17 artiklar behöver i sig inte ses som en särskilt stor andel här, då det 

inte är säkert att alla dessa politiska motståndare uttalade sig om SD. De som dock gjorde det 

kunde tolkas uttala sig negativt om dem, vilket inte är speciellt konstigt i och med att de utgör 

konkurrenter. På grund av dessa oklarheter kan det anses svårt att dra slutsatser kring 

eventuella effekter av att dessa aktörer får komma till tals i denna utsträckning.  

7.2 Kvalitativ undersökning 

De fyra mest framträdande temana från resultatet av variabeln artikeltema fick som sagt styra 

urvalet av artiklar till den kvalitativa analysen. Dessa är SD som rasistiskt parti, partiets 

framgång, - motgång och som offer. Dessutom kan nämnas att de tre första temana som valts 
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även är de mest framträdande om resultaten från både variabel artikeltema ett och artikeltema 

två slås ihop.  

7.2.1 Artikel 1. SD som rasistiskt parti  

Rubriken lyder: ATTACKEN I CHATTEN 

Markus Wiechel, SD, beskriver svarta afrikaner som ”aphelveten” (2013-04-26) 

 

Överrubriken beskriver en verbal händelse. Ingen agent ges ansvar för denna händelse, och 

det går heller inte att utröna vem eller vilka som påverkas av händelsen. Vad som menas med 

”attack” förklaras inte heller, det kan möjligtvis bara ge en uppfattning om att någon eller 

några kritiserat, hånat, gjort påhopp eller dylikt på någon eller några andra. Genom att bara se 

till överrubriken blir det med andra ord svårt att få ett intryck av vad som kommer att 

presenteras i innehållet, om inte läsaren skapar en uppfattning genom fördomar från tidigare 

händelser. Dock presenteras ju en vidare underrubrik, vilken kan tänkas att läsaren ger 

uppmärksamhet åt strax efter och som kan ge en något klarare bild. I underrubriken beskrivs 

processen som inträffat till skillnad från överrubriken istället som en verbal handling, vilket 

kan vara ett medvetet eller omedvetet val för att tillskriva processen ansvariga. I det här fallet 

presenteras först agenten, Markus Wiechel från SD, och sedan beskrivs vad som kan uppfattas 

som mottagaren, ”svarta afrikaner”. Agenten och mottagaren skulle kunna presenteras i 

motsatt ordning, till exempel ”svarta afrikaner beskrevs som aphelveten av Markus Wiechel, 

SD”. I det här fallet kan det dock anses svårt att argumentera för att hur detta skulle kunna ge 

någon förändrad effekt hos läsarens tolkning.  

 

Genom att läsa ingressen och stycket efter får en sedan informationen att det är afrikaner i en 

”brutal” film på facebook Wiechel beskriver som ”satans jävla aphelveten”, och som 

”efterblivna jävla pensionsräddare”.  Wiechel får komma till tals och då framgår det att han 

själv inte kommer ihåg att han skrivit detta och att han menar att han måste ha varit berusad 

vid tillfället. Om en sedan läser brödtexten framgår det att Wiechel tagit över sin position i 

partiet efter Lars Isovaara som fått avgå på grund av att han utfört handlingar som kan 

betraktas som rasistiska. Vidare att Wiechel tidigare ställt sig bakom Åkessons förbud mot 

rasistiska uttalanden. Mer information ges också om att filmen visar en religiös häxbränning i 

Afrika, där bland annat människor blir misshandlade och insläpade i en brasa. Partikamraten 

som lagt upp filmen får sedan uttala sig och säger att hans minns chattloggen och tycker 

kommentarerna var grova och opassande. Till sist får också Wiechel själv komma till tals 
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igen, och då framgår det att han har två ytterligare förklaringar. Den första att det inte var han 

som skrev. Och den andra att han inte riktar någon form av rasism mot någon annan om han 

skulle ha skrivit det, utan att det handlar om avsky mot personer som har begått hemska saker 

som att elda andra människor.   

 

Med hjälp av denna information ovan som framkommer i ingress och brödtext går det att 

ifrågasätta om det finns andra tänkbara sätt att beskriva detta skeende. För det första går det 

att se till rubrikens vinkling igen. När det bara står att Wiechel beskriver svarta afrikaner så 

tolkas det rimligtvis i störst utsträckning som att han menar svarta afrikaner generellt. Medan 

han själv menar att informationen enbart riktar sig mot de svarta afrikanerna i filmen, vilket 

inte heller nämndes förrän i slutet. Denna vinkling som medierna gör kan tänkas vara mer 

missgynnande för Wiechel, och i sin tur SD som parti, än om de skulle uttrycka att det är 

afrikanerna i en film som åsyftas.  Detta eftersom det kan tänkas att fler har överseende, eller 

kanske rättare sagt inte ser lika hårt på uttalandet, om det ses som respons på några enskilda 

personers handlingar och inte människors hudfärg. I ingressen används även ordval som 

förstärker detta ställningstagande och som kan uppfattas negativt värdeladdade för att 

förstärka beskrivningen av händelsen till SD:s nackdel. Dessa ord kan främst anses vara 

”avslöjanden” och ”rasistskandal”. Meningen lyder ”Expressens avslöjanden i gårdagens tv-

program "Primetime" har kastat in Sverigedemokraterna i en ny rasistskandal”.  Ordet 

rasistskandal kan kännas särskilt värdeladdat eftersom det tydliggör att Expressen bedömer 

uttalandena som rasistiska, vilket Wiechel nekar till. Vilket i sin tur också kan förstärka bilden 

av Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti enligt teorin om framing (3.2.2 Framing 

theory). Ordet avslöja kan tänkas ge en bild av att Wiechels, och i sin tur SD:s hemliga åsikter 

slutligen genomskådas. Synonymer som ”tala om” och ”upptäcka” kan tyckas mer neutrala till 

exempel. Det är ju inte säkert heller att majoriteten mottagare läser hela artikeln, så att det ser 

att Wiechel åtminstone säger det. Rubriken kan vidare också tolkas som att medierna tagit 

ställning till att det är Wiechel som skrivit på chatten, trots att han själv nekar. Inte sagt att 

bevisen inte pekar på det. Till sist går det också att spekulera i varför journalisten lyfter fram 

information kring Isovaaras avgång. Det kan tänkas vara bara för att fylla ut artikeln med lite 

bakgrundinformation. Men det kan också tänkas vara för att förstärka bilden av SD som ett 

rastiskt parti. Först skriva om att Wiechel uttalat sig på ett sätt som kan upplevas rasistiskt och 

sedan dra kopplingen att även riksdagsledamoten innan utsattes för liknande avslöjanden.  
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7.2.2 Artikel 2. Partiets motgång 

Rubrik: Väljarna nobbar SD:s profilfråga 

Undersökning visar på de hetaste politiska ämnena (2013-05-07) 

 

Överrubriken beskrivs som en handling, med väljarna som agent och SD som mottagaren. 

Ingen nominalisering eller passivisering sker här. I underrubriken ges däremot vetskapen om 

att informationen kommer från en undersökning, men inte vilken aktör som tagit fram denna. 

Rubriker består i regel av några fåtal ord, och därför kan det tänkas att aktören inte 

presenteras bara av den anledningen. Det kan också tänkas bero på att sådan information kan 

påverka trovärdigheten hos undersökningen, och att journalisten därför medvetet valt att inte 

ta med det. Ordvalet ”hetaste”, men framförallt också ”nobbar” kan tyckas förstärka 

beskrivningen av Sverigedemokraternas motgång. Istället hade det kanske fått en neutralare 

effekt att skriva till exempel ”medborgarna väljer bort SD:s profilfråga”. Detta är troligtvis 

vad som går att utläsa genom en närläsning av rubriken, möjligtvis att det går att spekulera 

mer i ordval. Genom att läsa visare i artikeln går det dock att ifrågasätta hur skeendet beskrivs 

i större grad.  

 

I ingressen framgår att integrationsverket är det fjärde viktigaste samhällsproblemet för 

väljarna enligt SOM-institutet. En ny undersökning från Novus visar att frågan i princip bara 

är intressant bland SD-väljare. Vidare i brödtexten berättas det mer utförligt att SOM-

institutets undersökning också gjordes nyligen och visade att integrationsfrågan stigit från 

åttonde till fjärde plats på svenskarnas lista över de viktigaste problemfrågorna. Det står sedan 

om Novus undersökning, att 58 procent bland SD-sympatisörerna som var med i 

undersökningen svarade att invandringen är den viktigaste frågan. Efter detta kommer 

partisekreterare Björn Söder till tals som menar att resultatet ligger i linje med partiets profil, 

så han menar att detta är naturligt. Han tillägger dock också att invandrarfrågan är fortsatt 

viktig men att de ska jobba för att visa en bredare politik. Efter detta framgår mer om den nya 

undersökningen, nämligen att invandringsfrågan är den fråga som svenska folket diskuterar 

mest just nu, men starkt driven av SD- sympatisörer. I slutet av artikeln får statsvetare Mikael 

Sundström uttala sig och menar att Sverigedemokraterna delvis lyckats genom att frågan 

diskuteras mer bland andra partier. Han exemplifierar samarbetet mellan MP och regeringen 

kring invandringen. Och till sist diskuteras det vidare kring andra partiet och sakfrågors 

prioritering.  
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Genom denna information går det att synliggöra minst två vinklingar. För det första att 

medierna har valt att ge Novus undersökning mer fokus och trovärdighet, vilket är den 

undersökning som visar ett missgynnande resultat för SD. För det andra att de valt att vinkla 

det genom att belysa den del av resultatet som visar att invandringsfrågan inte är lika 

intressant bland andra än för SD:s partisympatisörer. Journalisten hade också kunnat valt att 

belysa delen av resultatet som visar att invandringsfrågan är den som diskuteras flitigast bland 

Svenska folket just nu, vilket istället hade kunnat tolkas som att vinkla det till SD:s fördel.  

7.2.3 Artikel 3. Partiets framgång  

Rubrik: S & SD fick jubla i natt 

Åkesson höjde intresset: ”Jag är mycket nöjd” (2013-09-16) 

 

I den här artikeln kan det tyckas finnas mindre att analysera kring rubrik och värdeladdade 

ord. Däremot kan det resoneras kring hur medierna beskriver skeendet, så därför kommer 

textens resterande innehåll presenteras direkt. I ingressen ges informationen att 

socialdemokraterna vunnit kyrkovalet och att Sverigedemokraterna ”ryckte fram kraftigt” och 

fördubblade sina röster sedan förra valet. Vidare i brödtexten får vi reda på att detta innebär 

att Sverigedemokraterna preliminärt får 15 av de 251 mandat som finns i kyrkomötet, vilket är 

kyrkans högsta beslutande organ. Därefter uttalar sig Jimmie Åkesson positivt om resultatet. 

Sedan får även f.d. LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin uttala sig och säger sig vara 

missnöjd över SD:s ökande inflytande. Jan Strid, lektor som forskar om kyrkovalet för SOM-

institutet får därefter också uttala sig om varför han tror att SD fick så bra resultat, och 

tillägger att kyrkan nog inte är lika nöjda. Och till sist får Lundby-Wedin åter uttala sig och 

förklara hur hon tycker att Sverigedemokraternas värderingar motsäger svenska kyrkans.  

 

Artikeln börjar med att meddela att socialdemokraterna vunnit valet och SD också fått ett bra 

resultat. Sedan fokuserar resten av artikeln enbart på SD, vilket kan tyckas lite oväntat. 

Förutsatt att informationen är positiv är rimligtvis detta till SD:s fördel. Till en början kan det 

tyckas att artikeln har ett tema som är positivt ur SD:s synvinkel - det skrivs om partiets 

framgång och om att Jimmie Åkesson är glad och nöjd. Senare kan dock antas att ett andra 

artikeltema tar form, som beskriver segern negativt. Två aktörer, som dessutom får större 

utrymme än Åkesson, beskriver det som något dåligt och som kyrkan egentligen inte vill. 

Resultatet är på så sätt något motsägelsefullt- det vill säga texten kan tyda på spänningar. I det 
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här fallet tror jag inte att det är någon risk att analysen är orimlig, då det inte krävdes någon 

noggrannare närläsning för att komma fram till detta. Dock är det svårt att dra slutsatser kring 

hur en sådan här spänning påverkar mottagarens tolkning, om den gynnande eller 

missgynnande bilden förmedlas starkast.  

7.2.4 Artikel 4. SD som offer 

Rubrik: Tårtattack mot Åkesson 

Säpo lyckades inte stoppa kuppen mot SD-ledaren (2013-11-06) 

 

Överrubriken beskriver en handling. Ingen hålls ansvarig för det som har inträffat i 

överrubriken. Fokus ligger på mottagaren Åkesson, den som påverkas. Detta innebär att en 

passivisering sker. Som beskrivits i metoddelen kan passiviseringar göras medvetet för att ta 

bort den ansvariga från processen som beskrivs. Det kan också bero på att journalisten eller 

den som skriver vill slippa ta ställning till agentens roll. I underrubriken kan dock Säpo tolkas 

ansvarig för det som inträffat, även om det framgår att det inte är Säpo som kastat tårtan.  

 

Vidare förklaras i ingressen att det var en kvinna som kastade en tårta på Jimmie Åkesson 

under en boksignering av hans bok Satis polito. Det står att Säpo var på plats och att de inte i 

dagsläget vill gå in på eventuella hotbilder. Brödtexten förklarar att platsen där det skedde, 

Södermalm i Stockholm, är ett av de ställen där partiet har minst stöd. Representant från Säpo 

får komma till tals om hur detta kunde ske trots att de var på plats, men det vill han inte 

spekulera i. Till sist står det att kvinnan släpptes efter förhör misstänkt för ofredanden och att 

polisen ser händelsen som misslyckad. Några olika politiker får också komma till tals och 

samtliga menar att det inträffade är oacceptabelt.  

 

Efter att ha läst vidare i texten går det att spekulera mer kring passiviseringen i överrubriken. 

Brottet kan betraktas särskilt allvarligt på grund av att det är en offentlig person som blivit 

utsatt. Kvinnan som kastade tårtan däremot verkar vara en vanlig medborgare, alltså ingen 

annan politiker eller känd person. Därför kan också tänkas att journalisten använder en 

passivisering av agenten på grund av den senare orsaken. Alltså att hen inte vill ta ställning till 

dennes roll i processen. Däremot handlar en relativt stor del av artikeln om Säpos närvaro. 

Och genom att koppla det till vad Entman skriver om att sätta frames, så går det att tolka det 

faktum att det gjorts framträdande i syfte att istället tillskriva Säpo ansvaret för det som 

inträffat (3.2.2 Framing theory). Såklart går det att spekulera kring alternativa sätt att beskriva 
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händelsen som det skrivs om i artikeln. Detta kan dock kännas orelevant, då det inte tycks gå 

att utröna på vilket sätt denna framställning skulle vara gynnande eller missgynnande för 

partiet.  

7.3 Sammanfattning 

Med hjälp av resultaten ovan går det att besvara frågeställningarna som presenterades i syftet, 

och detta kommer att ske genom en sammanfattning av de mest framträdande förekomsterna. 

Den första frågeställningen handlade om i vilka nyhetssammanhang partiet framställdes mest 

frekvent. Enligt den kvantitativa analysen förekom partiet i klart störst utsträckning i 

nyhetsartiklar. När dessa inte kodades som övrigt, var det vanligaste temat SD som rasistiskt 

parti. Även temana partiets motgång-, framgång, som offer, brottsrelaterad skandal, 

invandringsfråga och anklagelse för att vara okunniga förekom i märkbar utsträckning. När 

artiklarna hade sekundära teman var det också SD som rasistiskt pari, samt anklagelse för att 

vara lögnaktiga mest återkommande. Någon sakfråga lyftes sällan fram i artiklarna, när detta 

var aktuellt var det med klar marginal i samband med invandringsfrågan. Den andra 

frågeställningen handlade om rubrikvinklingen. Enligt den kvantitativa analysen kunde 

rubrikerna oftast betraktas som neutrala. Dock tolkades bara sex rubriker som positivt 

vinklade, medan 57 rubriker ansågs negativt vinklade. Den tredje frågeställningen handlade 

om vilka som fick komma till tals i artiklarna. Det visade sig i störst utsträckning vara ingen 

alls, därefter någon från SD. Den fjärde och sista frågeställningen handlade om vinklingen av 

skeendena i artiklarna. Den kvalitativa analysen visade att minst två av fyra artiklar tycktes 

vinkla informationen på ett sätt som kan tänkas vara missgynnande för SD. 
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8 Slutdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur Sverigedemokraterna framställs i Expressen. 

Vidare var tanken att resonera kring vad framställningen kan få för eventuella effekter bland 

läsarna, då enbart byggt på spekulationer med hjälp av teorier och inte någon undersökning av 

en mottagargrupp. De frågeställningar som valdes för att besvara det primära syftet handlade 

som sagt om i vilka nyhetssammanhang partiet framställs mest frekvent, hur artiklarna är 

vinklade, vilka som får komma till tals och hur skeenden beskrivs. För att besvara 

frågeställningarna användes både en kvantitativ, och en kompletterande kvalitativ 

analysmetod.  

Det mest betydelsefulla för tolkningen av analysen är bland annat resultatet av vilka 

artikelteman partiet framställdes i. Det visade sig att ett utmärkande primärt och sekundärt 

artikeltema är att framställa SD som ett rasistiskt parti. Vidare framställdes också partiet i 

flera andra teman, i visserligen mycket mindre utsträckning, men som också kan antas bidra 

med en mer missgynnande än gynnande bild av partiet. Till exempel som okunniga, 

lögnaktiga och i olika typer av brottskandaler. Detta resonemang kan även stödjas av 

resultatet från rubrikvinklingen som till en klar majoritet var mer negativt än positivt 

vinklade. Den kvalitativa undersökningen synliggjorde också att minst två av de fyra 

artiklarna tycktes vinklade till SD:s nackdel. En annan betydelsefull del av resultatet är att 

sällan någon politisk sakfråga belystes i artiklarna, och om så gjordes var det nästan 

uteslutande invandringsfrågan. Detta kan anses problematiskt för SD då det kan bidra till att 

förstärka en bild av dem som ett enfrågeparti, men det kan också tyckas vara negativt ur 

demokratisynpunkt då medierna bör lyfta fram sådan information så att medborgarna kan göra 

strategiska val. 

Sammanfattningsvis kan det tolkats som att medierna framställer en snäv bild av 

Sverigedemokraterna, vilket i sin tur kan bidra till att skapa eller förstärka en missgynnande 

bild av partiet hos medborgare. Det är dock svårt att konstatera enbart genom denna studie att 

Sverigedemokraterna skulle framställas mer negativt än andra partier, då det skulle kräva en 

jämförande studie. Ett vidareutvecklat resonemang skulle dock också kunna vara en tolkning 

om att mediernas framställning gynnar partiet, genom att ge Sverigedemokraterna mycket 

publicitet. Enligt Asp kunde partier som sagt gynnas/eller missgynnas genom tre kriterier i 

medierna, varav ett genom hur mycket uppmärksamhet de ges. Dock skulle en jämförande 



35 
 

studie krävas för att stärka detta resonemang också, då det inte är säkert att 

Sverigedemokraterna får mer publicitet än något annat parti (3.2.3 Politik i medierna). Ett 

ytterligare resonemang kring detta är att medierna skulle kunna gynna partiet genom en 

bristfällig framställning där sakfrågor sällan lyfts fram och partiet får komma till tals i liten 

utsträckning. Att medborgarna inte får tillräckligt med information kring partiet behöver inte 

nödvändigtvis betyda att de inte röstar på dem. Det kan ju snarare vara så att medborgarna 

tycker sig hålla med i integrationsfrågan exempelvis, och därför röstar på dem, utan att veta 

att deras politik motsätter sig deras åsikter i övriga frågor. En tredje tankegång skulle faktiskt 

kunna vara att teorierna om agenda-setting och framing överskattar mediernas effekter, eller 

möjligtvis att mediernas effekter minskat med åren. Sverigedemokraterna har trots allt ökat 

antal väljare, fast denna studie och de som presenterade i tidigare forskning antyder att 

medierna framställer en snäv bild av partiet. I teoriavsnittet presenterades förvisso en idé om 

att mediernas effekter kan påverkas av förkunskap, engagemang med mera (3.2.2 Framing 

theory). Därför är en rimlig tanke att framing kanske fungerar på människor som är mindre 

engagerade och har mindre kunskap, medan mediernas effekter mer liknar agenda-setting hos 

pålästa och engagerade medborgare. Dessutom bör det påminnas om att Expressen inte är den 

enda tidningen som förmedlar information kring Sverigedemokraterna. Bland annat finns 

plattformar där SD kommunicerar sina åsikter själva.  

Avslutningsvis går det att ifrågasätta vad Expressen, och kanske även medier och journalistik 

i allmänhet, kan lära av denna studie. Jag anser att Expressen bör rapportera mer sakligt kring 

Sverigedemokraterna, och detta kan möjligen gälla medierapporteringen av andra partier 

också. Detta menar jag inte bara är viktigt ur demokratisynpunkt, utan för att inte riskera att 

oavsiktligt gynna något parti. Jag tycker inte att det är fel av tidningar som Expressen att våga 

inta en politisk ställning mot kontroversiella partier, och framförallt inte inför valår. De ska 

dock inte vara säkra på att spel- och skandalgestaltningar ger det resultat som de kanske 

hoppas på. Självklart bör Sverigedemokraterna och politiker generellt granskas, men 

rapporteringen av partier tillsammans med sakfrågor bör ske i större proportioner än vad 

denna studie tyder på.  
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9 Tips till vidare forskning 

Då det inte var så många år sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, finns begränsad 

forskning kring partiet. Ingen studie hittades där materialet som studerats var senare än år 

2012. Av den anledningen skulle all typ av forskning kring ämnet kunna anses vara av 

intresse. C-uppsatserna som lyftes fram i denna uppsats analyserade också tidningar och 

författarna som presenterades i avsnittet tidigare forskning hade analyserat 

propagandametoder, kampanjer, styrdokument, uttalanden och dylikt. Därför vore studier med 

analysmaterial från andra medier särskilt intressanta.  

Det vore också intressant med studier om medierapporteringen inför valår av samliga partier, 

inte minst för att kunna göra jämförande studier. Den kvalitativa undersökningen i denna 

studie lades heller ingen större fokus på, men det kan säkert finnas andra teman i vilka 

Sverigedemokraterna gestaltas som kan komma fram genom en utvecklad analys. 

Avslutningsvis finns säkerligen fler variabler som kan undersökas. I den här studien 

undersöktes till exempel inte vilka källor artiklarna refererade till. Inte heller jämfördes 

skillnaden mellan framställningen då flera partier lyftes fram i artiklarna och då 

Sverigedemokraterna utgjorde huvudfokus.  
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Bilaga 1: Variabler och variabelvärden  

Här kommer de olika variablerna med tillhörande variabelvärden att presenteras och 

beskrivas. Efter pilotstudien togs variabeln artikelförfattare bort då majoriteten verkade vara 

skrivna av Expressens egna journalister och det var oklart hur detta skulle kunna bidra till att 

besvara någon frågeställning. Variablerna rubrikvinkling och sakfråga lades däremot till för 

att de ansågs intressanta i förhållande till syftet. Även några variabelvärden lades till och togs 

bort efter resultatet av pilotstudien, vilket syns i de tre första variablerna som från en början 

hade samma värden, men nu skiljer något åt.  

V1. Artikeltema 1:  

Variabeln syftar till att undersöka vad artiklarna har för huvudteman. Förhoppningen är att 

resultatet ska kunna bidra till att besvara den första frågeställningen, om i vilka 

nyhetssammanhang partiet förekommer mest frekvent. Variabelvärdena togs fram genom 

brainstorming, pilotstudien samt med hjälp av tidigare forskning.  

1. Emot HBT- personer 

2. SD som missnöjesparti  

3. SD som vågmästare 

4. Brottsrelaterad skandal  

5. Som rasistiskt parti 

6. Partiets framgång  

7. Partiets motgång  

8. Anklagelse av lögner  

9. Anklagelse av att vara okunniga  

10. Övrigt 

V2. Artikeltema 2:  

Variabeln syftar till att undersöka vad artiklarna har för sekundära teman. Förhoppningen är 

att även detta resultat ska kunna bidra till att besvara den första frågeställningen.  

1. SD som missnöjesparti  

2. SD som vågmästare 

3. Brottsrelaterad skandal  

4. Rasistisk skandal  
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5. Får beröm  

6. Partiets framgång  

7. Partiets motgång  

8. Anklagelse av lögner  

9. Övrigt 

V3. Rubrikvinkling 

Variabeln syftar till att besvara hur rubrikerna är vinklade. Resultatet ska förhoppningsvis 

kunna bidra till att besvara den andra frågeställningen, som just behandlar denna fråga. För att 

kunna avgöra vad som utgör en negativ, positiv eller obestämbar skildring användes samma 

variabelvärden och en bedömning skedde kring hur dessa bör tolkas. 

1. SD som ett hot mot demokratin (negativ) 

2. Brottsrelaterad skandal (negativ) 

3. Rasistisk skandal (negativ) 

4. Invandringsfråga (obestämbar) 

5. Får beröm (positiv) 

6. Får kritik (negativ) 

7. Partiets framgång (positiv) 

8. Partiets motgång (negativ) 

9. Anklagelse av lögner (negativ) 

10. Anklagelse av att vara okunniga (negativ) 

11. Som offer (obestämbar) 

12. Övrigt (obestämbar)  

V4. Sakfråga: 

Variabeln syftar till att undersöka vilka politiska sakfrågor som lyfts fram i artiklarna. 

Förhoppningen är att resultatet ska kunna bidra till att besvara den första frågeställningen.  

1. Ekonomi 

2. Religion 

3. Invandring 

4. Kriminalitet 

5. Social fråga 

6. Övrig sakfråga 
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7. Ingen sakfråga  

V5. Artikeltyp 

Variabeln syftar till att undersöka vilka artikeltyper partiet framställs i. Förhoppningen är att 

resultatet ska kunna bidra till att besvara den första frågeställningen, men också ge en översikt 

inför olika aktörers möjlighet att få komma till tals.  

1. Allmän nyhetsartikel 

2. Debattartikel 

3. Ledare 

4. Övrigt  

V6. Huvudaktör och motståndare: 

Variabeln syftar till att undersöka vem/vilka som får komma till tals i artiklarna. 

Förhoppningen är att resultatet ska kunna bidra till att besvara den tredje frågeställningen, 

som just behandlar denna fråga.  

1. Jimmie Åkesson 

2. SD-politiker 

3. SD-pressombudsman 

4. Politisk motståndare 

5. Före detta SD- politiker 

6. Ingen 

7. Annan 

  



44 
 

Bilaga 2: Artiklar  

 

1. SD-LEDARENS NAZISTBREV 2013-03-19  

2. Visst finns det en annan väg, Jimmie 2013-03-20  

3. Här mejlar han extremisterna 2013-03-20  

4. "Miljöpolitik - utan att slå ut landsbygden" 2013-03-21  

5. "Luckorna i SD:s landsbygdspolitik" 2013-03-22  

6. "VI BÖRJAR BLI GANSKA VANA" 2013-03-22  

7. Kastades ut ur SD: "Vill skadeskjuta" 2013-03-24  

8. Arnholms SD-attack 2013-03-24  

9. Jobbfrågan allt hetare potatis i politiken 2013-04-25  

10. SD: S KRISMÖTE OM PATRIK EHN 2013-03-27  

11. KVINNORNA LÄMNAR SD 2013-03-28  

12. ATTACKEN I CHATTEN 2013-04-26  

13. HÄGGLUND: AVSKYVÄRT 2013-04-26  

14. ILSKAN MOT SD-TOPPEN 2013-04-26  

15. K-G Bergström: Jag räknar med fler rasistavslöjanden 2013-04-26  

16. Han är Åkessons och Söders kompis, så han slipper undan 2013-04-27  

17. Åkesson tiger om skandalen 2013-04-28  

18. SD HAR TAPPAT VAR TREDJE VÄLJARE 2013-04-28  

19. "Det är inte så drastiskt" 2013-04-29  

20. SKATTE-KLIPPET 2013-04-30  

21. England har fått sitt SD 2013-05-04  

22. Väljarna nobbar SD:s profilfråga 2013-05-07  

23. Här flyr SD- mannen 2013-05-31  

24. "JAG KAN NOG HA SVÅRT ATT FÅ ETT VANLIGT JOBB EFTER MIN 

POLITISKA 2013-06-01  

25. "AMBITIONEN ÄR ATT VARA MED OCH TA ANSVAR" 2013-06-01  

26. "Det visar hur borta han är. Det är förfärligt 2013-06-02  

27. Wiechels utbrott Men hon 2013-06-04  

28. Sverige behöver god nationalism 2013-06-06  

29. Hägglunds flört med SD-väljarna 2013-06-12  

30. EKEROTHS MEJL TILL AVPIXLAT: "KOM IGEN NU" 2013-06-28  
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31. PÅ LÄCKOR I PARTIET SD:s JAKT 2013-07-01  

32. Men, var är brudarna? 2013-07-02  

33. FLÖRTEN MED KVINNORNA 2013-07-02  

34. Ingen flörtar med männen 2013-07-04  

35. Vi måste stå upp mot rasismen 2013-07-06  

36. SD-TOPP ANMÄLD FÖR VÅLDTÄKT 2013-07-17  

37. Våldtäktsmän finns överallt 2013-07-18  

38. SD-kvinnan: "Han hade kloroform" 2013-07-18  

39. SD-ledning teg om sexlarmet 2013-07-19  

40. SD-mannen: "Jag samarbetar fullt ut" 2013-07-20  

41. Utredning mot SD-man läggs ner 2013-07-26  

42. Alliansen nobbar M:s förslag om skärpt invandring 2013-08-06  

43. "Jag känner mig väldigt inspirerad, verkligen" 2013-08-17  

44. PETZÄLLS MAMMA: SKAMLIGT 2013-08-22  

45. Åkesson anmäls av mamman 2013-08-23  

46. Hur många skandaler finns kvar i ert parti? 2013-08-23  

47. Stockholm bakom SD:s toppsiffror 2013-08-25  

48. K-G Bergström: "Lättpåverkade" val ska stärka SD inför riksdagsvalet 2013-08-25  

49. "Någonstans måste gränsen vara nådd" 2013-08-25  

50. SD GÖR VALET HETT 2013-09-15   

51. S & SD fick jubla i natt 2013-09-16  

52. Ny rödgrön taktik ska fånga SD-röster 2013-09-17  

53. PÅ HAL IS 2013-09-19  

54. M: LÖFVEN SVIKER SAHLINS LÖFTE 2013-09-20  

55. SD-KALKYL SÅGAS: "DET ÄR ETT METODFEL" 2013-10-01  

56. Amatörmässiga kalkyler från SD 2013-10-02  

57. Osar katt, Åkesson 2013-10-14  

58. Här är SD:s pakt med de rödgröna 2013-10-23  

59. SKRÄLL-SEGERN 2013-10-25  

60. LE PEN VILL SAMARBETA MED SD 2013-10-25  

61. K-G Bergström: Skadeglädjen var förstås stor 2013-10-25  

62. SD:s kassa lika stor som 2013-10-28  

63. EXPRESSENS AVSLÖJANDEN OM SVERIGEDEMOKRATERNA 2013-10-30  

64. Thomas Mattsson: SD- - men blottlades själva männen försökte lura alla 2013-10-30  
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65. SD-politiker portas från kommunhuset 2013-10-31  

66. STRATEGI-PLANEN Expressen 2013-11-02  

67. LÖFVENS KONTRING: "HYCKLERI" 2013-11-06  

68. Grädde på moset 2013-11-06  

69. TÅRTATTACK MOT ÅKESSON 2013-11-06  

70. "Jag såg rädslan och för nedringen i hans ansikte" 2013-11-07  

71. Tårtattack mot politiker upprör 2013-11-07  

72. Taktiken som ska stoppa SD 2013-11-08  

73. K-G Bergström: Rena mardrömmen för de etablerade partierna 2013-11-08  

74. I skenet av järnrören förvandlas Jimmie Åkessons dröm om SD till ren 2013-11-11  

75. REINFELDTS HOT I MORSE 2013-11-13  

76. Jag tror inte ett dugg på Jonas Åkerlund 2013-11-13  

77. Missnöjet bubblar i SD 2013-11-14  

78. Visst har ni hört den förut? 2013-11-14  

79. Åkesson redo att backa om invandringen 2013-11-17  

80. Mobilisera mot extremhögern 2013-11-18  

81. Ekeroth får stöd av parti- vännerna 2013-11-19  

82. "Jag minns inte i detalj när eller varför just detta skrevs" 2013-11-21  

83. Lars Lindström: SD-ledaren föredrar bögar som klär sig smakfullt 2013-11-21  

84. NOMINERADE TILL STORA JOURNALISTPRISET 2013-11-21  

85. Rävspelet om skatten 2013-11-21  

86. K-G Bergström: SD har fått ett parlamentariskt guldläge - tack vare S 2013-11-21  

87. Åkessons angrepp på Gardell 2013-11-21  

88. Vännerna avslöjar SD bakom masken 2013-11-21  

89. MILJON-STRIDEN 2013-11-22  

90. Mätning: Jimmie Åkesson har svårt att bredda partiet 2013-11-22  

91. Ursprunget 2013-11-22  

92. SD VS SDU 2013-11-22  

93. VAR FJÄRDE KAN TÄNKA SIG SAMARBETE MED SD 2013-11-23  

94. SD-fasaden krackelerar 2013-11-23  

95. SD LITAR INTE PÅ SINA EGNA 2013-11-23  

96. Teflon- partiets öde ovisst - efter Åkesson 2013-11-24 

97. K-G Bergström: De är ljusår från övriga partier när det gäller retorik 2013-11-24  

98. 471 politiker är rädda 2013-11-27  
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99.           SD behöver påminnas om sina egna rötter 2013-11-28  

100. 8 attacker mot politiker 2013-11-28  

101. SD rasar mot att Timbuktu får pris 2013-11-29  

102. SD:s plan: Ta fler S-röster 2013-12-05  

103. Är alliansen rökt nu? 2013-12-05   

104. SD:s politik slår mot vanligt folk 2013-12-05  

105. POLITIKER SKRIVER ANONYMT PÅ HAT- SAJTER 2013-12-10  

106. NÄTHATARE AVSLÖJADE 2013-12-10  

107. HON TAR BREIVIK I FÖRSVAR 2013-12-11  

108. Faller på eget grepp 2013-12-11  

109. TWITTER-STORMEN 2013-12-11  

110. En röst på Jimmie är en röst på Avpixlat 2013-12-11  

111. Partisekreteraren: "Deras handlande får konsekvenser" 2013-12-11  

112. Vägskälet som är alliansens mardröm 2013-12-11  

113. Verkligheten bakom SD:s fasad 2013-12-12  

114. 16-ÅRINGEN VÅLDTÄKT- HOTADES PÅ AVPIXLAT 2013-12-12  

115. DE VILL TA TILL VAPEN 2013-12-12  

116. Hatet mot kvinnorna 2013-12-13  

117. Bombattack mot SD-man 2013-12-18  

118. Nu fruktar polisen fler politiska dåd 2013-12-19  

119. PARTIET: "EN SANN SD: ARE" 2013-12-20  

120. Artistens låt om "grisslakt" upprör SD 2013-12-23  

121. "I praktiken exporterar Sverige hellre krigsmateriel än mänskliga 2013-12-23  

122. REINFELDT: RÖDGRÖNA OKLARA OM SD 2013-12-28   
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Bilaga 3: Kodinstruktioner  

Detta avsnitt ämnar tydliggöra hur variabelvärdena tolkades på materialet i den kvantitativa 

analysen. Variabler och variabelvärden som bedöms entydiga, eller rättare sagt löper en liten 

risk att misstolkas, kommer dock inte att lyftas fram. Till exempel kommer inte variabel fem 

att tas upp eftersom det står vilken artikeltyp det är i artikeln, vilket innebär att ingen 

subjektiv tolkning behövde göras. Till att börja med bör det noteras att varje artikel kodades 

med ett variabelvärde per variabel. Vid ett antal tillfällen kunde artiklarna kodas med två eller 

flera värden. Bedömningen skedde då utifrån vad som fick mest fokus i artikeln. Oftast gick 

det att avgöra genom att se till textutrymme, men om detta var otydligt i längre texter togs de 

hänsyn till placeringen i artikeln. Detta eftersom journalistisk teknik går ut på att börja med 

det som anses viktigast enligt medie- och kommunikationsprofessorn Larsåke Larsson 

(Larsson, 2008:192).  

V1, V2, V3: I det första variabelvärdet, emot HBT- personer, kodades artiklar som 

argumenterade för detta. SD som missnöjesparti och som vågmästare kodades om det 

framgick uttryckligen genom beskrivningar med dessa ordval eller synonymer. De artiklar 

som kodades som brottsrelaterade skandaler handlade till majoritet om våldsbrott. Det 

förekom även några om våldtäkter och andra sexistiska handlingar. Det går å ena sidan att 

argumentera för att rasistiska handlingar kan vara brottsliga, men alla artiklar som handlade 

om rasistiska skandaler eller argumenterade för att SD är ett rasistiskt parti kodades med ett 

eget variabelvärde. Det gjordes dock ingen egen värdering i om en handling som beskrevs 

verkligen var rasistisk enligt den begreppsdefinition som finns i teoriavsnittet. Utan dessa 

kodades när journalisten eller debattören använde sig av termen. Vidare kodades 

variabelvärdet får beröm exempelvis när partiet beskrevs skickligt på något eller gjort 

någonting uppskattat, som att ha tagit avstånd eller förespråkat en fråga som det lagts 

värdering i. När artiklarna istället kodades får kritik användes ofta just ordet kritik i texten 

eller rubriken. Däremot om artiklar beskrev partiets motgång eller framgång kodades dessa 

istället med egna variabelvärden. Ett exempel på en artikel som kodades som partiets 

framgång var en artikel om att SD vunnit kyrkovalet. Ett annat exempel var artiklar som 

handlade om att SD växt som parti. Exempel på artiklar som kodades som partiets motgång 

var sådana som beskrev att partiet hamnat i en kris, fått problem eller tappat väljare.  

Vidare kodades också värdena anklagelse av lögner och anklagelse av att vara okunniga. Vad 

som kan nämnas om det förstnämnda är att partiet vid flera tillfällen beskrevs som lögnaktigt 
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eller anklagades för att ha ljugit, men det var sällan artikelns huvudtema eller ens sekundära 

tema. När det gäller värdet anklagelse för att vara okunniga handlade detta till största del om 

artiklar som beskrev att partiet lagt fram ogenomtänkta lösningar på komplexa problem, och 

oftast användes ordet okunniga eller synonymer till detta. Det näst sista värdet, som offer, 

lades till under kodningen och där kodades bland annat en artikel om att Jimmie Åkesson fått 

en tårta i ansiktet. Ett annat exempel var artiklar som handlade om att partimedlemmar utsatts 

för hot eller kränkningar. I variabelvärdet övrigt kodades de artiklar som inte kunde tolkas 

enligt något av de andra variabelvärdena. Flera av dessa hade inte Sverigedemokraterna som 

huvudtema, utan lyfte fram flera olika partier. Till exempel kunde de framföra olika partiers 

åsikter i frågor. Dock skrevs det tillräckligt om SD för att de skulle anses relevanta att 

analysera. Det var också en del artiklar som kodades som övrigt som handlade om att andra 

partier vägrar samarbeta med Sverigedemokraterna, och om olika partiers strategier för att 

isolera dem från inflytande. Vidare kan nämnas att det förekom några enstaka artiklar som 

kodades som övrigt som hade något annat tema, bland annat var det en artikel som skrev om 

att katten på Jimmie Åkessons nya boks omslag är fotoshoppad.   

När det gäller variabeln rubrikvinkling bedömdes både över- och eventuell underrubrik 

oberoende av texten. Däremot utgicks det ifrån att texten handlade om SD. Eftersom rubriker 

normalt bara består av några enstaka ord, ibland bara ett eller två, var det ofta svårt att få en 

känsla inför den kommande texten genom bara rubriken. Ett exempel på en rubrik som inte 

gick att tyda var ”grädde på moset”. Men ibland stod det något i stil med ”SD kritiseras 

för…” eller ”x rasar mot SD: toppen…”. Då gick det inte att koda inom något av 

variabelvärdena, men vinklingen kunde tolkas negativ och därför lades värdet SD får kritik 

till. Ibland var det dessutom så att artikeln handlade om flera partier, och även om SD till stor 

del var i fokus var det kanske något annat parti som beskrevs i rubriken.  

V4, V6: Vad gäller variablerna fyra och sex gällde samma bedömningsprinciper som för de 

andra variablerna. Det vill säga, om flera sakfrågor lyftes fram eller om flera personer fick 

komma till tals i en och samma artikel togs det i första hand hänsyn till utrymme och därefter 

till vem/vilken som presenterades först. Det kan även tilläggas att det enbart var aktörer som 

fick komma till tals genom att bemöta det som stod i artiklarna som kodades. Om det var en 

debattartikel till exempel så kodades aldrig den som skrev artikeln.  

 


